DOKUMENTY POTRZEBNE DO MIENIA PRZESIEDLENIA
•

RZECZY MIENIA PRZESIEDLENIA + SAMOCHÓD

1. Lista mienia przesiedlenia – stanowi załącznik (na liście mienia przesiedlenia trzeba
umieścić wszystkie rzeczy, które zostaną przywiezione w okresie najbliższego roku od dnia
rozpoczęcia przesiedlania się. Każda z wymienionych rzeczy musi posiadać wartość. Na
liście wszystkie pojazdy muszą mieć wpisany numer nadwozia. Każda z rzeczy, która jest
umieszczona liście mienia powinna być użytkowana przez ostatnie 6 miesięcy, dowodem
potwierdzającym użytkowanie pojazdów jest tylko i wyłącznie dowód rejestracyjny i
ubezpieczenie)
2. Dowód rejestracyjny z USA
3. Ubezpieczenie z USA
4. Faktura za transport na odcinku USA - Warszawa
5. Dokumenty potwierdzające pobyt w USA (potwierdzeniem pobytu w Stanach
Zjednoczonych mogą być: rachunki za telefon, prąd itp. za ostatnie 12 miesięcy lub
rozliczenie podatkowe za ostatni rok i rachunki od stycznia do ostatniego miesiąca pobytu)
6. Zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce
7. Dowód osobisty
8. Faktura zakupu na samochód, motocykl bądź quad
9. Bilet lotniczy elektroniczny lub kart pokładowa
10. Paszport
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty potrzebne będą w oryginale do wglądu przez Urząd
Celny.
•

RZECZY MIENIA PRZESIEDLENIA

11. Lista mienia przesiedlenia – stanowi załącznik (na liście mienia przesiedlenia trzeba
umieścić wszystkie rzeczy, które zostaną przywiezione w okresie najbliższego roku od dnia
rozpoczęcia przesiedlania się. Każda z wymienionych rzeczy musi posiadać wartość. Każda
z rzeczy, która jest umieszczona liście mienia powinna być użytkowana przez ostatnie 6
miesięcy)
12. Faktura za transport na odcinku USA – Warszawa
13. Dokumenty potwierdzające pobyt w USA (potwierdzeniem pobytu w Stanach
Zjednoczonych mogą być: rachunki za telefon, prąd itp. za ostatnie 12 miesięcy lub
rozliczenie podatkowe za ostatni rok i rachunki od stycznia do ostatniego miesiąca pobytu)
14. Zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce
15. Dowód osobisty
16. Bilet lotniczy elektroniczny lub karta pokładowa
17. Paszport
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty potrzebne będą w oryginale do wglądu przez Urząd
Celny.

