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PHẦN A – CHI TIẾT DU LỊCH
1. Quý vị đến hoặc đi từ Úc?

ĐẾN Úc

CÁC CÔNG CỤ TIỀN TỆ
CHUYỂN DỊCH XUYÊN BIÊN GIỚI
Đem từ 10.000 đô-la trở lên vào hoặc ra khỏi Úc
Quý vị có thể gửi mẫu đơn này trực tuyến tại
www.austrac.gov.au/travelling

RỜI Úc

2. Thành phố/thị trấn tại Úc nơi quý vị làm thủ tục hải quan

3. Ngày đến HOẶC ngày đi

D D / M M / 2 0 Y Y
4. Số chuyến bay HOẶC tên tàu

PHẦN B – (CÁC) CÔNG CỤ TIỀN TỆ

Hãy sử dụng mẫu đơn này nếu quý vị sẽ đem (các) công cụ tiền tệ vào hoặc ra khỏi Úc
và tổng giá trị (AUD hay ngoại tệ) của các công cụ tiền tệ là 10.000 AUD trở lên.

5.	
Thành phố và quốc gia nước ngoài (không phải của Úc) mà (các) công
cụ tiền tệ sẽ được đem đi từ HOẶC được đem đến

(Các) công cụ tiền tệ bao gồm:
• Tiền tệ thường lệ/tiền mặt
• Công cụ chuyển nhượng thanh toán cho người nắm giữ (BNI):
∙∙ Hối phiếu
∙∙ Séc
∙∙ Giấy hẹn trả tiền
∙∙ Trái phiếu vô danh
∙∙ Séc Lữ khách
∙∙ Lệnh phiếu, lệnh phiếu bưu điện hoặc các lệnh phiếu tương tự
∙∙ Các công cụ chuyển nhượng khác không đề cập ở trên.

Thành phố
Quốc gia

dụ

6. Chi tiết từng loại tiền tệ thực thụ đang đem đi

Các công cụ tiền tệ là công cụ có thể chuyển nhượng người nắm giữ không bắt buộc
ghi rõ người nhận khoản thanh toán hoặc số tiền được thanh toán phải báo cáo.
Lưu ý không có giới hạn đối với trị giá của (các) công cụ tiền tệ mà quý vị có thể đem
vào hoặc ra khỏi Úc.

Công cụ tiền tệ loại 1

Mã tiền tệ

Số tiền

A U D

Ví

Vui lòng điền mẫu đơn này bằng viết đen và viết CHỮ IN. Đánh dấu các ô trả lời bằng
dấu gạch chéo (X). Trao mẫu đơn đã hoàn thành cho nhân viên Australian Border Force
hoặc cảnh sát tại bất kỳ cảng hàng không hoặc cảng biển nào của Úc vào thời điểm
quý vị đến hoặc đi.

TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ
AUSTRAC được phép thu thập thông tin cá nhân từ các cá nhân và từ các thực thể báo
cáo để thực hiện các chức năng của cơ quan theo Đạo luật về Rửa tiền và Chống Tài trợ
Khủng bố 2006 (AML/CTF Act). AUSTRAC sử dụng các quy trình kỹ thuật, hành chính và vật
lý thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị tiết lộ, mất mát, sử dụng sai hoặc sửa đổi
trái phép, phù hợp với các nghĩa vụ của AUSTRAC theo Đạo luật Quyền riêng tư 1988 cũng
như các điều khoản về bí mật và quyền truy cập tại Phần 11 Đạo luật AML/CTF.

DÀNH RIÊNG CHO VĂN PHÒNG

7.	Chi tiết từng loại BNI (công cụ chuyển nhượng thanh toán cho
người nắm giữ) đang đem đi

Ví

Các chính sách của AUSTRAC liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân nêu
trong Chính sách Quyền riêng tư của AUSTRAC tại www.austrac.gov.au/privacy-policy và
Tuyên bố về Quyền riêng tư tại www.austrac.gov.au/privacy-statement

dụ

Muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập www.austrac.gov.au/cbm hoặc gọi cho Trung
tâm Liên lạc AUSTRAC qua số 1300 021 037 (thứ Hai-thứ Sáu, 9 giờ sáng – 5 giờ chiều).

Công cụ tiền tệ loại 2

Hối phiếu

Trái phiếu vô danh

Séc

Séc lữ khách
Lệnh phiếu, lệnh phiếu bưu điện hoặc
tương tự

I

Tuyên bố tự nguyện

Có

II

Tên, ngày sinh và hộ chiếu đã xác minh

Có

Không

Giấy hẹn trả tiền

Có

Không

Khác

III (Các) công cụ tiền tệ đã xác minh
IV Tên của Nhân viên

V

Tên cảng

VI Ngày
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VII Số giấy phạt

Không

Mã tiền tệ

Số tiền

Người phát hành/
người ký chi trả
Người nhận chi trả/người được hưởng/
người thụ hưởng
Tên người mang
Thành phố nơi phát
hành
Quốc gia nơi phát
hành
Số tham chiếu (đầu
tiên)
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14. Chi tiết hộ chiếu hoặc giấy thông hành mà quý vị đang dùng để đi du lịch

Công cụ tiền tệ loại 3
Hối phiếu

Trái phiếu vô danh

Số hộ chiếu

Séc

Séc lữ khách

Quốc gia cấp hộ chiếu

Giấy hẹn trả tiền

Lệnh phiếu, lệnh phiếu bưu điện hoặc
tương tự

Khác
Mã tiền tệ

15. Chi tiết bất kỳ hộ chiếu hoặc giấy thông hành nào khác mà quý vị có (nếu có)
Số hộ chiếu
Quốc gia cấp hộ chiếu

Số tiền

16. Cung cấp chi tiết tất cả các quốc gia mà quý vị là công dân

Người phát hành/người
ký chi trả

Quốc gia 1

Người nhận chi trả/người được
hưởng/người thụ hưởng

Quốc gia 2

Tên người mang

PHẦN D – ĐEM GIÙM NGƯỜI KHÁC?

Thành phố nơi phát
hành

17. Quý vị có đang đem (các) công cụ tiền tệ thay mặt cho ai đó hay không?

Quốc gia nơi phát hành

Có

Số tham chiếu
(cuối cùng)

Số tham chiếu (đầu tiên)

Sang C. 18

Không

Sang C. 21

18. Tên của cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức

Nếu quý vị có nhiều hơn ba loại công cụ tiền tệ cần khai báo, hãy đính kèm
chi tiết trên một trang riêng hoặc mẫu đơn khác.

19. Địa chỉ nhà ở/doanh nghiệp (không phải hộp thư bưu điện)

dụ

PHẦN C – CHI TIẾT CÁ NHÂN
8. Họ và tên

Tiểu bang
Mã bưu điện

9. Địa chỉ nhà ở (không phải hộp thư bưu điện)

Quốc gia (nếu không
phải là Úc)

Tiểu bang

Số điện thoại

Quốc gia (nếu không
phải là Úc)
Số điện thoại

10. Quý vị có thường cư trú ở Úc không?

Có

Sang C.11

Không

Vui lòng ghi rõ địa chỉ của quý vị khi ở Úc

20. Nghề nghiệp, doanh nghiệp hoặc hoạt động chính

ABN, ACN hoặc ARBN
Nếu quý vị đang đem giùm nhiều người, hãy đính kèm chi tiết trên một trang tính khác.

PHẦN E – GIAO GIÙM NGƯỜI KHÁC?

dụ

Ví

Mã bưu điện

21. Quý vị có đang giao (các) công cụ tiền tệ giùm người khác hay không?
Có

Sang C. 22

Không

Sang C. 25

22. Tên của cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức
Tiểu bang

Mã bưu điện

Số điện thoại

23. Địa chỉ nhà ở/doanh nghiệp (không phải hộp thư bưu điện)

Ví

11. Nghề nghiệp, doanh nghiệp hoặc hoạt động chính

Tiểu bang

ABN (nếu có)

Mã bưu điện

12. Ngày sinh
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13. Nơi sinh

Quốc gia (nếu không
phải là Úc)
Số điện thoại

Thị trấn hoặc thành
phố

24. Nghề nghiệp, doanh nghiệp hoặc hoạt động chính

Quốc gia

DÀNH RIÊNG CHO VĂN PHÒNG

ABN, ACN or ARBN
Nếu quý vị đang giao giùm nhiều người, hãy đính kèm chi tiết trên một trang khác.

Ý kiến

PHẦN F – CAM ĐOAN VÀ CHỮ KÝ
25. Thông tin tôi cung cấp trong mẫu đơn này là đúng sự thật, chính xác và
đầy đủ. Tôi hiểu rằng có thể bị các hình phạt dân sự hoặc hình sự nếu
khai man hay khai thông tin gây hiểu lầm hoặc không khai thông tin.
Chữ ký

KÝ TẠI
ĐÂY

Ngày
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