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BREAD PPT DESIGN

Wang Yi Ming

• Шанхайн Dong Fang Jiu Xin групп хувьцаат 

компаний ТУЗ-ын дэд дарга

• Шанхай хотын гадаад худалдааны их сургуулийн 

зочин профессор, MIB сургуулийн удирдагч багш 

• Шанхай хотын хил дамнасан цахим худалдааны 

судалгааны хүрээлэн хариуцсан хүн 

Мэргэжлийн чиглэл: олон улсын худалдаа,  тээвэр зуучийн зуучлал, урвуу 

тээвэр зууч, хамтын ажиллагааны төлөвлөлт  

Сүүлийн 30 жилд инженер архитектор, засгийн газрын байгууллага, олон 

улсын ложистикийн компанитай холбогдсон  

Байгууллагын удирдлага, нийлүүлэлтийн удирдлага, чөлөөт худалдааны 

бүсийн судалгаандаа мэргэшсэн 

1989 онд Улсын шинжлэх ухаан технологийн 2-р дэсийн шагнал хүртсэн 

2007 онд  Мельбурний их сургуулийн ложистикийн мэргэжлийн 

магистрийн зэрэг хамгаалсан 

2009 онд Английн 《Нийлүүлэлтийн удирдлага》сэтгүүл дээр нийтлэл 

хэвлүүлсэн 
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1.Туршилтын худалдааны чөлөөт 

бүсийг байгуулах болсон тухай 

JOYSUN LOGISTICS
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Хятад(Шанхай)-ын туршилтын худалдааны чөлөөт 

бүсийг байгуулах шаардлага 

02
Дотоодын дарамт

01
Олон улсын 

дарамт

03
2013 оны 07 сарын 03 өдөр 

Хятадын төрийн зөвлөл зарчмыг 

хэлэлцэн баталлаа

2013 оны 09 сарын 29 өдөр 

Шанхайд албан ёсоор нээлтээ 

хийлээ

TPP TTIP

●Эдийн засаг 

уруудах дарамт

●Засгийн газрын 

чадавхи өөрчлөгдөх 

дарамт
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Хилийн чанад дах номхон далайн орнуудын хамтын 

ажиллагааны харилцаа Trans-Pacific Partnership

• Ази-Номхон далайн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны гишүүн улс орнууд 2002 онд бодож

боловсруулсан олон талт харилцааны худалдааны чөлөөт бүсийн хэлэлцээр нь уламжлалт

худалдааны чөлөөт бүсийн загвар (FTA)-ыг эвдэнэ. Үүнд нийт бараа бүтээгдэхүүн,

үйлчилгээний дотоод нэгдсэн худалдааны хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан юм. Хил дамнасан

номхон далайн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр нь Ази номхон далайн бүсийн эдийн засагт

маш чухал нөлөө үүсгэж, цаашид Ази, номхон далайн 2 том эдийн засгийн салбарын хамтын

ажиллагааны байгууллагыг нэгтгэж, Ази, Номхон далайн эдийн засгийн хамтын

ажиллагааны байгууллага (APEC ), Зүүн Өмнөд Азийн улс орнуудын нэгдэлд давхар

орсон гишүүн орнууд нь Ази, Номхон далайн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны

байгууллага (APEC )-н ихэнх гишүүн Ази, Номхон далайн бүс нутгийн худалдааны чөлөөт

бүсийг нөхөж, тус бүс нутаг дах дэлхийн худалдааны байгууллага (WTO)болох юм.

• 2015 оны 10 сарын 05 өдөр бодит тэсрэлийг хийсэн ба АНУ, Япон, Австрали, Бруней, Канад,

Чили, Малайз, Шинэ Зеланд, Перу, Сингапур, Вьетнам зэрэг 12 номохон дарайн улс орнууд

тохиролцоонд хүрсэн юм. Оролцогч улс орнууд нийлээд дэлхийн эдийн засгийн 40%-г эзэлж

байсан юм. TPP 18000 орчим нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний гаалийн татварыг

бууруулах эсвэл татваргүй болгосон юм.

• 2016 оны 02 сарын 04 өдөр Аукландад хилийн чанад дах номхон далайн орнуудын хамтын

ажиллагааны хэлэлцээр (TPP)-т албан ёсоор гарын үсэг зурсан юм.

• Хятад улс гадна үлдэв
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Хилийн чанад дах Номхон далайн орнуудын хамтын 

ажиллагаа Trans-Pacific Partnership

Вьетнам 2010 онд 

TPP хэлэлцээрийн 

онцгой гишүүн 

болсон юм.

АНУ 2008 оны 02 сард 

TPP-д элссэнээ зарлав  

Негара 

(Даруссалам) 2005 

оны 05 сарын 28 

өдөр TPP-д элсэв  

Австрали 2009 оны 11 сард 

TPP-д элсэхээр зөвшөөрөв Перу 2009 оны 11 сард 

TPP-д элсэхээр 

зөвшөөрөв

Сингапур 2005 оны 

05 сарын 28 өдөр 

TPP-д элсэв 

Малайз 2010 онд 

Шинэ Зеланд 2005 оны 05 

сарын 28 өдөр TPP-д элсэв 

Чили 2005 оны 05 сарын 

28 өдөр TPP-д элсэв 

TPP гишүүн улс орон
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Хил дамнасан Номхон далайн орнуудын хамтын ажиллагаа 

Trans-Pacific Partnership

TPP-н эсрэг APEС хүч түрэн гарч ирэв

Хятад
АНУ

Номхон далай

Жич: APEC-н гишүүн улс орон TPP гишүүн улс оронтой адил.

APEC гишүүн орон

TPP гишүүн улс

TPP-н бүс нутагт элсэхийг

хүсэх
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Хилийн чанад дах Атлантын 

далайн орнуудын худалдаа, 

хөрөнгө оруулалтын хамтын ажиллагаа

Transatlantic Trade and Investment Partnership

• АНУ-н ерөнхийлөгч Барак Обама 2013 оны 03 сарын 01 өдөр АНУ-н

конгрессд 2013 оны худалдааны бодлого, хэлэлцэх асуудлыг өргөн

барьсан байна. Мөн Их 7-н (G7) уулзалтыг ашиглан TTIP хэлэлцээрийг

эхлүүлэх төлөвлөгөөтэй байв. Талуудын төлөөлөгчид 2014 оны эцэс

гэхэд хэлэлцээрээ дуусгахаар төлөвлөсөн байв. Америк, Европ дэлхийн

ДНБ (GDP)-ний тэн хагас, дэлхийн худалдааны дүнгийн 1/3-г эзэлдэг,

өдрийн дундаж худалдааны дүн 2.7 сая ам.доллар, харилцан хөрөнгө

оруулалт 3.7 триллион ам.доллар хүрдэг. Энэ хэлэлцээр хэрвээ бүтсэн

бол дэлхийн хамгийн том худалдааны чөлөөт хэлэлцээр болох байсан

юм. Америк, Европын гаалийн татварыг тэглэж, дэлхийн худалдааны

1/3, дэлхийн ДНБ-ий 1/2-г эзлэх юм. Том утгаар хэлбэл TTIP дэлхийн

худалдааны дүрэм журам, үйлдвэрлэлийн салбарын стандартыг

өөрчилж, шинэ улс оронд туршин, ялангуяа BRIC улс орнуудын

хооронд жишиг худалдааны холбоо болох юм.
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Ганцаардмал Хятад улс

• TPP ч бай TTIP ч бай зорилго нь Хятад улсыг ганцаардмал байлгах.

• Европын холбоог эхлүүлэх худалдааны хэлэлцээрийг хэлэлцэх үеэр Б.Обама

Америк Ази, Номхон далайн бүс нутаг (Хятад улс ороогүй)-тай TPP- маягийн

хэлэлцээрийг хийж чадвал Хятадын бодит хүчнээс хамгаалах бодлогыг авч

хэрэгжүүлж, Хятадад дохио өгөх юм. АНУ Хятад улсын алгасч тойрч байгаа нь

Номхон далай төдийгүй Атлантын далайг давж, техникийн стандарт, хяналт

удирдлагын дүрэм журмыг бий болгож, Хятадын хурдтай өсөлтийг үр

дүнтэйгээр сааруулах явдал юм.TPP-тэй адил TTIP-н хэлээлцээрийн дүрэм

журам бас маш өндөр шаардлагатай. Хэлэлцэрт гарын үсэг зураад л Америк,

Европын оюуны өмч, ажилчдын стандартад шинэ заалт оруулан өөрчилж, энэ нь

Америк, Европын зах зээлд орж ирэх сонирхолтой ААН-д “босго”-г нь

өндөрсгөсөн юм. Нөгөө талаас худалдааны чөлаалт бүс дотооддоо нээлттэй,

хаалттайн улмаас Америк, Европын худалдааны саадыг багасгахын хирээр

гадаад эдийн засгийн бүтцэд улам өндөр саад болж, худалдааны эргэлтийг бий

болгож, ингэснээр Хятад улс Америк руу экспорт гаргахад Европын холбооны

дарамтаас гадна Европын холбооны экспортонд Америкаас ирэх дарамт болно

гэсэн үг юм.

• Хамгийн чухал нь Хятад улс шинээр гарч байгаа дүрэм журмыг хүлээн авагч

болж байгаа юм.
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Хятад улсын 2016 оны 04 сарын хамгийн сүүлийн үеийн 

импорт, экспортын үзүүлэлт (нэг)

2016 оны  өмнөх 4 сард:Импорт, экспортын нийт дүн7.17 триллион юань байсан нь түрүү жилийн мөн үеэс 

4.4% буурч, үүнээс экспорт 4.14триллион юань болж 2.1%-р буурч, экспорт 3.03 триллион юань болон 

7.5%-р буурсан юм. Худалдааны  ашигтай баланс 1.11 триллион юань байсан нь 16.5%-р өссөн юм.

•Эх сурвалжаас гаалийн ерөнхий газраас  бэлтгэв.

Энэ оны 04 сар хүртэлх гадаад худалдааны экспорт, импортын сарын үзүүлэлт

Экспортын нийт өртөг –

Тухайн үеийн өртөг (100 сая

ам.доллар)

Импортын нийт өртөг

Тухайн үеийн өртөг (100

сая ам.доллар)

Экспортын нийт өртөг –

Тухайн үеийн өртөгөөс

өссөн (%)

Импортын нийт өртөг- Тухайн

үеийн өртөгөөс өссөн (%)
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1990 он~ 2000

он хүртэл

Хятад улсын гаалийн онцгой хяналт удирдлагын бүс, 

татваргүй бүс, чөлөөт худалдааны бүсийн байршлын зураг 
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2013 оноос 

хойш 

Хятад улсын гаалийн онцгой хяналт удирдлагын бүс, 

татваргүй бүс, чөлөөт худалдааны бүсийн байршлын зураг
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Дотоод дах дарамтаас үүссэн 

чөлөөт худалдааны туршилтын бүс

2013 оны 07 сарын 03 өдөр 

Хятадын төрийн 

зөвлөлийн байнгын 

хорооны хурлаар “Хятад 

улс (Шанхай)-чөлөөт 

худалдааны туршилтын 

бүсийн нэгдсэн тооцоо”—г 

баталж, Шанхайн Yang 

Shan боомт, Pu Dong

агаарын боомт, Wai Gao 

Qiao татваргүй бүс (Wai 

Gao Qiao татваргүй бүсийн 

ложистикийн парк)-ийн “2 

боомт, 1 бүс”, нийт 

28.78км² талбайд чөлөөт 

худалдааны туршилтын 

бүсийг байгуулахаар 

төлөвлөсөн. 
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Чөлөөт худалдааны 

туршилтын бүсийг өргөжүүлэх

Шинээр батлагдсан чөлөөт 

худалдааны туршилтын 

бүсэд: Тианжин, Гуангдунг, 

Фүжиэн багтана 

Түүнчлэн Хятадын 

(Шанхай) чөлөөт 

худалдааны туршилтын 

бүсийг 120.72км² болгон 

өргөжүүлэх болсон.

Шанхайн Pu Dong зүүн 

шинэ дүүргийн нийт 

талбай 1429.67км² юм.  
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Чөлөөт худалдааны туршилтын бүсийг өргөтгөх 

①
Хятад улс (Шанхай) чөлөөт 

худалдааны туршилтын бүс 

28.78 км² талбайд: 

Wai Gao Qiao татваргүй бүс

Wai Gao Qiao татваргүй 

ложистикийн парк

Yang Shan татваргүй боомт 

бүс 

Шанхайн Pu Dong онгоцны 

буудлын нэгдсэн татваргүй бүс 

багтана. 

Одоогоор: 

Lu Jia Zui санхүү худалдааны 

бүс 

Zhang Jiang өндөр 

технологийн парк 

Jin Qiao экспортын 

боловсруулалтын бүсийг 

өргөтгөж байна. 

Нийт талбай:120.72км²

②
Хятад улс (Гуангдунг) чөлөөт 

худалдааны туршилтын бүс

Үүнд:

Гуангжөү Nan Sha чөлөөт 

худалдааны бүс

Шэнжэн She Kou чөлөөт 

худалдааны бүс 

Zhu Hai Heng Qin чөлөөт 

худалдааны бүс

Нийт талбай: 116.20км² 

④
Хятад улс (Тиэнжин) чөлөөт 

худалдааны туршилтын бүс

Үүнд: 

Tian jin онгоцны буудлын 

бүс

Bin Hai шинэ худалдааны 

дүүргийн бүс

Tian jin боомтын бүс тус тус 

багтаж байна.

Нийт талбай: 119.90км²

③
Хятад улс (Фүжиэн) чөлөөт 

худалдааны туршилтын бүс

Үүнд: 

Fu Zhou бүс 

Ping Tan бүс

Xia Men бүс багтаж байгаа

Нийт талбай 118.04км²
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Чөлөөт худалдааны туршилтын бүсийн амжилттай 

хэрэгжсэн стандарт 

（1）Хятад улс илүү түвшинд гадаадад нээлттэй, 

дотооддоо өөрчлөлтийг хуулбарлан авч, дэлгэрүүлэх 

өндөр үр ашигтай засгийн газрын удирдлагын 

тогтолцоотой юу? 

（2）Шинээр авч хэрэгжүүлэх, өөрчлөх хэлбэрийн 

хөгжлийн өсөлт болох уу? Чөлөөт худалдааны 

бүсийн үйлчилгээний улсын хүчин чадлыг 

дээшлүүлэх нь Хятад улсыг дэлхий дахины үнэ 

цэнэ бүхий байр сууринаас тэсрэлт хийлгэх үү? 

（3）Хятадын хил дамнасан компаний суурийг 

сайжруулахын тулд Хятад мөрөөдлийн биелэхэд 

ААН-ын хөгжлийн тавцанг ашиглах уу?  
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Татваргүй бүстэй харьцуулахад чөлөөт худалдааны бүс нь 

илүү хямд бодлогоор, илүү нээлттэй гэсэн үг юм.  

国际贸易

Дотоодод 

Дотоодын 

худалдаа

Гааль  

Улсын хилийн зурвас шугам 

Хил дотор,

гаалийн бүс 

дотор 

татваргүй бүс

Хил дотор 

гаалийн 

бүсээс гадна

Чөлөөт 

худалдааны 

парк

Чөлөөт худалдааны бүс, татваргүй 

бүсийн хамгийн том ялгаа 

• Засгийн газар зах зээлд ямар байр суурьтай байгаа вэ?  

• Урвуу жагсаалтын удирдлагын мөн чанар нь юу вэ?

• Хяналтын удирдлагын объектийн өөрчлөлт нь юу вэ? 

• Санхүүгийн нээлттэй байдал эдийн засгийн асуудал уу? 

эсвэл улс төрийн асуудал уу? 

• “Туршилтын бүс” гэж юу вэ?
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Чөлөөт худалдааны туршилтын бүсийн гол зорилго нь туршилтын цэгээр дамжуулан худалдааг илүү 

амар хялбар болгох, боомтын худалдааг хөгжүүлэх, боомтын бус чөлөөт худалдаа,  үйлчилгээт худалдааны 

өөрчлөлт (боомтын бус санхүүгийн туршилтын цэгийг холбох) зэргийг хамгийн сүүл ийн хуулбар, түгээж 

өргөжүүлэх бодлогооор гадагшаа өргөтгөх. •Хяналтын удирдлагын онолд эдийн засаг

худалдаа, хөрөнгө оруулалтын удирдлагын

загварын өөрчлөлт багтдаг бөгөөд бараа

бүтээгдэхүүний удирдлагын өөрчлөлтөөс

ААН-ын удирдлага нь худалдаа, хөрөнгө

оруулалтыг илүү хялбарчилж байдаг юм

•Худалдааны нээлттэй байдал нь олон улстай

холбогдож буй худалдааны олон хэлбэр,

үйлчилгээний салбарыг нээлттэйгээр

өргөжүүлэх, ялангуяа санхүүгийн

үйлчилгээний салбарыг өргөжүүлэх

•Бодлогын нээлттэй байдал, худалдааны

төлбөр тооцоо, татварын хөнгөлөлт, гадаад

валютын бодлогын тал дээр илүү илүү давуу

талтай байх болно

Бараа 

таваар

ын 

удирд

лага

ААН 

удирд

лага

Импорт

ын 

бүтээгдэ

хүүний 0 

татвар
Худалдаан

ы олон 

хэлбэрийг 

хэрэгжүүл

эх 

Эдийн засаг 

худалдаа, 

хөрөнгө 

оруулалтын 

удирдлагын 

загвар 

Хяналт 

удирд

лагын 

онол

Худал

дааны 

нээлтт

эй 

байдал

гадаадын 

хөрөнгө, 

хөрөнгө 

оруулалтын 

хэмжээг 

нээлттэй 

болгох

Бодлог

ын 

нээлтт

эй 

байдал

гадаадын хөрөнгө 

оруулалгчийг үнэт цаас, 

хувьцааны зах зээл, хугацаат 

барааны арилжаанд татан 

оролцуулах  

Үйлчилгээ 

бүхий 

худалдааг 

хөгжүүлэх

Худалдаан

ы саадыг 

арилгах Гадаад  

валют, 

татварын 

бодлогыг 

нээлттэй 

болгох

Чөлөөт худалдааны бүс илүү их бизнесийн боломжийг 

авчирна 
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2.Гаалийн онцгой хяналт удирдлагын 

бүсийн үндсэн ойлголт 

JOYSUN LOGISTICS
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Гаалийн татваргүй баталгаат 

агуулах 

Экспортын хяналт удирдлагын 

агуулах 

Гаалийн татваргүй 

ложистикийн төв (A,B хэлбэр)

Онцгой хяналт 

удирдлагын бүс 
Төрийн зөвлөл 

хэлэлцэж батлана

Гаалийн ерөнхий газар 

хэлэлцэж батлана

Шууд хамаарах гаалийн 

газар хэлэлцэж батлана

Гаалийн онцгой хяналт удирдлагын бүсийн удирдлагын 

3 шатлал 
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Нэгдүгээр 

шатлал

Экспорт 

боловсруулалтын бүс
Хил дамнасан аж 

үйлдвэрийн парк

Хоёрдугаар 

шатлал

Гаалийн татваргүй 

ложистикийг төв (B хэлбэр)

Гуравдугаар шатлал

Татваргүй боомтын 

бүс/татваргүй нэгдсэн 

бүс

Гаалийн татваргүй 

нийтийн агуулах
Экспортын хяналт 

удирдлагын агуулах

Гаалийн татваргүй 

ложистикийн 

парк/татваргүй бүсЧөлөөт 

худалдааны 

туршилтын бүс

Гаалийн онцгой хяналт удирдлагын бүсийн удирдлагын 3 

шатлал 

Гаалийн татваргүй 

ложистикийг төв (А хэлбэр)
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Гаалийн онцгой хяналты удирдлагын бүсийн үндсэн 

ойлголт

 Хятадын төрийн зөвлөлийн баталж байгуулсан “Гаалийн 

газраас хэрэгжүүлж буй далд хяналт удирдлагын онцгой бүс”

 Олон улсын үйлдвэрлэлийн өөрчлөлт,  дотоод болон олон 

улсын зах зээлийн онцгой хүчин чадал, бодлогын холбож өгөх

 Гаалийн газраас санаачлан хэрэгжүүлж буй далд хяналт 

удирдлагын онцгой эдийн засгийн хүчин чадал бүхий бүс

 Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хил дотор байгуулах

Гаалийн онцгой хяналт 
удирдлагын бүс гэж юу вэ?
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Гаалийн онцгой хяналт 

удирдлагын бүсийн төрөл

2016 оны 06 сарын сүүл хүртэл Хятад улс Төрийн зөвлөлөөс хэлэлцэж баталсан гаалийн газрын онцгой
хяналт удирдлагын нийт 135 бүсийг “4 төрлийн загвар”-р (экспорт боловсруулалтын бүс, татваргүй
боомтын бүс, гаалийн татваргүй нэгдсэн бүс, чөлөөт худалдааны туршилтын бүс) бий болгосон юм.
Газарзүйн онцлогоос хамааран: Далайн, эх газрын, эх газрын хилийн ойролцоох гэж хуваана. Гаалийн
хяналт, удирдлагын бүсийн тодорхойлолт нь гаалийн хяналт удирдлага, харин гаалийн татварын тухайд
“Хил доторх гаалийн гадна” удирдлагын бодлого бөгөөд “2 шугам”-тай адид боомтын удирдлага юм.
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Гаалийн хяналт удирдлагын 

бүсийн хөгжлийн хэдэн үе шат

2013 оноос хойш

2012 оноос хойш

20-р зууны эхэн үе

90-ээд он

1990 онд Шанхайн Wai Gao Qiao гаалийн татваргүй

бүсийг батлуулж байгуулсан боловч 1993 онд хаасан

юм. Хятад улс гаалийн онцгой хяналт удирдлагын

бүсийн хөдөлгүүрийг ажиллуулж, дараа нь 15

гаалийн татваргүй бүс байгуулагдсан юм.

Экспорт боловсруулалтын бүс ялгаран гарч, 

онцгой хяналт удирдлагын  бүсийн хүчин чадал 

улам нарийсч, гаалийн татваргүй ложистикийн 

төв, татваргүй боомт,  татваргүй ложистикийн 

парк...

• Шанхай, Тиэнжин, Гуангдунг, 

Фүжиэнд чөлөөт худалдааны 

туршилтын бүс байгуулах……

• Нэг бүс нэг замд дурдсан бүсийн 

чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийн 

талууд, олон талт хамтын 

ажиллагааны боломж……

Янз бүрийн хүчин чадлыг нэгтгэж, гаалийн 

татваргүй нэгдсэн бүсийн загварыг 

ажиллуулах болсон юм 
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Гаалийн онцгой хяналт удирдлагын бүсийн ялгаа 

Анхны 

эрх

Ялгаа

•Чөлөөт худалдааны бүс (FTA)——Үүнд хэлэлцээрт гарын үсэг 

зурсан бүхи гишүүн улсуудын гаалийн татвар бүхий газар нутаг 

багтана. 

•Чөлөөт худалдааны парк (FTZ)——Аль нэг улс орон эсвэл бүс 

нутагт байгуулан хэрэгжүүлж буй татварын хөнгөлөлт, онцгой 

хяналт удирдлагын бодлого бүхий бичил бүс 
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• Хятадын онцлог бүхий “Явцуу чөлөөт худалдааны бүс” нь

олон чөлөөт худалдааны бүсээс үүсэлтэй юм. （Free Trade Area

“FTA”）

• WTO Дэлхийн худалдааны байгууллагын тайлбарснаар өргөн

утга бүхий чөлөөт худалдааны бүс нь 2 ба түүнээс дээш улс

орон, бүс нутаг эсвэл дан гаалийн татваргүй бүсэд байгуулсан

хэлэлцээрийг хэлэх бөгөөд Дэлхийн худалдааны

байгууллагын хамгийн хөнгөлөлттэй улсын халамжийн

суурийг түшиглэн нэг шат ахиулан зах зээлийг харилцан

нээлттэй болгох, ихэнх бараа бүтээгдэхүүний гаалийн татвар,

гаалийн бус татварын дарамтыг үе шаттайгаар устгах.

Үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын зах зээл зөв орж ирэх

нөхцөлийг сайжруулах, бий болсон худалдаа, хөрөнгө

оруулалтын чөлөөлөл бүхий онцгой бүс.

Хятад улсын  гаалийн татваргүй бүс

（Free Trade Zone “FTZ” ）
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Хятад улсын гаалийн татваргүй бүс

（Free Trade Zone “FTZ” ）

• Явцуу утгаар чөлөөт худалдааны бүс: Нэг улс орон эсвэл

гаалийн татваргүй бүсэд хэрэгжүүлж буй хөнгөлөлттэй татвар,

онцгой хяналтын удирдлагын бодлогоор тодорхойлно. WCO –

д тайлбарласнаар “Чөлөөт бүс” ( Free Zone )-той адил , гэрээ

байгуулсан тал хил доторх хэсэгтэй холбогдоно. Энэх хэсэгт

ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүн экспортын татварын хувьд

хилийн гадна байх ба нийтлэг гаалийн хяналт удирдлагыг

үнэгүй хэрэгжүүлдэг юм. Зарим улс орнууд өөр өөр нэрээр

нэрлэсэн байдаг. Тухайлбал: “Чөлөөт боомт, чөлөөт агуулах”

гэх мэтээр. Хаалтаар хашлага хийх, гаалийн удирдлагын

онцгой эдийн засгийн бүсэд орших ба бүс дотроо гадаадын

завь, усан онгоцыг чөлөөтэй орж гаргаж байвал гадаадын

бараа татваргүй импортлогдож, импортын бараа

бүтээгдэхүүний квотын удирдлагыг устгах байлаа.
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• Хятад улсын чөлөөт худалдааны  бүс нь өргөн утгаараа: 14 чөлөөт 

худалдааны бүсийн хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан ба (Хонгконг, Макао, 

Тайван, Чили, Зүүн өмнөд Азийн холбоо, Пакистан, Шинэ Зеланд, Сингапур, 

Перу, Костарика,  Исланд, Швейцарь, Солонгос, Австрали ) 9бүсийг  одоогоор 

байгуулж байгаа бөгөөд 28 нь яригдаж байгаа,  хэсэгш хушацааны дараах нь 

бодит чөлөөт худалдааны бүс болох юм. Төрийн зөвлөлийн баталж, 

байгуулсан http://fta.mofcom.gov.cn/channel/fta_kfchaxun.shtml

• Хятад улсын чөлөөт худалдааны бүс нь явцуу утгаараа: Гаалийн хяналт 

удирдлагын  онцгой бүс, мөн чөлөөт худалдааны бүсийн зарим онцлогийг 

багтаасан , гэхдээ бусадтай харьцуулж болшгүй онцгой бүс, одоо ч бас 

байгуулсаар л байна……

FTA болон FTZ
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Шанхайн Wai Gao Qiao гаалийн татваргүй бүс

(чөлөөт худалдааны бүс)

Шанхайн Wai Gao 

Qiao ложистикийн 

парк (1.03км²)

Шанхайн Wai Gao Qiao 

ложистикийн парк 2-р 

шатны төлөвлөлт 

Боомтын бүс 

1-р үе

Боомтын бүс 

3-р үе
Боомтын бүс 

2-р үе

Боомтын бүс 

4-р үе

Wai Huan шугамын 

Wu Song Kou 

тунелийн ажил  

Wai Huan шугамын хурдны 

замын гол сувагчлал бүхий 

гаалийн татваргүй бүс 

Pu Dong PD-A шугам 

(Yang Gao зам-Wai 

Gao Qiao) 

Yan Hai төмөр замын 

Pu Dong хэсэг  



BREAD PPT DESIGN

Гаалийн татваргүй бүс (чөлөөт худалдааны бүс)-тэй 

холбоотой бодлого 

Бүсийн

шинж чанар
Гаалийн онцгой хяналт удирдлагын бүс

Үйл

ажиллагааны

хүрээ

Хүргэлт, худалдан авалт, борлуулалт, олон улсын 

худалдаа, татваргүй агуулах,  боловсруулалт, шалгалт, 

засвар, бараа бүтээгдэхүүний танилцуулга 

Зөвшөөрлийн

удирдлага
Бүс, парк болон хилийн гаднас импорт, экспортын бараанд  

импорт экспортын зөвшөөрлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхгүй

Татварын

бодлого

Бүс доторх үйлдвэрлэлийн шинж чанартай суурь 

бүтээн байгуулалтанд шаардлагатай машин механизм, 

тоног төхөөрөмж,  бусад барилгын материалын түрээс, 

ААНын өөрсдийн үйлдвэрлэсэн, удирдлагын тоног 

төхөөрөмж, өөрсдийн хэрэглсэн тоо ширхэг бүхий 

оффисын хэрэглэгдэхүүн зэргийг татвараас чөлөөлнө  
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Wai Gao Qiao гаалийн 

татваргүй ложистикийн бүс 

(чөлөөт худалдааны бүс)

Шанхайн Wai Gao Qiao ложистикийн паркын нийт 

байгуулалтын план зураг  
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Гаалийн татваргүй ложистикийн бүс

(чөлөөт худалдааны бүс)

-тэй холбоотой бодлого 

Сэлгэн ачилт, хүргэлт, худалдан авалт, борлуулалт, олон 

улсын худалдаа, гаалийн татваргүй агуулах, хялбар 

боловсруулалт,  шалгалт, засвар, бараа бүтээгдэхүүний 

танилцуулга

Бараа бүтээгдэхүүн бүсэд орж ирэх нь экспорттой адил, 

гаалийн тамга дарсан экспортын барааг цахим гаалийн

бичгийг үндэслэн татварын буцаалт хийнэ  

Барилгын материалын түрээс, агуулахын тоноглол, 

засварын эд анги, оффисын хэрэглэгдэхүүн дээр 

татварын буцаалт хийнэ

Бүсийн

шинж чанар

Үйл

ажиллагааны

хүрээ

Зөвшөөрлийн

удирдлага

Татварын

бодлого

Гаалийн онцгой хяналт удирдлагын бүс

Бүс, парк болон хилийн гаднас импорт, экспортын бараанд  

импорт экспортын зөвшөөрлийн удирдлагыг 

хэрэгжүүлэхгүй
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Yang Shan боомт (чөлөөт худалдааны бүс)

газар зүйн байршил
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Yang Shan Lin боомтын шинэ төлөвлөлтийн зураг

洋山港地理位置
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Pu Dong нисэх онгоцны буудлын гаалийн татваргүй нэгдсэн бүс 

(чөлөөт худалдааны бүс)

Wai Gao Qiao боомтын бүс

Wai Gao Qiao гаалийн татваргүй бүс

Pu Dong нисэх онгоцны буудлын

агаарын боомт

Pu Dong нисэх онгоцны буудлын

гаалийн татваргүй нэгдсэн бүс

Yang Shan боомт

Yang Shan гаалийн татваргүй боомтын бүс

Dong Fang Johnson (Jiu Xin) олон улсын

агаарын боомтын ложистик парк
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Онцгой бүсийн хүчин чадлыг нэгтгэх

Хүчин чадлыг нэгтгэх:

• Өөр өөр онцгой бүсийн бодлогыг нэгтгэж боловсруулалт 
хийгээд, аажмаар хүчин чадлыг нэмэх замаар “Хүчин чадлыг 
ойртуулж дөхүүлэх” болгоно.

• Хүчин чадлыг ойртуулах: Бүс доторх худалдаа, 
боловсруулалт, агуулах, үйлчилгээт худалдаа, судалгаа 
шинжилгээ г.м

• Бодлогыг дөхүүлэх: Гаалийн татваргүй, татварыг хөнгөлсөн, 
татварын буцаан олголт тал дээр нэгдэх

（1）Гаалийн татваргүй бүсэд бүсийн боомттой холбогдох, 
гаалийн татваргүй ложистикийн паркыг байгуулах. 

（2）Экспортын боловсруулах бүсийн бодлогыг нэмэх эсвэл 
гаалийн татваргүй нэгдсэн бүсийг зэрэгжүүлэх.  

（3）Гаалийн татваргүй боомтын бүс гаалийн татваргүй нэгдсэн 
бүсийн бодлогыг нэгтгэх. 

（4）Чөлөөт худалдааны туршилтын бүсийг амжилттай 
байгуулсан туршлагаас хуулбарлаж, чөлөөт худалдааны бүс
(FTZ) -ийг жинхэнээр нь байгуулах.  
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Онцгой бүсийг нэгтгэх

Бүсийг нэгтгэх:

• Олон төрлийн нэртэй гаалийн хяналт удирдлагын
онцгой бүсийг нэгтгээд 3 төрөлд хувааж үздэг.

（1）Гаалийн татваргүй боомт бүс

（2）Гаалийн татваргүй нэгдсэн бүс

（3）Чөлөөт худалдааны бүс

Зорилго нь ойролцоо байрладаг, хүчин чадал нь
төстэй онцгой бүс, гаалийн татваргүй газрыг
нэгтгэвэл хүчин чадлаа нөхсөн, бодлого, нэр нэгтэй,
засаг захиргааны нэгдсэн онцгой бүс, хамгийн сайн
хүчин чадлыг гаргах
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3.Төрөл бүрийн гаалийн татваргүй 

агуулахыг гаалийн татваргүй 

ложистиктэй холбогдох

JOYSUN LOGISTICS
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Гаалийн онцгой бүсийн гаалийн татваргүй агуулахын 

төрөл 

1.Нийтийн 

зориулалттай 

гаалийн 

татваргүй агуулах

2.Дан зориулалтын 

гаалийн татваргүй 

агуулах 

Ашиглах 

объектоор  

хуваах

1.Тусгай зориулалтын бус 

гаалийн татваргүй агуулах 

2. Тусгай зориулалтын гаалийн 

татваргүй агуулахад шингэн 

тэсэрч дэлбэрэх бодисын 

татваргүй агуулах, нөөцийн 

материалын татваргүй агуулах, 

илгээж борлуулж засах барааны 

татваргүй агуулах болон бусад 

тусгай зориулалтын татваргүй 

агуулах багтана   

Хадгалах 

барааны 

төрлөөс 

хамаарсан 

эсвэл 

тусгай 

зориулалт

ын
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Гаалийн онцгой хяналт удирдлагын бүс (бүсэд орох ААН-

н төрөлд тохирохгүй)

1

Дотоодод борлуулах 

бүтээгдэхүүн нь 

өндөр татвартай 

ААН

2

Гол түүхий эд нь 

дотоодынх, мөн 

өндөр үнэтэй 

экспортын гаалийн 

татвар авдаг (эсвэл 

экспортын 

худалдааны 

удирдлагын 

тогтолцоог 

хэрэгжүүлдэг )

үйлдвэрлэгч ААН

3

Үйлдвэрлэл 

боловсруулалт эрчим 

хүч их шаарддаг, 

бохирдол их гардаг, 

байгалийн баялагийн 

бүтээгдэхүүн нь улсын 

үйлдвэрлэлийн 

бодлогын хөгжлийн 

шаардлагад нийцэхгүй 

бүтээгдэхүүн ба бусад 

төрлийн боловсруулах 

худалдааг энэ 

жагсаалтын 

бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэл, 

боловсруулалтын ААН-

д оруулахыг хориглоно 
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Гаалийн онцгой хяналт удирдлагын 

бүс нэгдсэн татваргүй бүс рүү нэгдэх 

Боловсруулж

үйлдвэрлэх төв

Нээсэн бүс доторх боловсруулалтыг бүсэд үлдсэн барааны хүчин

чадлыг бүрэн бүтэн ашиглах, хялбаршуулсан бүс доторх ААН улс

доторх гэрчилгээтэй бараа материалыг бүсэд оруулах бичиг

баримтыг худалдан авах, сонголт бүхий татварын хураалт, дотоод

борлуулалтыг хялбарчлах.

Тээвэр зуучийн 

түгээлтийн төв 

Гаалийн татваргүй хэсэгт бараа бүтээгдэхүүнийг хугацаа сунгаж

хадгалах ажлыг хэрэгжүүлэх

Худалдан авалт 

борлуулалтын төв 

Бүс доторх ААН-ын энгийн татвар төлөгчийн зөвшөөрөл, сонголт

бүхий татвар буцаалтыг олгох

Арилжааны төлбөр 

тооцооны төв
Төв салбарын эдийн засгийг хөгжүүлж, санхүү, татвар, гадаад

гуйвуулгын бодлогыг цогц болгох.

Засвар 

үйлчилгээний төв 

Дэлхий даяарх сервис үйлчилгээний хүчин чадлыг өргөжүүлж,

хөгжүүлэх

Зохион байгуулах төвийг 

судалж шинжлэх 

ААН-н тогтвортой хөгжлийг

нэмэгдүүлэх
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Гаалийн хяналт удирдлагын загвар (онцгой бүсээр 

жишээ болгов)

Онцгой бүсийн хяналт 
удирдлагын загвар

B

E

C

D

A
Татваргүй 

бараа, 

татвараас 

хөнгөлөгдсөн 

бараанд данс 

хөтлөлтийн 

удирдлагыг 

хэрэгжүүлэх 

1-р шугам архивлах тогтолцоо

2-р шугам гаалийн тогтолцоо

Ялгаж хүргэх, 

бөөгнүүлж 

мэдээлэх 

тогтолцоо

Ложистикийн 

хяналт

Гаалийн 

мэдүүлэггүй 

барааны удирдлага 

(архивлах, 

хаалтаар 

тэмдэглэх)
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Гаалийн хяналт удирдлагын загвар (онцгой бүсээр 

жишээ болгов)

 Гаалийн онцгой хяналт удирдлагын бүсийг 2 

хувааж болно. Үүнд: 

Гаалийн

татваргүй

хяналт удирдлага

H2000 системд

Удирдлагын

туслах тавцан

H2000 системд

Удирдлагын

туслах тавцан

Хилээр гарах

хяналт

удирдлага

Н данс бүртгэлийг бий болгох

(дугаар, данс бүртгэл)

Материалын дугаар бүхий данс

бүртгэл, төрлөөр ялгаж хуваарьлан

илгээх, хил гараагүй бараа

бүтээгдэхүүн

Хил гарах бараа бүтээгдэхүүн (1-р

шугам, 2-р шугам)

Тээврийн хяналт удирдлага
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Гаалийн хяналт удирдлагын загвар (онцгой бүсээр 

жишээ болгов)
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нэгдсэн 

бүсийн 

ажлын 
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нэвтэрч 

болохгүй. 

Тиймээс 

системийн 

удирдлага 

авахгүй.
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4. Хил дамнасан цахим худалдааны 

гаалийн баталгаат нөөц барааны 

загварын хөгжил 

JOYSUN LOGISTICS
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Хил дамнасан цахим нийтийн үйлчилгээний хүчин 

чадал

1. ААН, бараа бүтээгдэхүүнээ хадгалах 
үйлчилгээ

2. 3 баримтны мэдээллийг хүлээж авах, 
явуулах үйлчилгээ

3. Хил дамнасан нэгдсэн татвар төлөлт, 
лавлах үйлчилгээ 

4. Хил дамнасан экспортын 
интернэтээр татвар буцаах үйлчилгээ

5. Хил дамнасан импортын худалдан 
авалт, төлөлт, гуйвуулгын үйлчилгээ

6. Хил дамнасан экспортын тооцоо 
хийх үйлчилгээ

7. Хил дамнасан импортын 
бүтээгдэхүүнийг гэрчлэх үйлчилгээ

8. Эрх мэдэл бүхий дата, тооцооллын 
үйлчилгээ 

9. Лавлах үйлчилгээ

Нийтийн 
тавцан
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Хил дамнасан цахим худалдааны 4 төрлийн үйл 

ажиллагааны хэлбэр

4. Татваргүй экспортын хэлбэр

Үйл ажиллаагааны 

хэлбэр 

2. Энгийн импортын хэлбэр

1. Энгийн экспортын хэлбэр

3. Татваргүй импортын хэлбэр
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Цахим орчин

Тээврийн ААН

Төлбөр төлөгч 

компани

Хил дамнасан 
цахим худалдааны 

нийтийн тавцан

3дагч тал компанид 
эсвэл банкинд 

төлөх

Төлбөр 
төлөгч 
банк

Дотоодын 
борлуулаг
чийн данс

Мэдээллийн 

урсгал

Хөрөнгө мөнгөний 

урсгал

Энгийн экспортын хэлбэр
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Энгийн импортын хэлбэр

Гадаад дах агуулахГааль

Хятад улс

① Тээврийн компани 

гадаадаас цахим 

худалдааны бараа 

илгээмжийг тосч авах, 

гадаадад боож баглан 

агаараар Хятад руу 

явуулдаг  

② Гадаадаас  агаараар 

ирсэн бараа 

бүтээгдэхүүн Хятадад 

ирээд, гааль, улсын 

шалгалтаар орсны 

дараа хилээр орж ирдэг

③ Тээврийн компани 

Хятадад бараа 

бүтээгдэхүүнийг 

баглаж явуулна
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Онцгой хяналт удирдлагын бүсийн татваргүй импортын 

хэлбэр

① Борлуулагдаж, хадгалсан

бараа бүтээгдэхүүнийг

гаалийн татваргүй

агуулахад байхад бүсийн

агуулахын тээврийн

компани агуулахад бараа

бүтээгдэхүүнийг баглаж,

гааль улсын шалгалтаар

оруулж шалгуулна

② Бүсийн агуулах дах 

тээврийн компани 

бараа бүтээгдэхүүнийг 

баглахад хил доторх 

тээврийн компани 

хүргэж өгнө

Онцгой хяналт удирдллагын бүс

③ Тээврийн компани 

дотооддоо бараа 

бүтээгдэхүүнийг 

хүргэж өгнө

Гаалийн татваргүй агуулах

Гааль 
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Онцгой хяналт удирдлагын бүсийн татваргүй экспортын 

хэлбэр

特殊监管区域

Гааль

A барааны үйлдвэр

B барааны үйлдвэр 

C барааны үйлдвэр

Хятад улс

Онцгой хяналт  удирдлагын 

бүсийн татваргүй 

агуулах(агуулах руу оруулах 

экспорт зэрэг нь 

гадаадын компани, агуулахад 

хариуцуудна)

Тээвэр зохицуулалтын төв

SKU-н дагуу бараагаа хүлээн авч,

хадгалах ба скайнердсан захиалгын

хуудасны дагуу баглаж, шошго наана.

Сүүлийн боомтын шаардлагы дагуу

контейнэрт хийнэ.

Бараа бүтээгдэхүүнийг сүүлийн

Боомт хүртэл тээвэрлэх ба бараа ирсэн

мэдэгдэл, контейнэрт хийсэн жагсаалтыг

үндэслэн барааг олгоно
Өөр өөр бараа нийлүүлэгчээс 

явуулсан барааг

контейнэрээс ойролцоох 

эцсийн хэрэглэгчид хүргэж өгнө

China

Post

Гадаадад

Татваргүй экспортын нийлүүлэлтийн 
гинжин хэлхээ 
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Хил дамнасан цахим худалдааны татваргүй импортыг 

цуглуулах хяналтын удирдлагын туршилтын цэг

Цахи

м 

данс

Хил руу орж 

ирж шалгуулах

Хил дамнасан 
цахим худалдааны 

нийтийн тавцан

Шалгаж үзэх, 

явуулахыг зөвшөөрөх

1

3

4

5. Мэдэгдлийн 

хариу

2. Бараа илгээх 

мэдэгдэл

Бараа хүлээн 

авах

7

Баглаад агуулах 

руу оруулах

Бүсээс гарах  

жагсаалт 

Агуулах ААН
Төвлөрүүлэх хяналт 

удирдлагын цэг

6. Шалгаад 

мэдэгдэх



BREAD PPT DESIGN

Хил дамнасан цахим худалдааны туршилтын цэгийн үйл 

явц Хятад улсын засгийн газартай холбогдох 

Хөдөлгөх хүчин зүйл: 

1. Ажлын байрыг нэмж, 
үйлдвэрлэлийн салбарыг 

хөгжүүлнэ.

2. Олон улсын худалдааны 
тогтсон үнийн эрх 

3.Хятад брэндийн нэр хүндийг 
өсгөнө

4. Олон улсын худалдааны 
шинэ дүрэмд нийцүүлэх

(Тухайлбал TPP, TTIP)

Учирч буй саад 
бэрхшээл:

1. Татварын алдагдал

2. Туршилтын бүсийг дахин 
томруулахгүй

3. Гадаад худалдааны хана 
хэрмийг эвдэх

4. Хяналт удирдлагын бэрхшээл 
их
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Шинэ бодлогыг хэрэгжүүлэхээс өмнөх болон дараагийн 

харьцуулалт

9610 1210 Шуудангийн 

илгээмж

Түргэн илгээмж(Хувь 

хүний эд зүйл)

Жуулчид

Тайлбар

Цахим худалдаанд 

суурилсан 

борлуулж, хилээр 

оруулж ирэхдээ 

дан илгээмжээр 

мэдүүлнэ. 

Цахим худалдааг 

ашиглан борлуулж, 1-р 

шугамаар бүс рүү орж, 

энгийн худалдаа+

татвараа төлж, 2-р 

шугамаар дан 

илгээмжийн хэлбэрээр 

хилээс гарна

Шуудангийн 

хэлбэрээр хилээр 

орж гарах хувь 

хүний эд зүйл

Шуудангийн бус 

хэлбэрээр хилээр орж 

гарах хувь хүний эд 

зүйл

Хувь хүнээр 

хилээр орж 

гарах 

жуулчид

Хүрээлэл

Экспорт, импорт 

багтана

Ихэвчлэн импортод 

ашиглана

Экспорт, импорт 

багтана

Экспорт, импорт 

багтана

Экспорт, 

импорт 

багтана

Хэлбэр B2C Хувь хүн

Хяналт 

удирдлагы

н обеъкт 

Импорт: ААН-н мэдүүлэг, тээврийн ААН, цахим 

худалдаа, цахим худалдааны ААН, төлбөр 

төлөгч ААН 

Тээвэрлэлт хийж байгаа хүн (Тээвэрлэл 

хариуцаж буй хүн)

Хувь хүн
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Мэдүүлги

йн дата 

бааз

Импорт: Цахим мэдүүлэг, жагсаалт, тээврийн 

хуудас, захилгын хуудас, төлбөрийн хуудас 

Импорт: тээврийн 

хуудас, замын 

хуудас

Цаасан эсвэл цахим 

дата мэдээллээр хувь 

хүний бараа 

бүтээгдэхүүний гаалийн 

мэдүүлэг, онгоцны 

хуудас эсвэл 

жагсаалтаар түргэн 

илгээнэ.

Цаасаар 

мэдүүлэх

Гаалиар 

нэвтрэх

365*24 2 ээлж Гаалийн газрын ажиллах хувиараар 

Хязгаарт 

дүнгийн 

өөрчлөлт

Дан тасалбар олон илгээмж 1000 юань, 

туршилтын бүс бүхий хотууд нэг жилдээ 50000 

Дан илгээмжит олон бараа 1000 юаниас 

хэтэрч болохгүй, хувь хүн өөрөө тохируулж 

ашиглах

Хувь хүн 

өөрөө 

тохируулж 

ашиглах
Дан тасалбар 2000 юань, улс дотроо нэг жилдээ 

20000 

Татварын 

өөрчлөлт

Илгээмжийн татвар: 10%, 20%, 30%,50%, 50

юаний татварын хураамжинд татвар  багтаагүй 

(татварын суурь нь бөөний үнэ)

Илгээмжийн татвар: 10%, 20%, 30%,50%, 50 юаний татварын 

хураамжинд татварг  багтаагүй (татварын суурь нь бөөний 

үнэ)

Энгийн худалдааны бараа бүтээгдэхүүний хууль 

ёсны татвараас 30% хөнгөлнө. (татварын суурь 

нь бөөний үнэ)

15%, 30%,50%, 50 юаний татварын хураамжинд татваргүй  

багтаагүй, жуулчид нэг удаа 5000 юань (хилийн гадна)+ 3000 

юань (хил доторх татваргүй барааны дэлгүүр) дотор 

татваргүй 

Хяналт 

удирдлага

“Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хилээр орж 

гаргах хориотой бүтээгдэхүүний жагсаалт”, “Бүгд 

Найрамдах Хятад Ард Улсын хилээр орж гаргах 

хязгаартай бүтээгдэхүүний жагсаалт” дах бараа 

бүтээгдэхүүний шошго, хяналт удирдлагыг 

хүндэтгэн, 1210 хил нэвтрэх хуудас, нүүр 

жагсаалт)-г хүндэтгэн мөрдөнө. 

“Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хилээр орж гаргах 

хориотой бүтээгдэхүүний жагсаалт”, “Бүгд Найрамдах Хятад 

Ард Улсын хилээр орж гаргах хязгаартай бүтээгдэхүүний 

жагсаалт”, илгээмжийн татварын дугаарын хяналт 

удирдлагыг хүндэтгэж мөрдөнө. 

2017/9/12
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5.Гаалийн татваргүй агуулахын үндсэн  

хэрэглээний үйл явцын хэдэн жишээ

JOYSUN LOGISTICS
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Гаалийн татваргүй ложистикийн парк

(чөлөөтхудалдааны бүс)

ААН-д ашиглах Танилцуулга

Бүсэд орсон экспортын 

татварын буцаалтын жишээ

Олон улсын худалдан 

авалтын төвийн жишээ

Хил дамнасан цахим 

худалдааны цуглуулах 

төвийн жишээ
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Бүсэд орсон экспортын татварын буцаалтын жишээ

Үйлдвэр

Хонгконг

Ложистикийн

парк

Үйлдвэр

Өмнөх Хугацаа: 2 долоо хоног 

“Хонгконг 

1 өдрийн аялал”

Одоо Хугацаа: 3 өдөр

Зардал өртөг нь 60%-р буурсан

Нийлүүлэгч Нийлүүлэгч
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Бүсэд орсон экспортын татвар буцаалтын жишээ 

JOYSUNНийлүүлэгч

хэрэглэгч

Тээвэр 

зууч

Гадны компани

Joyson 

тээвэр зууч

Импортод 

USD120

төлнө

Экспортоос 

USD100

валют хүлээн 

авна

Тээвэр 

зууч

Экспортын 

татварын 

буцаалт

Ложистикийн парк
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Олон улсын худалдан 

авалтын төвийн жишээ

Улс дамнасан компани нь дэлхийн дахины эх үүсвэрийг хамгийн

сайн тохижуулахад чиглэсэн байдаг юм. Чанар, үнийн хувьд хамгийн

сайн барааг худалдан авахын тулд бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг

газартай ойрхон байрлах тусгай улс дамнасан худалдан авалт

удирдлагын төв ажиллах нь бодит байдаг ба олон улсын худалдан

авалтын төв болдог юм.

Худалдан авалтын төвийн үндсэн үйлчилгээ нь агуулах, тараалтын төв

бөгөөд үндсэн хүчин чадал нь нийлүүлэгчийн бага хэмжээний олон

удаагийн давталттай бараа бүтээгдэхүүнийг гадаадын захиалгын

жагсаалтын дагуу их хэмжээний барааг цуглуулж, өртгийн хэмжээ

эдийн засагт тааруулан тээвэрлэж, түүнчлэн гадаад улсад

хадгалагдана. Түүний нэмүү өртөгийн үйлчилгээнд захиалгын хуудас,

дараах үйлчилгээ, захиалгын хуудасны дагуу шинээр нэгтгэх,

контейнэрт хийх, шошго хийх, бар кодыг шалгах, бараа буцаах, IT

нэмүү өртгийн үйлчилгээ, олон улсын тээвэрлэлт зэрэг үйлчилгээг

авна.

Олон улсын 

худалдааны 

төвийг юу гэж 

нэрлэх вэ?
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Олон улсын худалдан 

авалтын төвийн жишээ

A компаний паркын агуулах

10-нийлүүлэгч

5-зорилтот улс

7 хоног бүр гадаад руу бараа илгээдэг

7 хоног бүр дунджаар 30-TEU

хамгийн ихдээ 50-TEU давдаг

6150 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 6150

5550 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 5550

150000

5000

6250

6250

6250

6250

6250

6250

37500

6250

6250

6250

6250

6250

6250

37500

7000

7000

4500

4500

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3100

Тунел

A компани агуулахын бүс 2000м²
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Олон улсын худалдан авалтын төвийн жишээ

A компаний хөрөнгийн урсгал

Ложистикийн 

парк агуулах

Дотоодод 

Гаалийн 

татваргүй бүс

Олон 

нийлүүлэгч

Гадаадад

Гадаад дах 

үйлдвэр

Тээвэр 

зууч 

Мөнгөний 

урсгал 

Парк салбар компаниа бүртгүүлсэн 

ба цаашид салбар компаниар 

дамжуулан төлбөр мөнгө 

шилжүүлэхээр төлөвлөж байна
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Олон улсын худалдан 

авалтын жишээ
B компаний худалдан авалтын 

төвийг ажиллуулах загвар

Гаалийн 

татваргүй 

ложистикийн 

парк

VMI удирдлага

Бүсээс гадна 64 

нийлүүлэгч

Боловсруулах гарын 

авлага / энгийн худалдаа

Дотоодын 12 

нийлүүлэгч

Боловсруулах гарын 

авлага/худалдааны 

компани

Автомашины 

дуут сэлбэг 

хэрэгсэл

Тайланд 

Бразил

Испани

Япон

Мексик

Гадаадын 9 

нийлүүлэгч

Хилд орж ирсэн 

архив
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Паркыг зохицуулах шийдэл——Бүсийн гаднах 

нийлүүлэгч

Бүсээс гаднах 
1~64 нийлүүлэгч 

Бүсээс гаднах 
бараа хүлээн 
авах агуулах

Ложистикийн 
паркын 
агуулах

Барааг шалгаж 
үзэх

Муу бараа, тоо 
ширхэг дутуу, 
жагсаалт бараа 
тохирохгүй байх

Чанарын 

шаардлага 

хангаж , бараа 

жагсаалт 2 

тохирч байвал 

гаалиар 

гаргана

Буцаах

Нэг ком шалгалтын 
тоног төхөөрөмж 3 
сая юань бөгөөд 
зөвхөн 1ком тоног 
төхөөрөмжөөр 
хөрөнгө оруулалт 
хийж, нэг шалгалтын 
цэг байгуулна 

99%
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Паркын зохицуулах шийдэл——Бүсийн гаднах 

нийлүүлэгч

Бүсийн доторх 
1~12 нийлүүлэгч 

Бүсийн гаднах 

бараа хүлээн 

авах агуулах 

Ложистикийн 

паркын агуулах

Барааг шалгаж 

үзэх

Чанарын 

шаардлага хангаж, 

жагсаалт бараа 

таарч байвал 

гаалиар агргана 

Албан бичгийг 

үндэслэн шалгаж 

борлуулах 

тэмдэшглэгээ 

хийнэ 

Буцаах Бүс дотор 

нийлүүлэгчийн 

бараа муу бол 

буцаана

Тэмдэглэл 

3PL нэгдсэн 

хэлбэрээр машин 

явуулж, барааг авна. 

Албан бичгийг 

үндэслэн гаалийн 

татваргүй бүс рүү 

гаргана

Лац ломбо 

үнэгүй

Гаалийн татваргүй 

бүсийг шалгаж, 

бүсээс гарах 

тэмдэглэгээг хийх 

Муу бараа, тоо ширхэг 
дутуу, жагсаалт бараа 
тохирохгүй байх
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Гаалийн хяналт удирдлагын 
бүс（PFTZ）

1-р шугамыг нээх

2-р шугамын 
удирдлага

Гаалийн баталгаат 
агуулах

н

и

й

л

ү

ү

л

э

г

ч

1
н

и

й

л

ү

ү

л

э

г

ч

2

н

и

й

л

ү

ү

л

э

г

ч

3

10,000 PCS

20,000 PCS

30,000 PCS

15,000 
Orders

15,000 
Packages

Хил дамнасан цахим 

худалдааны гаалийн 

хяналт удирдлага (импорт)



BREAD PPT DESIGN

Энгий

н 

худал

даа

10,000PCS  A

20,000PCS  B

30,000PCS  C

PFTZ

Inventory List

HSCode1   Label1

HSCode2   Label2

HSCode3   Label10

A

A1 HSCode1

A2 HSCode2

A3 HSCode3

BOM бүтэц

L1 1A+1B+1C

L2 2A+1B+2C

L3

L4

L5

… …

15,000

Packages

3A+2B+1C

0A+1B+5C

1A+0B+3C

Custom Broken List

HSCode1  5,000PCS

HSCode2  6,000PCS

HSCode3  9,000PCS

…

Pick and 

Pack

Custom Broken List

HSCode1  1,000PCS

HSCode2  2,000PCS

HSCode3  3,000PCS

…

2,000

Packages

Хил дамнасан цахим худалдааны 

гаалийн хяналт удирдлага 

(экспорт)

Гаалийн 

бүрдүүлэлт

Гаалийн 

мэдүүлэг

Гаалийн 

агуулах
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Баярлалаа！
THANK YOU !

TEL: +86-21-58698899
CELL：+8613901827006
EMAIL: wym@joysungroup.com

WEB: www.joysungroup.com

Wang Yiming

Ван Ий Минг

Robert Wang 

http://www.joysungroup.com/

