LISTA DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH PRZY WYSYŁCE MIENIA
PRZESIEDLENIA DO POLSKI.
Osoba wysyłająca rzeczy użytku osobistego w ramach mienia przesiedlenia musi
przedstawić w Doma, następujące dokumenty przy wysyłce:
1. Listę mienia w kontenerze.
2. Numer paszportu zagranicznego (nie USA) lub EIN (jezeli w przesylce nie ma
pojazdów i wartość nie sięga $2,500.00 to wystarczy DL lub ID)
3. Zadeklarować wartość przesyłki.
4. Podać adresy i telefony odpowiednio w USA i Polsce.
5. Na paczkach powinien być adres w USA ,oraz adres w Polsce.
6. Podać ilość sztuk wysyłanych paczek lub rzeczy.
Przy wysyłce samochodu lub motocykla w ramach mienia przesiedlenia
dodatkowo należy przedstawić następujące dokumenty:
7. Oryginalny tytuł własności pojazdu.(Title)
8. Rejestracje samochodu, motocykla - powyżej 6 miesięcy przed datą wysyłki.
9. Rachunek zakupu pojazdu (lub deklaracja wartości)

Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia na transport.
Ubezpieczenie morskie podstawowe (– na „Total Loss”– 1.5% od wartości pojazdu lub
rzeczy) lub pełne (- na „All Risks” – 2.2% od wartości pojazdu – szczegóły w polisie)
Jeżeli samochód lub motocykl, lub łódka, quad wysyłany jest na cło, należy
przedstawić
1. Oryginalny tytuł własności pojazdu.(Title)
2. Rachunek zakupu pojazdu. (Bill of Sale lub Umowe o Kupno-Sprzedaż)

Oplata za transport może być uiszczona w formie gotówkowej, czeku personalnego
bankowego lub money order.
Przesyłka musi być opłacona przed wysłaniem towaru do Polski.

LISTA DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO DOKONANIA ODPRAWY
CELNEJ MIENIA PRZESIEDLENIA W POLSCE:
1. Do odprawy należy zgłosić się z dowodem osobistym oraz z poświadczeniem meldunku na
pobyt stały w formie zaświadczenia z urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby
przesiedlającej się, potwierdzającym stale zameldowanie w Polsce. W przypadku braku
dowodu osobistego nieodzowne jest potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu
osobistego i zaświadczenie o meldunku na pobyt stały w formie zaświadczenia lub
poświadczenie meldunku na pobyt stały z nr-em PESEL.

2. Do odprawy należy się zgłosić z dokumentami potwierdzającymi posiadanie stałego miejsca
zamieszkania w USA przez ostatnie ponad 12 miesięcy przed zakończeniem pobytu w USA
(takimi dokumentami przykładowo są: rachunki za telefon lub prąd, lub gaz)

3. Oryginalny tytuł własności samochodu.
4. ORYGINAŁ faktury (invoice) na nazwisko odbiorcy-właściciela lub umowę kupna-sprzedaży
z dokładnym adresem(sprawdzić daty i swoje dane na rachunku) lub pisemna deklaracja
wartości pojazdu;

5. Oryginał dowodu rejestracyjnego, wydany na nazwisko osoby ubiegającej się o zwolnienie

od cła, w przypadku przewozu środków transportu. (sprawdzone daty, właściciel, pojazd jest
zarejestrowany i posiada tablice rejestracyjne). Dowód Własności Samochodu
(przekroczona używalność 6 miesięcy na terenie U.S.A ).

6. Dowód ubezpieczenia samochodu (sprawdzić daty i że polisa jest wystawiona na
właściciela samochodu).

7. Lista mienia przesiedlenia wypisana w punktach, zawierających ilość i wartość każdego

punktu, podpis, oraz dopisek: "Listę mienia przesiedlenia zakończono na pozycji np. Nr
93. Są to rzeczy, które służyły mi do osobistego użytku w USA powyżej 6-ciu
miesiecy i nadal będą mi służyły w Polsce do tego samego celu. Deklaruję zamiar
zamieszkania na terenie Polski. Jednocześnie oświadczam, że posiadałem(am) stałe
miejsce zamieszkania w USA nieprzerwanie ponad ostatnie 12 miesiecy, a pobyt
zakończyłem ............ – podać date. Całkowita wartość rzeczy wraz z samochodem
wynosi: ....... (np.: $25,000.00 usd)." Listę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach.
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1. Dwie tablice rejestracyjne pojazdu;
2. Potwierdzenie wykupienia ubezpieczenia granicznego na przejazd pojazdu z Warszawy
do miejsca zamieszkania
3. Osoba uprawniona
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z
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INFORMACJE POMOCNICZE
1)

UWAGA: Czas wyrabiania dowodu osobistego w Polsce wynosi ok. 1-2 miesiące).

2) Odprawa celna musi zostać dokonana w ciągu 5 dni od chwili powiadomienia przez
Urząd Celny. ( UWAGA: pierwsza odprawa musi być dokonana osobiście - późniejsze
odprawy celne mienia przesiedlenia mogą być dokonane osobiście lub przez osobę
upoważnioną przez przesiedlającego się, pod warunkiem, że pisemne upoważnienie
notarialnie wystawione będzie w Polsce, UWAGA: Przy każdej następnej odprawie
celnej należy mieć przy sobie oryginały dokumentów SAD z pierwszej odprawy celnej
mienia przesiedlenia i kolejnych ).
3) Samochód musi być zakupiony używany, zarejestrowany z tablicami rejestracyjnymi i
ubezpieczony powyżej 6 miesięcy.
4) Samochód musi wjechać do kontenera ze strzałką paliwa wskazującą 0.
- Doma jest zobowiązana do opróżnienia baku paliwa, stąd należy być przygotowanym na
ewentualność zapewnienia paliwa po stronie wyładunku.
- Doma jest zobowiązana do rozłaczenia akumulatora samochodu na czas transportu, stąd
należy być przygotowanym na ewentualne wyzerowanie pamięci radia samochodowego.

5) Paczki z mieniem wysyłane na stopy sześcienne muszą być zaadresowane.
6) UWAGA: Każdy klient przewożący samochód do Polski powinien zgłaszać się na
odprawę celna z ubezpieczeniem obowiązkowym tj. od odpowiedzialności cywilnej (OC).
Jest to jedyne ubezpieczenie wymagane przez policje. Ubezpieczenie AC (auto casco)
jest ubezpieczeniem dobrowolnym i można je wykupić, wyłącznie jeśli agent
ubezpieczeniowy przeprowadzi oględziny samochodu. W przypadku tablic czasowych
jest to kosztowne. W przypadku tablic zagranicznych trudne ( procedura ubezpieczenia
jak w ruchu turystycznym).

WZÓR LISTY MIENIA PRZESIEDLENIA.

…………………………………..

……………

Nazwisko i imię osoby przesiedlającej się

data

……………………………..................................................................………..
Adres zamieszkania w Polsce

LISTA MIENIA PRZESIEDLENIA:

1. Samochód osobowy
1
szt
2. Skuter wodny
1
szt
3. Komputer
2
szt
4. Biżuteria ze złota 0,5 kg
5. Odzież
100 kg
6. Telewizor
2
szt
7. Meble kuchenne
1
komplet
8. Meble wypoczynkowe
1
komplet
9. Narzędzia ręczne
2
komplety
10. Książki
50 kg
11. Naczynia stolowe
20 kg
12. Plyty CD
30 szt
Itd, itp….

-

10000.00 USD
500.00 USD
300.00 USD
1000.00 USD
400.00 USD
1000.00 USD
3000.00 USD
4000.00 USD
100.00 USD
300.00 USD
250.00 USD
200.00 USD

Listę mienia zakończono na pozycji ….. . Są to rzeczy , które służyły mi do osobistego użytku w
USA powyżej 6 miesięcy i nadal będą mi służyły w Polsce do tego samego celu. Świadomy
odpowiedzialności karnej z art.233 K.K. deklaruje zamiar zamieszkania na terenie Polski.
Jednocześnie oświadczam, że posiadam stałe miejsce zamieszkania w USA nieprzerwanie
ponad ostatnie 12 miesięcy a pobyt zakończyłem w dniu ……..............

…………………………………….
( Podpis osoby przesiedlającej się )
….…………………………………
( Seria i numer dowodu osobistego)

(Uwaga: na liście przesiedlenia nie wolno umieszczać towarów konsumpcyjnych typu:
olej samochodowy, żywność, alkohol, itp.)

