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AILPA

Được thiết kế nhằm 

thúc đẩy việc buôn 

bán gỗ và sản phẩm 

gỗ hợp pháp tại Úc

Đạo luật được thông qua vào năm 2012. Một bản dự 
thảo sửa đổi được ban hành vào 05/2013 và dự kiến trở 

thành luật vào 11/2014



 Nhà nhập khẩu và cơ sở chế biến của Úc về gỗ 

tròn thô thực hiện trách nhiệm giải trình nhằm 

giảm thiểu rủi ro về gỗ khai thác trái phép xuất 

hiện trong chuỗi cung cấp của họ. 

 Nhà nhập khẩu đệ trình bản khai báo tới Cục Hải 

quan tại thời điểm nhập khẩu để chứng minh rằng 

họ đã thực hiện trách nhiệm giải trình.  

AILPA

Yêu cầu:



 Các nhà nhập khẩu Úc không được nhập gỗ hoặc 

sản phẩm gỗ khai thác trái phép vào thị trường 

Úc và các nhà chế biến Úc không được chế biến 

gỗ tròn thô khai thác trái phép 

 Từ ngày 30/11/2014,  bất cứ ai nhập khẩu gỗ vào 

thị trường Úc theo quy định phải tiến hành trách 

nhiệm giải trình trước khi họ nhập khẩu gỗ. 

AILPA

Yêu cầu:



AILPA

Các điều khoản 
chính

Định nghĩa các sản phẩm gỗ nhập khẩu cho quy định

Định nghĩa các yêu cầu trách nhiệm giải trình nhằm giảm 
thiểu rủi ro cho nhà nhập khẩu hoặc cơ sở chế biến trong 
nước về sản phẩm gỗ có nguồn gốc khai thác trái phép

Cung cấp các yêu cầu về khai báo

Thiết lập các yêu cầu về kiểm tra việc tuân thủ, 
báo cáo và xuất bản thông tin



Có hiệu lực ngày 30 tháng Mười Một 
2012. 

AILPA

Gỗ chặt trái phép = bất kỳ gỗ nào được khai thác 

vi phạm luật pháp tại nước xuất xứ.

Đạo luật cấm khai thác gỗ trái phép của 
Úc (AILPA) 2012



AILPA

4403 Wood in the rough
4407 Wood sawn or chipped lengthwise
4408 Sheets for veneering
4409.10.00 Wood (coniferous)
4409.29.00 Wood (non-confierous)
4410 Particle board
4411 Fibreboard
4412 Plywood, veneered panels etc.
4413.00.00 Densified wood
4414.00.00 Wooden frames
4416.00.00 Casks, barrels etc.

4418
Builders' joinery and carpentry of 
wood

4701.00.00 Mechanical wood pulp
4702-4704 Chemical wood pulp
4705.00.00 Wood pulp
4801 Newsprint
4802 Uncoated paper and paperboard
4803 & 4818 Toilet or facial tissue etc.

4804
Uncoated kraft paper and 
paperboard

4805
Other uncoated paper and 
paperboard

4806 (.20, .30, 
.40)

Vegetable parchment, greaseproof 
paper etc.

4807.00.00 Composite paper
4808 Paper and paperboard etc.
4809 & 4816 Carbon paper etc.
4810 & 4811 Paper and paperboard (coated)
4813 Cigarette paper
4817 Envelopes, postcards etc.
4819 Cartons, boxes, files etc.
4820 Registers, note books etc.
4821 Paper or paperboard labels
4823 Other paper, paper pulp etc.

9401.61.00
Seats with wooden frames 
(upholstered)

9401.69.00 Seats with wooden frames 

9403.30.00
Other furniture and parts thereof 
(office)

9403.40.00
Other furniture and parts thereof 
(kitchen)

9403.50.00
Other furniture and parts thereof 
(bedroom)

9403.60.00
Other furniture and parts thereof 
(other)

9403.90.00
Other furniture and parts thereof 
(parts)

9406.00.00 Prefabricated buildings

Áp dụng đối với các sản phẩm sau* được liệt kê tại 
Đạo luật Thuế Hải quan, 1995 – Bản liệt kê 3 

*Đề nghị xem điều luật để có được bản miêu tả hoàn chính 
các sản phẩm 



Sản phẩm nào không nằm trong phạm vi của AILPA

Hàng hóa:

• Là sản phẩm gỗ theo quy định được tạo ra hoàn 
toàn bằng vật liệu tái sinh

• Là bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm gỗ theo quy 
định được  tạo ra bằng vật liệu tái sinh 

• Được đóng chung trong chuyến hàng sản phẩm gỗ 
theo quy định với tổng trị giá thấp hơn 1.000 đô la 
Úc (916 đô la Mỹ*)

* Tỷ giá tính đến ngày 30/7/2013



Vật liệu tái sinh – Định nghĩa của AILPA

V t li u tái sinh ậ ệ :

• Là hoặc là một phần của sản phẩm khác

• Được coi là thứ bỏ đi từ sản phẩm khác 

• Được sử dụng như nguyên liệu thô trong sản phẩm 
gỗ được quy định

GHI CHÚ QUAN TRỌNG: 
KHÔNG BAO GỒM bất cứ vật liệu nào là sản 

phẩm phụ của quá trình chế biến công nghiệp.

Mùn cưa hay mẩu thừa của gỗ xẻ thường được sử 
dụng để làm ván nhỏ hay gỗ dán KHÔNG được coi là 

vật liệu tái sinh



Trách nhiệm giải trình – thông tin nhà nhập khẩu cần biết

Miêu tả, tên thương 
mại, tên phổ biến 
và khoa học của 

loài cây

Sản phẩm

Quốc gia

Nhà sản xuất

Quốc gia, khu vực 
và đơn vị khai thác

Khai thác

Khối lượng, cân 
nặng hay số lượng 

đơn vị

Số lượng
Quốc gia, chi tiết về 

công ty (tên, địa 
chỉ, số đăng ký 

v.v.)

Nhận dạng nhà cung 
cấp

Tài liệu từ nhà cung 
cấp liên quan tới 
sản phẩm mua

Các tài liệu của nhà 
cung cấp

Nếu có thể áp dụng 
– bằng chứng cần 

có cho thấy sự tuân 
thủ

Khuôn khổ tính hợp 
pháp

Nếu có thể áp 
dụng– bằng chứng 
cần có cho thấy sự 

tuân thủ

Hướng dẫn cụ 
thể Vd. Tính hợp pháp của 

việc khai thác, quy 
định tuân theo, thanh 
toán các khoản, quyền 

hợp pháp

Chặt gỗ hợp 
pháp



Thiết lập giám sát toàn diện và quyền lực điều tra để 
tăng cường việc thực thi các yêu cầu của Đạo Luật. 

AILPA

Cấm việc nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 
được khai thác trái phép

Quy định việc vi phạm và hình phạt, 
(phạt tù lên tới 5 năm ) đối với việc nhập 
khẩu hay chế biến sản phẩm bị cấm

Cấm việc chế biến gỗ tròn thô trồng 
nội địa được khai thác trái phép

AILPA



Mức xử phạt cao nhất có thể được áp dụng:

   5 năm tù, và/hoặc

   $55 000 cho 1 cá nhân, và/hoặc

   $275 000 cho doanh nghiệp hay chi nhánh của 
doanh nghiệp. 

Các hình thức xử phạt nào được áp dụng?

AILPA chưa được thử tại tòa án.



Trách nhiệm của nhà nhập khẩu là gì?

Các nhà nhập khẩu và cơ sở chế biến 
của Úc không được phép cố ý, cố tình, 
hay vô ý nhập khẩu chế biến gỗ được 

khai thác trái phép.
.Từ tháng 12/2014, mức độ 

bằng chứng cho việc kết 
án là nhà nhập khẩu/nhà 
chế biến đã hàng động 

“một cách vô ý”.

Từ ngày 30/11/2014, các 
nhà nhập khẩu và chế 
biến sẽ buộc phải thực 

hiện trách nhiệm giải trình 
để giảm rủi ro gỗ được 

khai thác trái phép được 
nhập khẩu và chế biến.



     

AILPA – Trách nhiệm giải trình

Quá trình ba bước đối với nhà nhập 
khẩu:

Xác định và thu thập thông tin để quyết định liệu gỗ 
được xác định là nguồn  khai thác có nguy cơ bị khai 

thác trái phép
Bước 1:

Xác định và đánh giá nguy cơ gỗ được khai thác trái 
phép, dựa trên thông tin nàyBước 2:

Nếu cần thiết, tiến hành các bước để giảm thiểu các 
nguy cơ đã được xác địnhBước 3:



AILPA – Trách nhiệm giải trình



N P Ộ KHAI BÁO

Các yêu cầu đối với nhà nhập khẩu

NHÀ 
NHẬP 
KHẨU

TIẾN HÀNH 
TRÁCH NHI MỆ  

GIẢI TRÌNH

GIẢM THIỂU 
RỦI RO

NHẬP 
KHẨU/QUÁ 

TRÌNH

Các cách có thể giảm 
rủi ro bao gồm:
•Tìm kiếm thêm thông tin
•Tái đấnh giá rủi ro
•Giảm thiểu các rủi ro
•Hủy việc nhập khẩu

Chứng nhận:
Gỗ có nguồn gốc từ 
rừng đã được cấp 
chứng nhận (*FSC hoặc 
**PEFC) sẽ tự động 
được coi là “rủi ro thấp”

*FSC = Hội đồng Quản lý rừng

**PEFC = Chương trình phê duyệt các quy trình chứng chỉ rừng) 



Giảng viên và những người xây dựng khóa tập huấn
 này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về 

bất cứ hoạt động nào sau khóa tập huấn

Người tìm kiếm tư vấn luật pháp về việc tuân 
thủ nên tham vấn với chuyên gia về luật.

Hy vọng rằng thông tin được trình bày sẽ giúp bạn 
tự tin trong việc thể hiện trách nhiệm giải trình 

và cũng giúp hải quan nước bạn làm như vậy

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
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