
Nhập khẩu vũ khí 

Tạm nhập vũ khí và đạn dược 

Để có thể tạm nhập vũ khí và/ hoặc đạn dược vào Achentina, bạn phải điền thông tin vào tờ khai này và ký tờ khai 

trước sự hiện diện của công chứng viên, người sẽ xác nhận chữ ký của bạn. 

Sau đó, bạn phải hợp pháp hóa chữ ký của công chứng viên tại Bộ Ngoại giao Việt Nam. 

Sau khi có được hợp pháp hóa trên, bạn hoặc thông qua người thứ ba cần mang tờ khai này đến Đại sứ quán để 

hợp pháp hóa (Lệ phí: 60 USD). 

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện thủ tục trực tiếp tại Đại sứ quán Achentina tại Việt Nam, trong trường hợp này bạn 

cần phải có mặt và ký vào tờ khai trước sự hiện diện của Lãnh sự người Achentina (lệ phí: 40 USD)  

Nếu bạn chọn ký vào tờ khai tại Đại sứ quán, vui lòng đặt hẹn trước ít nhất là 24 giờ qua  email 

consulareviet@mrecic.gov.ar. 

Trong cả hai trường hợp, bạn phải nộp tờ khai cho cơ quan kiểm soát tại nơi đến Achentina để được cấp giấy phép 

nhập các  vật dụng đã nêu tại tờ khai, lưu ý việc cấp phép này chỉ đề cập đến các hoạt động săn bắn hợp pháp và 

không được miễn các hình phạt hay xử phạt với người mang vật dụng trên trong trường hợp sử dụng săn bắn bất 

hợp pháp. 

Nhập khẩu vĩnh viễn vũ khí và đạn dược 

Để nhập vũ khí và/hoặc đạn dược vĩnh viễn tại Achentina, công dân Achentina hoặc người nước ngoài thường trú tại 

nước ngoài, đến định cư tại Achentina, trước chuyến đi, cần phải điền và ký tờ khai trực tiếp tại Đại sứ quán 

Achentina tại Việt Nam (lệ phí : 40 USD). 

Để thực hiện thủ tục trên, vui lòng đặt hẹn trước ít nhất là 24 giờ qua  email consulareviet@mrecic.gov.ar. 

Khi đến Achentina, bạn phải nộp tờ khai cho cơ quan kiểm soát để được cấp giấy phép nhập các  vật dụng đã nêu 

tại tờ khai, lưu ý việc cấp phép này chỉ đề cập đến các hoạt động săn bắn hợp pháp và không được miễn các hình 

phạt hay xử phạt đối với người mang vật dụng trên trong trường hợp sử dụng săn bắn bất hợp pháp. 


