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Het vervoeren van valuta of monetaire instrumenten, ongeacht het bedrag, is toegestaan. Indien u echter meer dan 10.000 US$ in of uit de V.S. brengt of neemt (Amerikaans of buitenlands equivalent, of een combinatie van beide), bent u wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen aan de hand van FinCEN 105 (het voormalige Douaneformulier 4790) bij de Amerikaanse Douane en Grensbeveiliging. Monetaire instrumenten omvatten muntstukken, valuta, reischeques en instrumenten aan toonder zoals persoonlijke en bankcheques en aandelen en obligaties. Indien u iemand anders de valuta of monetaire instrumenten voor u laat meenemen, moet u ook een FinCEN 105-formulier indienen. Het niet indienen van de vereiste aangifte of het niet aangeven van het totale bedrag dat u bij u hebt, kan leiden tot de inbeslagneming van alle valuta of monetaire instrumenten en kan u blootstellen aan civielrechtelijke sancties en/of strafrechtelijke vervolging. ONDERTEKEN DIT FORMULIER OP DE ANDERE ZIJDE NADAT U DE HIERBOVEN VERMELDE BELANGRIJKE INFORMATIE HEBT GELEZEN EN U EEN WAARHEIDSGETROUWE VERKLARING HEBT GEDAAN.
De Amerikaanse Douane en Grensbeveiliging heet u van harte welkom in de Verenigde Staten
De Amerikaanse Douane en Grensbeveiliging (CBP) is verantwoordelijk voor het beschermen van de VS tegen de illegale invoer van verboden artikelen. CBP-agenten zijn bevoegd om u te ondervragen en om u en uw persoonlijke bezittingen te onderzoeken. Als u een van de reizigers bent die voor onderzoek wordt geselecteerd, zult u op een hoffelijke, professionele en waardige manier worden behandeld. CBP-toezichthouders en vertegenwoordigers van de dienst passagiers zijn beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. Commentaarkaarten zijn beschikbaar om positieve opmerkingen of andere feedback te geven.   
Belangrijke informatie
Amerikaanse ingezetenen—Geef alle artikelen aan die u in het buitenland gekocht en die u in de V.S. binnenbrengt. 
Bezoekers (Niet-ingezetenen)—Geef de waarde alle artikelen die in de V.S. zullen blijven. 
Geef alle artikelen op dit aangifteformulier aan en geef de waarde ervan aan in US$. Voor geschenken geeft u de winkelwaarde aan. 
Invoerrechten—CBP-agenten zullen de invoerrechten bepalen. Amerikaanse ingezetenen genieten normaliter een vrijstelling van invoerrechten voor een bedrag van 800 US$ voor artikelen die ze bij zich hebben. Bezoekers (niet-ingezetenen) genieten normaliter een vrijstelling van 100 US$. Belasting wordt geheven volgens het huidige tarief op de eerste 1.000 US$ boven de vrijstellingsdrempel.
Landbouw- en Fauna-/Flora-producten—Om het binnenkomen van gevaarlijke agrarische pesten en verboden fauna/flora te voorkomen zijn de volgende artikelen aan beperkingen onderhevig: vruchten, groente planten, plantaardige producten, aarde, vlees, vleesproducten, vogels, slakken en andere levende dieren of dierlijke producten. Niet-aangifte van deze artikelen aan een Douane en Grensbeveiligingsagent/Agrarische Specialist van de Dienst Douane en Grensbeveiliging/ een Inspecteur van de Dienst Fish and Wildlife kan boetes en inbeslagname van de artikelen tot gevolg hebben.
 
Gereguleerde stoffen, obscene artikelen en giftige stoffen worden in het algemeen niet toegelaten. De invoer van goederen in de VS die in strijd zijn met intellectuele eigendomsrechten kunnen reizigers blootstellen aan civielrechtelijke of strafrechtelijke sancties en kunnen ernstige risico’s voor de veiligheid of de gezondheid veroorzaken. 
Beschrijving van artikelen(Opsomming mag worden voortgezet op een ander CBP-formulier 6059B) 
Waarde
Uitsluitend voor CBP-gebruik
Totaal
MEDEDELING BETREFFENDE DE WET OP DE VERMINDERING VAN PAPIERWERK (PAPERWORK REDUCTION ACT): Een instantie mag het verzamelen van informatie niet uitvoeren of opdragen, en een persoon is niet verplicht op deze informatie te antwoorden, behalve als het document een thans geldend OMB-controlenummer draagt. Het controlenummer voor deze verzameling is 1651-0009. De geschatte gemiddelde duur voor het invullen van deze aanvraag is 4 minuten. U bent verplicht te antwoorden. Als u opmerkingen hebt betreffende de geschatte last, kunt u schrijven naar U.S. Customs and Border Protection Office of Regulations and Rulings, 90 K Street, NE, 10th Floor, Washington DC 20229.
CBP Form 6059B (11/16) Dutch
Elk aankomende reiziger of verantwoordelijk familielid moet de volgende gegevens verstrekken (er is slechts ÉÉN ingevulde verklaring per familie nodig). Het woord “familie” wordt gedefinieerd als ”leden van een familie die in hetzelfde huis wonen en die met elkaar door bloedband, huwelijk of partnerschap, of adoptie verbonden zijn”. 
1
Familienaam
Jaar
Dag
Voornaam
Luchtvaartmij/Vluchtnr. of naam v/h schip
(d) aarde of zijn op/in een boerderij/ranch/weiland  geweest:
Ik heb (we hebben) commerciële goederen:   
(artikelen te koop, monsters gebruikt voor het werven vanklanten of goederen die niet als persoonlijke bezittingen beschouwd worden). 
Ik heb (we hebben) valuta of monetaire instrumenten bij ons vanmeer dan 10.000 US$ of equivalent in buitenlandse valuta(voor een definitie van monetair instrument, zie achterzijde)
Ik was (we waren) in de nabijheid van vee:  
(zoals het aanraken of het behandelen) 
(c) ziekteverwekkers, celculturen, slakken:  
(b) vlees, dieren, dierlijke/ flora-fauna-producten:
(a) vruchten, groenten, planten, zaden, voedsel, insecten:
Ik (we) breng(en)
Hoofddoel van deze reis is business: 
Landen bezocht tijdens deze reis vóór aankomst in de VS 
Woonachtig in (Land)
Paspoortnr.
Paspoort afgegeven door (land)
(b) Stad 
(c) Staat
(a) Amerikaans straatadres (hotelnaam/ bestemming)
Aantal familieleden die met u meereizen
Geboortedatum
2de voornaam
2
9
14
15
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
Maand
INGEZETENEN—de totale waarde van alle goederen, met inbegrip van commerciële goederen die ik/we in het buitenland hebben gekocht of verworven, (geschenken voor een ander inbegrepen, maar niet artikelen die per post naar de VS worden verstuurd) 
en die ik/we naar de VS breng(en), is:
Douaneverklaring 19 CFR 122.27, 148.12, 148.13, 148.110, 148.111, 19 USC 1498; 31 CFR 5316
BEZOEKERS—de totale waarde van alle artikelen, met inbegrip van commerciële goederen, die in de VS zullen blijven, is:
$
$
Lees de instructies op de achterzijde van dit formulier. Er is ruimte voorizien alle artikelen op te sommen die u moet aangeven.
CBP Form 6059B (8/21) Dutch
IK HEB DE BELANGRIJKE INFORMATIE OP DE ACHTERZIJDE VAN DIT FORMULIER GELEZEN EN HEB EEN WAARHEIDSGETROUWE AANGIFTE INGEDIEND.
Handtekening
Datum (maand/dag/jaar)
X
FORMULIER GOEDGEKEURD
OMB-Nr. 1651-0009
Ruimte uitsluitend voor officieel gebruik
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