
PHỤ LỤC  

 

1. Nhóm rào cản hạn chế định lượng 

 a) Hàng hóa bị cấm nhập khẩu (theo quy định của Luật Hải quan Nhật Bản): 

 (i) Ma túy, thuốc gây nghiện, cần sa, thuốc phiện, cây thuốc phiện, dụng cụ hút 

thuốc phiện, chất kích thích, chất tác động đến thần kinh (trừ những loại được quy 

định rõ theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi) 

 (ii) Súng trường, súng lục, súng máy, pháo, đạn và phụ tùng của các loại súng 

này. 

 (iii) Chất nổ. 

 (iv) Thuốc súng. 

 (v) Các chất đặc biệt quy định trong Luật Cấm nhập khẩu vũ khí hóa học. 

 (vi) Tác nhân gây bệnh quy định trong Luật kiểm soát bệnh truyền nhiễm. 

 (vii) Tiền tệ, tiền giấy, tiền ngân hàng, tem, tem bưu chính hoặc chứng khoán 

giả mạo, hàng giả, hàng nhái và thẻ giả. 

 (viii) Sách, tranh ảnh, đồ điêu khắc và các vật phẩm khác gây ảnh hưởng xấu 

tới an toàn công cộng hoặc thuần phong mỹ tục. 

 (ix) Đồ khiêu dâm trẻ em. 

 (x) Hàng hóa vi phạm quyền sáng chế, quyền mẫu hữu ích, quyền thiết kế, 

quyền thương hiệu, quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả, quyền sử dụng thiết kế 

bố trí mạch tích hợp hoặc quyền của nhà tạo giống. 

 (xi) Hàng hóa cấu thành hành vi được liệt kê từ mục 1 đến mục 3, Khoản 1, 

Điều 2 của Luật Phòng chống cạnh tranh không lành mạnh. 

 b) Hạn ngạch nhập khẩu: 

 Xuất phát từ mục đích bảo hộ sản xuất trong nước và một số lý do như an ninh 

quốc gia, vấn đề về môi trường v.v…, một số loại hàng hóa được áp dụng quy chế hạn 

ngạch nhập khẩu và chấp thuận nhập khẩu từ trước. 

 Hạn ngạch nhập khẩu được áp dụng với ba loại hàng hóa sau: 

 (i) Các mặt hàng thuộc diện kiểm soát bắt buộc của nhà nước: bao gồm vũ khí, 

rượu, chất nổ, súng cầm tay và dao, vật liệu hạt nhân, ma túy và các thực phẩm cần 

phải kiểm soát như gạo. 

 (ii) Những mặt hàng hạn chế nhập khẩu, bao gồm một số loại hải sản như cá 

trích, cá mòi, sò, v.v... và một số chất bị kiểm soát quy định tại Nghị định thư 

Montreal như chất làm lạnh CFC, v.v... 

 (iii) Các loại thực vật và động vật có tên trong Bản phụ lục I của Công ước 

quốc tế về các loài động – thực vật có nguy cơ tuyệt chủng trong hệ động –thực vật 

(CITES). 

 Ở Nhật Bản, hạn ngạch nhập khẩu được tính toán trên cơ sở dự đoán nhu cầu 

về hàng hóa và khả năng sản xuất của các doanh nghiệp trong nước. Vào đầu và giữa 

năm tài chính (từ tháng 4 năm trước đến tháng 4 năm tiếp theo), Bộ Kinh tế Thương 

mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) phê duyệt những mặt hàng nhập khẩu theo quy 

chế hạn ngạch được ghi rõ trong thông báo nhập khẩu. 

Các thông tin cần thiết về hạn ngạch nhập khẩu được công khai trên trang web 

của Bộ METI, bao gồm cả các thông tin về xin cấp hạn ngạch, số lượng hạn ngạch 

được phân bổ, ngày xin cấp, nước xuất xứ được cấp hạn ngạch. Theo đó, nhà nhập 

khẩu sẽ nắm được thông tin khi nào cần xin cấp hạn ngạch. 



Việc xin cấp hạn ngạch cần được thực hiện trước, nộp đầy đủ giấy tờ liên quan 

cho Bộ METI. Sau khi nhận lại đơn đã được phê duyệt chính thức, nhà nhập khẩu mới 

được tiến hành các thủ tục nhập khẩu. 

 c) Hạn ngạch thuế quan: 

 Nhật Bản duy trì hạn ngạch thuế quan (TRQ) chủ yếu áp dụng trong lĩnh vực 

nông sản. Tất cả các hạn chế dưới hình thức TRQ của Nhật Bản đều tuân thủ chặt chẽ 

cam kết của nước này trong khuôn khổ WTO và Nhật Bản duy trì mức độ mở cửa thị 

trường như cam kết trong WTO. 

 Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp là cơ quan trực tiếp phê duyệt phân bổ hạn ngạch. 

Thủ tục phê duyệt của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp tương đối phức tạp, bao gồm việc 

lấy ý kiến của các tổ chức khác, như các hiệp hội công, nông nghiệp. Các hạn ngạch 

cho các mặt hàng gạo, lúa mì và lúa mạch, các sản phẩm từ sữa do doanh nghiệp 

thương mại nhà nước (doanh nghiệp có đặc quyền nhập khẩu) thực hiện. Các sản 

phẩm khác có thể do các doanh nghiệp nhập khẩu theo hạn ngạch được cấp. TRQ của 

Nhật Bản được phân bổ một lần trong năm tài chính. Số lần phân bổ có thể được bổ 

sung tùy thuộc vào tình hình cung ứng thực phẩm, giá thực phẩm và các yếu tố khác. 

Hạn ngạch nhập khẩu được phân bổ theo số lượng được nhập khẩu, chứ không phân 

theo giá trị nhập khẩu. 

 Nhật Bản áp dụng hai cách thức phân bổ hạn ngạch nhập khẩu: (i) Phân bổ cho 

các công ty thương mại để nhập khẩu; (ii) Phân bổ tới người sử dụng hàng hóa (các 

nhà sản xuất và các tổ chức sử dụng mặt hàng nhập khẩu làm nguyên liệu đầu vào để 

sản xuất). Đôi khi Nhật Bản áp dụng cả hai hệ thống phân bổ hạn ngạch tùy từng 

trường hợp cụ thể. Thông thường, việc cấp hạn ngạch sẽ được thực hiện theo cơ sở 

đăng ký trước thì được phân bổ trước cho đến khi hết hạn ngạch. Do đó, chỉ có doanh 

nghiệp hoạt động tại nước nhập khẩu mới hiểu rõ nhất về cơ chế cấp hạn ngạch. Chỉ 

khi có được chứng nhận về hạn ngạch được phân bổ, doanh nghiệp nhập khẩu mới có 

quyền nhập khẩu theo số lượng quy định. 

 d) Chế độ thông báo nhập khẩu: 

 Theo chế độ này, các nhà nhập khẩu có dự định hoặc đã nhập khẩu hàng hóa 

phải đệ trình lên Bộ METI một bản thông báo nhập khẩu thông qua ngân hàng quản lý 

ngoại hối thanh toán cho lô hàng đó. Chế độ này được sử dụng để quản lý các mặt 

hàng cần quản lý nhập khẩu được hỗ trợ bởi chế độ quản lý ngoại tệ. 

 Đối với các mặt hàng được tự do nhập khẩu, theo Luật kiểm soát nhập khẩu, 

nếu nhà nhập khẩu phải thanh toán toàn bộ tiền cho lô hàng này thì nhà nhập khẩu 

không cần phải đệ trình bản thông báo nhập khẩu lên Bộ METI. 

 e) Giấy phép nhập khẩu: 

 Hầu hết các hàng hóa được tự do nhập khẩu không phải chịu yêu cầu nào về 

giấy phép nhập khẩu, nhưng các mặt hàng sau bao gồm cả những mặt hàng liệt kê 

trong thông báo nhập khẩu nói trên cần có giấy phép nhập khẩu: 

 (i) Hàng hóa liệt kê trong thông báo nhập khẩu thực hiện quản lý bằng hạn 

ngạch. 

 (ii) Hàng hóa sản xuất hay vận chuyển từ các quốc gia, khu vực quy định trong 

thông báo nhập khẩu đòi hỏi phải có giấy phép nhập khẩu. 

 (iii) Hàng hóa đòi hỏi phương thức thanh toán đặc biệt. 

 (iv) Hàng hóa cần sự xác nhận sơ thẩm và phải đáp ứng được các quy định đặc 

biệt của Chính phủ như các loại vắc-xin nghiên cứu. 



 Khi nhập khẩu mặt hàng cần giấy phép nhập khẩu hay sự xác nhận của một số 

Bộ ngành, các nhà nhập khẩu được toàn quyền ký hợp đồng với các nhà xuất khẩu, 

nhưng việc ký và thực hiện hợp đồng phụ thuộc vào sự cho phép hay xác nhận của các 

Bộ ngành có liên quan. Việc thanh toán hàng nhập khẩu cần giấy phép chỉ có thể được 

thực hiện sau khi giấy phép nhập khẩu đã được cấp. 

 Quy định chế độ cho phép nhập khẩu của Nhật Bản tuy chưa thể hiện sự 

không phù hợp với các quy định của WTO, nhưng trong thực tiễn vẫn tồn tại những 

phương cách gây cản trở đến thương mại quốc tế. Ví dụ, đối với hàng rau quả thực 

phẩm tươi sống, thời gian khi hàng cập cảng cho đến khi hoàn tất thủ tục cấp phép 

nhập khẩu tương đối dài, gây phát sinh chi phí cho việc bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ 

hàng hóa và làm giảm chất lượng hàng hóa. 

Việc xin cấp xác nhận giấy phép nhập khẩu cần được thực hiện trước, nộp giấy 

tờ cho Bộ METI (thông qua Phòng kiểm soát thương mại, Ủy ban hợp tác kinh tế và 

thương mại). Sau khi nhận lại đơn cấp phép chính thức, nhà nhập khẩu mới được tiến 

hành các thủ tục nhập khẩu. 

2. Nhóm các biện pháp vệ sinh kiểm dịch và an toàn thực phẩm 

 Biện pháp và thủ tục nhập khẩu hàng thực phẩm vào Nhật Bản  

 - Quy định kiểm dịch an toàn vệ sinh thực phẩm 

 Theo Luật Kiểm dịch An toàn vệ sinh Thực phẩm của Nhật Bản, nhà nhập 

khẩu thực phẩm phải nộp đầy đủ giấy tờ cần thiết có liên quan kèm theo đơn xin kiểm 

dịch cho các cơ quan kiểm soát thực phẩm nhập khẩu thuộc các trạm kiểm dịch của Bộ 

Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. 

 Việc kiểm dịch được thực hiện khi các cơ quan kiểm dịch quyết định cần phải 

kiểm tra các tiêu chuẩn hoặc vấn đề an toàn thực phẩm ngay ở bước kiểm tra ban đầu. 

Nếu theo kết quả kiểm tra và kiểm dịch ban đầu, không phát hiện ra vấn đề gì đối với 

thực phẩm nhập khẩu theo quy định của Luật, nhà nhập khẩu sẽ được nhận chứng 

nhận đăng ký. Nhà nhập khẩu sẽ nộp giấy chứng nhận này cho cơ quan hải quan cùng 

với các giấy tờ hải quan và đơn xin cấp phép nhập khẩu. Trong trường hợp phát hiện 

sản phẩm không phù hợp để nhập khẩu, các biện pháp như huỷ hàng hoặc trả lại hàng 

cho công ty vận chuyển sẽ được thực hiện. 

 - Quy đị h v   hụ     thự   hẩ  

 Các chất phụ gia, kể cả chất nhân tạo và chất tự nhiên, không được chấp nhận 

đều bị cấm sử dụng ở Nhật  ản và các sản phẩm nhập khẩu bị phát hiện có chứa dư 

lượng chất phụ gia không được chấp nhận sẽ không được ph p bán tại Nhật  ản.  ộ Y 

tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đánh giá an toàn thực phẩm dựa theo các tiêu chuẩn 

của CODEX và chỉ những chất phụ gia được Ủy ban  n toàn Thực phẩm xem x t và 

được  ộ này chấp nhận mới có thể được sử dụng trong thực phẩm và đồ uống được 

bán tại Nhật  ản. 

 Một chất phụ gia được chấp nhận có thể chỉ được giới hạn sử dụng trên một 

loại sản phẩm cụ thể với một mức độ cụ thể và được ph p sử dụng cụ thể.   

 Việc dán nhãn phụ gia thực phẩm bao gồm thuốc diệt nấm sau thu hoạch do 

Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Nhật Bản quản lý.   

 Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông quan, tại thời điểm nhập khẩu, nhà 

nhập khẩu cần cung cấp các thông tin sau đây  



 (i)Tên hóa chất và thành phần tính theo phần triệu (ppm) của tất cả phụ gia 

tổng hợp có mức độ dung sai theo quy định của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật 

Bản.  

 (ii) Tên tất cả các phụ gia thực phẩm tự nhiên. 

 (iii) Màu nhân tạo được xác định theo tên hóa học và số chỉ số màu sắc quốc 

tế. Phải cung cấp bảng thông tin mô tả màu sắc tự nhiên để quyết định việc chấp nhận 

đối với sản phẩm xuất khẩu cụ thể. 

 (iv) Hương vị nhân tạo được xác định theo tên hóa học khi được đưa vào danh 

sách các chất phụ gia được ghi bằng tiếng Nhật đối với sản phẩm xuất khẩu cụ thể. 

   Quy trình phê duyệt phụ gia thực phẩm 

 Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản sẽ xem x t các đơn yêu cầu về chất 

phụ gia thực phẩm mới và rà soát những phê duyệt trước đó về chất phụ gia mới và 

dung sai chất phụ gia. Bộ này là đầu mối tiếp nhận những đơn yêu cầu, sau khi kiểm 

tra đầy đủ, sẽ gửi các yêu cầu qua Uỷ ban An toàn Thực phẩm (FSC) để đánh giá mức 

độ nguy hiểm của các chất phụ gia và nhận lại báo cáo kết quả đánh giá. 

 Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi với chức năng của cơ quan quản lý rủi ro, quyết 

định chấp thuận mức sử dụng phụ gia thực phẩm cụ thể cho mỗi loại thực phẩm dựa 

trên các khái niệm về lượng trung bình hàng ngày (ADI) của chất có thể dung nạp vào 

cơ thể. Như vậy, trước khi phê duyệt, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xem x t tất cả các 

sản phẩm khi có sử dụng chất phụ gia đó. Ví dụ, t y thuộc vào từng loại thực phẩm, 

một chất bảo quản được chấp nhận sử dụng ở một mức độ nhất định trong bơ thực vật, 

nhưng có thể không được chấp nhận như là một chất bảo quản trong dưa chua. Đối với 

chất phụ gia được chấp thuận sử dụng trong dưa chua, người nộp đơn phải cung cấp 

cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi các thông số kỹ thuật có liên quan để chứng minh 

rằng việc sử dụng chất phụ gia này sẽ không vi phạm tới mức hấp thụ được phép của 

chất này trong cơ thể con người.   

 - Quy định v  dư lượng hóa chất nông nghiệp  

 Ngày          , Nhật  ản thực hiện các quy định mới về dư lượng hóa chất 

nông nghiệp, phụ gia thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y trong thực phẩm (sau đây gọi 

tắt là hóa chất nông nghiệp). Trước khi thực hiện các quy định này,  ộ Y tế, Lao động 

và Phúc lợi đã công bố mức dư lượng hóa chất tối đa (MRLs) tạm thời cho     loại 

hóa chất nông nghiệp trong khoảng 1 .    MRLs chính thức hiện nay. Những MRLs 

này vẫn còn  tạm thời  cho đến khi chúng được xem x t và trong khi nhiều loại đã 

hoàn tất quá trình, việc đánh giá các MRLs khác sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành dự 

án. Sau khi hoàn thành việc đánh giá rủi ro, một MRL chính thức có thể được xác 

định. Các MRLs hiện có c ng với các MRLs tạm thời tạo ra  danh sách xác nhận  các 

MRLs. 

 Thực phẩm bị phát hiện vượt quá mức MRLs trong danh sách xác nhận được 

coi là vi phạm Luật Vệ sinh Thực phẩm và bị từ chối tại cảng. Một hành vi vi phạm có 

thể dẫn đến  việc tăng cường giám sát  (khoảng 30%) tất cả các hoạt động nhập khẩu 

của cùng loại hàng hóa từ quốc gia đó. Sau hai lần vi phạm vượt mức MRLs cụ thể, 

sản phẩm đó có thể phải theo lệnh  yêu cầu giám định  rất tốn k m, bị giữ lại và bị 

kiểm tra 1   , do đó sẽ bị trì hoãn k o dài tại cảng. Để trở về tình trạng giám sát bình 

thường sau một hành vi vi phạm,  ộ Y tế, Lao động và Phúc lợi yêu cầu phải có hồ sơ 

60 lần kiểm tra đạt kết quả sạch hoặc một năm không có hành vi vi phạm. Sau nhiều 

lần vi phạm, MHLW yêu cầu phải có     hồ sơ kiểm tra sạch và   năm không có hành 



vi vi phạm trước khi được loại bỏ lệnh  yêu cầu giám định  (1    bị giữ lại và kiểm 

tra). Đối với việc hàng hóa không có MRLs chính thức hoặc tạm thời,  ộ Y tế, Lao 

động và Phúc lợi đã thiết lập giới hạn chung về dung sai cho ph p tối đa là  , 1ppm 

với hầu hết các loại hóa chất.  

 Lưu ý rằng  ộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cũng đã liệt kê danh sách 1  hóa 

chất nông nghiệp và các chất khác gọi là  không phát hiện được  bị cấm sử dụng trong 

thực phẩm. Ngoài ra, có    chất được xác định không gây hại cho sức khỏe.  

 Đối với dư lượng trong thực phẩm chế biến không có MRLs cụ thể,  ộ Y tế, 

Lao động và Phúc lợi sẽ kiểm tra sản phẩm dựa vào nồng độ của các thành phần.   

 + Kiểm tra dư lượng hóa chất. 

 Việc kiểm tra dư lượng hóa chất do các văn phòng kiểm dịch thuộc Bộ Y tế, 

Lao động và Phúc lợi (đối với cây trồng nhập khẩu) và các phòng thí nghiệm của 

chính quyền địa phương (đối với cây trồng nhập khẩu và sản xuất trong nước, được 

thu thập chủ yếu từ các kệ bán lẻ) thực hiện. Mục đích của các lần kiểm tra giám sát là 

để xem cây trồng và các sản phẩm chăn nuôi trên thị trường có được thực hiện theo 

đúng quy định MRLs và quy định về an toàn thực phẩm không.  ất k  sản phẩm nào 

được tìm thấy có chứa chất vi phạm quy định MRLs sẽ không được ph p bán tại Nhật 

 ản. 

 Kể từ năm 1   ,  ộ Y tế, Lao động và Phúc lợi tiến hành điều tra dư lượng 

hóa chất, bao gồm cả thuốc trừ sâu, thuốc thú y không có MRLs, để có được dữ liệu cơ 

bản cho việc thiết lập các MRLs. Kết quả kiểm tra thường cho thấy ít hơn  ,1  các 

mẫu được thử nghiệm có dư lượng hóa chất trên các mức MRLs được thiết lập. Cây 

trồng không đáp ứng được tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của Luật Vệ sinh  n toàn 

Thực phẩm, bao gồm cả MRLs, phải bị loại bỏ, tái xuất khẩu hoặc đổi hướng sử dụng 

thành sản phẩm không phải thực phẩm. Mỗi năm  ộ Y tế, Lao động và Phúc lợi quyết 

định một kế hoạch kiểm tra cụ thể.  

 Lưu ý rằng các kế hoạch tăng cường kiểm tra sau hành vi vi phạm sẽ được ban 

hành riêng.   

 + Thiết lập MRLs cho các hóa chất nông nghiệp 

 Để có được một quy định về MRL chính thức cho một hóa chất nông nghiệp, 

các bên liên quan phải nộp yêu cầu tới Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi và tiếp sau đó sẽ 

là một quá trình xem x t, bao gồm cả việc đánh giá mức độ rủi ro của Ủy ban  n toàn 

Thực phẩm (FSC). Các tài liệu cần thiết cho việc đánh giá thường bao gồm các dữ liệu 

về cấp độ độc tính, độc tính phụ, độc mãn tính, gây ung thư, vô sinh, gây quái thai, đột 

biến, các thông số nghiên cứu tác dụng hóa học, vật lý của thuốc tới cơ thể và dược lý 

nói chung, sự trao đổi chất của động vật và sự chuyển hóa của thực vật cũng như các 

dữ liệu về dư lượng hóa chất (đối với các sản phẩm chứa thuốc trừ sâu).   

 Lưu ý rằng phần tóm tắt yêu cầu phải bằng tiếng Nhật, mặc d  các tài liệu 

khác kèm theo, ví dụ như báo cáo nghiên cứu, có thể được viết bằng tiếng  nh. 

   Các chất gây ô nhiễm và các yếu tố khác 

 Dưới đây là các chất trong thực phẩm dễ tự nhiên xuất hiện các chất độc hại 

hoặc có thể bị nhiễm các chất độc hại, vi khuẩn trong quá trình sản xuất. Danh sách 

này bao gồm các chất đã được thử nghiệm kiểm tra trước đây.  

(i) Mức độc tố nấm mốc trong đậu phộng, các sản phẩm đậu phộng (bao gồm cả 

bơ đậu phộng), quả hồ trăn, sản phẩm chế biến có chứa các quả hồ trăn (    hoặc 

nhiều hơn), các loại hạt, gia vị và một số sản phẩm ngũ cốc; 



 (ii) Vi khuẩn gây xuất huyết ruột E. coli O  , O1  , O111 và O1   (thịt bò, 

thịt ngựa, và nhóm sản phẩm thịt được tiêu thụ mà không cần nấu thêm, như pho mát 

tự nhiên);  

(iii) Norovirus (loài hai mảnh vỏ và tôm, cua, sò, hến khác được ăn sống); 

(iv) Virus viêm gan A (loài hai mảnh vỏ và tôm, cua, sò, hến khác được ăn 

sống); 

(v) Thủy ngân (cá và tôm, cua, sò, hến) 

(vi) PCB (thịt bò, thịt lợn, cá và tôm, cua, sò, hến); 

(vii) Chất độc ở cá  

(viii) Chất độc ở động vật có vỏ (chất độc gây tiêu chảy và chất độc gây liệt của 

loài hai mảnh vỏ); 

(ix) Xyanogen (đậu bơ, đậu trắng, đậu saltani…)  

(x) Methanol trong rượu chưng cất và rượu vang; 

(xi) Gossypol (phenol tự nhiên chiết xuất từ cây bông) trong hạt cây bông khác 

hơn so với dầu mỏ; 

(xii) Khuẩn salmonela trong thịt sống; 

(xiii) Một vài loại vi khuẩn (listeria) (nhóm các sản phẩm thịt sống được sử 

dụng mà không cần nấu và pho mát tự nhiên); 

(xiv) Giun xoắn trong thịt chim bị săn bắn... 

(xv) Chất phóng xạ, thường là trong các loại thực phẩm có nguồn gốc từ châu 

Âu; 

(xvi) Các loại thực phẩm bị phân hủy, hư hỏng. 

+ Chiếu xạ 

 Mặc dù việc chiếu xạ được sử dụng như một công cụ để loại bỏ các tác nhân 

gây bệnh từ thực phẩm và ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm ở nhiều nước, nhưng biện 

pháp chiếu xạ lại không được cho phép ở Nhật Bản, ngoại trừ trường hợp khoai tây có 

thể được chiếu xạ nhưng phải dán nhãn ghi rõ chiếu xạ.  

 Các mặt hàng thực phẩm cần kiểm tra bao gồm thịt, sữa, hải sản, sản phẩm 

nông nghiệp khác và các sản phẩm chế biến từ chúng.  

 - Quy đị h v    o    thực phẩm  

 Theo quy định tại Điều 1  của Luật Vệ sinh Thực phẩm, không được ph p 

bán, sản xuất hoặc nhập khẩu với mục đích để bán hoặc sử dụng trong kinh doanh bất 

k  dụng cụ, container, hoặc bao bì có chứa chất độc hại hoặc gây thiệt hại và có thể 

làm hại sức khỏe con người hoặc bất k  dụng cụ, container, hoặc bao bì có thể ảnh 

hưởng nguy hại đến sức khỏe con người thông qua tiếp xúc với thực phẩm và phụ gia 

thực phẩm. 

 Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã quy định rõ các thông số kỹ thuật 

đối với nhựa tổng hợp, dụng cụ chứa đựng bằng kim loại và các loại hộp đựng bao gói 

làm bằng thủy tinh, gốm, men hoặc cao su.   

 Các nhà kinh doanh tư nhân ở Nhật phải thanh toán tất cả các chi phí liên quan 

đến việc tái chế. Đối với sản phẩm nhập khẩu, các nhà nhập khẩu phải chịu một phần 

chi phí tái chế. Tuy nhiên, một số nhà nhập khẩu Nhật  ản có thể yêu cầu các nhà 

cung ứng ở nước ngoài của họ hợp tác cung cấp thêm về việc ghi nhãn. Nhà nhập khẩu 

chịu trách nhiệm đảm bảo sử dụng nhãn thích hợp trên tất cả các bao bì và hộp đựng 

hàng cho hàng hóa nhập khẩu.   

 - Quy định v  nhãn mác hàng hóa 



 Nhãn hàng hoá thực phẩm phải được in bằng tiếng Nhật và tuân thủ theo các 

luật và quy định sau đây  

 + Luật Tiêu chuẩn hoá và Nhãn mác hàng nông lâm sản 

 + Luật Vệ sinh thực phẩm 

 + Luật Đo lường 

 + Luật Bảo vệ sức khoẻ 

 + Luật Khuyến khích sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên 

 + Luật Chống lại việc đánh giá cao, sai sự thật và mô tả gây hiểu lầm 

 + Luật Bảo vệ Sở hữu trí tuệ (ví dụ Luật chống cạnh tranh không lành mạnh, 

Luật Bằng sáng chế). 

 Khi nhập khẩu và bán các sản phẩm thực phẩm tươi sống, nhà nhập khẩu phải 

cung cấp các thông tin sau đây trên nhãn mác sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn về 

nhãn mác đối với thực phẩm tươi sống theo Luật Tiêu chuẩn hoá và Nhãn mác nông 

lâm sản: 1) tên sản phẩm,  ) nước xuất xứ,  ) hàm lượng và 4) tên và địa chỉ nhà nhập 

khẩu. 

 Khi nhập khẩu và bán các sản phẩm chế biến, nhà nhập khẩu phải cung cấp 

các thông tin sau đây ph  hợp với Luật Tiêu chuẩn hoá và Nhãn mác nông lâm sản, và 

các quy định tương tự đối với thực phẩm chế biến được đóng gói trong container theo 

Luật Vệ sinh Thực phẩm: 1) tên sản phẩm, 2) thành phần,  ) hàm lượng, 4) ngày hết 

hạn sử dụng, 5) cách thức bảo quản,  ) nước xuất xứ và  ) tên và địa chỉ nhà nhập 

khẩu.  

Tên sản phẩm 

 Tên của sản phẩm phải được in trên nhãn ph  hợp với Luật Tiêu chuẩn hoá và 

Nhãn mác nông lâm sản và Luật Vệ sinh Thực phẩm. 

Thành phần thực phẩm 

 Các thành phần của sản phẩm phải được liệt kê theo thứ tự giảm dần từ thành 

phần có hàm lượng cao nhất đến thấp nhất trên nhãn mác ph  hợp với Luật Tiêu chuẩn 

hoá và Nhãn mác nông lâm sản và Luật Vệ sinh Thực phẩm. 

Phụ gia thực phẩm 

 Tên của các chất phụ gia được sử dụng phải được liệt kê theo thứ tự giảm dần từ 

chất có hàm lượng cao nhất đến thấp nhất trên nhãn mác ph  hợp với Luật Vệ sinh Thực 

phẩm. Tên và cách sử dụng   chất phụ gia sau cần được ghi rõ trên nhãn  bột ngọt, chất 

chống ôxy hóa, phẩm nhuộm nhân tạo, chất tạo màu, chất bảo quản, chất làm trắng, chất 

làm dày  ổn định  chất làm đông  các chất cô đặc, các chất trị nấm và chất chống mối 

mọt. 

 Thông báo số     của  ộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật  ản  Tiêu chuẩn đối 

với thực phẩm và phụ gia thực phẩm  quy định hàm lượng tối đa cho ph p đối với các 

chất phụ gia được ph p sử dụng đối với từng loại thực phẩm. Các quy định và tiêu chuẩn 

ph  hợp với Luật Vệ sinh Thực phẩm (Thông báo MHLW số    ) cũng yêu cầu hàm 

lượng nitrat natri, đặc biệt trong trứng cá hồi và trứng cá hồi ướp muối phải dưới  ,    

g/kg. 

Ngộ độc thực phẩm 

 Để tránh các rủi ro nguy hại tới sức khỏe người tiêu dung liên quan đến vấn đề 

ngộ độc thực phẩm, luật của Nhật  ản quy định một số thành phần cụ thể cần được thể 

hiện trên nhãn sản phẩm ph  hợp với Luật Vệ sinh Thực phẩm. Việc dán nhãn thành 

phần thực phẩm là yêu cầu bắt buộc đối với các sản phẩm có chứa tôm cua và khuyến 



khích thực hiện với các sản phẩm có chứa trứng cá hồi. Nếu các thành phần thực phẩm 

này đã được liệt kê trong danh sách thành phần chính, không cần thiết phải thực hiện 

thêm các hoạt động khác. Nếu tên của các thành phần trên nhãn sản phẩm không chỉ rõ 

các thành phần cụ thể, cần phải dán nhãn riêng đối với các thành phần thực phẩm.  

Trọng lượng thành phần thực phẩm 

 Khi nhập khẩu và bán các loại thực phẩm, nhà nhập khẩu cần ghi rõ trọng 

lượng của sản phẩm phù hợp với Luật Đo lường và chỉ rõ trọng lượng tính theo gam 

trên nhãn mác. Sản phẩm cần được ghi rõ trọng lượng, sự khác biệt giữa trọng lượng 

thực của sản phẩm và con số ghi trên nhãn chỉ trong giới hạn cho phép. 

Hạn sử dụng 

 Hạn sử dụng của sản phẩm theo từng cách thức bảo quản sản phẩm cần được 

ghi rõ trên nhãn phù hợp với Luật Tiêu chuẩn hóa và Dán nhãn các sản phẩm nông lâm 

sản và Luật Vệ sinh Thực phẩm. Nhãn hạn sử dụng cần có chứa các thông tin: ngày 

hết hạn sử dụng và hạn sử dụng tốt nhất ( best by ). Ngày hết hạn sử dụng được áp 

dụng đối với các loại thực phẩm mà chất lượng sản phẩm sẽ giảm nhanh chóng trong 

vòng   ngày kể từ ngày hết hạn. Hạn sử dụng tốt nhất được áp dụng đối với các loại 

thực phẩm mà chất lượng sản phẩm không thay đổi trong vòng   ngày tương ứng. 

Cách thức bảo quản sản phẩm 

 Cách thức bảo quản sản phẩm đảm bảo giữ nguyên hương vị của thực phẩm 

cho đến hạn  sử dụng tốt nhất  phải được chỉ rõ trên nhãn phù hợp với Luật Tiêu 

chuẩn hóa và Dán nhãn các sản phẩm nông lâm sản và Luật Vệ sinh Thực phẩm. Các 

sản phẩm thực phẩm cần dán nhãn ngày hết hạn sử dụng cần ghi rõ  bảo quản dưới 

1 
 
C  trong khi các sản phẩm cần dán nhãn hạn sử dụng tốt nhất cần ghi rõ  Tránh 

ánh nắng mặt trời, giữ theo nhiệt độ trong phòng v.v.… Tuy nhiên, đối với những sản 

phẩm có thể giữ theo nhiệt độ trong phòng, không cần thiết phải dán nhãn cách thức 

bảo quản sản phẩm. 

Nước xuất xứ 

 Các tiêu chuẩn dán nhãn chất lượng đối với thực phẩm, được quy định bởi 

Luật Tiêu chuẩn hóa và Dán nhãn các sản phẩm nông lâm sản, yêu cầu có thông tin về 

nước xuất xứ trên nhãn thực phẩm nhập khẩu.  

Chất lượng 

 Luật Tiêu chuẩn hóa và Dán nhãn các sản phẩm nông lâm sản yêu cầu có 

thông tin trên nhãn mác với các trường hợp sau: 

-  Rã đông  ( Defrosted ) đối với các sản phẩm đông lạnh cần rã đông 

-  Sản phẩm nuôi  ( Farmed ) đối với các loại thủy sản nuôi 

Nhà nhập khẩu 

 Tên và địa chỉ của nhà nhập khẩu cũng phải được ghi rõ trên nhãn phù hợp với 

Luật Tiêu chuẩn hóa và Dán nhãn các sản phẩm nông lâm sản và Luật Vệ sinh Thực 

phẩm. Đối với các sản phẩm được chế biến tại Nhật Bản sử dụng các thành phần nhập 

khẩu, tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc nhà kinh doanh cũng cần được ghi rõ trên 

nhãn. 

Thông tin dinh dưỡng 

 Các thành phần dinh dưỡng và hàm lượng calo cũng cần được ghi rõ trên nhãn 

thực phẩm biến phù hợp với các tiêu chuẩn về dán nhãn dinh dưỡng do Bộ trưởng Y 

tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản quy định. Các thông tin bắt buộc bao gồm thành 

phần dinh dưỡng, cơ cấu thành phần (ví dụ, các loại axit amin trong protein) và loại 



thành phần thực phẩm (ví dụ, các loại axit béo có trong chất béo). Nếu nhãn chỉ có 

thông tin chung như  vitamin  thay vì ghi rõ tên các chất dinh dưỡng cụ thể, cần ghi rõ 

thành phần thực phẩm.  

 Các thành phần thực phẩm cần được ghi theo thứ tự và đơn vị như sau  

- Hàm lượng calo (kcal hoặc kilocalo) 

- Protein (g hoặc gram) 

- Chất béo (g hoặc gram) 

- Hy-đrát các-bon (g hoặc gram) 

- Natri  

- Các thành phần dinh dưỡng khác cần ghi trên nhãn 

 Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cũng quy định tiêu chuẩn dán nhãn 

đối với các thành phần dinh dưỡng và thông tin cần được làm nổi bật. Nhãn dinh 

dưỡng phải được ghi bằng tiếng Nhật. Nếu một công ty đưa ra bất k  thông tin dinh 

dưỡng nào (ví dụ  hàm lượng vitamin), khi đó họ phải cung cấp đầy đủ các yếu tố cơ 

bản về dinh dưỡng trên nhãn sản phẩm như trên.  

 Ngoài   yếu tố dinh dưỡng cần thiết, các công ty cũng có thể dán nhãn tự 

nguyện về các thành phần dinh dưỡng khác như vitamin và khoáng chất. Phải cung cấp 

nội dung mỗi thành phần trên 1 đơn vị thức ăn (ví dụ 1  g, 1  ml, 1 phần ăn, 1 

gói…). Nhãn phải sử dụng kích thước cỡ chữ ít nhất là  , trừ khi tổng diện tích ghi 

nhãn ít hơn   cm . 

 Nhãn mác của các loại thực phẩm dinh dưỡng hoặc các sản phẩm ăn kiêng 

phải tuân theo các tiêu chuẩn tương ứng và cần có giấy chứng nhận. 

 Đối với chất xơ, protein, canxi, sắt, vitamin  , vitamin  1, vitamin   , niacin, 

vitamin C và vitamin D, các tuyên bố liên quan đến sức khỏe như  giàu  hay  có 

chứa  phải đáp ứng các tiêu chuẩn về thành phần ở mức tối thiểu theo yêu cầu của 

Luật Nâng cao Sức khỏe. Các tuyên bố bao gồm các điều  ít hơn  hoặc  không  liên 

quan đến năng lượng, chất b o, axit b o bão hòa, đường hoặc natri, cũng phải đáp ứng 

các tiêu chuẩn tối đa theo yêu cầu của Luật Nâng cao Sức khỏe. Ví dụ, khi kh ng định 

rằng  không có natri  hoặc  natri thấp hơn hoặc ít hơn , tương ứng hàm lượng natri 

phải thấp hơn  mg và 1  mg cho mỗi 1  g thực phẩm, và khi kh ng định  không có 

chất b o  hay  chất b o thấp hơn hoặc ít hơn , tương ứng với hàm lượng chất b o phải 

thấp hơn  , g và  g cho mỗi 1  g thực phẩm.  

 Nhật  ản có những quy định nghiêm ngặt đối với thực phẩm chức năng và 

dinh dưỡng. Thực phẩm được sử dụng đặc biệt trong y tế là đề cập tới những thực 

phẩm có chứa những thành phần chức năng cho sức khoẻ và đã được chính thức phê 

duyệt để kh ng định tác dụng sinh lý của chúng trên cơ thể con người. Những sản 

phẩm này dự kiến sẽ được tiêu thụ cho việc duy trì  phát huy sức khỏe hoặc dành riêng 

cho những người muốn kiểm soát tình trạng sức khỏe, bao gồm huyết áp và máu 

nhiễm mỡ. Để bán loại thực phẩm này, việc đánh giá an toàn thực phẩm và hiệu quả 

các chức năng cho sức khỏe là điều cần thiết, và các thông tin trên nhãn sản phẩm phải 

được sự chấp thuận của Cục  ảo vệ Người tiêu d ng Nhật  ản và  ộ Y tế, Lao động 

và Phúc lợi Nhật Bản. 

Nhãn giúp phân loại rác trên bao bì  

 Luật Khuyến khích sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên yêu cầu dán nhãn 

nhằm phục vụ việc phân loại rác container và bao gói. Các sản phẩm nhập khẩu đáp 

ứng các điều kiện dưới đây phải dán nhãn để phân loại rác theo quy định của luật. 



- Khi có các chỉ dẫn hành chính đối với nguyên liệu và cấu trúc của container 

và bao gói và sử dụng thương hiệu cho sản phẩm nhập khẩu. 

- Khi container và bao gói của sản phẩm nhập khẩu được in, dán nhãn hoặc 

chạm khắc bằng tiếng Nhật. 

 Khi hai loại container và bao gói dưới đây được sử dụng cho các sản phẩm 

ngũ cốc, một trong hai loại nhãn hoặc cả hai loại nhãn phải được dán trên một mặt 

hoặc hơn một mặt của container và bao gói theo định dạng đã được quy định. 

Mô tả sản phẩm 

 Mô tả sản phẩm sai hoặc dễ gây hiểu lầm bị cấm bởi Luật Bảo vệ Sức khỏe, 

Luật Chống lại việc đánh giá cao, sai sự thật và mô tả gây hiểu lầm và các luật và quy 

định liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ (ví dụ, Luật chống cạnh tranh không lành 

mạnh, Luật Thương hiệu). Các luật này được áp dụng cho tất cả các sản phẩm, không 

giới hạn với các sản phẩm thực phẩm. 

3. Nhóm rào cản liên quan đến hàng rào kỹ thuật đối với thương mại 

3.1. Quy n sở hữu trí tuệ: 

 Hiện tại, quyền này được chia làm hai phần  Các đối tượng sở hữu trí tuệ và 

Luật bằng sáng chế nhãn hiệu hàng hoá kinh doanh.  

 Các Luật mô hình hữu dụng, Luật thiết kế, Luật Bản quyền được xếp vào loại 

sở hữu trí tuệ. Luật Nhãn hiệu hàng hoá, Luật ngăn chặn cạnh tranh không lành mạnh 

và các luật tương tự được xếp vào loại được bảo hộ bởi Luật Bằng sáng chế nhãn hiệu 

hàng hóa kinh doanh. 

 Thời hạn đối với phát minh sáng chế là    năm kể từ ngày được áp dụng và 

thời hạn đối với bản quyền là    năm sau khi tác giả qua đời. 

3.2. Các tiêu chuẩ  l ê  qu   đến chất lượng: 

 a) Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản – JIS: 

 Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản - JIS là một trong những tiêu chuẩn được sử 

dụng rộng rãi ở Nhật. Tiêu chuẩn này dựa trên  Luật Tiêu chuẩn hoá công nghiệp  

được ban hành vào tháng   1 4  và thường được biết dưới cái tên  dấu chứng nhận 

tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản  hay JIS. Hệ thống tiêu chuẩn JIS đã góp phần vào 

việc mở rộng tiêu chuẩn hoá trên phạm vi toàn bộ nền công nghiệp Nhật Bản. Theo 

quy định của điều 26 trong Luật Tiêu chuẩn hoá công nghiệp, tất cả các cơ quan của 

Chính phủ phải ưu tiên đối với các sản phẩm được đóng dấu chất lượng JIS khi mua 

hàng hoá để phục vụ cho hoạt động của các cơ quan này. 

 Hệ thống tiêu chuẩn JIS áp dụng đối với tất cả các sản phẩm công nghiệp và 

khoáng sản, trừ những sản phẩm được áp dụng các tiêu chuẩn chuyên ngành như dược 

phẩm, phân hoá học, sợi tơ tằm và các sản phẩm nông nghiệp khác được quy định 

trong Luật Về tiêu chuẩn hoá và dán nhãn các công ty lâm sản. 

 Dấu này lúc đầu được áp dụng để tạo ra một chuẩn mực cho các sản phẩm 

xuất khẩu khi Nhật bắt đầu bán sản phẩm ra nước ngoài. Do đó, khi kiểm tra các sản 

phẩm này chỉ cần kiểm tra dấu chất lượng tiêu chuẩn JIS là đủ để xác nhận chất lượng 

của chúng. 

 Các tiêu chuẩn JIS được sửa đổi, bổ sung định k  để phù hợp với tiến bộ công 

nghiệp. Tuy nhiên, tất cả các tiêu chuẩn JIS đều được bổ sung ít nhất   năm một lần kể 

từ ngày ban hành. Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo cho các tiêu 

chuẩn luôn hợp lý, phù hợp với thực tế. 



 Cùng với sự phát triển của thương mại quốc tế về các sản phẩm công nghiệp, 

việc thống nhất các tiêu chuẩn trên phạm vi quốc tế và áp dụng hệ thống chấp nhận 

chất lượng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng trở nên quan trọng. Vì vậy, 

tháng 4/1980, Nhật Bản đã sửa đổi Luật tiêu chuẩn hoá công nghiệp. Theo luật sửa đổi 

này, thì các nhà sản xuất nước ngoài cũng có thể được cấp giấy chứng nhận JIS trên 

sản phẩm của họ. Việc sửa đổi Luật tiêu chuẩn hoá công nghiệp là kết quả của việc 

Nhật Bản tham gia ký kết  Hiệp định về các hàng rào kỹ thuật đối với thương mại  

của GATT. Theo Hiệp định này thì hệ thống chứng nhận chất lượng của các nước phải 

được áp dụng cho sản phẩm từ các nước thành viên khác của Hiệp định. 

 Hiệp định về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại là bước tiến quan trọng 

trong quá trình quốc tế hoá về tiêu chuẩn các sản phẩm công nghiệp. Quá trình này 

cũng đặc biệt quan trọng đối với Nhật Bản, một nước có nền kinh tế dựa vào thương 

mại quốc tế. 

 Các nhà sản xuất trong nước hay nước ngoài muốn được cấp dấu chứng nhận 

JIS phải làm đơn cấp giấy chứng nhận này. Bộ METI sau khi nhận được đơn (đơn 

được nhận qua phòng tiêu chuẩn, Cục Khoa học và Công nghệ, Bộ METI) sẽ tiến hành 

điều tra sơ bộ dựa trên hồ sơ, sau đó cử các thanh tra của Bộ tới giám định tại nhà máy 

của người nộp đơn. Đối với các nhà sản xuất nước ngoài, các số liệu giám định do các 

tổ chức giám định nước ngoài, do Bộ trưởng Bộ METI Nhật Bản chỉ định, có thể được 

chấp nhận. Theo Luật tiêu chuẩn hoá công nghiệp, kết quả giám định tại nhà máy phải 

được trình lên Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia của Bộ METI để đánh giá.  ộ 

trưởng METI có phê duyệt đơn xin ph p cấp JIS cho nhà sản xuất hay không dựa trên 

kết luận của Hội đồng thẩm định. Quyết định của Bộ trưởng sẽ được thông báo cho 

người nộp đơn. Nếu đơn xin ph p cấp JIS được phê duyệt thì thông báo của Bộ trưởng 

sẽ được đăng trên công báo. Thời gian cần thiết kể từ khi nộp đơn cho đến lúc nhận 

được quyết định và thông báo là 3 tháng.  

 b) Tiêu chuẩn nông nghiệp Nhật Bản – JAS: 

 Luật tiêu chuẩn nông nghiệp Nhật Bản (Luật J S) được ban hành vào tháng 

5/1970. Luật này quy định các tiêu chuẩn về chất lượng, đưa ra các quy tắc về việc ghi 

nhãn chất lượng và đóng dấu chất lượng tiêu chuẩn JAS. Ngày nay, hệ thống J S đã 

trở thành cơ sở cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn các thực phẩm chế biến. Danh 

sách các sản phẩm được điều chỉnh bởi Luật JAS gồm  Đồ uống, thực phẩm chế biến, 

dầu ăn, mỡ, các nông lâm sản chế biến. Tuy hiện nay không phải tất cả các sản phẩm 

đều được liệt kê trong danh sách các sản phẩm do Luật J S điều chỉnh nhưng các tiêu 

chuẩn JAS bao quát cả các sản phẩm được sản xuất trong nước và các sản phẩm nhập 

khẩu. Các nhà sản xuất muốn được dán nhãn hiệu chất lượng JAS lên các sản phẩm 

của họ thì phải thông qua các tổ chức giám định để đánh giá chất lượng của hàng hóa 

đó. Việc giám định chất lượng để cấp giấy chứng nhận phẩm chất JAS ở Nhật Bản có 

thể do 3 loại tổ chức sau thực hiện: 

+ Các tổ chức giám định thuộc Bộ nông, Lâm, Ngư nghiệp 

+ Các tổ chức giám định của chính quyền địa phương 

+ Các tổ chức giám định JAS khác. 

 Luật J S được sửa đổi vào năm 1   , các nhà sản xuất nước ngoài cũng có 

thể được cấp giấy chứng nhận phẩm chất JAS, nếu sản phẩm của họ đạt các tiêu chuẩn 

do J S đề ra. Để bao quát cả các nhà sản xuất nước ngoài, hệ thống tiêu chuẩn J S đã 

có những thay đổi thích hợp vào tháng   1   , theo đó các tổ chức giám định chất 



lượng Nhật Bản có thể sử dụng các kết quả giám định của các tổ chức giám định nước 

ngoài do bộ trưởng Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp chỉ định. 

 Đa số các sản phẩm như thực phẩm đóng hộp, nước hoa quả, các sản phẩm chế 

biến từ cà chua, dấm bỗng, thịt lợn hun khói được sản xuất tại Nhật đều mang dấu chất 

lượng JAS. 

 Việc sử dụng dấu chứng nhận phẩm chất JAS trên nhãn hiệu sản phẩm là tự 

nguyện và các nhà sản xuất cũng như các nhà bán lẻ không bị buộc phải sản xuất hay 

kinh doanh các sản phẩm có chất lượng tiêu chuẩn J S. Tuy nhiên, các quy định về 

việc ghi nhãn sản phẩm là bắt buộc với những sản phẩm do Bộ Nông, Lâm, Ngư 

nghiệp quy định. 

 Một sản phẩm bị buộc phải tuân theo các quy định về nhãn chất lượng JAS khi 

có đầy đủ các điều kiện sau: 

 - Sản phẩm phải là một nông sản hoặc là nông sản mà đã có hoặc trong một 

tương lai gần sẽ có một tiêu chuẩn J S được quy định cho nó. 

 - Sản phẩm đó phải là một sản phẩm có chất lượng khó xác định. 

 - Là sản phẩm mà người tiêu dùng cần biết được chất lượng của nó trước khi 

quyết định mua. 

 Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp đặt ra các tiêu chuẩn về việc ghi nhãn chất lượng 

và buộc tất cả các nhà sản xuất phải tuân thủ các tiêu chuẩn đó, các quy định này được 

áp dụng đối với cả các sản phẩm nhập khẩu. Người tiêu dùng Nhật Bản rất tin tưởng 

đối với chất lượng của các sản phẩm được đóng dấu JAS. 

 Vì vậy, các nhà sản xuất nước ngoài khi xuất khẩu hàng hóa vào Nhật Bản có 

được dấu chứng nhận chất lượng JAS sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ hàng 

hóa của mình tại đây. 

 c) Các dấu chứng nhận chất lượng khác: 

 Ngoài tiêu chuẩn JIS và JAS còn có nhiều loại dấu chất lượng khác được sử 

dụng ở Nhật. 

 - Các quy định về ghi nhãn sản phẩm 

Đối với một số sản phẩm quy định về ghi nhãn sản phẩm là bắt buộc. Các sản 

phẩm phải buộc dán nhãn được chia thành 4 nhóm: Sản phẩm dệt, sản phẩm nhựa, đồ 

điện, thiết bị điện và nhiều loại sản phẩm khác như ô, kính râm. Hiện nay, theo quy 

định của pháp luật có khoảng 100 mặt hàng bị buộc phải dán nhãn chất lượng. 

- Các sản phẩm dệt gồm: vải, quần, váy, áo nỉ, áo sơ mi, áo mưa, ca vát, khăn 

trải giường, máy hút bụi, quạt, tivi.  

- Sản phẩm nhựa gồm  bát, đĩa, chậu giặt. 

Trong các sản phẩm khác thì bột giặt, găng tay da, bàn chải đánh răng là các 

sản phẩm phải dán nhãn chất lượng. 

Các nhãn chất lượng được dán lên sản phẩm gia dụng giúp cho người tiêu dùng 

biết được các thông tin về chất lượng sản phẩm và lưu ý khi sử dụng. 

3.3. Dấu tiêu chuẩ   ô  trường Ecomark: 

 Vấn đề môi trường đang được sự quan tâm của người tiêu dùng Nhật Bản. Cục 

Môi trường của Nhật đang khuyến khích người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm không 

làm hại sinh thái (kể cả các sản phẩm trong nước cũng như nhập khẩu), các sản phẩm 

này được đóng dấu  Ecomark . 

 Để được đóng dấu Ecomark, sản phẩm phải đạt được ít nhất một trong các tiêu 

chuẩn sau: 



- Việc sử dụng sản phẩm đó không gây ô nhiễm tới môi trường hoặc có nhưng 

không đáng kể. 

- Việc sử dụng sản phẩm đó mang lại nhiều lợi ích cho môi trường. 

- Chất thải sau khi sử dụng không gây hại cho môi trường hoặc gây hại rất 

không đáng kể. 

- Sản phẩm đóng góp đáng kể vào việc bảo vệ môi trường ngoài các cách kể 

trên. 

Ecomark không đưa ra các tiêu chuẩn và cũng không nói lên chất lượng hay 

tính an toàn của sản phẩm. Ecomark ra đời năm 1   , đến nay dấu này được rất nhiều 

người Nhật biết đến. Các công ty nước ngoài có thể xin dấu chứng nhận Ecomark 

thông qua các nhà nhập khẩu. 

3.4. Luật trách nhiệm sản phẩm: 

 Luật trách nhiệm sản phẩm đã được ban hành vào tháng   1    để bảo vệ 

người tiêu dùng. Luật này quy định rằng nếu như một sản phẩm có khiếm khuyết gây 

ra  thương tích cho người hoặc thiệt hại về của cải  thì nạn nhân có thể yêu cầu người 

sản xuất bồi thường cho các thiệt hại xảy ra liên quan đến sản phẩm có khuyến khuyết 

và có quan hệ nhân quả giữa thiệt hại và khiếm khuyết của sản phẩm. Luật trách nhiệm 

sản phẩm cũng được áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu. 

3.5. Luật vệ sinh thực phẩm: 

Luật vệ sinh thực phẩm quy định cho tất cả các thực phẩm và đồ uống tiêu dùng 

ở Nhật Bản. Hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu đều chịu sự điều chỉnh của 

luật và được chia thành nhiều nhóm: các gia vị thực phẩm, các máy móc d ng để sản 

xuất chế biến và bảo quản thực phẩm, các dụng cụ chứa, đựng và bao bì cho các gia vị 

cũng như cho thực phẩm, đồ chơi trẻ em và các chất tẩy rửa dùng cho việc làm sạch 

thực phẩm và đồ ăn. Các loại hàng hóa này khi đưa vào sử dụng phải có giấy phép của 

Bộ Y tế và Phúc lợi Nhật Bản. 

Bộ luật Vệ sinh thực phẩm áp dụng cho cả hàng sản xuất trong nước và hàng 

nhập khẩu, cần phải hiểu đúng quy định quản lý về vệ sinh thực phẩm để có thể kinh 

doanh thành công ở Nhật Bản. 

 . Nhóm các biện pháp bảo vệ thương mại tạm thời 

4.1. Các biện pháp chống bán phá giá: 

 Chính phủ Nhật Bản tương đối thụ động trong việc áp đặt các loại thuế chống 

bán phá giá. Tính đến nay, mới chỉ có ba trường hợp bị Nhật Bản áp thuế chống bán 

phá giá: nhập khẩu ferrosilicon mangan từ Trung Quốc, Nam Phi và Na Uy năm 1     

nhập khẩu sợi bông từ Pakistan vào năm 1     và nhập khẩu sợi polyester từ Hàn 

Quốc và Đài Loan năm     . Ngoài ra còn có một trường hợp bị tạm ngưng điều tra là 

nhập khẩu quặng mangan điện tử từ Úc, Nam Phi và Tây  an Nha năm     . 

 Trong cả ba trường hợp, Chính phủ Nhật Bản tuyên bố rằng các sản phẩm bị 

điều tra bán phá giá vào Nhật Bản đã gây ra thiệt hại đối với ngành sản xuất trong 

nước, và do đó thuế chống bán phá giá được áp dụng vào các sản phẩm bị điều tra. Chỉ 

có vụ ferrosilicon mangan năm 1    là trường hợp duy nhất mà các nhà xuất khẩu 

nước ngoài đạt được thỏa thuận về giá với Chính phủ Nhật Bản.  Luật Hải quan 

Nhật Bản quy định các điều kiện cơ bản cho việc áp dụng thuế chống bán phá giá, phù 

hợp với các nguyên tắc của WTO. Thuế chống bán phá giá sẽ được đánh vào sản phẩm 

của một nhà xuất khẩu đang được bán với giá thấp hơn giá thông thường và việc nhập 

khẩu sản phẩm đó gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. 



Tuy nhiên, phương pháp xác định giá thông thường của một sản phẩm không được nêu 

rõ ràng trong các luật và quy định liên quan của Nhật Bản về chống bán phá giá. 

Thông thường, giá bán của một hàng hóa (hoặc hàng hóa tương tự) tại thị trường nội 

địa nước xuất khẩu sẽ được coi là giá thông thường của nó. Tuy nhiên, trong trường 

hợp hàng hóa đó không được bán tại thị trường nội địa nước xuất khẩu, thì giá thành 

sản xuất của nó hoặc giá bán tại thị trường một nước thứ ba có thể được xem xét là giá 

thông thường. 

 Quy tr  h đ  u tra chống bán phá giá 

 Bộ Tài chính và Bộ METI là hai cơ quan chuyên trách về các biện pháp chống 

bán phá giá tại Nhật Bản, sẽ đưa ra một thông báo chính thức về quyết định tiến hành 

điều tra chống bán phá giá đối với một sản phẩm nhập khẩu vào Nhật Bản. Sau đó  ộ 

Tài chính và Bộ METI sẽ tiến hành lấy ý kiến các bên liên quan bao gồm các nhà xuất 

khẩu, các nhà nhập khẩu và các nhà sản xuất trong nước. 

 Nhìn chung các quy định về chống bán phá giá của Nhật Bản là tương thích 

với các quy định của WTO như Hiệp định về Chống bán phá giá. Tuy nhiên, không có 

nhiều quy định chi tiết bổ sung cho các luật lệ này, nguyên nhân có thể là do thiếu kinh 

nghiệm từ các vụ việc thực tế. 

 Các câu hỏi điều tra được gửi cho các nhà xuất khẩu bao gồm một số thông tin 

như tình hình tài chính của doanh nghiệp, lượng sản phẩm bị điều tra được tiêu thụ tại 

thị trường nội địa nước xuất khẩu và lượng sản phẩm đó xuất khẩu sang Nhật Bản 

cũng như sang các thị trường khác. Đồng thời các nhà xuất khẩu phải cung cấp đầy đủ 

dữ liệu chi phí liên quan cấu thành giá thành sản xuất của sản phẩm. 

 Việc tuân thủ những quy định trong quá trình điều tra chống bán phá giá của 

Nhật Bản gặp rất nhiều khó khăn do các nhà xuất khẩu không chỉ phải thu thập và 

cung cấp các tài liệu liên quan cần thiết mà còn phải dịch tất cả những tài liệu từ tiếng 

Nhật sang tiếng  nh (và ngược lại) trong một thời hạn nhất định được quy định bởi Bộ 

Tài chính và Bộ METI, đặc biệt với trường hợp các nước xuất khẩu ở khu vực châu Á 

nơi mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính. Về lý thì các nhà xuất khẩu không 

chuyên sử dụng tiếng Anh cần được gia hạn thời gian nộp các tài liệu liên quan. Tuy 

nhiên, thực tế các cơ quan có thẩm quyền Nhật Bản thường rất khó linh động trong 

vấn đề này.  

Hơn nữa trong quá trình bị điều tra, các câu hỏi điều tra và các câu trả lời đều 

phải bằng tiếng Nhật, đòi hỏi nhà xuất khẩu nước ngoài phải có đủ thời gian và kỹ 

năng ngôn ngữ để làm việc với các cơ quan điều tra Nhật Bản. Nhằm đảm bảo tuân thủ 

quy trình thủ tục với một số lượng lớn tài liệu phải dịch trong thời gian ngắn như vậy, 

các nhà xuất khẩu nước ngoài phải cần đến sự giúp đỡ của các luật sư quốc tế. Tuy 

nhiên, không may là do số lượng các vụ việc thực tế về áp thuế chống bán phá giá tại 

Nhật Bản là rất ít nên rất khó để tìm được một luật sư có kinh nghiệm. Đồng thời việc 

chậm trễ nộp các tài liệu liên quan có thể được coi là một hành động thiếu hợp tác với 

cơ quan điều tra, các nhà xuất khẩu nhiều khi chỉ có thể cung cấp được những tài liệu 

sẵn có để xác định biên độ phá giá của mình. 

 Bộ Tài chính và Bộ METI sau một vài tháng kể từ khi nhận các tài liệu liên 

quan sẽ tiến hành việc kiểm tra tại nơi sản xuất sản phẩm và thẩm tra độ xác thực của 

các hồ sơ nhận được với sự có mặt bắt buộc của cá nhân (đại diện nhà xuất khẩu) đã 

cung cấp những tài liệu đó. Theo quy định, các bên liên quan sẽ nhận được danh mục 



các mặt hàng sẽ bị điều tra ít nhất 1  ngày trước khi tiến hành việc kiểm tra tại nơi sản 

xuất. 

 Nhìn chung các điều tra viên Nhật Bản tuân thủ rất nghiêm ngặt quy trình điều 

tra theo quy định của pháp luật Nhật Bản và luôn có ý thức đảm bảo sự bình đ ng về 

lợi ích của các bên liên quan. Ngoài ra, các điều tra viên của Bộ Tài chính và Bộ METI 

sẽ tiến hành đồng thời việc điều tra đối với các hành động bán phá giá và những thiệt 

hại mà các hành động này gây ra cho ngành sản xuất của Nhật Bản. 

 Trong các cuộc điều tra chống bán phá giá của Nhật Bản, do sự thiếu kinh 

nghiệm từ các vụ việc thực tế, điều tốt nhất mà các luật sư nên làm là phải lường trước 

thái độ của Chính phủ Nhật Bản trong từng vụ việc điều tra cùng với kết quả thiếu khả 

quan nhất có thể nhận được. 

4.2. Các biện pháp trợ cấ  và đối kháng: 

 Pháp luật về trợ cấp và các biện pháp đối kháng của Nhật Bản về cơ bản được 

xây dựng dựa trên các quy định WTO, cụ thể là Hiệp định về Trợ cấp và Các biện 

pháp đối kháng. Một số n t đặc trưng riêng trong pháp luật trợ cấp và các biện pháp 

đối kháng của Nhật Bản: 

 

4.3. Các biện pháp tự vệ: 

 Pháp luật về các biện pháp tự vệ của Nhật Bản về cơ bản được xây dựng dựa 

trên các quy định WTO, cụ thể là Hiệp định về các biện pháp tự vệ. Một số n t đặc 

trưng riêng trong pháp luật về các biện pháp tự vệ của Nhật Bản: 

 

Cơ quan có thẩm quyền  Cơ quan có thẩm quyền điều tra và ra quyết 

định: Bộ Tài chính 

Các thời hạn điều tra  Thời hạn điều tra: 1 năm kể từ ngày khởi 

xướng điều tra, trong trường hợp cần thiết có 

thể gia hạn thêm 6 tháng. 

Những điều cần lưu ý để vận 

dụng 

 Công đoàn gồm các thành viên trực tiếp hoặc 

không trực tiếp tham gia vào quá trình sản 

xuất ra sản phẩm tương tự với sản phẩm nhập 

khẩu bị điều tra và tổng số những thành viên 

này chiếm không ít hơn 25% tổng số lao động 

tham gia vào quá trình sản xuất trên được xem 

là bên liên quan. 

 Các tổ chức đại diện cho người tiêu dùng chỉ 

được trình bày quan điểm của mình/cung cấp 

thông tin lên  ộ Tài chính trong trường hợp 

các sản phẩm bị điều tra là các sản phẩm được 

bán lẻ rộng rãi trên thị trường. 

Thông tin  Các thông tin liên quan đến vụ kiện sẽ được 

đăng Công báo để các bên có thể tiếp cận 

được. 

Cơ quan có thẩm quyền 

 Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công 

nghiệp có quyền ra quyết định khởi xướng 

điều tra và áp dụng hạn ngạch nhập khẩu. 



5. Nhóm các rào cản khác 

5.1. Nhóm các rào cả  l ê  qu   đến tài chính: 

 Để điều chỉnh cán cân thương mại và cán cân thanh toán quốc tế, Chính phủ 

Nhật Bản đã áp dụng một loạt các biện pháp về quản lý ngoại hối, mua bán ngoại tệ ở 

trong nước, kết toán quốc tế, vốn lưu động và tỷ giá hối đoái. Ngân hàng Nhật Bản, 

thông qua việc quản lý ngoại tệ, đã sử dụng biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái để tác 

động đến hoạt động ngoại thương. Ví dụ: tỷ giá Yên giảm trong những năm gần đây 

làm tăng xuất khẩu của Nhật Bản ra nước ngoài trong khi nhập khẩu giảm. 

 Một biện pháp gián tiếp khác mà Chính phủ Nhật Bản thường sử dụng để hạn 

chế nhập khẩu hàng hoá trong thời k  tăng trưởng kinh tế là đưa ra lãi suất tiền gửi cao 

để thu hút tiền gửi tiết kiệm vào ngân hàng, giảm mức tiêu dùng của người dân. 

 Ngoài ra, Nhật Bản còn sử dụng nhiều biện pháp khác như hạn chế những giao 

dịch ngoại tệ, chỉ cho phép một tỷ lệ phần trăm nhất định về việc chuyển lợi nhuận 

bằng ngoại tệ ra nước ngoài. 

5.2. Hạn chế v  phân phối: 

 Hệ thống phân phối ở Nhật Bản về chức năng không có gì khác biệt nhiều so 

với hệ thống phân phối ở các nước khác. Nó giúp cho việc luân chuyển hàng hoá từ 

sản xuất đến tiêu d ng, đồng thời đóng vai trò là kênh bán hàng cho nhà sản xuất và 

kênh mua hàng cho người tiêu dùng. Hệ thống phân phối thường bao gồm hai cấp: cấp 

bán buôn và cấp bán lẻ. 

 Bộ trưởng Tài chính có quyền ra quyết 

định khởi xướng điều tra và áp dụng thuế 

nhập khẩu khẩn cấp 

Các thời hạn điều tra 

 Thời hạn điều tra  1 năm kể từ ngày khởi 

xướng điều tra, chỉ được gia hạn khi có lý do 

đặc biệt khác. 

Những điều cần lưu ý để vận 

dụng 

  ộ trưởng, nếu cần thiết, có thể yêu cầu 

Hiệp hội người tiêu d ng hoặc bất k  hiệp 

hội đại diện cho lợi ích của người tiêu d ng 

nào của sản phẩm điều tra cung cấp thông 

tin liên quan đến cuộc điều tra. 

 Khi thấy cần thiết áp dụng hạn ngạch nhập 

khẩu khẩn cấp mới hoặc dỡ bỏ, giảm các 

mức hạn ngạch nhập khẩu khẩn cấp hiện 

hành,  ộ trưởng phải ngay lập tức tham vấn 

Hội đồng giao dịch xuất nhập khẩu. 

 Trong trường hợp thời hạn áp dụng hạn 

ngạch nhập khẩu khẩn cấp được gia hạn thì 

mức hạn ngạch áp dụng trong thời gian gia 

hạn phải thấp hơn mức đã áp dụng ngay thời 

gian trước khi gia hạn. 

  ộ trưởng Tài chính và  ộ trưởng Kinh tế, 

Thương mại và Công nghiệp có liên hệ chặt 

chẽ với nhau trong quá trình điều tra. 

Thông tin 
 Các thông tin liên quan đến cuộc điều tra sẽ 

được đăng tải trên tờ Kampo (Công báo). 



 Tuy nhiên hệ thống phân phối ở Nhật Bản cũng rất phức tạp với những đặc 

điểm riêng như  

 - Có rất nhiều cửa hàng bán lẻ, hay mật độ cửa hàng bán lẻ rất lớn. 

 - Giữa các nhà sản xuất và các nhà bán lẻ tồn tại rất nhiều cấp phân phối trung 

gian. 

 - Tồn tại một hệ thống duy trì giá bán lẻ ở một mức nhất định. 

 Giữa các nhà sản xuất và nhà bán lẻ ở Nhật Bản có sự liên kết rất chặt chẽ, thể 

hiện ở chỗ các nhà sản xuất cung cấp vốn cho các nhà bán buôn và các nhà bán buôn 

lại cung cấp tài chính cho các nhà bán lẻ. Các nhà sản xuất thực hiện chế độ chiết khấu 

hoa hồng thường xuyên và rộng rãi, sẵn sàng mua lại hàng hóa nếu không bán được, 

và các nhà bán lẻ thường chỉ kinh doanh một số hàng hóa của các nhà sản xuất nhất 

định ở trong nước. Mối quan hệ giữa các nhà sản xuất với các nhà phân phối, nhà bán 

lẻ là rất chặt chẽ, bền vững khiến cho hàng hoá nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn 

trong việc thâm nhập thị trường Nhật Bản hay mở rộng đại lý tiêu thụ. 

 

 

  

 


