MIENIE PRZESIEDLENIA (USA)
Dokumenty potrzebne do odprawy mienia przesiedlenia
1. Dowód osobisty z aktualnym miejscem zameldowania na pobyt stały w
POLSCE kopia 1 i 2 strony + zaświadczenie o zameldowaniu.
- w przypadku braku dowodu osobistego wystarczy Paszport Polski
- Zaświadczenie z Urzędu miasta lub Gminy, że osoba przesiedlająca
zameldowana jest na pobyt stały./Niezbędne/
2. Dokumenty potwierdzające pobyt w USA:
a. rozliczenia podatkowe za miniony rok może go nie być - kopia 1 strony
b. faktury z ostatnich dwunastu miesięcy za gaz, energię elektryczną,
telefon, wynajem mieszkania, wyciągi z kart kredytowych; inne, z których
wynika, że osoba przebywała w USA
Z każdego miesiąca przynajmniej po 2 szt.
Przykład:
Jeżeli osoba kończy pobyt np. w grudniu 2012 to przedstawia dokumenty
od grudnia 2011 do grudnia 2012.
Proszę sprawdzić aby data zakończenia pobytu w USA nie była krótsza
niż 6 miesięcy od zarejestrowania samochodu.
c. dokumenty amerykańskie: paszport USA, wiza, zielona karta, prawo
jazdy - kopie 1 strony
d. może to być również umowa o pracę z której wynika okres, w którym
osoba pracowała
e. umowa wynajmu mieszkania
f. dobrze jest mieć ze sobą bilet powrotny do Polski/odcinek biletu
g. dokumentem, który nie jest konieczny, ale jego posiadanie zwalnia osobę
przesiedlającą się z konieczności przedstawiania rachunków jest
Zaświadczenie o pobycie wydane przez Konsulat RP
3. Dokumenty samochodu:
- akt własności, /oryginał/
- tłumaczenie aktu własności/dokonane przez tłumacza przysięgłego/
- dowód rejestracyjny /oryginał/ (ma z niego wynikać półroczny okres
użytkowania), w przypadku samochodów starszych proszę dołączyć
wcześniejsze dowody
- dokument potwierdzający ubezpieczenie samochodu

Według przepisów samochód powinien być użytkowany przez osobę
przesiedlającą się przez co najmniej 6 miesięcy.
Czas ten liczy się od momentu zakupu i rejestracji samochodu do
momentu złożenia go do wysyłki.(Okres w którym samochód czeka w firmie
wysyłkowej i czas transportu nie wlicza się do okresu użytkowania).
4. Lista mienia przesiedlenia
Przykładowa lista
Imię i Nazwiskio
adres

data

Lista mienia przesiedlenia
1.Samochód osobowy marka… nr VIN wartość
2. Odzież osobista
wartość
3. Art. Gospodarstwa domowego wartość
4. Art. Dekoracyjne
wartość
5. Meble
wartość
6. np. inne
wartość
7. np. inne
wartość
Listę zakończono na poz. ……
Podpis czytelny
Na liście muszą się znaleźć wszystkie rzeczy, jakie osoba ma zabrać ze sobą z
USA w ciągu 12 miesięcy od zakończenia pobytu
Nie wolno na niej umieszczać alkoholu, papierosów, kosmetyków, art.
spożywczych, części samochodowych, olejów samochodowych i innych rzeczy
które nie są przedmiotami trwałego użytku.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:
Agencja Celna Polamer Cargo-Service Sp. z o.o. ,
Tel +48226440265, +48226440199
Przed przyjazdem do Warszawy prosimy o kontakt telefoniczny z Agencją.
Pozwoli nam ustalić korzystny dla Państwa termin odprawy oraz upewnić się
czy mają Państwo wszystkie wymagane dokumenty.
Z poważaniem
Agencja Celna Polamer

