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Зацверджана Рашэннем Камісіі Мытнага саюза
ад 18 чэрвеня 2010 г. № 287

Пярэдні бок
ПАСАЖЫРСКАЯ МЫТНАЯ ДЭКЛАРАЦЫЯ
Асноўны фармуляр

* Запаўняецца асобай, якая дасягнула 16 –гадовага ўзросту
* Выбраны дэкларантам адказ памячаецца ў адпаведнай рамцы знакам
x
* Экзэмпляр аформленай дэкларацыі, якi застаецца ў фізічнай асобы, захоўваецца на ўвесь перыяд
часовага ўезду/выезду і прад’яўляецца мытным органам пры вяртанні.
уезд

выезд

1. Звесткі пра асобу:
прозвішча

імя

краіна пастаяннага пражывання

грамадзянства/падданства

з якой краіны прыбыў (указваецца краіна адпраўлення)

імя па бацьку
серыя

№
пасведчанне асобы

у якую краіну накіроўваецца (указваецца краіна назначэння)

Са мной едуць непаўналетнія дзеці

Колькасць
Так

Не

Мною альбо ў мой адрас перамяшчаюцца наступныя тавары і транспартныя сродкі, якiя
падлягаюць мытнаму дэклараванню
2. Звесткі пра спосаб перамяшчэння тавараў і транспартных сродкаў:
2.1. Суправаджаны
Так
багаж
Колькасць месцаў

Не

2.2. Несуправаджаны
багаж
Колькасць месцаў

Так

Не

2.3. Тавары, што дастаўляюцца
перавозчыкам
Так
Колькасць месцаў

3. Звесткі пра тавары і транспартныя сродкі:
3.1. Валюта дзяржаў-членаў Мытнага саюза, замежная валюта,
дарожныя чэкі ў суме, якая не перавышае 10000 даляраў ЗША ў эквівалэнце
(табліца запаўняецца па жаданню фізічнай асобы)

Найменне

Так

Не

Сума
Пропіссю

Лічбамі

3.2. Валюта дзяржаў-членаў Мытнага саюза, замежная валюта, дарожныя чэкі ў суме,
якая перавышае 10000 даляраў ЗША ў эквівалэнце, вэксалі, чэкі (банкаўскія),
каштоўныя паперы на прад’яўніка

Так

Не

3.3. Транспартныя сродкі

Аб’ём рухавіка (см3)
Накіраванне перамяшчэння:

Не

Так

Не

Так

Не

№ кузава ці
ідэнтыфікацыйны №

Рэг. нумар
Від, марка

Так

Момант
выпуску
Шасі №

Мытны кошт
увоз

часовы ўвоз

вываз

зваротны вываз

Зняты з рэгістрацыйнага ўліку ў дзяржаве папярэдняй рэгістрацыі
Так

Не

3.4. Тавары, у адносінах да якіх прымяняюцца забароны або абмежаванні
3.5. Непадзельныя тавары вагою звыш 35 кг, тавары агульнай вагою звыш 50 кг і
(або) агульным мытным коштам звыш 1500 еўра

Не
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4. Звесткі пра тавары, указаныя ў падпунктах 3.4, 3.5, тавары, якiя падлягаюць мытнаму
дэклараванню, і іншыя тавары па жаданню фізічнай асобы:
Найменне і іншыя адрозныя
Кошт у валюце
№№
Вага/Колькасць
дзяржаў-членаў
прыкметы
тавару,
нумар
і
дата
выдачы
п/п
Мытнага саюза,
Лічбамі
Пропіссю
дакумента, якi пацвярджае выкананне
абмежаванняў і орган, якi яго выдаў

еўра або дол.
ЗША

Агульная вага/колькасць і кошт (Разам):
Мне вядома, што паведамленне ў мытнай дэкларацыі несапраўдных звестак цягне за
сабой адказнасць у адпаведнасці з заканадаўствам дзяржаў-членаў Мытнага саюза.
“____” ________________ ________ г.
Подпіс асобы_________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Для службовых адзнак:

М. П.
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Дадатак да пасажырскай мытнай дэкларацыі

ПАСАЖЫРСКАЯ МЫТНАЯ ДЭКЛАРАЦЫЯ
Дадатковы фармуляр «Дэкларацыя наяўных грошай і (або) грашовых інструментаў»

Фармуляр запаўняецца фізічнымі асобамі, якія дасягнулі 16-гадовага ўзросту, пры
перамяшчэнні праз мытную мяжу Мытнага саюза:
- наяўнасць грашовых сродкаў (банкноты і манеты, за выключэннем манет з каштоўных
металаў) і дарожных чэкаў, у суме, якая перавышае ў эквіваленце 10 000 долараў ЗША;
- іншых грашовых інструментаў у дакументарнай форме (вэксалі, чэкі (банкаўскія),
каштоўныя паперы на прад’яўніка)
Пры запаўненні фармуляра ўказваюцца звесткі пра ўсе наяўныя грашовыя сродкі, дарожныя
чэкі і грашовыя інструменты, якiя перамяшчаюцца
 уезд на тэрыторыю Мытнага саюза

Тып дэкларацыі

 выезд з тэрыторыі Мытнага саюза

1. Звесткі пра фізічную асобу
прозвішча

імя

імя па бацьку

месца і дата нараджэння (дд/мм/гггг)

грамадзянства/падданства

краіна пастаяннага пражывання

тып пасведчання асобы

серыя, №

дата і месца выдачы дакумента

адрас пастаяннага месца жыхарства

адрас месца знаходжання (рэгістрацыі) на
тэрыторыі Мытнага саюза

нумар і дата выдачы візы (рэквізіты
дакумента, якi пацвярджае права
знаходжання на тэрыторыі Мытнага
саюза)

2. Звесткі пра наяўныя грашовыя сродкі і грашовыя інструменты
2.1 Наяўныя грашовыя сродкі і дарожныя чэкі
Сума

Від валюты

Банкноты, манеты

Дарожныя чэкі
2.2. Грашовыя інструменты, за выключэннем дарожных чэкаў (вэксалі, чэкі (банкаўскія),
каштоўныя паперы на прад’яўніка і іншае)
Тып
інструмента

Кім
выпушчаны

Дата выпуску

Ідэнтыфікацыйны
нумар (пры наяўнасці)

Колькасць

Кошт
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3. Звесткі пра ўладальніка наяўных грашовых сродкаў і (або) грашовых інструментаў
 дэкларант
 іншая фізічная асоба
 іншая асоба
3.1. Звесткі пра ўладальніка наяўных грашовых сродкаў і (або) грашовых інструментаў –
указваюцца, калі дэкларант не з’яўляецца ўласнікам
Прозвішча, імя для фізічных асоб/
Найменне іншай асобы
Адрас месцажыхарства для фізічнай асобы/
Адрас месцазнаходжання (юрыдычны адрас)
для іншых асоб
4. Звесткі пра паходжанне наяўных грашовых сродкаў і (або) грашовых інструментаў


заработная
плата,
даходы
ад
прадпрымальніцкай
дзейнасці фізічнай асобы



дывідэнды і іншыя
даходы ад удзелу ў
капітале прадпрыемстваў



 пенсія,
сацыяльная
аліменты


даходы ад арэнды
нерухомасці і зямельных
участкаў

 пазыковыя сродкі

стыпендыя,
дапамога,

даходы ад рэалізацыі
рухомай
і
нерухомай
маёмасці



бясплатныя
трансферты, атрыманыя
ад фізічных і юрыдычных
асоб
(матэрыяльная
дапамога, гранты і да т.п.)
 спадчына

 іншае (указаць) _____________________

5. Звесткі пра магчымае выкарыстанне наяўных грашовых сродкаў і (або) грашовых
інструментаў

бягучыя
выдаткі  інвестыцыі, уключаючы  бясплатныя трансферты  бясплатныя трансферты
(набыццё тавараў і паслуг)

набыццё нерухомасці

на карысць фізічных асоб
(матэрыяльная дапамога і
да т.п.)

на карысць юрыдычных
асоб
(дабрачыннасць,
ахвяраванні і да т.п.)

  іншае (указаць) _____________________

6. Звесткі пра маршрут і спосаб перавозкі (пра від транспарту) наяўных грашовых сродкаў і (або)
грашовых інструментаў
Краіна ўбыцця
Дата ўбыцця
Транзітныя краіны
Від транспарту, на якім
дэкларант прыбыў/адбывае
на тэрыторыю Мытнага
саюза/з тэрыторыі Мытнага
саюза

Краіна прыбыцця
Дата прыбыцця










паветраны

чыгуначны

водны

аўтамабільны

іншае

Мне вядома, што паведамленне ў мытнай
дэкларацыі несапраўдных звестак цягне за сабой
адказнасць у адпаведнасці з заканадаўствам
дзяржаў-членаў Мытнага саюза

Для службовых адзнак:

М. П.

Подпіс асобы_____________________
Дата запаўнення дэкларацыі «__»______ _ г.

