
 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ 
 

1999 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр           Улаанбаатар хот                                
Дугаар 27 

 
                                                                            

Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай 
Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь: 

            1.Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээг хавсралтын ёсоор 
баталсугай. 

            2.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Импортын барааны гаалийн албан татварын 
тухай" Улсын Их Хурлын 1997 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 24, "Импортын зарим бараанд 
гаалийн албан татвар тогтоох тухай" 1998 оны 8 дугаар сарын 6-ны өдрийн 88 дугаар тогтоолыг тус 
тус хүчингүй болсонд тооцсугай. 

            3.Энэ тогтоолыг 1999 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

            4.Энэ тогтоолын хавсралтын 02, 04, 07, 08, 16, 19, 20, 21, 22,  25, 26, 35, 39, 40, 41, 
42, 43, 44,  48, 49, 51, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 87, 94 дүгээр бүлэгт заасан хязгаарт багтаан 
холбогдох барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээг тухайн салбарын бүтээгдэхүүний 
онцлогийг харгалзан тогтоох эрхийг Монгол Улсын Засгийн газар /Ч.Сайханбилэг/-т олгосугай. 

/Энэ заалтыг 2012 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрийн тогтоолоор нэмсэн/ 

/Энэ заалтыг 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 74 дүгээр тогтоолоор 
өөрчлөн найруулсан/ 

                        ДАРГА                                                                       Р.ГОНЧИГДОРЖ   
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Монгол Улсын Их Хурлын 1999 оны 

                                                                                  27 дугаар тогтоолын хавсралт 

  

ИМПОРТЫН БАРААНЫ ГААЛИЙН АЛБАН 

ТАТВАРЫН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ 

  

Бүлэг Зүйл № Үндэсний код 

      

            Барааны бичиглэл 

Албан татварын 

хувь, хэмжээ 

01 

  

  

  

  

01.04 

  

0101.11.00 

0102.10.00 

0103.10.00 

  

Амьд мал, амьтад 

Цэвэр үүлдрийн үржлийн адуу 

Цэвэр үүлдрийн үржлийн үхэр 

Цэвэр үүлдрийн үржлийн гахай 

Хонь, ямаа 

5 

0 

0 

0 

0 

02     Мах, хүнсний дайвар бүтээгдэхүүн 

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

03     
Загас, хавч, нялцгай биетэн ба усны 

бусад сээр нуруугүй амьтан 
5 

04 07   

Шувууны өндөг 

  

Цагаан идээ, зөгийн бал ба бусад газар 

заагдаагүй мал, амьтны гаралтай хүнсний 

бүтээгдэхүүн 

15 

  

  

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 
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өөрчлөлт 

оруулсан/ 

/Дээрх 04 дүгээр бүлгийг  2009 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн тогтоолоор  өөрчлөн 

найруулсан/  

05 

    
Бусад газар заагдаагүй, мал, амьтны 

гаралтай бүтээгдэхүүн 
5 

05.11 

  

  

0511.10.00 

  

0511.99.10 

  

  

0511.99.50 

  

Бухын үр 

  

Үржлийн мал, амьтны үр (бухын үр 

орохгүй), ийлдэс 

  

Малын хөврөл  үр 

  

0 

  

  

0 

  

  

0 

/Дээрх 5 дугаар бүлэгт  2013 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 40 дүгээр тогтоолоор 

05.11 гэсэн зүйл нэмсэн бөгөөд үүнийг 2014-01-01-ний өдрөөс эхлэн 2016-12-31-ний өдрийг 

хүртэл дагаж мөрдөнө/  

06     

Мод, сөөг, модлог ургамал суулгах 

материал, булцуу, үндэс ба ургамлын 

бусад хэсэг, амьд цэцгийн баглаа ба 

гоёлын ургамал 

  

5 

07 

  

07.01 

  

  

  

  

0703.10.00 

0704.90.10 

0706.10.10 

0706.10.20 

Хүнсний ногоо, зарим ургамлын үндэс 

булцуу 

  

  

  

  

  

  

Төмс 

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 
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Сонгино 

Байцаа 

Шар лууван 

Шар манжин 

/ 2001 оны 90 дүгээр тогтоолоор тус тус өөрчлөлт орсон/ 

/Дээрх 07 дугаар бүлэгт 2009 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн 26 дугаар 

тогтоолоор  өөрчлөлт оруулсан/ 

/Дээрх 07 дугаар бүлгийг 2011 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдрийн 19 дүгээр тогтоолоор 

өөрчлөн найруулсан/ 

  

08     
Хүнсэнд хэрэглэдэг жимс, самар, жүрж 

ба гуаны хальс 

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

09   

  

  

  

Кофе, цай, парагвай цай, өвөрмөц амт, 

үнэр оруулагч ургамал 

  

5 

10     

Үр тариа 

  

5 

11 

11.01 

11.02 

  

Гурилын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн: 

Амуу соёолж: цардуул: инулин: буудайн 

цавуулаг 

Гурил 

-Баян-Өлгий аймгийн Цагааннуур, Ховд 

аймгийн Ярант, Увс аймгийн Боршоо, 

Завхан аймгийн Арцсуурь, Говь-Алтай 

аймгийн Бургастай 

боомтоор  импортлосон бол 

7 дугаар сарын 1-нээс 4 дүгээр сарын 1 

  

  

            5 

  

  

  

  

../2001/01-t-90.doc
../2009/09-t-26.doc
../2009/09-t-26.doc
../2011/11-t-19.doc
../2011/11-t-19.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc


хүртэл 

4 дүгээр сарын 1-нээс 7 дугаар сарын 1 

хүртэл 

-бусад боомтоор импортлосон бол 

  

  

15 

  

5 

  

15 

/энэ бүлэгm УИХ-ын 2000 оны  11- дүгээр сарын 17-ны өдрийн 51, 2001 оны 90, 2002 оны 

44 дүгээр тогтоолоор тус тус өөрчлөлт орсон//Дээрх 07 дугаар бүлгийг 2011 оны 05 

дугаар сарын 19-ны өдрийн 19 дүгээр тогтоолоор өөрчлөн найруулсан/ 

12     

Тослог ургамлын үр ба жимс; бусад үр 

жимс; үйлдвэрлэлийн буюу эмнэлгийн 

зориулалттай ургамал, сүрэл ба малын 

тэжээл 

  

5 

13     
Лак, нунжгай, давирхай болон ургамлын 

гаралтай бусад шүүс болон ханд 

  

5 

14     

Сүлжих зорилгоор ашиглах ургамал; 

бусад газар заагдаагүй ургамлын 

гаралтай бүтээгдэхүүн 

  

5 

15     

Мал, амьтны болон ургамлын гаралтай 

тос, түүнийг задалж боловсруулсан 

бүтээгдэхүүн; идэшний өөх, тос; мал, 

амьтан, ургамлын гаралтай лав 

  

  

5 

16     

Махан зүйлс ба загас, далайн хавч, 

нялцгай биетэн буюу усны бусад сээр 

нуруугүй амьтдаар хийсэн хүнсний зүйл 

  

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

17     Саахар, саахран бүтээгдэхүүн 5 

18     Какао болон какаоны бэлдмэл 5 

19     
Үр тариа, гурил, цардуул, сүүн бэлдмэл; 

гурилан бүтээгдэхүүн 

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 
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07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

20     
Хүнсний ногоо, жимс, самар буюу 

ургамлын бусад эд хэсгийн бэлдмэл 

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

21     Төрөл бүрийн хүнсний бэлдмэл 

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2203 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2207.10.00 

  

  

Ус, ундаа, спирт, архи, дарс, цуу 

  

  

  

  

  

  

  

  

80% буюу түүнээс дээш хатуулагтай 

этилийн хувилаагүй спирт 

  

Этилийн хувилсан спирт ба бусад спирт 

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

  

хориглох 

  

хориглох 

  

хориглох 

  

../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc


2207.20.00 

  

2208.90 

  

  

  

80%-иас бага хатуулагтай этилийн 

хувилаагүй спирт 

  

Шар айраг 

/Энэ заалтыг 2005 оны 37-р тогтоолоор 

нэмсэн / 

  

25 

23     

Хүнсний үйлдвэрээс гарсан үлдэгдэл ба 

хаягдал, малын бэлдмэл тэжээл 

  

  

5 

24     Тамхи, түүнийг орлуулагч бүтээгдэхүүн 

  

5 

  

25     
Давс; хүхэр; шороон эрдэс, чулуу; 

шаварлаг эрдэс, шохой болон цемент 

  

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

  

26     Хүдэр, баяжмал, шаараг болон үнс 

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

  

  

  

  

  

  

  

Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн 

Эрдэс түлш, битумын эрдэс, эрдэс лав 

Цахилгаан эрчим хүч 

0-5 

 

5 
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27 2716.00.00 5 

/Дээрх 27 дугаар бүлгийг 2008 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 43 дугаар тогтоолоор 

өөрчлөн найруулсан/ 

28     

Органик биш нэгдэл; үнэт ба газрын 

ховор металл, цацраг идэвхт элемент ба 

изотопын органик буюу органик биш 

нэгдэл 

  

  

5 

  

  

  

29     Органик химийн нэгдэл 5 

30     Эм зүйн бүтээгдэхүүн 5 

31     Бордоо 5 

32     

Идээлэгч буюу будагч бодисын ханд; 

таннин, түүний уламжлал; нөсөө, будагч, 

өнгө оруулагч бусад бодис; найруулсан 

будаг, чий /лак/; чигжээс, шаваас; бэх 

  

  

5 

33     

Эфирийн тос, давирхайн үнэрт охь; 

үнэртэн, гоо сайхан, ариун цэврийн 

бэлдмэл 

  

5 

  

  

34     

Саван, гадаргуугийн идэвхт органик 

бодис, угаалгын бэлдмэл, тосолгооны 

материал, хиймэл ба бэлтгэсэн лав, 

цэвэрлэгээ буюу өнгөлгөөний бэлдмэл, 

лаа ба түүнтэй төстэй зүйлс, баримлын 

шавар, "шүдний хэвний лав" ба 

гөлтгөнөд суурилсан шүдний бэлдмэл 

  

  

  

  

5 
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35     
Уургийн бодис; хувиргасан цардуул; 

цавуу; фермент 

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

36     

Тэсрэмтгий бодис; пиротехникийн 

бүтээгдэхүүн; шүдэнз; шатамхай хайлш; 

зарим төрлийн шатагч бэлдмэл 

  

  

5 

  

  

37     
Гэрэл зураг ба кино зургийн 

зориулалттай бараа 
5 

38     
Бусад газар ангилагдаагүй төрөл бүрийн 

химийн бүтээгдэхүүн 
5 

39     Хуванцар болон хуванцар эдлэл 

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

40     Каучук болон каучукан эдлэл 

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

41     
Арьс, ширэн түүхий эд /ангийн үснээс 

бусад/ ба боловсруулсан арьс шир 

  

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 
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тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

42     

Боловсруулсан арьс ширэн эдлэл; суран 

эдлэл ба тоног хэрэгсэл; аяны хэрэгсэл; 

эмэгтэй хүний цүнх ба түүнтэй төстэй 

уут сав; амьтны өлөн гэдсээр /төөлүүр 

хорхойн утаснаас бусад/ хийсэн зүйлс 

  

  

  

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

  

43     
Үслэг арьс ба хиймэл үслэг арьс 

тэдгээрээр хийсэн эдлэл 

  

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

44     Мод ба модон эдлэл; модны нүүрс 

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

45     Үйс ба үйсэн эдлэл 5 

46     

Сүрэл, сийрс буюу бусад сүлжих 

материалаар хийсэн эдлэл; сагсан зүйлс 

ба сүлжээсэн бусад эдлэл 

  

5 

47     

Мод буюу бусад целлюлоз материа-лан 

зутан; сэргээн боловсруулсан /хаягдал ба 

өөдөс/ цаас буюу картон  

  

5 
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48     
Цаас ба картон; цаасны зутан, цаас буюу 

картоноор хийсэн зүйлс 

  

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

49     

Ном, сонин, зурагт хуудас ба хэвлэх 

үйлдвэрийн бусад бүтээгдэхүүн, гар 

бичмэл, машинаар бичсэн материал ба 

шугам зураг 

  

  

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

50     Торго 5 

51     

Ноос, мал, амьтны нарийн буюу бүдүүн 

үс, ноос, хялгас, адууны хялгасан ээрмэл, 

тэдгээрийн нэхмэл даавуу 

  

  

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

52     Хөвөн 5 

53     

Ургамлын гаралтай нэхмэлийн бусад 

ширхэг; цаасан ээрмэл, түүгээр нэхсэн 

даавуу 

  

5 

54     Химийн мяндас 5 

55     Химийн штапель мяндас 5 

56     

Зулмал хөвөн, эсгий ба нэхээсгүй 

материал; өвөрмөц ээрмэл; олс, оосор, 

дээс татлага ба тэдгээрээр хийсэн зүйлс; 
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20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

57     Хивс ба бусад нэхмэл дэвсгэр 

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

58     

Өвөрмөц нэхээстэй даавуу; шивсэн үстэй 

даавуу; торон нэхмэл; аравчны материал, 

гоёлын нэхмэл; хатгамал 

  

5 

  

59     

Нэвчүүлсэн, хучсан, бүрсэн, үелүүлсэн 

нэхмэл даавуу; тэдгээрээр хийсэн 

техникийн зориулалттай нэхмэл эдлэл 

  

5 

60     Машины болон гар сүлжмэл даавуу 5 

61     
Сүлжмэл хувцас ба хувцасны сүлжмэл 

тоног хэрэгсэл 

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

62     
Оёмол хувцас ба хувцасны оёмол тоног 

хэрэглэл 

  

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 
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63     

Бусад нэхмэл бэлэн эдлэл, иж бүрдэл; 

хуучин хувцас ба хуучин нэхмэл эдлэл, 

хаягдал даавуу 

  

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

64     
Гутал, салдаг түрий болон түүнтэй төстэй 

зүйлс, тэдгээрийн эд анги 

  

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

65     Малгай, малгайн эд анги 5 

66     

Шүхэр, нарны халхавч, таяг, тулгуур, 

шилбүүр, ташуур болон тэдгээрийн эд 

анги 

  

5 

67     

Боловсруулсан өд, ноолуур, тэдгээртэй 

хамт хийсэн зүйлс; хиймэл цэцэг; хүний 

үсээр хийсэн зүйлс 

5 

68     

Чулуу, гөлтгөнө, цемент, шөрмөсөн 

чулуу, гялтгануур буюу тэдгээртэй 

төстэй материалаар хийсэн зүйлс 

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

69     Керамик эдлэл 

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

70     Шил ба шилэн эдлэл 
20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 
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07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

71     

Жинхэнэ буюу таримал сувд, үнэт буюу 

хагас үнэт чулуу, үнэт металл, үнэт 

металлаар бүрсэн жирийн металл, 

тэдгээрээр хийсэн зүйлс; дуураймал 

гоёлын зүйлс; зоос 

  

  

5 

72     Хар төмөрлөг 5 

73     Төмөр буюу гангаар хийсэн эдлэл 5 

74     Зэс ба түүгээр хийсэн эдлэл 5 

75     Никель ба түүгээр хийсэн эдлэл 5 

76     Хөнгөн цагаан ба түүгээр хийсэн эдлэл 5 

77*         

78     Хар тугалга ба түүгээр хийсэн эдлэл 5 

79     Цайр ба түүгээр хийсэн эдлэл 5 

80     Цагаан тугалга ба түүгээр хийсэн эдлэл 5 

81     
Бусад үндсэн металл; металл-керамик, 

тэдгээрээр хийсэн эдлэл 
5 

82     

Үндсэн металлаар хийсэн багаж, 

хэрэгсэл, огтлогч, халбага, сэрээ; 

тэдгээрийн үндсэн металлаар хийсэн эд 

хэсэг 

  

5 

83     
Үндсэн металлаар хийсэн төрөл бүрийн 

эдлэл 

  

5 

84     
Цөмийн реактор, уурын тогоо, машин ба 

механик төхөөрөмж, тэдгээрийн эд анги 

  

5 

  84.71   

Мэдээлэл боловсруулах автомат машин 

ба түүний бүрдэл хэсэг, соронзон буюу 

оптик уншигч, мэдээллийг код хэлбэрт 

оруулан бичих машин болон бусад газар 

заагдаагүй мэдээлэл боловсруулах машин 

  

  

0 

    8473.30.00 
Зүйл № 84.71-д заагдсан машины эд анги, 

тоног хэрэгсэл 
0 

85     

Цахилгаан машин, тоног төхөөрөмж, 

хэрэгсэл болон тэдгээрийн эд анги, дуу 

бичигч болон дуу сэргээх төхөөрөмж, 

телевизийн дүрс, дуу бичих ба сэргээх 

төхөөрөмж, тэдгээрийн эд анги, тоног 

  

  

5 
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хэрэгсэл 

  

  85.41   

Диод, транзистор ба тэдгээртэй ижил 

төстэй хагас дамжуулагч, гэрэлд 

мэдрэмтгий хагас дамжуулагч, модульд 

оруулсан буюу оруулаагүй 

фотогальваник элемент, гэрлийн 

эмиссийн диод, угсрагдсан пьезо-

цахилгаан талст 

  

  

  

0 

  85.42   
Цахим интеграл схем болон цахим 

микросхем 
0 

86     

Төмөр замын буюу трамвайн зүтгүүр, 

хөдлөх бүрэлдэхүүн болон тэдгээрийн эд 

анги; төмөр зам буюу трамвайн замын 

хэрэгсэл, төхөөрөмж болон тэдгээрийн эд 

анги; бүх төрлийн механик /цахилгаан 

механик/ замын дохиоллын төхөөрөмж 

  

  

  

5 

87     

Төмөр зам буюу трамвайн замын хөдлөх 

бүрэлдэхүүнээс бусад тээврийн хэрэгсэл, 

тэдгээрийн эд анги, тоног хэрэгсэл 

  

  

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 

09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

  87.02 

  

8702.10.21 

  

  

  

  

  

  

Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний 

стандартын шаардлага хангасан, 24 буюу 

түүнээс дээш суудалтай, 45 буюу түүнээс 

дээш зорчигчийн багтаамжтай, 

үйлдвэрлэснээс хойш нэг хүртэл жилийн 

насжилттай, шинэ автобус (дизель, хагас 

дизель хөдөлгүүртэй); 

  

Үйлдвэрлэснээс хойш нэг хүртэл жилийн 

насжилттай,  шинэ троллейбус; 

  

  

  

0 
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8702.90.13 

  

  

8702.90.31 

  

  

  

  

  

Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний 

стандартын шаардлага хангасан, 24 буюу 

түүнээс дээш суудалтай,  45 буюу 

түүнээс дээш зорчигчийн багтаамжтай, 

үйлдвэрлэснээс хойш нэг хүртэл жилийн 

насжилттай, шинэ автобус (бензин, хийн 

түлшээр ажилладаг хөдөлгүүртэй) 

  

  

  

0 

  

  

  

0 

Дээрх 87.02 зүйлийг 2013 оны 6 дугаар сарын 07-ны өдрийн 44 дүгээр тогтоолоор нэмсэн 

бөгөөд 2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр 

хүртэлх хугацаанд дагаж мөрдөнө/ 

88     
Агаарын хөлөг, сансрын хөлөг болон 

тэдгээрийн эд анги 
5 

89     
Хөлөг онгоц, завь болон хөвөгч 

байгууламж 
5 

90 

  

  

  

  

  

  

  

90.18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оптик, гэрэл зураг, кино зураг, хэмжүүр, 

хяналт, нарийвчлал, эмнэлэг буюу мэс 

заслын багаж ба аппарат; тэдгээрийн эд 

анги ба тоног хэрэглэл 

  

Эмнэлэг, мэс засал, шүдний эмнэлэг ба 

мал эмнэлгийн зориулалттай багаж 

хэрэгсэл, цацраг хэмжих, бүртгэх багаж 

ба эмнэлгийн бусад эрдэм шинжилгээ, 

туршилтын цахилгаан төхөөрөмж ба 

хараа шалгах хэрэгсэл 

  

Зүүтэй буюу зүүгүй тариур 

  

Хүн эмнэлэг, мэс засал, шүдний эмнэлэг 

буюу мал эмнэлгийн зориулалттай буюу 

зориулалтгүй рентген туяа, альфа, бета, 

гамма цацрагийн аппарат, радиографын 

  

  

  

  

5 
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90.22 

  

  

  

9018.31.00 

буюу цацраг эмчилгээний аппарат, 

рентген хоолой, рентген үүсгүүр, хянах 

тохируулах самбар, үзлэг эмчилгээний 

ширээ, сандал, дэлгэц зэрэг хэрэгсэл 

  

  

0 

  

5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0 

  

  

91     Цаг, бугуйн цаг, тэдгээрийн эд анги 5 

92     
Хөгжмийн зэмсэг, түүний эд анги болон 

тоног хэрэглэл 
5 

93     
Зэвсэг, галт хэрэгсэл; тэдгээрийн эд анги 

ба тоног хэрэгсэл 

  

5 

94     

Тавилга: ор дэрний зөөлөн эдлэл, матрац, 

матрацны тулгуур, зөөлөвч ба тэдгээртэй 

төстэй гэр ахуйн чихмэл зөөлөн эдлэл; 

бусад газар заагдаагүй гэрэлтүүлэгч, 

гэрэлтүүлэх хэрэгсэл; гэрлэн хаяг, гэрлэн 

самбар ба тэдгээртэй төстэй зүйлс; 

барилгын угсармал хийц 

  

  

  

20 хүртэл /Энэ 

бүлэгт 2015 оны 

07 дугаар сарын 
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09-ний өдрийн 

74 дүгээр 

тогтоолоор 

өөрчлөлт 

оруулсан/ 

95     
Тоглоом, наадгай ба спортын хэрэглэл; 

тэдгээрийн эд анги ба тоног хэрэглэл 

  

  

5 

  

96     

Аж үйлдвэрийн төрөл бүрийн бараа 

  

5 

97     

Урлагийн бүтээл, цуглуулгын зүйлс ба 

эртний үнэт ховор зүйлс 

  

  

5 

/энэ бүлэгm УИХ-ын  2001 оны 90 дүгээр тогтоолоор өөрчлөлт орсон/ 

  

77*   -Энэ бүлгийн бараа байхгүй болно. 

  

  

  

../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc
../2015/15-t-74.doc

