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ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ҮЕ ШАТ 

Бичиг баримт шалгах 

- Горимын дагуу шаардагдах бичиг 

баримт бүрэн эсэх;  

 

- Мэдүүлэг, дагалдах бичиг баримтын 

мэдээлэл үнэн зөв, тохирч байгаа эсэх; 

 

- Гаалийн болон бусад татварын 

ногдуулалт зөв эсэх 

Мэдүүлэх 

“Мэдүүлэх” гэдэгт гаалийн хилээр 

нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгслийн 

талаархи шаардлагатай бүх мэдээллийг 

гаалийн мэдүүлгийн маягтын дагуу 

бичиж, холбогдох бичиг баримтын хамт 

гаалийн байгууллагад өгөхийг ойлгоно 

Барааг шалгах 
Гаалийн мэдүүлгийн дагуу бараанд 

гаалийн хяналт, шалалт хийх 

Эзэнд олгох 
Эзэнд нь олгох, эсхүл гаалийн хилээр 

нэвтрүүлэхийг зөвшөөрөх 



ГААЛИЙН ЗУУЧЛАГЧ 

 Гаалийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай олон улсын конвенцид  “Холбогдох 

этгээд нь гаалийн байгууллагатай өөрөө шууд харилцах эсхүл өөрийн нэрийн 

өмнөөс гуравдагч этгээдээр дамжуулан харилцах эсэхийг сонгож болно.”  гэж 

заасан байна. 

 

 Гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх Монгол Улсын хуулийн этгээд нь 

тусгай зөвшөөрөлтэй   байх бөгөөд уг зөвшөөрлийг гаалийн асуудал эрхэлсэн  

Засгийн газрын гишүүн олгоно.   

 

 Бизнес эрхлэгчдийг төлөөлж тэдгээрийн бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэх эрх, 

үүрэг бүхий гаалийн зуучлагч байгууллага нь гаалийн байгууллагатай эрх зүйн 

харилцаанд орсоноор мэдүүлсэн бараатайгаа холбоотой бүх хариуцлагыг гаалийн 

байгууллагын өмнө хүлээх үүрэгтэй. Хариуцлагыг нэг талаас мэдүүлэгчийн өмнө, 

нөгөө талаас гаалийн байгууллагын өмнө хүлээдэг.  



АЖ АХУЙН НЭГЖ БАРААГАА МЭДҮҮЛЭХ 

Гадаад худалдаанд оролцогчид гаалийн хилээр 

нэвтрүүлэх бараагаа гаалийн гадаад портал систем 

/CEPS/ ашиглан гаалийн зуучлагчаар 

дамжуулахгүйгээр өөрсдөө гаалийн байгууллагад 

мэдүүлэх бололцоотой.  

  
- 2017 оны эхний 10 сарын байдлаар 87618 буюу нийт бүрдүүлэлтийн 14,60 %  

- 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 89023 буюу нийт бүрдүүлэлтийн 13,47 %  

 Өөрөө интернетээр  бүрдүүлэлт хийхийн  ач холбогдол  

 

 гаалийн бүрдүүлэлтэд зарцуулах цаг хугацааг хэмнэх 

 зуучлагчид үйлчилгээний төлбөр төлөх  

шаардлагагүй тул өртөг зардал хэмнэх 

 интернет бүх орчноос хандан мэдүүлэх боломжтой 

 мэдүүлгийн алдаа болон гаалийн зөрчил буурах 2017 2018

Нийт бүрдүүлэлт 599958 661131

Интернет бүрдүүлэлт 87618 89023

599958 

661131 

87618 89023 



ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ ХИЙХЭД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТ: 

Гаалийн тухай хуулийн 60, 75 дугаар зүйл: 

 

• гадаад худалдааны гэрээ, эсхүл үнийн нэхэмжлэх; 

• тээврийн бичиг баримт; 

• тарифын бус хязгаарлалтад хамаарах бараанд шаардагдах 
зөвшөөрөл, лиценз; 

• хууль тогтоомжид тусгайлан заасан бараанд мэргэжлийн хяналтын 
байгууллагаас олгосон дүгнэлт 

• Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасны дагуу эрх бүхий этгээд 
шаардсан тохиолдолд гарал үүслийг нотлох баримт бичиг 

• Гаалийн бүрдүүлэлтийн тухайн горимд шаардагдах мэдээлэл 
бичиг баримт 

Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 8.2 дахь заалт: 

• Мэдүүлэгчийн гаргаж өгсөн бичиг баримт нь гаалийн үнийг шалгаж, 
шийдвэр гаргахад хангалтгүй гэж үзвэл гаалийн байгууллага 
мэдүүлэгчээс нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримт гаргуулан авч болно. 



• Гаалийн бүрдүүлэлтэд шаардлагатай мэдээлэл, бичиг баримтын эх хувийг, эсхүл 

түүний хуулбарыг гаргуулан авч, шаардлагатай бол бичиг баримтын хуулбарыг эх 

хувьтай нь тулган шалгана 

 

• Гаалийн байгууллага гаалийн бүрдүүлэлт хийх бичиг баримтыг факс, нийтийн 

электрон шуудан, гаалийн байгууллагатай холбогдсон бусад байгууллагын 

мэдээллийн сүлжээ /цаашид “мэдээллийн сүлжээ” гэх/-гээр ирүүлж болно 

 

• Мэдээллийн сүлжээгээр ирүүлсэн мэдээлэл, бичиг баримтыг хэвлэж эрх бүхий 

этгээдийн гарын үсгээр баталгаажуулна 



БАРААНЫ АНГИЛАЛ 

ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ  

 

 22 дугаар зүйл. Барааг ангилах 

 22.1. Мэдүүлэгч нь гаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааны ангиллын кодыг Уялдуулсан системийн дагуу 

тодорхойлж мэдүүлнэ.  

 

 22.2.Гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн тодорхойлсон барааны ангиллын кодыг гаалийн мэдүүлэг болон барааг 

шалгах үед хянаж шийдвэрлэнэ. 



АНГИЛЛЫН ЦАХИМ САНГИЙН ХАЙЛТ ХИЙХ БОЛОМЖУУД 

 Монгол  

  

 Орос 

  

 Англи хэл 

 

 Барааны нэр 

 

 Код /дурын оронгоор/ 



ГААЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 
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Импортын барааны үнэлгээ 

Хэлцлийн үнийн арга Бусад арга 

76 
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24 

17 
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17 
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Экспортын барааны үнэлгээ 

Хэлцлийн үнийн арга Бусад арга 



ҮНИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН БААЗ 

хэлцлийн үнийн 

аргаар үнэлсэн 

дотоодын хэрэглээнд 

зориулан оруулсан, 

валютын төлбөр  

 

Мэдүүлгийн 

алдааг 

шалгана   
IDEAS 

Бүрдүүлэлтийн  

мэдээллийн  

сан 

CAIS 

Мэдүүлгийн 

бичлэг 

Зорилго нь  

1. үнийн хяналтын 

2. гаалийн үнэлгээний 



ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ ГОМДОЛ МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ 

Гаалийн удирдах төв  

байгууллагын бүрдүүлэлт  

хариуцсан нэгжийн дарга 

Мэдүүлэгч  гомдол  

гаргана  ГТХ 17.1.2  

Гомдлыг хянаж 

дүгнэлт гаргах  

Гаалийн 

бүрдүүлэлтийн  

асуудал хариуцсан 

нэгж  

Гаалийн газар,  

хорооны дарга  

Мэдүүлэгч  гомдол  

гаргана  ГТХ 17.1.1 

Дүгнэлт гаргах  

Дүгнэлтийг 

үндэслэн 

шийдвэр 

гаргана.  

Гаалийн бүрдүүлэлтийн  

асуудал хариуцсан ГУБ 

Шийдвэрийг 

дагаж 

мөрдөнө  

    тийм 

   үгүй 

Дүгнэлт гаргах  

ШҮҮХ 



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 

БАЯРЛАЛАА 

2018 он 


