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העברת מזומנים או אמצעי תשלום, ללא הגבלת כמות, מותרת על פי החוק. אבל, הכנסה - או הוצאה מארה"ב של למעלה מ 10,000- דולרים (במטבע אמריקאי או במטבע זר שווה ערך או בצירוף של השניים), מחייב על פי החוק דיווח בטופס FinCEN 105 (לשעבר טופס מכס 4790) לרשות המכס והגנת הגבולות האמריקאית. הגדרת אמצעי תשלום כוללת: מטבעות, שטרות, המחאות נוסעים, אמצעי תשלום נשיאים כגון צ’קים אישיים או בנקאיים, מניות ואגרות חוב. במידה ונוסע
אחר נושא את הכסף או את אמצעי התשלום עבורך, חובה עליך למלא טופס FinCEN 105 . אי דיווח או דיווח חלקי של סך כל הסכום הנישא על ידך עלול להוביל להחרמת כל הכסף או אמצעי התשלום שלך כולל קנסות ותביעות פליליות נגדך. אחרי שקראת את המידע החשוב המפורט בטופס זה חתום על הצהרת אימות הנתונים בגב הטופס.
רשות המכס והגנת הגבולות של ארה"ב מברכת אותך בכניסתך לארצות-הברית
רשות המכס והגנת הגבולות של ארה"ב ( CBP ) אחראית להגנת ארצות הברית מפני יבוא מוצרים אסורים. קציני רשות המכס והגנת הגבולות מורשים לתחקר אותך ולבדוק אותך ואת כבודתך האישית. אם הינך נוסע נבדק, ינהגו בך באדיבות, בכבוד, ובאופן מקצועי. מפקחים מטעם רשות המכס והגנת הגבולות ונציגי שירות לנוסע עומדים לשירותך לענות על כל שאלותיך. בנוסף, באפשרותך להביע הערכה או לספק משוב בכרטיסים זמינים.
מידע חשוב
תושב ארה"ב—עליך להצהיר על כל הטובין שרכשת בחו"ל ושאתה מביא לארה"ב.
מבקר (לא-תושב)—עליך להצהיר על ערך כל הטובין שיושארו בארה"ב.
הצהר על כל הטובין בטופס הצהרה זה ורשום את הערך בדולרים אמריקאים. עבור מתנות, אנא רשום את ערך הקניה.
מס יבוא—קציני רשות המכס והגנת הגבולות הם שיחליטו על גובה מס היבוא. תושבי ארה"ב פטורים בדרך-כלל ממסי יבוא על טובין שהם מביאים איתם בשיעור של עד 800 דולרים. מבקרים (לא-תושבים) פטורים בדרך-כלל ממס היבוא בשיעור של 100 דולרים. סכום מס היבוא ישוערך בשער הנוכחי על 1000 דולרים הראשונים של טובין מעל לפטור.
מוצרים חקלאיים וחיות בר—על מנת למזער כניסת מזיקים חקלאיים וצמחיית אסורה/חיות בר אסורות, הוטלו הגבלות על פירות, ירקות, צמחים, תוצרי צמחים, אדמה, בשר, תוצרי בשר, ציפורים, חלזונות, ושאר חיות או תוצרי חיות. אי הצהרה לקצין/סוכן המכס והגנת הגבולות או לפקח חקלאות/דגה וצמחיית/חיות בר של הגנת הגבולות על יבוא הפריטים הללו עלול להוביל לקנסות ולהחרמת המוצרים.
סמים אסורים על פי החוק, פריטים מגונים, וחומרים רעילים אסורים ליבוא באופן כללי.
יבוא לארצות הברית של סחורות המפרות זכויות של קניין רוחני עלול לשאת עונשים
אזרחיים או פליליים לנוסעים וכן להוות סיכון בטיחותי או בריאותי חמור.
 
תיאור הטובין והפריטים(אתה יכול להמשיך את הרישום על טופסCBP B6059B נוסף)
ער ך
לשימושCBP בלבד
סך הכל
הצהרת החוק להפחתת ניירת: סוכנות אינה רשאית לנהל או לתת חסות לאיסוף מידע והיחיד אינו חייב להגיב למידע זה אלא אם כן מוצג בשאלון מספר בקרה תקף של משרד התקציב והניהול (OBM). מספר הבקרה עבור מאגר מידע זה הוא 1651-0009. נטל הזמן הממוצע המשוער להשלמה טופס זה הוא 4 דקות. הנך חייב לענות על השאלון בטופס זה. אם יש לך הערות לגבי הערכת הנטל הכרוך בכך, באפשרותך לכתוב למשרד התקנות וההוראות של רשות המכס הגנת הגבול בכתובת הבאה:
 
U.S. Customs and Border Protection Office of Regulations and Rulings
90K Street ,NE, 10th Floor, Washington, DC 20229
כל נוסע או בן משפחה אחראי הנכנס למדינה חייב לספק את המידע המבוקש להלן (טופס אחד בלבד לכל משפחה). המושג "משפחה" פרושו כאן "בני משפחה הגרים באותה משק בית וקשורים זה לזה בקשרי דם, נישואין, שותפות אזרחית/ביתית, או אימוץ."
1
שם משפחה
שנה
יום
שם פרטי
מספר הטיסה או שם האנ"ה
(ד) אדמה, או ביקרתי במשק/חווה/מרעה חקלאי/ת:
שאינם בגדר חפצים אישיים)
(מוצרים למכירה, דוגמאות מסחריות או טובין
אני (אנחנו) נושא עלי מוצרים מסחריים:
(להגדרת אמצעי תשלום, ראה הוראות בגב הטופס)
10,000 דולרים אמריקאים או בערך שווה במטבע זר אחר.
אני (אנחנו) נושא עלי מזומנים או אמצעי תשלום בערך העולה על
(כגון נגיעה או טיפול)
הייתי (היינו) בסמיכות ל משק חי :
(ג) חומרים ביולוגים מעבירי מחלות, תרביות תאים, חלזונות:
(ב) מוצרי בשר, חיות, תוצרי צמחים/מוצרי חיות בר:
(א) פירות, ירקות, צמחים, זרעים, אוכל, חרקים:
אני (אנחנו) מביא *
המטרה העיקרית לנסיעה זו היא עסקים:
מדינות/ארצות שביקרתי בהם בנסיעה זו טרם הגעתי לארה"ב
ארץ מגורים
מספר דרכון
המדינה המנפיקה את הדרכון
(ב) עיר
(ג) מדינה
(א) כתובת בארה"ב רחוב (שם המלון/היעד)
מספר בני המשפחה הנוסעים איתך
תאריך לידה
שם אמצעי
2
9
14
15
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
חודש
עבור תושב—סך כל ערך הטובין, כולל מוצרים מסחריים שנקנו או שנרכשו בחו"ל, (כולל מתנות עבור אחרים אבל לא כולל חפצים שנשלחו לארה"ב) שאני/אנחנו מביא לארה"ב הוא:  
עבור מבקר—סך כל ערך החפצים שאני מביא עמי ושיישארו בארה"ב - כולל מוצרים מסחריים הוא:
הצהרת מכס 19CFR 122.27, 148.12, 148.13, 148.110,148.111, 1498; 31 CFR 5316
*הכתוב בלשון יחיד יחשב ככתוב גם בלשון רבים ויחול על הכל; הכתוב בלשון זכר יחשב ככתוב גם בלשון נקבה ויחול על הכל.
$
$
קרא את ההוראות בגב הטופס. רשום את החפצים שאתה מצהיר עליהם במקום המצוין.
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קראתי את המידע החשוב המפורט בגב הטופס הזה והצהרתי נכונה ואמיתית.
חתימה
תאריך (חודש/יום/שנה. דוגמא: 01/25/2004 )
X
טופס מאושר 
OMB NO. 1651-0009
לשימוש משרדי פנימי בלבד
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	2. Birth date. Month. Enter second digit of two digit month.: 
	Description of Articles. Row 2 of 9.: 
	Total.: 
	Description of Articles. Row 9 of 9.: 
	Description of Articles. Row 8 of 9.: 
	Description of Articles. Row 7 of 9.: 
	Description of Articles. Row 6 of 9.: 
	Description of Articles. Row 5 of 9.: 
	Description of Articles. Row 4 of 9.: 
	Description of Articles. Row 3 of 9.: 
	Value.: 
	Value.: 
	Value.: 
	Value.: 
	Value.: 
	Value.: 
	Value.: 
	Value.: 
	Value.: 
	10. No.: 
	14. I have (We have) commercial merchandise (articles for sale, samples used for soliciting orders, or goods that are not considered personal effects). Yes.: 
	13. I am (We are) carrying currency or monetary instruments over $10,000 U.S. or foreign equivalent (see definition of monetary instruments on reverse). Yes.: 
	12. I have (We have) been in close proximity of livestock. Yes.: 
	11d. I am (We are) bringing soil or have been on a farm/ranch/pasture. Yes.: 
	11c. I am (We are) bringing disease agents, cell cultures, snails. Yes.: 
	11b. I am (We are) bringing meats, animals, animal/wildlife products. Yes.: 
	11.A. I am (We are) bringing fruits, vegetables, plants, seeds, food, insects. Yes.: 
	RESIDENTS—the total value of all goods, including commercial merchandise I/we have purchased or acquired abroad, (including gifts for someone else but not items mailed to the U.S.) and am/are bringing to the U.S. is. Enter dollar amount.: 
	VISITORS—the total value of all articles that will remain in the U.S., including commercial merchandise is. Enter dollar amount.: 
	I HAVE READ THE IMPORTANT INFORMATION ON THE REVERSE SIDE OF THIS FORM AND HAVE MADE A TRUTHFUL DECLARATION. Signature and Date (month/day/year). This is a protected field.: 
	Date of Signature. Enter 2 digit month, 2 digit day and 4 digit year.: 



