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UNCLASSIFIED

Илтгэлийн тойм

• АНУ-ын Худалдааны Төлөөлөгчийн Газар ба Америкийн
Хөнгөлөлтийн ерөнхий систем

• ХЕС-ийн экспорт ба Монгол улсын ашигтай байдалд хийсэн
дүгнэлт

• Гаалийн татвараас чөлөөлөгдөх боломжийг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ



UNCLASSIFIED

АНУ-ын Худалдааны Төлөөлөгчийн Газрын
чиг үүрэг

• АНУ-ын худалдааны бодлогыг удирддаг засгийн газрын түвшний
байгууллага
• Хэлэлцээг тэргүүлж, хөнгөлөлтийн хөтөлбөрүүдийг удирдаж, АНУ-ыг ДХБ-

д төлөөлж мөн худалдаатай холбоотой маргаан шүүн таслах ажлыг
явуулдаг. 

• АНУ-ын худалдааны төлөөлөгч Роберт Э.Лайтхайзер

• Хөнгөлөлтийн хөтөлбөрийг Худалдааны бодлого ба Эдийн засгийн
асуудал эрхэлсэн алба удирддаг
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Хөнгөлөлтийн ерөнхий системийн тухай
ерөнхий мэдээлэл

• АНУ-ын зах зээлд нэвтрэх боломж нэмэгдэнэ
• Ойролцоогоор Монгол улсын 3500 гаруй бүтээгдэхүүнд гаалийн татваргүй

нэвтрэх нөхцөлийг олгохоос гадна 118 өөр бусад улс орон ашгийг нь
хүртэж байна

• АНУ-ын үйлдвэрүүд болон хэрэглэгчдийн сонголтыг өргөжүүлсэн

• 2018 онд АНУ-ын Хөнгөлөлтийн ерөнхий системийн хүрээнд нийт
23.5 тэрбум ам.долларын бараа бүтээгдэхүүн импортлогдсон

• 2020 оны 12 сар хүртэл уг хөнгөлөлтийн системийг хүлээн
зөвшөөрөөд буй
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АНУ-ын тарифын хуваарь

• Тарифын хуваарьт мориноос авахуулаад (0101.12.00) эртний
эдлэл (9706.00.00) хүртэл нийт 11,083 бүтээгдэхүүн багтдаг

• 4,084 нь “Гаалийн нэн тааламжтай тариф-тэг” бүтээгдэхүүнүүд
буюу тарифгүй бүтээгдэхүүнүүд
• Үүнд ихэнх метал хүдрүүд, тавилга, тоглоом, эсгийн малгай зэрэг орно

• 3,743 бүтээгдэхүүнүүд байнгын тарифт хамаардаг. Эдгээрийн
заримыг хуулийн дагуу ХЕС-с хассан байдаг ба үүнд ихэнх хувцас, 
гутал, мах багтдаг.

• 3,256 бүтээгдэхүүн нь ХЕС-ийн ашиг тусыг хүртэх боломжтой
• Үүнд гянт болдын баяжмал, үслэг эдлэл, ширэн эмээл, малын бэхэлгээний 

хэрэгсэл
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ХЕС-ийн шаардлагыг хангах улс

• Нэг хүнд ногдох орлого 12,055 ам.доллараас бага (Дэлхийн
Банкны өндөр орлогын босго)

• Өмчийг хураах/арбитрын шийдвэрийн нөхөн төлбөр

• Хүүхдийн хөдөлмөрийг зогсоох гэх мэт ажилчдын эрхийг 
хамгаалах олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга хэмжээ авах

• АНУ-ын экспортын зах зээлд нэвтрэх үндэслэлтэй баталгаа

• АНУ-ын оюуны өмчийн эрх (IPR) хамгаалагдсан

• Бүрэн тайлбар ба гарын авлага дахь жагсаалтыг үзэх: 
https://ustr.gov/sites/default/files/The%20GSP%20Guidebook.pdf

https://ustr.gov/sites/default/files/The%20GSP%20Guidebook.pdf
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ХЕС-ийг хүртэгч улсууд

2019 оны байдлаар 119 улс ба нутаг дэвсгэр. Ази, Номхон далайн 
25 орнууд, үүнд Төв Азийн гурван хөрш: Киргизстан, Казахстан, 
Узбекистан орно.
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Product eligibility

• Олон тооны 
үйлдвэрлэсэн эд зүйлс, 
ашигт малтмал

• Арьсан цүнх, түрийвч гэх 
мэт аялалын бараа

• Үнэт эдлэл

• Хөдөө аж ахуйн зарим 
бүтээгдэхүүн (жишээ нь
хуш модны самар)

• Ихэнх нэхмэл эдлэл, 
хувцас, гутал

• Бугуйн цаг

• Зарим бээлий, савхин 
эдлэл

• Хөдөө аж ахуйн зарим 
бүтээгдэхүүн (жишээ нь 
мах)

8

Бүтээгдэхүүнд тавигдах шаардлага

Шаардлага хангасан Шаардлага хангаагүй
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ХЕС-ийн хүрээнд татвараас чөлөөлөгдөх
нөхцлийг хэрхэн хангах вэ

• ХЕС-ийн шаардлагыг хангах бүтээгдэхүүн

• ХЕС бүхий улсын бүтээгдэхүүн

• Хамгийн багадаа нэмүү өртгийн 35% нь тухайн улсад 
үйлдвэрлэгдсэн байх

• Өөр улстай худалдаа хийхгүй

• Америк импортлогчид ашигтай

• ХЕС-ийн нөхцлийг баталгаажуулах бүртгэлээ хадгалах
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Монгол улсаас ХЕС-ийн хүрээнд АНУ руу
хийсэн экспорт, 2018

• Монгол улсаас АНУ-д хийсэн нийт экспортын 31 хувийг ХЕС-д хамаарах бараа 
бүтээгдэхүүн эзэлж байна
• Нийт экспорт 2018 онд 10.1 сая ам.доллар байсны 3.2 сая ам.доллар нь ХЕС-ийн хүрээнд

хамаарна. 

• 2017 оны ХЕС-д хамаарах экспорт болох 2.7 сая ам.доллараас бага зэрэг өссөн байна 

• Гэсэн хэдий ч Монгол улсын ХЕС-ийн худалдаа нэг бүтээгдэхүүн дээр голчилж
байна: 
• Гянт болдын баяжмал: 3.1 сая ам.доллар

• Өөр найман бүтээгдэхүүн ХЕС-ийн экспортын үлдсэн 100,000 ам.долларыг эзэлж байна
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Монголын ХЕС-ийн экспорттой холбоотой
татварын хэмнэлтийн жишээ, 2018

Тарифын хуваарь

Гаалийн нэн
тааламжтай тариф

эсвэл
ХЕС бус тариф

Хэрэглээний 
импорт

(ам.доллар)

ХЕС ашигласан
шаардлага хангасан

импортын эзлэх
хэмжээ (хувь)

Татварын
хэмнэлт

(ам.доллар)

Боломжит
нэмэлт
хэмнэлт

(ам.доллар)
Гянт болдын баяжмал
2611.10.60 37.5c / кг $4.37 сая 71% $46,400 $19,140
Үслэг эдлэл
4303.10.00 4.0% $5,800 100% $232 $0
Арьсан тээш
4202.11.00 8.0% $1,190 0% 0% $95
Даавуун цүнх
(зөвхөн 2019)
4202.22.45 6.3% $13,880 0% $0 $875
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Жишээ: Монгол үслэг эдлэлд үзүүлэх ХЕС-
ийн давуу тал

• Гаалийн нэн тааламжтай тариф (ХЕС-бус, Тохирсон тарифын
хуваарь 4303.10.00) 4.0%

• Өндөр үнэтэй бүтээгдэхүүн: АНУ-д 5800 ам.долларын 350 орчим
хувцас эдлэл ирсэн ба нэг хувцас эдлэлийн дундаж өртөг 166 
ам.доллар.

• ХЕС ашигласан худалдан авагчид Монголоос ирэх импортын 
татварт 0 ам.доллар төлнө.  

• (1) Нэг захиалгаас гарах нийт хэмнэлт 232 ам.доллар

• (2) Нэг хувцас эдлэлд 6.60 ам.долларыг хэмнэнэ
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Татвараас чөлөөлөгдсөн экспортыг АНУ 
руу хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ
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ХЕС-ийн шаардлага хангах Монгол
бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох

Монгол бүтээгдэхүүн худалдан авч буй зарим үйлчлүүлэгчид ХЕС-ийн давуу
талыг ашиглахгүй байна. Жишээ нь: арьсан цүнх ба тээш.

• Тохирсон тарифын хуваарь 4202.11.00; Гаалийн нэн тааламжтай тариф (ХЕС-
бус) гаалийн татварын хэмжээ 8.0%

• Импортлогчид Хятад, Турк, Итали, Солонгос зэрэг бусад олон өрсөлдөгч
орнуудын бараанд 8.0 хувийн импортын татвар төлнө.

• Импортлогчид Монголоос орж ирж буй ХЕС-ийн импортод 0% төлнө

• (1) Худалдан авагч Монголын арьсан тээшний 1000 ам.доллар тутамд 80 
доллар хэмнэх болно

• (2) Худалдан авагч 30 долларын нэг цүнхнээс 2.40 ам.доллар хэмнэнэ
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Бүтээгдэхүүн ХЕС-ийн шаардлага хангах
эсэхийг хэрхэн тодорхойлох вэ

Visit https://hts.usitc.gov

“A” = Бүх GSP орнууд
“A+” = Зөвхөн ядуу буурай 
орнууд
“A*” = Зарим орнууд 
багтахгүй

https://hts.usitc.gov/
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Дэлгэрэнгүй мэдээллийг
Visit https://dataweb.usitc.gov/tariff/database

https://dataweb.usitc.gov/tariff/database
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Бүтээгдэхүүний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Visit https://dataweb.usitc.gov/tariff/database

https://dataweb.usitc.gov/tariff/database
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Улс болон бүтээгдэхүүнийг нэмэх эсвэл хасах
тухай ХЕС-ийн шийдвэр гаргах үйл явц

Улс орны хувьд
• Сонирхогч талуудын гаргасан 

өргөдөл (жишээ нь, хөдөлмөр, 
IPR, зах зээлд нэвтрэх) эсвэл

• АНУ-ын засгийн газар өөрөө
гурвалсан үнэлгээний үйл 
явцыг хийсний дараа дүгнэлт
хийх ажлыг эхлүүлдэг

Бүтээгдэхүүний хувьд
• Сонирхогч талуудын гаргасан 

өргөдөл

• 2018 оны жишээнүүд:
• Казахстаны зүгээс аммонийн 

перренатыг “дахин авч үзэх”

• Туркийн амтат боовны интоорын 
шүүсийг хасах
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Боломжит америк хэрэглэгчдийг
тодорхойлох ба бий болгох

• Таны арга барил компанийн хэмжээ, салбар, туршлагаас хамаарна

• АНУ-ын зах зээлийг судалж, ойлгох

• АНУ-ын худалдан авагчтай ямар харилцаатай байхаа тодорхойлох: 
агент, борлуулагч, түнш, хамтарсан компани

• ХЕС-ийн давуу талыг сурталчлах

• Таны өөрийн сүлжээнээс хамгийн сайн боломжууд гарч ирнэ
• Үзэсгэлэн худалдаа нь өөрийн сүлжээгээ бий болгох сайхан боломж юм
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Асуулт?

АНУ-ын Худалдааны Төлөөлөгчийн Газартай
холбогдох мэдээлэл

• И-мейл: gsp@ustr.eop.gov

• Утас: +1 (202) 395-2974

• Веб: https://ustr.gov/issue-areas/trade-
development/preference-
programs/generalized-system-preference-gsp

mailto:gsp@ustr.eop.gov
https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-programs/generalized-system-preference-gsp
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Баярлалаа!

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_the_United_States.svg

