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O transporte de dinheiro ou instrumentos monetários, independentemente da quantia, é legal. No entanto, se trouxer para os Estados Unidos ou retirar do país mais de $10.000 (dólares americanos ou o equivalente em moeda estrangeira, ou uma combinação de ambos), você é obrigado por lei a apresentar uma declaração no FinCEN 105 (anteriormente, o Formulário 4790 da Alfândega) à Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA. Instrumentos monetários incluem moeda, dinheiro, cheques de viagem e instrumentos ao portador, tais como cheques pessoais ou administrativos, e ações e títulos. Se alguma outra pessoa transportar o dinheiro ou o instrumento monetário por você, você também deve apresentar uma declaração no FinCEN 105. A não apresentação do relatório exigido ou a não declaração da quantia total que estiver carregando pode levar ao confisco de todo o dinheiro ou instrumentos monetários, e pode sujeitá-lo a penalidades civis e/ou a um processo criminal. ASSINE O VERSO DESTE FORMULÁRIO DEPOIS DE TER LIDO AS INFORMAÇÕES IMPORTANTES ACIMA E TIVER FEITO UMA DECLARAÇÃO QUE SEJA A EXPRESSÃO DA VERDADE. 
A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA lhe dá as boas-vindas aos  Estados Unidos
A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (sigla CBP, em inglês) é responsável pela proteção dos Estados Unidos contra a importação ilegal de itens proibidos. Os agentes da CBP têm autoridade para questioná-lo e para examinar você e sua propriedade pessoal. Se você for um dos viajantes selecionados para um exame, você será tratado de maneira cortês, profissional e digna. Os Supervisores e os Representantes do Serviço de Passageiros da CBP estão disponíveis para responder às suas perguntas. Cartões de comentários encontram-se disponíveis tanto para elogios quanto para críticas.    
Informações Importantes
Residentes dos EUA—Declare todos os artigos que você tenha adquirido no exterior e que esteja trazendo para os Estados Unidos.
Visitantes (Não Residentes)—Declare o valor de todos os artigos que permanecerão nos Estados Unidos. 
Declare todos os artigos neste formulário de declaração e indique o valor em dólares americanos. Para presentes, indicar o valor de varejo. 
Imposto—Os agentes da CBP irão determinar os impostos. Os residentes dos EUA normalmente têm direito a uma isenção de impostos no valor de $800 sobre os itens que os acompanham. Os visitantes não residentes normalmente têm direito a uma isenção de $100. O imposto será tributado de acordo com a alíquota vigente sobre os primeiros $1.000 acima da isenção.
Produtos Agrícolas e Silvestres—A fim de prevenir a entrada de pestes agrícolas perigosas e de fauna e flora selvagens proibidas, os seguintes itens são restritos: frutas, vegetais, plantas, produtos de plantas, solo, carne, produtos de carne, aves, caracóis e outros animais vivos ou produtos de animais. A não declaração de tais itens a um Agente da Alfândega e Proteção de Fronteiras/Especialista Agrícola da Alfândega e Proteção de Fronteiras/Inspetor do Serviço de Pesca e Vida Selvagem pode resultar em penalidades e os itens podem estar sujeitos ao confisco. 
Substâncias controladas, artigos obscenos e substâncias tóxicas têm entrada geralmente proibida. A importação de mercadorias para os EUA que violem os direitos de propriedade intelectual pode sujeitar os viajantes a sanções civis ou penais e pode representar um sério risco à segurança ou à saúde. 
Descrição dos Artigos(Esta lista pode ser continuada em outro Formulário 6059B da CBP)
Valor
Uso exclusivo da CBP
Total
DECLARAÇÃO DA LEI DE REDUÇÃO DA BUROCRACIA: Uma agência não pode realizar ou patrocinar a coleta de informações, e nenhuma pessoa é obrigada a responder a tais pedidos de informações, a menos que elas tenham um número de controle OMB atual e válido. O número de controle para esta coleta é 1651-0009. O tempo médio estimado para o preenchimento deste formulário é de 4 minutos. Sua resposta é obrigatória. Se tiver qualquer comentário com relação à estimativa do encargo exigido, pode escrever para U.S. Customs and Border Protection Office of Regulations and Rulings, 90 K Street, NE, 10th Floor, Washington, DC 20229.
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Cada viajante ou membro responsável pela família que esteja chegando aos Estados Unidos deve fornecer as seguintes informações (somente UMA declaração por escrito por família é necessária). O termo “família” é definido como “membros de uma família que residam no mesmo domicílio, que sejam parentes consanguíneos, casados ou em relacionamento de união estável, ou aparentados por adoção”. 
1
Sobrenome 
Ano
Dia
Nome
Empresa aérea/Nº do voo ou Nome da embarcação
(d) solo ou estive (estivemos) em fazenda/ rancho/pasto:
Tenho (Temos) mercadorias comerciais:
(artigos para venda, amostras usadas para pedidos de compra, ou bens que não são considerados efeitos pessoais)
Estou (Estamos) portando dinheiro ou instrumentos monetários no valor excedente a $10.000 dólares americanos, ou o equivalente em moeda estrangeira: (ver a definição de instrumentos monetários no verso) 
Tive (Tivemos) contato próximo com animais de fazenda:
(tocar ou manusear os animais)
(c) agentes de doenças, culturas de células, caracóis:
(b) carnes, animais, produtos animais/silvestres:
(a) frutas, vegetais, plantas, sementes, comida, insetos:
Estou (Estamos) trazendo 
O objetivo principal desta viagem é negócios: 
Países visitados nesta viagem antes da chegada aos EUA
País de residência
Número do passaporte
Passaporte emitido por (país)
(b) Cidade
(c) Estado
(a) Endereço fisico nos EUA (nome do hotel/destino)
Número de familiares viajando com você
Data de nascimento
Nome do meio
2
9
14
15
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
Mês
RESIDENTES—o valor total de todos os bens, incluindo as mercadorias comerciais que comprei ou adquiri/compramos ou adquirimos no exterior (incluindo presentes para outra pessoa, mas não itens enviados pelo correio para os EUA) e que estou/estamos trazendo para os EUA é: 
Declaração de Alfândega 19 CFR 122.27, 148.12, 148.13, 148.110, 148.111, 19 USC 1498; 31 CFR 5316
VISITANTES—o valor total de todos os artigos que permanecerão nos EUA, incluindo mercadorias comerciais, é: 
$
$
Leia as instruções no verso deste formulário. Há um espaço para enumerar todos os itens que deve declarar.
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LI AS INFORMAÇÕES IMPORTANTES NO VERSO DESTE FORMULÁRIO E ESTA DECLARAÇÃO É EXPRESSÃO  DA VERDADE.
Assinatura
Data (mês/dia/ano)
X
FORMULÁRIO APROVADO
OMB NO. 1651-0009
Espaço reservado exclusivamente 
para uso oficial
..\..\Logos\CBP-Logo-LightBlue.gif
11.0.0.20130303.1.892433.887364
	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.: 



