Zatwierdzono Decyzją Komisji Unii Celnej z dnia 18
czerwca 2010 r. nr 287

Strona czołowa
DEKLARACJA CELNA DLA PODRÓŻNYCH
Formularz podstawowy
* Wypelniany przez osobę w wieku powyżej16 lat.
* Wybraną przez deklaranta odpowiedź należy zaznaczyć w odpowiednim polu znakiem
x
* Egzemplarz wypełnionej deklaracji, który pozostaje u osoby fizycznej, należy przechowywać przez cały okres
tymczasowego wjazdu/wyjazdu i przedstawić urzędom celnym podczas powrotu.
wjazd

wyjazd

1. Informacje o osobie:
nazwisko

imię

imię ojca

kraj zamieszkania

obywatelstwo/poddaństwo

seria

z którego kraju przybył (podać kraj wyjazdu)

nr
dokument poświadczający tożsamość

do którego kraju jedzie (podać kraj przeznaczenia)

Wraz ze mną podróżują niepełnoletnie dzieci

Ilość
Tak

Nie

Przeze mnie lub pod moim adresem są przewożone poniższe towary lub środki transportu
podlegające zgłoszeniu celnemu:
2.1. Towarzyszący
bagaż

Tak

Ilość miejsc

Nie

2.2. Nietowarzyszący
bagaż

Tak

Nie

2.3. Towary dostarczane
przez przewoźnika

Ilość miejsc

Nie

Tak

Ilość miejsc

3. Informacje o towarach i środkach transportu:
3.1. Waluta państw człąkowskich Unii Celnej, waluta zagraniczna,
czeki dla podróżnych w przeliczeniu nie przewyższające kwotę 10000 dolarów
amerykańskich (tabela wypełniana na życzenie osobz fizycznej)

Określenie
liczbowo

Tak

Nie

Kwota
słownie

3.2. Waluta krajowa państw człąkowskich Unii Celnej, waluta zagraniczna, czeki dla podróżnych w
kwocie, w przeliczeniu przewyższającej kwotę 10000 dolarów amerykańskich, weksle, czeki
(bankowe) papiery wartościowe na okaziciela.

Tak

Nie

Tak

Nie

3.3. Środki transportu
Numer
rejestracyjny
Rodzaj,
marka
Objętość silnika (сm3)

Kierunek przewozu:

Wyprodukowany
w okresie
Nr
podwozia

nr nadwozia lub
nr VIN

Wartość celna
wwóz

wwóz tymczasowy

wywóz

wywóz z powrotem

Skreślony z ewdencji w kraju poprzedniej rejestracji
Tak

Nie

3.4. Towary wobec których stosowane są zakazy lub ograniczenia
Tak

3.5. Towary niepodzielne ważące ponad 35 kg, towary o wadze ogólnej powyżej 50 kg oraz (lub) o
ogólnej wartości celnej ponad 1500 EUR.

Tak

Nie

Nie
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4. Informacje o towarach wymienionych w punktach 3.4, 3.5, towarach podlegających
zgłoszeniu celnemu, oraz innych towarach na życzenie osoby fizycznej:
Nazwa oraz inne oznaki identyfikacyjne
Wartość w walucie
nr
Waga / Ilość
krajowej państw
towaru oraz dzień wydania dokumentu,
poz.
członkowskich Unii
Liczbowo
Słownie
poświadczającego zachowanie ograniczeń, oraz
organ, który go wydał

Celnej, euro lub dolary
amerykańskie

Waga ogólna / ilość i wartość (Razem):
Jestem świadom tego, że zgłoszenie informacji niezgodnych z rzeczywistością pociąga za sobą
odpowiedzialność zgodnie z przepisami państw członkowskich Unii Celnej
Dzień “_____” __________________ ________. Podpis osoby_________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do adnotacji służbowych:

pieczęć
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Załącznik do deklaracji celnej dla podróżnych

DEKLARACJA CELNA DLA PODRÓŻNYCH
Formularz dodatkowy «Deklaracja gotówki pieniężnej i (lub) narzędzi pieniężnych»

Formularz jest wypełniany przez osoby fizyczne, które osiągnęli wieku 16 lat, podczas przewozu przez
granicę celną Unii Celnej:
- gotówki pieniężnej (banknotów i monet, z wyjątkiem monet z metali szlachetnych) i czeków
podróżnych w kwocie w przeliczeniu przewyższającej 10 000 dolarów amerykańskich;
- innych narzędzi pieniężnych w postaci dokumetarnej (weksle, czeki (bankowe), papiery
wartościowe na okaziciela)
Przy wypełnieniu formularza zgłaszane są informacje o wszystkich przewożonych środkach pieniężnych
w gotówce, czekach drogowych i narzędziach pieniężnych.
 wjazd na terytorium Unii Celnej

Typ deklaracji

 wyjazd z terytorium Unii Celnej

1. Informacje o osobie fizycznej
nazwisko

imię

imię ojca

miejsce i data urodzenia (dd/mm/rrrr)

obywatelstwo/poddaństwo

kraj zamieszkania

typ dokumentu poświadczającego tożsamość

seria, numer

dzień i miejsce wydania dokumentu

adres miejsca pobytu (zameldowania) na
terytorium Uni Celnej

numer i data wydania wizy (rekwizyty
dokumentu uprawniającego do pobytu na
terytorium Unii Celnej)

adres zamieszkania

2. Informacje o środkach pieniężnych w gotówce i czekach podróżnych
2.1 Środki pieniężne w gotówce i czekach podróżnych
Kwota

Rodzaj waluty

Banknoty, monety

Czeki podróżne

2.2. Narzędzia pieniężne, z wyjątkiem czeków podróżnych (weksle, czeki (bankowe), papiery wartościowe
na okaziciela)
Rodzaj narzędzia

Wydany przez

Dzień wydania

Numer identyfikacyjny
(jeżeli istnieje)

Ilość

Wartość
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3. Informacje o właścicielu środków pieniężnych w gotówce oraz (lub) narzędzi pieniężnych
 deklarant
 inna osoba fizyczna
 inna osoba
3.1. Informacje o właścicielu środków pieniężnych w gotówce oraz (lub) narzędzi pieniężnych – zgłaszana w
przypadku, gdy deklarant nie jest właścicielem
Nazwisko, imię dla osób fizycznych/
Firma innego właściciela
Adres zamieszkania osoby fizycznej/
Siedziba (adres prawny) dla innych osób
4. Informacje o pochodzeniu środków pieniężnych w gotówce oraz (lub) narzędzi finansowych
 płaca, dochody
działalności
przedsiębiorczej osoby

od

 dywidenda oraz inne
dochody od udziałów w
kapitale przedsiębiorstw

 dochody od sprzedaży
ruchomości i nieruchomości


transfery nieodpłatne
otrzymane
od
osób
fizycznych i prawnych
(pomoc materialna, granty
etc.)


emerytura,
renta,
stypendia,
świadczenia
społeczne, alimenty

 dochody od wynajęcia
nieruchomości i gruntów

 środki pożyczone

 spadek

 inne (określić) _____________________

5. informacje o zamierzonym wykorzystaniu środków pieniężnych w gotówce oraz (lub) narzędzi finansowych
 wydatki bieżące (nabycie  inwestycje,
w
tym  transfery nieodpłatne na  transfery nieodpłatne na
towarów i usług)

nabycie nieruchomości

korzyść osób fizycznych
(pomoc mterialna etc..)

korzyść osób prawnych
(dobroczynność,
donacje
etc. )

 inne (określić) _____________________

6. Informacje o trasie i sposobie przewozu (rodzaju transportu) środków pieniężnych w gotówce oraz (lub)
narzędzi finansowych
Kraj wyjazdu
Dzień wyjazdu
Kraje tranzytowe
Rodzaj transportu, którym
deklarant przybył/wyjeżdża
do terytorium Unii Celnej / z
terytorium Unii Celnej

Kraj przybycia
Dzień przybycia

lotniczy





kolejowy

wodny





drogowy

inne

Jestem świadom tego, że zgłoszenie informacji Podpis osoby_________________
niezgodnych z rzeczywistością pociąga za sobą Dzień wypełnienia deklaracji
odpowiedzialność zgodnie z przepisami państw “_____” ___________________ _________.
członkowskich Unii Celnej
Do adnotacji służbowych:

pieczęć

