“Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих
тухай хууль”-ийн дагуу санхүү, татвар, нийгмийн
даатгалын тайлан, барааны мэдүүлэг, эд хөрөнгийн
бүртгэлийг ил тодоор шинэчлэн бүртгүүлж,
тайлагнах талаарх зөвлөгөө мэдээллийг доорх хаяг,
утсанд хандаж аваарай.
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БАРАА, ТЭЭВРИЙН
ХЭРЭГСЛИЙГ ИЛ БОЛГОН
МЭДҮҮЛЭХ ЗААВАР
ХЭН ?
Гаалийн хилээр бараа, эд зүйлс, тээврийн хэрэгсэл
нэвтрүүлсэн:
• ХУВЬ ХҮН
• ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД

ЮУГ ?
Дараах үйлдлийг ил болгон мэдүүлэх боломжтой. Үүнд:
• Бараа, эд зүйлс, тээврийн хэрэгслийг Гаалийн
байгууллагад мэдүүлээгүй улсын хилээр нэвтрүүлсэн
үйлдэл
• Бараа,  эд зүйлс,  тээврийн хэрэгслийн
- Тоо хэмжээг
- Гаалийн үнийг
- Нэр төрлийг
- Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг
- Ангиллын кодыг гаалийн байгууллагад худал
мэдүүлж, улсын хилээр нэвтрүүлсэн үйлдэл

ХААНА ?
Зөрчлөө дараах байгууллагад мэдээлнэ. Үүнд:
• Гаалийн ерөнхий газар
• Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар
• Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар
• Буянт-Ухаа дахь гаалийн газар
• Хөдөө орон нутагт байрлах Гаалийн байгууллага
/Гаалийн газар, хороо/

ХЭЗЭЭ ?
2015.12.31-ний өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авна.

ХЭРХЭН ?
   - Иргэн, Хуулийн этгээд нь Гаалийн байгууллагаас
батлагдсан маягтыг /iltod.mta.mn сайтаас татаж
авах боломжтой/ зөв, гаргацтай 2% бөглөн,
холбогдох баримтуудыг хавсарган Улаанбаатар хот
болон хөдөө орон нутаг дахь Гаалийн байгууллагад
биеэр хүргэнэ. Хавсаргах  материал нь:
• Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар
• Хуулийн этгээд бол бүртгэлийн гэрчилгээний
хуулбар
• Гаалийн мэдүүлэг байгаа бол түүнийг хавсаргах
• Гадаад худалдааны гэрээ,  эсхүл үнийн нэхэмжлэх
•
•

•

Тээврийн бичиг баримт
Тарифын бус хязгаарлалтад
хамаарах бараанд зөвшөөрөл,
лиценз
Хууль тогтоомжид тусгайлан
заасан бараанд Мэргэжлийн
хяналтын
байгууллагаас
олгосон дүгнэлт

Хэрэв эдгээр
бичиг баримтууд
байхгүй бол
“БАЙХГҮЙ”  
гэдгээ
илэрхийлсэн
хүсэлт

- Иргэн, хуулийн этгээд өөрт үлдсэн баталгаажуулалт
хийгдсэн 1% баримтаа үндэслэн холбогдох санхүү,
нягтлан бодох бүртгэлд тусгаж жил, улирлын
тайлангаа хуулийн дагуу цаашид хөтөлж явна.
- Дээрх мэдүүлсэн бараа, тээврийн хэрэгсэлтэй
холбоотой Гаалийн байгууллагын олж авсан мэдээ,
мэдээллийг эргүүлж ямар ч тохиолдолд иргэн, хуулийн
этгээдийн эсрэг ашиглахгүй.
- Нууцлалыг Гаалийн байгууллага бүрэн хариуцна.
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