(A)

Japan Customs
Customs Form C No.5360-J

Deklarasyon ng Dala at Ipapadalang Bagay
Sagutan ang mga items sa ibaba at likod, at isumite sa Customs officer.
Kapag sabay-sabay na magpapa-inspeksyon ang isang pamilya, isa lang ang kailangan isumite ng representatibo.
Lugar na
pinanggalingan

Pangalan ng sinakyan
Araw ng
pagdating

(Buwan)

(Taon)

(Araw)

Furigana
Pangalan

Address
(Tutuluyan
sa Japan)

(

Telepono
Kabansaan

)

Trabaho

Petsa ng
kapanganakan

(Taon)

(Buwan)

(Araw)

Passport No.
Bilang ng kamaganak na kasama

20 taon
pataas

Tao

Higit sa 6 na taon
at mas mababa sa 20 taon

Tao

Mas mababa
sa 6 na taon

Tao

* Sagutan ang mga tanong sa ibaba sa angkop na □ ✓ at lagyan ito ng “✓”.
1. Mayroon ka bang dala sa mga nakalista sa ibaba?

Mayroon

Wala

① Narkotiko, baril, pasabog, at iba pang mga bagay
na ipinagbabawal dalhin sa Japan (Tignan sa 1. ng B)
② Produktong karne, gulay, prutas, hayop, halaman, at iba pang
may restriksyon na dalhin sa Japan (Tignan sa 2. ng B)
③ Gold bullion o produktong gawa sa ginto
④ Mga bagay na lagpas sa duty-free allowance (Tignan sa 3. ng B)
tulad ng mga pinamili, pasalubong, o regalo
⑤ Commercial goods o samples
⑥ Mga bagay na natanggap mula sa ibang tao (suitcase o kaya
lalagyan, pati na rin mga bagay na ipinaubaya sa iyo nang
walang malinaw na rason)
*Kung “Mayroon” ang iyong sagot sa kahit isa sa mga nasa itaas, isulat sa (B) ang mga bagay na
iyong dala sa pagdating.

Mayroon

2. Mayroon ka bang dalang pera o securities na nagkakahalaga ng higit pa sa
1,000,000 yen, o precious metals, at iba pa na may timbang na higit pa sa 1 kg?

Wala

*Kung “Mayroon” ang iyong sagot, isumite ang hiwalay na
“Declaration of Carrying of Means of Payment, etc.”.
3. Mayroon ka bang
ipapadalang mga bagay

Mayroon ka bang gamit na hindi mo dala sa iyong pagdating at ipinadala mo nang hiwalay
sa pamamagitan ng koreo (kasama ang mga gamit sa paglipat)?

Mayroon

(

Piraso

)

Wala

*Kung ang sagot mo ay “Mayroon”, isumite sa Customs ang dalawang kopya nitong deklarasyon kung
saan nakasulat sa (B) ang iyong mga dala sa pagdating, at kumuha ng kumpirmasyon mula sa
Customs. (Para sa mga bagay na nakatakdang i-import sa loob ng 6 na buwan mula sa araw ng
pagdating.) Ang deklarasyon na nakumpirma ay kailangan para sa customs clearance ng mga
ipapadalang bagay.

《Mga Paalala》
Ayon sa batas, kailangang ideklara sa Customs at dumaan sa inspekyon ang
lahat ng mga bagay na dadalhin sa Japan tulad ng mga natanggap at mga
bagay na binili sa departures/arrivals duty-free shops sa ibang bansa at sa
Japan. Maaaring aparusahan dahil sa mga maling gawain tulad ng
kakulangan o hindi tamang deklarasyon.
Dinedeklara kong totoo at tama ang mga nakasulat sa deklarasyong ito.

Lagda

(B)
sa talaan sa ibaba ang mga bagay na dadalhin pagpasok sa Japan.
※Isulat
(Para sa mga sumagot ng “Wala” sa lahat ng tanong sa 1. at 3. sa (A), hindi
ito kailangang sagutan)
[Paalala] Para sa talaan ng “Iba pang mga bagay”, hindi ito kailangang sulatan
kung ang bagay ay para sa personal na paggamit ng nag-deklarang papasok sa
Japan (kabilang ang kasamang kamag-anak) at ang kabuuang overseas market
value ng bawat bagay ay hindi hihigit sa 10,000 yen. Hindi rin kailangang isulat
dito ang ipapadalang bagay.

Alak

Bote
Sigarilyo

Piraso

Heatnot-burn

Kahon

Sigar

Piraso

Tabako

Iba pa

Gram

Pabango
Iba pang mga bagay

*Para sa Customs
lamang

Ounce

Bilang

Halaga

*Para sa Customs lamang
Yen
1. Listahan ng mga pangunahing bagay na ipinagbabawal dalhin sa Japan
1. Narkotiko, stimulants, marijuana, opium, psychotropic substances, MDMA, designated substances,
at iba pa
2. Baril tulad ng pistol, o bala, at parte nito
3. Pasabog, gunpowder, materyales para sa chemical weapons, o pathogen tulad ng anthrax
4. Peke o palsipikadong pera, salapi, bank notes o securities, credit card, at iba pa
5. Mahalay na babasahin, DVD, pornograpiyang may bata, at iba pa
6. Mga bagay na lumalabag sa intellectual property rights tulad ng peke o piniratang bagay

2. Listahan ng mga pangunahing bagay na may restriksyong dalhin sa Japan
1. Hunting guns, air guns, at espada
2. Mga hayop at halaman na protektado mula sa pag-import sa ilalim ng Washington
Convention at mga bagay na gawa sa mga ito (buwaya, ahas, pagong, ivory, musk, cactus,
at iba pa)
3. Mga kailangan muna dumaan sa inspeksyon ng quarantine tulad ng buhay na hayop at
halaman, produktong karne, (kabilang ang sausage, jerky, at iba pa. ), gulay, prutas, bigas,
at iba pa
*Kailangan muna nito dumaan sa Animal/Plant Quarantine Counter.

3. Duty-Free Allowance (Bawat isang tao. Maliban sa miyembro ng crew.)
・3 bote ng alak (bawat 760 ml ay bilang na 1 bote)
・200 pirasong sigarilyo (gawa man ito sa ibang bansa o sa Japan)
*Walang duty-free allowance para sa mga wala pa sa edad na 20.
・Mga bagay na ang kabuuang overseas market value ay hindi lalagpas sa 200,000 yen
(para lamang sa personal na paggamit ng taong papasok sa Japan).
*Ang overseas market value ay base sa normal na presyo nito sa ibang bansa (magkano ito binili).
*Kapag lumagpas sa 200,000 yen ang halaga ng isang bagay, sisingilin ang tax para sa
kabuuang halaga nito.
*Para sa mga batang wala pa sa edad na 6, ang mga gamit maliban sa pansarili nitong gamit
tulad ng laruan ay hindi kasama sa duty-free allowance.

Maraming salamat sa inyong kooperasyon sa Deklarasyon ng Dala at Ipapadalang
Bagay. Lahat ng taong papasok (uuwi) sa Japan ay kinakailangangan mag-sumite
nitong deklarasyon sa Customs ayon sa batas. Hinihiling namin ang inyong
patuloy na kooperasyon sa inspeksyon ng Customs.

