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حمل و نقل پول یا ابزارهای پولی، صرفنظر از مقدار آن، قانونی است. ولیکن، اگر شما بیشتر از 10,000 $ دلار
به ایالت متحده وارد یا خارج کنید (دلار آمریکا یا معادل خارج ی آن، یا ترکیب ی از آن دو)، شما قانوناً موظف
هستید که گزارش آنرا روی فرم FinCEN 105 )که قبلاً فرم گمرکی 4790 نام داشت( به گمرک و حفاظت از
مرزهای ایالات متحده ارائه دهید. ابزارهای پول ی شامل سکه، وجه نقد، تراولر چک، و ابزار حامل مانند چکهای
شخ ص ی یا بانکی و سهام و اوراق قرضه می باشد. اگر شما از شخص دیگری درخواست کرده اید که پول یا ابزار
پول ی را برای شما حمل کند، شما باید گزارش آنرا در فرم FinCEN 105 ارائه دهید. عدم گزارش لازمه یا عدم
گزارش کل مقداری که به همراه دارید می تواند منجر به توقیف کلیه پول یا ابزار پول ی شود، و شما می توانید
تحت مجازات مدنی و یا پیگرد قانونی قرار بگیرید. پس از خواندن کلیه مطالب مهم فوق، و دادن گزارش
حقیق ی، پشت این فرم را امضاء کنید.
سازمان گمرک و حفاظت از مرزهای ایالات متحده ورود شما را به ایالات متحده خوش آمد
می گوید
سازمان گمرک و حفاظت از مرزهای ایالات متحده مسئول حفاظت از ایالات متحده در مقابل ورود اشیأ ممنوعه
می باشد. مأموران CBP اجازه پرسش سوال و بازرسی شما و لوازم شخ ص ی شما را دارا میباشند. اگر شما یک ی از س
مسافرانی هستید که برای بازرسو انتخاب می شود، با شما رفتار احترام آمیز، حرفه ای ، و با وقارانجام خواهد 
شد. سرپرستان CBP و نمایندگان خدمات مسافران می توانند به سئوالات شما پاسخ دهند. کارتهای اظهار نظر
موجود است تا شما بتوانید تعریف یا نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
اطلاعات مهم
افرادی که مقیم ایالات متحده می باشند—کلیه اقلامی که در خارج به دست آورده اید و به داخل ایالات
متحده می آورید را اعلام کنید.
توریستها (افرادی که مقیم نمی باشند)—ارزش کلیه اقلامی که در ایالات متحده باقی خواهد ماند را اعلام کنید.
کلیه اقلام را روی این فرم اعلام بفرمایید و ارزش آنها را به دلار آمریکا ذکر کنید. لطفآ ارزش خورده فرو شی 
هدایا را بنویسید.
عوارض گمرکی—مأموران CBP عوارض گمرک را تعیین خواهند کرد. ساکنان یا اشخاص مقیم ایالات متحده
به طور معمول اجازه دارند تا مبلغ 800 دلار روی کالایی که به همراه دارند از عوارض گمرکی معاف باشند.
توریستها (اشخا صی که مقیم یا ساکن ایالات متحده نمیباشند) به طور معمول تا مبلغ 100 دلار مشمول معافیت
می شوند. عوارض بر اساس نرخ روز و بر اولین 1000 دلاری که بیشتر از مبلغ معافیت است ارزیابی می شود.
محصولات کشاورزی و غیر اهلی—برای جلوگیری از ورود آفتهای کشاورزی و محصولات ممنوع غیر اهلی موارد
ذیل ممنوع شد هاند: میوه، سبزیجات، گیاهان، محصولات گیاهی، خاک، گوشت، محصولات گوشتی، پرندگان،
حلزونها، و حیوانات زنده دیگر یا محصولات حیوان ی. عدم اعلام چنین اقلامی به مأموران گمرک و حفاظت
از مرزها/کارشناس کشاورزی گمرک و حفاظت از مرزها/بازر س ماه ی و حیوانات غیر اهلی می تواند منجر به 
دریافت جریمه و ضبط اقلام شود.
ورود مواد تحت کنترل، اقلام مستهجن، و مواد سمی به طور کل ی ممنوع است. واردات اجنا سی به
داخل ایالات متحده که حقوق مالکیت معنوی را نقض می کند ممکن است مسافران را مشمول
مجازات های حقوقی یا کیفری و همچنین ایجاد خطر برای امنیت یا سلامت بکند.
تعریف اقلام
(فهرست ممکن است در یک فرم CBP6059B دیگر ادامه پیدا کند)
ارزش
فقط برای
استفاده
CBP
جمع کل
بیانیه قانون کاهش تشریفات اداری: یک اداره اجازه اجرا یا حمایت از جمع آوری اطلاعات را ندارد، و هیچ شخ صی
اجبار به پاسخگویی به این اطلاعات را ندارد مگر اینکه آن دارای یک شماره معتبر جاری کنترل OMB باشد. شماره کنترل برای
این مجموعه 0009 - 1651 است. متوسط زمان برآورد شده برای تکمیل این فرم 4 دقیقه است. جواب شما اجباری است. اگر
نظری در مورد زمان برآورد شده دارید می توانید به دفتر مقررات و احکام گمرک و حفاظت از مرزهای ایالات متحده نامه بنویسید،
U.S. Customs and Border Protection Office of Regulations and Rulings, 90 K Street, NE, 10th Floor Washington, DC 20229
هر مسافر و یا عضو مسئول خانواده که قصد ورود به خاک امریکا را دارد می بایست اطلاعات ذیل را فراهم
کند (هرخانواده احتیاج به پر کردن فقط یک اظهارنامه دارد). واژه “خانواده” به معن ی “اعضای یک خانواده
که در یک خانه سکونت دارند و نسبت آنها از طریق خون، ازدواج، رابطه خانواد  گی، یا فرزند خواند  گی است“.
1
نام خانوادگی
سال
روز
نام
شرکت هواپیمایی /شماره پرواز یا نام کشت ی
(د) خاک یا در مزرعه/دامداری/ چراگاه بوده ام:
می شود یا اجنا سی که به عنوان لوازم شخ ص ی تلقی نمی شوند)
(اقلام برای فروش،نمونه هائی که برای درخواست سفارشات استفاده
من (ما) کالاهای تجاری به همراه دارم :
(به تعریف ابزارهای پولی در پشت صفحه رجوع کنید)
یا معادل خارج ی آن را به همراه دارم:
من (ما) بیشتر از 10,000 دلار وجه نقد یا ابزارهای پولی
(مانند لمس یا دست زدن)
من (ما) با احشام تماس نزدیک داشته ایم:
(پ) عوامل بیماری زا، کشت سلولی، حلزون:
(ب) گوشت، حیوانات، محصولات حیوان ی/ غیر اهلی:
(آ) میوه، سبزیجات، گیاهان، دانه، خوراکی، حشرات:
من (ما) اقلام ذیل را به همراه دارم
آیا هدف اصلی شما از این سفر کاری است:
کشورهایی که قبل از ورود به ایالات متحده
در این سفر از آنها دیدن کرده اید
کشور محل اقامت
شماره گذرنامه
محل صدور گذرنامه (کشور)
(ب) شهر
(پ) ایالت
(آ) آدرس در ایالات متحده (نام هتل/مقصد)
تعداد اعضای خانواده که با شما سفر می کنند
تاریخ تولد
نام وسط
2
9
14
15
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
ماه
اتباع مقیم—ارزش کلیه اجناس، که شامل کالاهای تجاری می باشد، که من/ما خریداری کرده ام یا در خارج به دست آورده ام، (که شامل هدیه هدایا برای شخص دیگری است، ول ی اقلامی نیست که به ایالات متحده پست شده است) و دارم/داریم به ایالات متحده می آورم:
افراد غیر مقیم— ارزش کلیه اقلامی که در ایالات متحده باق ی خواهد
ماند، که شامل کالای تجاری است:
$
$
لطفآ دستورالعمل پشت این فرم را مطالعه فرمایید. محلی برای نوشتن کلیه اقلامی که باید اعلام کنید فراهم شده است.
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من اطلاعات مهم ی که پشت این فرم نوشته شده است را خوانده، و اظهاریه حقیق ی ارائه داده ام.
امضا
تاریخ (ماه/روز/سال)
X
فرم تائید شده است
OMB NO. 1651-0009
این محل فقط برای استفاده اداری می باشد
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اظهارنامه گمرکی 19CFR 122.27, 148.12, 148.13, 148.110,148.111, 1498; 31 CFR 5316
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