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▪ Барааны гарал үүслийг нотлон гэрчилгээ олгох, 

баталгаажуулах үйл ажиллагааны журам 

▪ БНХАУ дахь AНДХХ-ийн хэрэгжилт

▪ Хэрэгжүүлэх явцад тулгарч буй асуудал, бэрхшээлүүд

▪ АНДХХ-ийн ашиглалтыг сайжруулах чиглэлээр авч буй 

алхмууд

Агуулга



▪ Гарал үүслийн гэрчилгээг экспортлогч 

Оролцогч Талын засгийн газраас томилсон 

байгууллага/байгууллагууд олгоно. 

▪ Оролцогч Улс бүр өөрсдийн гэрчилгээ олгогч 

байгуулагын нэр, хаяг, гарал үүслийн 

гэрчилгээг баталгаажуулах албан ёсны тамга 

тэмдгийн дардсыг Оролцогч бусад Улсад 

хүргүүлнэ.

Гэрчилгээ олгогч байгууллагууд



▪ Гэрчилгээ олгогч байгууллага Гарал үүслийн гэрчилгээ 

авахыг хүссэн өрөгдлийг нягтлан шалгаж, дараах нөхцөлийг 

хангуулна: 

(a)Уг өргөдөл болон Гарал үүслийн гэрчилгээг зохих ёсоор 

бүрдүүлж, мөн холбогдох экспортлогч буюу гарын үсэг 

зурах эрх бүхий этгээд гарын үсгээ зурж, цахимаар илгээсэн 

байх; 

(b) тухайн барааны гарал үүсэл АПТА-гийн гарал үүслийн 

дүрэмтэй нийцсэн байх;

(c)Гарал үүслийн гэрчилгээнд байгаа бусад мэдээлэл түүнтэй 

хамт илгээсэн дагалдах бичиг баримтад заасантай тохирч 

байх; мөн

(d) тарифын зүйлийн дугаар, барааны нэр, тоо хэмжээ, жин, 

тэмдэглэгээ, сав боодлын тоо, дугаар, төрлийг заасан нь 

экспортлох гэж байгаа бараатай тохирч байх.

Өргөдөл



▪ Гарал үүслийн гэрчилгээ нь англи хэл дээр хэвлэгдсэн АНДХХ -ийн II

Хавсралтад заасан загвар бичвэрийн дагуу ISO A4 хэмжээтэй цаасан дээр

хийгдсэн байна.

▪ Гарал үүслийн гэрчилгээ нь нэг эх хувь, олгох эрх бүхий байгууллагад

хадгалагдах нэг хувь эсвэл хуулбараас бүрдэнэ.

▪ Гарал үүслийн гэрчилгээ бүр олгосон газар тус бүрээс тусад нь олгосон үл

давтагдах дугаартай байна.

▪ Эх хувийг экспортлогч барааг импортлох боомт эсвэл газар дахь Гаалийн 

байгууллагад хүргүүлэхээр импортлогч руу хүргүүлнэ.

Гарал үүслийн гэрчилгээ



▪ Гарал үүслийн гэрчилгээг экспортлогч Оролцогч Улсын 

гэрчилгээ олгогч байгууллагууд бараа экспортлох үед, 

эсхүл барааг ачуулсан өдрөөс хойш ажлын гурав хоногийн 

дотор, тухайн экспортлох гэж байгаа бүтээгдэхүүн АНДХХ-

ийн гарал үүслийн дүрмийн дагуу уг Оролцогч Улсын гарал 

үүсэлтэй гэж үзсэн тохиолдолд харилцан, эсхүл цахимаар 

олгоно. 

▪ Аливаа гарал үүслийн гэрчилгээ нь түүнийг олгосон өдрөөс 

хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байна. 

▪ Экспортлогч Оролцогч Улсын гэрчилгээ олгогч байгууллага 

гарал үүслийн гэрчилгээний 8 дугаар нүдэнд холбогдох 

дүрэм, бас бүс нутгийн агууламжийн тохирох хувийг заасан 

байна. 

Гарал үүслийн гэрчилгээ олгох



▪ Хятад, Солонгос, Энэтхэгийн хооронд Гарал үүслийн 

гэрчилгээний хэвлэсэн хуулбарыг харилцан зөвшөөрдөг

▪ Барааны гарал үүслийн гэрчилгээний хэвлэмэл хуулбарыг 

ашиглахад хялбар.

АНДХХ-ийн хүрээний Гарал үүслийн 

гэрчилгээний хэвлэсэн хуулбар



▪ Баримт бичиг жинхэнэ эсэх, холбогдох бараа бүтээгдэхүүний гарал

үүслийн статус үнэн зөв эсэх талаар ямар нэг эргэлзэх зүйл байгаа

тохиолдолд өмнө нэвтрүүлсэн барааны тухайд түүвэр шалгалт хийлгэх

хүсэлт гаргана.

▪ Барааг импортолж байгаа Оролцогч улс орны гаалийн байгууллага

баталгаажуулалтын үр дүнг хүлээх зуураа хөнгөлөлтөд хамрагдах

нөхцөлийг түдгэлзүүлж болно. Гэсэн хэдий ч импортын хориг,

хязгаарлалтад хамаарахгүй, луйвар хийсэн гэх сэжиг байхгүй тохиолдолд

л шаардлагатай гэж үзсэн захиргааны арга хэмжээний дагуу импортлогчид

барааг нь олгож болно.

▪ Баталгаажуулах хүсэлтийг хүлээн авсан гэрчилгээ олгох эрх бүхий

байгууллага нь хүсэлтэд шуурхай хандаж, хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш

гурван (3) сарын дотор хариу өгөх ёстой.

▪ Хүсэлт гаргаснаас хойш дөрвөн (4) сарын дотор барааг импортолж байгаа

Оролцогч улс орны гаалийн байгууллагад хариу ирүүлээгүй тохиолдолд

гаалийн байгууллага хөнгөлөлттэй нөхцөл олгох тухай нэхэмжлэлээс

татгалзаж болно.

Барааны гарал үүслийн баталгаажуулалт



▪ Баталгаажуулж буй барааны гарал үүслийн гэрчилгээг зохих 

журмын дагуу эрх бүхий бүхий байгууллагаа олгосон эсэх?   

▪ Гэрчилгээнд заасан бүтээгдэхүүнүүд гарал үүслийн дүрмийг 

хангаж буй эсэх?

Баталгаажуулалтын шаардлага



▪ Гарал үүслийн гэрчилгээ авах өргөдөл болон ийм өргөдөлтэй

холбоотой бүх баримт бичгийг гэрчилгээ олгох эрх бүхий

байгууллагууд олгосон өдрөөс хойш хоёроос доошгүй жилийн

хугацаанд хадгална.

Бүртгэл хөтлөхөд тавигдах шаардлага



БНХАУ дахь гарал үүслийн гэрчилгээ олгох  эрх бүхий 

байгууллагууд

Хятадын Гааль
CCPIT （ Олон улсын 

худалдааг дэмжих Хятадын 

зөвлөл）

42 дүүргийн гаалийн газар  

тус бүр тамгатай

132 салбар албан ёсны нэг тамгатай



БНХАУ дахь гарал үүслийн гэрчилгээ олгох  эрх бүхий байгууллагууд

Хятадын Гааль

http://origin.customs.gov.cn/

CCPIT （Олон улсын худалдааг 

дэмжих Хятадын зөвлөл）

http://check.ccpiteco.net/



БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Гаалийн ерөнхий газрын

Татвар орлогын газрын ГҮД-ийн алба

Татварын орлогод 

хяналт тавих 

үндэсний товчоо

(Шанхай) 

Татварын орлогод 

хяналт тавих 

үндэсний товчоо 

(Бээжин & Тяньжин) 

Татварын орлогод 

хяналт тавих 

үндэсний товчоо 

(Гуанжоу) 

АНДХХ-гийн ГҮД-ийг 

хэрэгжүүлэхэд Хятадын ГЕГ-т  

туслана



Хэрэгжүүлэх явцад тулгарч буй 

асуудал, бэрхшээлүүд

▪ Гарал үүслийн гэрчилгээг “бараа ачуулснаас 

хойш ажлын гурав хоногийн дотор” олгоно



▪ Тарифын зүйлийн дугаар буруу байх

Хэрэгжүүлэх явцад тулгарч буй 

асуудал, бэрхшээлүүд



▪ Гэрчилгээний дугаар 30-аас дээш оронтой байх

Хэрэгжүүлэх явцад тулгарч буй 

асуудал, бэрхшээлүүд



▪ Зөвхөн албан ёсны тамга тэмдгийн дардсыг 

харьцуулан шалгадаг, гарын үсэг 

шалгадаггүй байх

Хэрэгжүүлэх явцад тулгарч буй 

асуудал, бэрхшээлүүд



▪ Гэрчилгээ олгогч этгээдийн өгсөн мэдээлэл 

согогтой байх

Хэрэгжүүлэх явцад тулгарч буй 

асуудал, бэрхшээлүүд



▪ Гарал үүслийг шалгах хүсэлт хүлээн авснаас 

хойш гурван (3) сарын дотор хариу 

ирүүлэхгүй байх

Хэрэгжүүлэх явцад тулгарч буй 

асуудал, бэрхшээлүүд



▪ Хэвлэл мэдээлэл (ТВ, сонин, wechat……)

▪ Хувийн хэвшлийн сургалт

▪ Хувийн хэвшилд зөвлөлгөө өгөх

AНДХХ-ийн ашиглалтыг дэмжих



Баярлалаа!


