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1. Инкотермс
1.1. Инкотермсийн товч түүх
Улс хоорондын болон гадаад, дотоод түншлэгч нарын худалдаа,
арилжааны үйл ажиллагаа нь худалдагч, худалдан авагч гэсэн зөвхөн 2
талын оролцоотой явдаггүй. Худалдагч, худалдан авагч нарын
хоорондын үйл ажиллагаа нь худалдааны гэрээгээр хязгаарлагдахгүй.
Талуудын хооронд хийсэн хэлцэл, арилжаа, худалдааг дундын үйлчилгээ
үзүүлэгч нар талуудтай нэмэлт гэрээ хийж холбодог (Зураг 1-1). Нэмэлт
гэрээгээр хийгдэх энэхүү үйлчилгээ нь дараах давуу талуудтай:
 гадаад худалдааны үйл ажиллагааг олон улсын хэмжээнд нэгдсэн
дүрэм, жишиг, ойлголцлоор явуулах;
 худалдааны үйл ажиллагааг хялбарчлах, түргэтгэх, цаг хугацаа
хэмнэх;
 худалдагч болон худалдан авагч нарын хүлээх эрсдэл, зардал,
үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох;
 бараа, бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх, төлбөр тооцоог шуурхай хийх,
талуудын хооронд үүсдэг харилцааг хөндлөнгийн байр сууринаас
зохицуулах.
Зураг 1-1. Худалдагч, худалдан авагч болон дундын үйлчилгээ
үзүүлэгч

Олон улсын хэмжээнд гадаад худалдааны салбарт ашиглагддаг ийм
нэмэлт гэрээнүүдийн нэг хэлбэр нь Инкотермс буюу Incoterms
(International Commercial Terms үгчилбэл Олон улсын арилжааны
нөхцөлүүд) юм. Олон Улсын Худалдааны Танхимаас Инкотермсийг 1936
оноос эхлэн боловсруулан гаргаж нийт 6 удаа шинэчлэн баталсан.
Хамгийн сүүлд шинэчлэгдэн батлагдсан хувилбар нь Инкотермс 2010.
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1.2. Инкотермсийн зохицуулалт
Инкотермс нь бараа, бүтээгдэхүүний “хүргэлт” дээр үүсдэг дараах 3 багц
асуудлыг шийдэхэд худалдагч болон худалдан авагч талууд ямар байр
сууринаас оролцохыг зохицуулдаг дүрэм:
1. Бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдагчаас худалдан авагч руу
тээвэрлэж хүргэх;
2. Бараа, бүтээгдэхүүний экспорт, импортын үзлэг шалгалт, гааль;
3. Бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийн үед талуудын хүлээх эрсдэл,
үүрэг хариуцлага, зардал.
Инкотермс нь хэдийгээр гадаад худалдааны бараа, бүтээгдэхүүний
хүргэлтийн үйл ажиллагааг түншүүдийн хооронд зохицуулах олон улсын
хэмжээнд ашиглагддаг дүрэм боловч энэ нь дараах зохицуулалтыг
хийдэггүй:
 Инкотермс нь хууль биш дүрэм учраас хүчээр дагаж мөрдөх, мөн
шийтгэл хүлээх гэсэн ойлголт байхгүй. Талууд өөрсдийн хийсэн
худалдааны гэрээгээ үндэс болгож инкотермсийн тохирох
нөхцөлүүдийг ашигладаг.
 Инкотермсийн нөхцөлүүд нь бодит байдалд үүсэж болох нийтлэг
харилцааг зохицуулахаар хийгдсэн боловч тухайн нөхцөл байдал
бүрийн онцлог, үүсэж байгаа асуудал бүрийг хамарч чадахгүй.
Тиймээс
инкотермсийн
нөхцөлүүдээс
давсан
эсвэл
зохицуулагдахгүй тийм харилцаа, нөхцөл байдлыг талууд
худалдааны гэрээндээ тусгах шаардлагатай. Ийм жишээнүүдийн
нэг нь улс орон бүрийн өөр өөрийн онцлог бүхий гааль, хуулийн
тогтолцоо юм.
 Бараа, бүтээгдэхүүний өмчлөлийг нэгээс нөгөөд шилжүүлэх
харилцааг зохицуулахгүй. Ихэнх тохиолдолд худалдааны гэрээ нь
худалдан авагч хэдийд ямар нөхцөлд бараа, бүтээгдэхүүний
эзэмшигч болохыг тодорхойлдог мөн тухайн улс орон болгоны
өмчлөлийн талаарх хуулиуд нь өөр өөр зохицуулалттай байдаг.
 Урьдчилан таамаглаагүй, гэнэтийн үйл явдлаас үүсэлтэй өр
төлбөр, үүрэг хариуцлагаас аль нэг талыг чөлөөлөх хэрэгсэл биш.
 Талууд худалдааны гэрээгээ зөрчсөнөөс үүдэлтэй ямар нэгэн үр
дагаврыг зохицуулахгүй. Инкотермс нь бараа, бүтээгдэхүүний
хүргэлтийг хийх зааварчилгаа болохоос талуудын хооронд хийсэн
худалдааны гэрээний өргөтгөл, тайлбар биш.
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1.3. Инкотермс 2010 дүрмийн нөхцөлүүд
Инкотермс 2010 дүрэм нь нийтдээ 11 төрлийн нөхцөлтэй, үүнээс 7
нөхцөлийг тээврийн бүх төрөлд харин 4 нөхцөлийг зөвхөн усан замын
тээвэрт ашигладаг (Хүснэгт 1-1). Усан замын тээвэрт далайн болон улс
орнуудын дотоодын усан замын тээврүүд хамаарна.
Хүснэгт 1-1. Инкотермс 2010 дүрмийн нөхцөл

EXW

FCA

Ex Works

Free Carrier

Худалдагчийн
нэрлэсэн
газарт хүргэх

CPT

Бүх төрлийн тээвэр
CIP
DAT

Carriage Paid to Carriage &
Insurance Paid
to
Тээвэрлэгч рүү …хүртэл
Нэрлэсэн газар
хүргэх
тээвэрлэлт
даатгал,
төлөгдсөн
тээвэрлэлт
төлөгдсөн

Delivered at
Terminal

DAP

DDP

Далайн болон дотоодын усан тээвэр
FAS
FOB
CFR
CIF

Delivered at
Place

Delivered Duty
Paid

Free Alongside
Ship

Free on Board

Хүргэлтийг
бүрэн төлж
хүргэх

Ачаалах
боомтын
тавцан хүргэх

Усан онгоцны Очих боомт
тавцанд хүргэх хүртэл зардал,
тээвэрлэлтийг
төлсөн

Терминал дээр Нэрлэсэн
хүргэх
газарт хүргэх

Cost & Freighty Cost, Insurance
& Freight
Очих боомт
хүртэл зардал,
тээвэрлэлт,
даатгалыг
төлсөн

Инкотермсийн ямар нөхцөлийг сонгосноос хамаарч талуудын хүлээх
үүрэг хариуцлага хүргэлтийн үе шатуудад өөр байдаг (Хүснэгт 1-2).
Хүлээх үүргийн дагуу талуудын хариуцах дамжлага, үүрэг, төлөх зардал,
хүлээх эрсдэлүүд нь өөр хоорондоо ялгаатай.
Худалдагч EXW нөхцөлөөр хамгийн бага үүрэг хариуцлага, эрсдэл,
зардал хүлээдэг бол худалдан авагчийнх хамгийн их байдаг. Харин DDP
нөхцөл эсрэгээрээ худалдагчийн хувьд эрсдэл, үүрэг, зардал ихсэж
худалдан авагчийн хувьд илүү таатай болдог. Инкотермсийн нөхцөлүүд
нь аль нэг талд хариуцагдахгүй тийм эрсдэл, үүрэг, зардал гаргахгүй
байхаар хийгдсэн хэдий ч бүх нөхцөл байдлыг нэг бүрчлэн тусгах
боломжгүйг харгалзан талууд инкотермсийн дүрмээр зохицуулагдахгүй
үүрэг, эрсдэл, зардлыг худалдааны гэрээгээр зохицуулах шаардлагатай.
Тухайн бараа, бүтээгдэхүүний өвөрмөц байдал, онцлогоос хамаарч илүү
үнэтэй савлагаа, баглаа боодол шаардаж болохоос гадна худалдан
авагч нэмэлт даатгалыг шаардаж ч болно. Тиймээс инкотермсийн
нөхцөлүүд нь худалдааны гэрээнд нийцэж байх шаардлагатай болохоос
гэрээгээ
инкотермсийн
нөхцөлд
тохируулан
хийх
албагүй.
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Хүснэгт 1-2. Инкотермс 2010 дүрмийн нөхцөлүүд болон талуудын хүлээх үүрэг, хариуцлага

DDP

Далайн болон дотоодын усан тээвэр
FAS
FOB
CFR
CIF

Худалдагчийн Тээвэрлэгч рүү …хүртэл
нэрлэсэн
хүргэх
тээвэрлэлт
газарт хүргэх
төлөгдсөн

Нэрлэсэн газар Терминал дээр Нэрлэсэн
даатгал,
хүргэх
газарт хүргэх
тээвэрлэлт
төлөгдсөн

Хүргэлтийг
бүрэн төлж
хүргэх

Ачаалах
боомтын
тавцан хүргэх

Усан онгоцны Очих боомт
тавцанд хүргэх хүртэл зардал,
тээвэрлэлтийг
төлсөн

Очих боомт
хүртэл зардал,
тээвэрлэлт,
даатгалыг
төлсөн

Барааны баглаа боодол
Барааны тэмдэглэгээ, шошго
Багцлах, бэхлэх
Эскпортын зөвшөөрөл
Ачаа дамжуулагчийн төлбөр
Үндсэн тээвэрлэгч рүү хүргэх
Үндсэн терминалын хураамж
Усан онгоцонд ачуулах хураамж
Усан тээвэр/ агаарын тээвэр
Экспортын барааг дамжуулагчийг
сонгох
Далайн даатгал
Үндсэн тээвэрлэгчээс ачааг буулгах
хураамж
Очих газрын терминалын хураамж
Тээвэрлэгчийг сонгох
Хилээр орох шаардлагууд
Гаалийн үзлэг шалгалтын төлбөр
Гаалийн хураамж, Татвар
Худалдан авагч руу хүргэх

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Ачааг буулгах

EXW
Талуудын хүлээх үүрэг,
төлбөр, хариуцлага, эрсдэл

1

FCA

Бүх төрлийн тээвэр
CIP
DAT

CPT

1

1

1

DAP

1

1

1

1

1

1

1

Худалдан авагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдан авагч

Худалдан авагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдан авагч

Худалдан авагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдан авагч
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Худалдан авагч

Худалдан авагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдан авагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдан авагч

Худалдан авагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдагч

Худалдан авагч

Худалдагч
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1- Инкотермс 2010 дүрэм нь бараа, бүтээгдэхүүнийг чингэлэгт хураах нь хэний үүрэг болохыг нарийвчлан тогтоогоогүй. Тиймээс талууд худалдааны гэрээндээ үүнийг тодотгох шаардлагатай.
2- Худалдан авагч нь худалдагчийн хүргэлт хийсэн цэгээс хойшхи тээвэрлэлтийг төлнө. Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг ачуулж худалдан авагчийн сонгосон цэг хүртэлх тээвэрлэлтийг төлнө.
3- Инкотермс 2010 дүрэм нь бараа, бүтээгдэхүүнийг даатгуулах үүргийг аль нэг талд нь хариуцуулаагүй учраас талууд худалдааны гэрээндээ үүнийг тодотгох шаардлагатай.
4- Тээвэрлэлтийн гэрээнээс шалтгаалан аль нэг тал нь төлдөг.
5- Хүргэлтийн төлбөр нь далайн тээврийн баримтаар (Bill of Lading) эсвэл худалдагч талд гардуулан өгөх жишгээр хийсэн бол худалдагч төлбөрийг төлнө.
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1.4. Инкотермсийн нөхцөлүүдийн ангилал
Бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлт хэдийд ямар үед биелсэн, худалдагч
хүргэлтийн үүргээ хэзээ биелүүлсэн гэж үзэх, ямар үе шатанд эрсдэл
болон зардал худалдагчаас худалдан авагч руу шилжиж байгаа зэргээс
хамаарч инкотермсийн нөхцөлүүдийг үндсэн 4 хэлбэрээр ангилдаг
(Хүснэгт 1-3).
Хүснэгт 1-3. Инкотермсийн нөхцөлүүдийн ангилал
Ангилал

Нөхцөлүүд

E -Ачигдсан

EXW Ex Works

Худалдагчийн нэрлэсэн газарт хүргэх

F- Үндсэн
тээвэрлэлт
төлөгдөөгүй

FCA Free Carrier
FAS Free Alongside Ship
FOB Free on Board

Тээвэрлэгч рүү хүргэх
Ачаалах боомтын тавцан хүргэх
Усан онгоцны тавцанд хүргэх

C- Үндсэн
тээвэрлэлт
төлөгдсөн

CPT
CIP
CFR
CIF

…хүртэл тээвэрлэлт төлөгдсөн
Нэрлэсэн газар хүртэл тээвэрлэлт, даатгал төлөгдсөн
Очих боомт хүртэл зардал, тээвэрлэлтийг төлсөн
Очих боомт хүртэл зардал, тээвэрлэлт, даатгалыг төлсөн

D- Тодорхой
газар хүртэл
хүргэлт хийсэн

DAT Delivered at Terminal
DAP Delivered at Place
DDP Delivered Duty Paid

Carriage Paid To
Carriage and Insurance Paid To
Cost and Freight
Cost, Insurance and Freight

Терминал дээр хүргэх
Нэрлэсэн газарт хүргэх
Хүргэлтийг бүрэн төлж хүргэх

E ангилал- Худалдагч хамгийн бага үүрэг, хариуцлага хүлээдэг.
Худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүнийг импортлох болон экспортлохтой
холбоотой үзлэг, шалгалт, төлбөр, татвар, хураамжийг хариуцдаг. Харин
худалдагч нь худалдан авагчийн энэ төрлийн үйл ажиллагаанд
туслалцаа үзүүлдэг мөн гарсан зардлаа эргэн төлүүлэх эрхтэй. Талууд
бие биеийнхээ өмнө тээвэрлэлтийн болоод даатгалын үүрэг хүлээдэггүй.
Гэхдээ худалдан авагч өөрийн зардлаар тээвэрлэлт, даатгалыг төлнө.
F ангилал- Энэ ангилалд байгаа нөхцөлүүдийн дагуу худалдагч бараа,
бүтээгдэхүүнийг тохиролцсон газарт байгаа худалдан авагчийн сонгосон
тээвэрлэгч эсвэл хувь хүнд гардуулж өгдөг. Мөн худалдагч бараа,
бүтээгдэхүүнийг экспортлоход бэлэн болгох үүрэгтэй. Худалдан авагч
энэ цэгээс цааш нь очих цэг хүртэлх үндсэн тээвэрлэлтийг гэрээлж
төлбөрийг нь төлнө. Үндсэн тээвэрлэлт нь голдуу нэг улсаас нөгөө улс
руу хийх тээвэрлэлт бөгөөд импортын гаалийн үзлэг шалгалт
шаардагддаг. Энэ ангилал нэлээд хэдэн онцлог талуудтай:
 Бараа, бүтээгдэхүүнийг гардуулж өгөх нь тээврийн хэрэгслийн хэлбэр
(автомашин, төмөр зам, агаарын тээвэр, усан онгоц) мөн бараа,
бүтээгдэхүүний төрөл, хэмжээ, хэлбэрээс хамаардаг (түүхий эд,
савласан бараа, задгай бүтээгдэхүүн, хүнс г.м).
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Худалдан авагч үндсэн тээвэрлэлтийг хариуцах учраас худалдагч
талд бараа, бүтээгдэхүүнийг хэрхэн ямар байдлаар савлах, баглах,
чингэлэгт хийх, ачаалах, тээвэрлэх, худалдан авагчийн тээвэрлэгч
нарт ямар байдлаар гардуулан хүргэх зэргийг зааварчлах
шаардлагатай.
Мөн талууд бараа, бүтээгдэхүүнийг гардуулан өгөх, хүлээн авах
цэгийг нарийвчлан тогтох шаардлагатай. Энэ цэг дээр бараа,
бүтээгдэхүүний алдагдал, эвдрэл гэмтлийн эрсдэл худалдагчаас
худалдан авагч руу шилждэг.
Хэдийгээр худалдан авагч үндсэн тээвэрлэлтийг хариуцдаг боловч
худалдагч нь үндсэн тээвэрлэлтийн гэрээг худалдан авагчийн өмнөөс
хийж худалдан авагч тээврийн төлбөрийг нь төлөх явдал түгээмэл
байдаг. Гэхдээ тээврийн хэрэгслээс шалтгаалсан эрсдэлийг худалдан
авагч хариуцдаг.
Худалдан авагч худалдагчаас үндсэн тээвэрлэлтийн гэрээг хийхэд
туслалцаа хүсэж болно. Гэхдээ худалдагч ийм үүргийг хүлээгээгүй
учраас тээвэрлэлтийн гэрээ хийхээс татгалзаж болно.
Тухайн улс орон бүрийн боомт, төмөр замын зангилаа, онгоцны
терминал дээрх гаалийн журам, дүрмээс шалтгаалж ачилт,
буулгалтын зардлыг талуудаас тэнцүү суутгах тохиолдол байдаг. Энэ
тохиолдолд талууд ийм төрлийн зардлыг хэрхэх талаар худалдааны
гэрээндээ урьдчилан тохиролцох хэрэгтэй.

C ангилал- Энэ ангилалд бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэлд ашигладаг
CPT болон CIP мөн зөвхөн далайн тээвэрт ашигладаг CFR болон CIF
нөхцөлүүдийг хамруулдаг. Худалдагч үндсэн тээвэрлэлт төлөхөөс гадна
тухайн нөхцөлөөсөө хамааран бусад зардал, даатгалыг нэмж төлдөг.
Бараа, бүтээгдэхүүнийг экспортлоход бэлэн болгох үүргийг худалдагч,
харин импортлохтой холбоотой үзлэг шалгалт болон гаалийн
бүрдүүлэлтийг худалдан авагч хариуцна.
Анхаарах болон онцлог талууд:
 CFR болон CIF нөхцөлүүдийг далайн тээврээс өөр төрлийн тээвэрт
ашиглаж болохгүй. Ийм алдааг гэрээ хийж байх үед санаандгүй
байдлаар гаргах нь бий. Энэ тохиолдолд худалдагч нь үнэн зөв
тээврийн баримт бичиг авч бараа, бүтээгдэхүүнээ транзитын үед
бусад худалдан авагч нарт борлуулах боломжоо алддаг. Мөн тухайн
бараа, бүтээгдэхүүний борлуулалтын зах зээл хямрах үед худалдан
авагч нь худалдагчийн ийм төрлийн алдааг үндэс болгон худалдааны
гэрээг цуцлах эрсдэлтэй.
 Энэ ангилалд худалдагчийн зардал, хүлээх эрсдэл өөр өөр цэгүүдэд
худалдан авагч талд шилждэг. Худалдагчийн хийсэн тээвэрлэлтийн
гэрээ нь бараа, бүтээгдэхүүнийг очих боомт эсвэл нэрлэсэн газарт
хүргэх хүртэл төлөгддөг бол эрсдэл нь бараа, бүтээгдэхүүнийг үндсэн
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тээвэрлэгчийн тээврийн хэрэгсэлд ачуулснаар дуусгавар болдог. Энэ
ангиллын нөхцөлүүдээр худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүнийг
нэрлэсэн газартаа хүлээн авахаасаа өмнө эрсдэлийг хариуцахаар
болдог талтай.
Талууд бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэх тал дээр С ангиллыг D
ангилалтай адилтгаж буруу ойлголт авдаг. Тухайлахад, С ангиллаар
бараа, бүтээгдэхүүний очих газрыг гэрээнд тусгадаг боловч ачаалах
боомтын
талаар
дурдахгүй
өнгөрдөг.
Худалдагч
бараа,
бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэлтийн гэрээ хийж үндсэн тээврийн хэрэгсэлд
ачуулан очих боомт руу илгээснээр өөрийнхөө үүргийг дуусгавар
боллоо гэж ойлгодог. Гэтэл бараа, бүтээгдэхүүн очих боомт дээр
ирээгүй байгаа нөхцөлд худалдан авагчийг хүргэлт авах үүргээ
гүйцэтгээгүй гэж хардаг.
Худалдааны гэрээн дээрээ С ангилал сонгохоор заачхаад бараа,
бүтээгдэхүүний хүргэгдэн очих өдрийг товлох нь гэрээг биелэх
боломжгүй болгодог. Энэ нь С ангиллын өөрийнх нь мөн чанартай
зөрчилдсөн заалт. Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг очих боомтод
хүрэх усан онгоцонд ачуулснаар үүргээ гүйцэтгэж, эрсдэл нь худалдан
авагчийн талд шилждэг. С ангиллаар худалдагч тохирсон хугацаанд
ачуулсан хэдий ч гэрээнд товлосон өдөр бараа, бүтээгдэхүүн ирэхгүй
байх нь хэний ч хариуцлага биш юм.
С ангилалд хамаардаг CFR болон CPT нөхцөлүүд дээр худалдагч
даатгалын гэрээ хийх үүрэгтэй. Даатгал хийгүй бол эдгээр нь CIF
болон CIP нөхцөлүүдтэй адилхан болно. Даатгалыг хамгийн бага
нөхөн төлбөртэйг сонгодог боловч даатгалын зардал нь тухайн бараа,
бүтээгдэхүүнийг ямар байдлаар тээвэрлэхээс шууд хамаардаг.
Тухайлбал тээвэрлэлтийн зардлыг хямд байлгах зорилгоор усан
онгоцны тавцанд ил, задгай тээвэрлэхээр болбол бараа,
бүтээгдэхүүний алдагдах, эвдэрч гэмтэх эрсдэл өсөх учраас даатгал
илүү үнэтэй тусна. Мөн хамгийн бага нөхөн төлбөр бүхий даатгал
үнэтэй, тансаг зэрэглэлийн бараа, бүтээгдэхүүнийг даатгахад учир
дутагдалтай байдгаас үүдэн нөхөн төлбөр өндөртэй даатгал авахыг
худалдан авагч нь худалдагчаас шаардах боломжтой.
CFR болон CPT нөхцөлүүд дээр тээвэрлэлтийн үеийн луйвар,
залилан түгээмэл гардаг. Энэ нь худалдан авагч тээвэрлэлтийн үед
хяналт маш султай байдагтай холбоотой. Учир нь худалдагч бараа,
бүтээгдэхүүнийг ачуулснаар өөрийнхөө үүргийг дуусгавар болгодог.
Тиймээс худалдан авагч нь худалдааны гэрээн дээр худалдагчийг
тээвэрлэлтийн гэрээ хийхдээ өөртөө амар хялбар, хямд тээвэрлэлт
сонгуулахгүй байх, мөн худалдан авагч өөрөө хянаж чадахуйц
тээвэрлэгчийг худалдагчаар сонгуулах зэргийг тусгах хэрэгтэй.
Худалдан авагч төлбөр хийхээс өмнө хүргэлт хийхгүй байх тал дээр
худалдагч дараах 2 аргаар өөрийгөө хамгаалж болно:
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Худалдан авагч хүргэлтийг хүлээн авахад шаардлагатай бичиг
баримтыг авахдаа төлбөр хийсэн нотолгоог тээвэрлэгчид
үзүүлсний дараа авах зааварчилгааг худалдагч гэрээт тээвэрлэгч,
зуучлагч, банканд өгөх;
ii. Эсвэл худалдан авагч төлбөрөө бэлэн мөнгөөр шууд тээвэрлэгчид
өгч бараа, бүтээгдэхүүнээ хүлээн авахаар тээвэрлэгч болон
худалдан авагчтай тохирох.
 Бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтэд худалдагчийн үүрэг, хариуцлагыг
нэмэгдүүлэхээр бол D ангиллын нөхцөлүүдийг ашиглах нь илүү
тохиромжтой.
i.

D ангилал - Энэ ангилалд хамаардаг DAT, DAP, DDP нөхцөлүүдийг бүх
төрлийн тээврийн хэрэгсэлд ашиглана. Энэ ангиллын нөхцөлүүдийг
ашиглах үед л худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг очих улсын хилийг
давуулан худалдан авагчийн нэрлэсэн газарт хүргэдэг.
Дараах онцлог болон анхаарах талуудтай:
 Талууд D ангиллын нөхцөлүүдийг сонгохоор бол 2 гол хүчин зүйлийг
харгалзан үзнэ:
i. Худалдагчийн зардал болон эрсдэл бараа, бүтээгдэхүүнийг
нэрлэсэн газарт хүргэж өгснөөр дуусгавар болно, өөрөөр хэлбэр
зардал, эрсдэл худалдагчаас худалдан авагч руу нэг цэг дээр
шилждэг.
ii. Бараа, бүтээгдэхүүнийг импортлохтой холбоотой үзлэг шалгалт,
гаалийн бүрдүүлэлтийн үүргийг талууд хуваалцдаг.
 D ангиллын нөхцөлүүдийг хэрэглэх үед бараа, бүтээгдэхүүн нь
транзит тээвэрлэлтийн үеэр алдагдах, эвдэрч гэмтэх тохиолдолд
худалдагч гэрээ зөрчсөн эсвэл үүргээ биелээгүй гэх эрсдэлтэй
тулгарах магадлал өндөр. Тиймээс худалдагч давагдашгүй хүчин
зүйлсийн болоод өөрийнх нь хяналтаас давсан нөхцөл байдал үүсэх
үед гарах эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалж энэ талаар худалдааны
гэрээндээ тодорхой заалтууд оруулах нь зүйтэй.
 Худалдагч ачаа хүргэлтийг бүхэлд нь өөрөө төлөвлөж, тээвэрлэлтийн
хөдөлгөөнийг
хянах
шаардлагатай.
Бараа,
бүтээгдэхүүнийг
тээвэрлэгчид даатган орхиж болохгүй учир нь нэрлэсэн газар хүртэлх
эрсдэлийг худалдагч өөрөө хариуцдаг.
 Үндсэн тээвэрлэгч нь төмөр замын тээвэр байгаа тохиолдолд бараа,
бүтээгдэхүүн нь хүргэлт очих газраа (нэрлэсэн өртөө, төмөр замын
буудал зангилаа г.м) тэр бүр шууд очдоггүй. Худалдагч нь бараа,
бүтээгдэхүүн төмөр замаар дамжин явах бүх л транзит тээврийн
зардлыг очих газар хүртэл нь төлнө. Мөн дамжин яваа орны гаалийн
бүрдүүлэлтийг хийхэд худалдан авагчийн эрсдэл, зардлаар худалдан
авагч талд туслалцаа үзүүлэх үүрэг хүлээнэ. Хэрвээ бараа,
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бүтээгдэхүүний хүргэлт тохиролцсон хугацаанаас хоцорвол худалдагч
эрсдэл, зардлыг нь хариуцна.
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг нь оруулж байгаа улсын
импортын үзлэг шалгалт, гаалийн бүрдүүлэлтийг хийх чадамжгүй бол
DDP нөхцөлийг сонгохгүй байх хэрэгтэй. Анхлан олон улсын зах зээлд
бараа, бүтээгдэхүүнээ гаргаж байгаа гадаад худалдааны туршлага
багатай компаниудын хувьд DDP нь эрсдэл, зардал, үүрэг ихтэй хүнд
нөхцөл.
D ангиллын DAP болон DDP нөхцөлүүдэд худалдагч бараа,
бүтээгдэхүүнийг очих газарт нь хүргэгдсэний дараа буулгах үүрэг
хүлээдэггүй.
С ангиллаар худалдагчийн үүрэг бараа, бүтээгдэхүүнийг үндсэн
тээвэрлэгчид өгч ачуулснаар дуусгавар болдог бол D ангиллаар
худалдагчийн хүргэлтийн үүрэг бараа, бүтээгдэхүүн нэрлэсэн газарт
очих хүртэл үргэлжилдэг.
Худалдан авагч DAT болон DAP нөхцөлүүдэд бараа, бүтээгдэхүүнийг
импортлохтой холбоотой үзлэг, шалгалт, гаалийн бүрдүүлэлтийг
хариуцах үүрэгтэй.
Худалдан авагч нь DAT болон DAP нөхцөлүүд дээр бараа,
бүтээгдэхүүний хүргэлт ирэх цаг, өдрийг сайтар мэдэж байх
шаардлагатай. Энэ нь нэг талаар үндсэн тээвэрлэгчийг хүлээлгэхгүй
байх, нөгөө талаар худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүнийг хүлээн авч
буулгах ажлыг хариуцдагтай холбоотой. Хүргэгдэн ирсэн бараа,
бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэгчээс цагт нь аваагүйгээс болж худалдан
авагч торгуулах, агуулах болон бусад тээш хадгалах газарт нэмэгдэл
төлбөр төлөх эрсдэл үүсдэг.
DAT болон DAP нөхцөлүүдийг ашиглах үед бараа, бүтээгдэхүүн хил
дээр төлөвлөснөөс эрт ирж талуудын тохиролцсон хугацаанаас өмнө
гаалиар орсноор талуудын хувьд хүндрэлтэй нөхцөл үүсдэг. Бараа,
бүтээгдэхүүн гааль дээр худалдан авагч ирэх хүртэл түгжрэх эсвэл
худалдан авагч гаалийн бүрдүүлэлтийг цагт нь хийж чадаагүйгээс
гацалт үүсэж болдог. Энэ бүх тохиолдлуудаас үүсэх эрсдэл, зардлыг
худалдан авагч тал хариуцдаг.

Инкотермс 2010 дүрмийн нөхцөлүүд хоорондоо ямар ялгаатайг
харуулсан дүрслэлийг Зураг 1-2-оор хялбаршуулан харууллаа.
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Зураг 1-2. Инкотермс 2010 дүрмийн нөхцөлүүдийн ялгаа

2. Инкотермс 2010 дүрмийн бүтэц, нөхцөл сонгох
болон Монгол хувилбарын тайлбар
2.1. Инкотермс 2010 дүрмийн бүтэц
Инкотермс 2010 дүрмээр нөхцөл бүрд худалдагч болон худалдан авагч
тус бүрдээ 10 төрлийн өөр хоорондоо ялгаатай үүрэг хариуцлага хүлээж
холбогдох эрсдэл зардлыг хариуцдаг (Хүснэгт 2-1). Тухайн сонгосон
инкотермсийн нөхцөлөөс хамааран бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийн үе
шатуудад худалдагч, худалдан авагчийн үүрэг хариуцлага, зардал,
эрсдэл харилцан адилгүй.
Хүснэгт 2-1. Талуудын хүлээх үүрэг хариуцлага, эрсдэл, зардал
Худалдагчийн
хүлээх
үүрэг Худалдан авагчийн хүлээх үүрэг
хариуцлага, эрсдэл, зардал (А)
хариуцлага, эрсдэл, зардал (Б)
А.1. Худалдагчийн ерөнхий үүрэг
Б.1. Худалдан авагчийн ерөнхий
үүрэг
А.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр Б.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр
ачаа,
бараа
оруулах
ачаа,
бараа
оруулах
шаардлагууд,
гаалийн
шаардлагууд,
гаалийн
бүрдүүлэлт
болон
бусад
бүрдүүлэлт
болон
бусад
журмууд
журмууд
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А.3.Тээвэрлэлт болон даатгалын
гэрээнүүд
А.4. Хүргэлт
А.5. Эрсдэл шилжих
А.6. Зардлын хуваарилалт
А.7. Худалдан авагч талд мэдэгдэх
А.8. Хүргэлтийн баримт бичиг

Б.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын
гэрээнүүд
Б.4. Хүргэлтийг хүлээн авах
Б.5. Эрсдэл шилжих
Б.6. Зардлын хуваарилалт
Б.7. Худалдагч талд мэдэгдэх
Б.8. Хүргэлтийг хүлээн авсан
нотолгоо
А.9. Хянах, савлах, тэмдэглэгээ Б.9. Бараа, бүтээгдэхүүний үзлэг
хийх
А.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй Б.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй
холбоотой
зардлуудад
холбоотой
зардлуудад
туслалцаа үзүүлэх
туслалцаа үзүүлэх
А.1 болон Б.1 заалтууд: Худалдагч тал нь бараа, бүтээгдэхүүнийг
хүргэхэд бэлэн болгох, худалдан авагч нь тохиролцсоны дагуу бараа,
бүтээгдэхүүний үнийн дүнг төлөх эсвэл төлөхөд бэлэн байх үндсэн
үүргүүдийг харуулсан заалт.
А.2 болон Б.2 Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа оруулах
шаардлагууд, гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд: Улс орон
дамжсан худалдаа хийх үед экспортлогч, импортлогч мөн дамжин
өнгөрөх транзит орнуудын албан ёсны хил, гаалийн байгууллагуудаас
шаардах олон тооны бичиг баримтууд, зөвшөөрөл, лиценз, гаалийн
бүрдүүлэлт, үзлэг шалгалтын үүргийг талууд хэрхэх талаарх заалт.
Худалдагч болон худалдан авагч талууд сонгосон нөхцөлөөс шалтгаалан
экспортлох болон импортлохтой холбоотой хяналт, гаалийн бүрдүүлэлт
болон бусад шаардлагатай үйл ажиллагааг дангаараа эсвэл хуваалцаж
хариуцдаг. Тухайлахад, EXW нөхцөлөөр худалдан авагч экспортлох
болон импортлоход шаардлагатай лиценз болон бусад албан ёсны
зөвшөөрлийг олж авах мөн экспортын гаалийн бүрдүүлэлтийг хийх
үүрэгтэй. Харин DDP нөхцөлөөр худалдагч энэ бүх үүргийг хүлээдэг.
Дараах 2 үндсэн зарчмыг талууд энэ заалт дээр баримтлах хэрэгтэй.
i. Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг экспортлоход шаардлагатай
дамжлагыг гүйцэлдүүлэх үүргийг хүлээсэн бол экспорт болоод
импортын гэнэтийн хориг, худалдааны дайн зэргээс үүсэх
эрсдэлийг тооцож гэрээгээ цуцлах эсвэл хүргэлт хийх хугацааг
хойшлуулах зэргийг худалдан авагч талтай урьдчилан тохиролцох
шаардлагатай.
ii. Талууд бие биедээ туслалцаа үзүүлэх. Энэ нь бараа,
бүтээгдэхүүнийг олон орноор дамжуулан тээвэрлэх үед бараа,
бүтээгдэхүүний гарал үүслийн гэрчилгээ эсвэл ачуулсан боомт,
төмөр замын зангилааны мэдээлэл гэх мэт шаардлагатай бичиг
баримтын бүрдүүлэлтэд худалдагч нь худалдан авагч талд
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инкотермсийн нөхцөл хамаарахгүйгээр туслалцаа үзүүлэхээр
тохиролцох шаардлагатай.
А.3, Б.3 болон А.4, Б.4 Талуудын хүлээх үүрэг, зардал, эрсдэл: Энэ
заалтуудаар худалдагч болон худалдан авагч нь тээвэрлэлт, даатгал,
хүргэлтийн үйл ажиллагааны дээр ямар оролцоотой байх, эрсдэл хэзээ
шилжих, аль тал нь тээвэрлэлтийн хэдий үеийг хариуцах, даатгалыг хэн
авах зэргийг зааглаж тодорхойлдог. Инкотермсийн EXW нөхцөлөөс бусад
нөхцөлийн хувьд талууд бараа, бүтээгдэхүүнийг эхний цэгээс эцсийн
очих газарт хүртэл ямар нэгэн хэлбэрээр хамтран ажиллаж, үүрэг
хариуцлагаа хуваалцдаг. F ангиллын нөхцөлүүдийн хувьд худалдагч
үндсэн тээвэрлэгч хүртэлх хүргэлтийг харин худалдан авагч үндсэн
тээвэрлэгчийг хариуцдаг. С ангиллаар худалдагч үндсэн тээвэрлэгчтэй
гэрээ хийж төлбөрийг нь төлдөг боловч бараа, бүтээгдэхүүн ачигдсаны
дараа эрсдэл худалдагчаас худалдан авагч руу шилждэг.
А.5 болон Б.5 Эрсдэл шилжих: Инкотермсийн нөхцөлүүд дээр яригддаг
эрсдэл шилжилт нь бараа, бүтээгдэхүүний алдагдал, эвдрэл гэмтлийн
эрсдэлийн тухайд бөгөөд хүргэлт хугацаандаа ирэхгүй байх болон бусад
шалтгааны улмаас гэрээ хэрэгжихгүй байх тухайд биш юм. Энэ заалтууд
нь эрсдэл худалдагчаас худалдан авагч руу хэзээ, хэдийд, ямар
байдлаар шилжих, ямар нөхцөлд эрсдэл шилжсэн гэж үзэх мөн аль нэг
тал нь ямар үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд бараа, бүтээгдэхүүний
алдагдал, эвдрэл гэмтлийн эрсдэлийг хүлээхийг тодорхойлдог.
Эрсдэл шилжилт дээр дараах ойлголтуудыг авч үзнэ:
Үнийн эрсдэл- Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийг хийсэн
боловч худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүнийг хүлээн аваагүй байсан ч
гэрээнийхээ дагуу бараа, бүтээгдэхүүний үнийг төлөх үүргийг үнийн
эрсдэл гэж нэрийднэ. Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг хангалтгүй
хэмжээнд савласнаас (А.9 заалт) үүдэн эвдрэл гэмтэл гарсан бол
худалдан авагч үнийг нь төлөхгүй байхаас гадна худалдагчийг гэрээний
үүргээ биелүүлээгүй гэж үзэх эрхтэй. Инкотермсийн дүрэм худалдагч
бараа, бүтээгдэхүүнийг тохиролцсоны дагуу хүргэлт хийгээгүйг авч үздэг
боловч бусад тохиолдлуудыг тухайлан авч үздэггүй. Инкотермсийн
нөхцөлүүдэд хамаарахгүй, зохицуулагдахгүй бусад тохиолдлуудыг
холбогдох хууль мөн талуудын хийсэн гэрээгээр л зохицуулна. Үнийн
эрсдэл нь талууд гэрээний үүргээ зөрчсөнөөс (хүргэлт хойшлогдох, аль
нэг нь үүргээ биелүүлэхгүй байх) шалтгаалсан эрсдэлтэй хамаарахгүй
ойлголт.
Эрсдэл хугацаанаас өмнө шилжих- Зарим тохиолдолд худалдагч
өөрийнхөө хүргэлтийн үүргийг бүрэн биелүүлж амжаагүй байхад эрсдэл
худалдагчаас худалдан авагч руу шилжих явдал бий. Энэ нь (i) худалдан
авагч хүргэлт хийхэд шаардагдах үүргээ биелүүлээгүй, эсвэл (ii)
худалдан авагч хүргэлтийг цаг тухайд нь хүлээн авч чадаагүйгээс
шалтгаална. Тиймээс худалдан авагч нь худалдагч талд Б7 заалтын
дагуу тухай бүр хүргэлтийг хэзээ хэдийд хаана авах талаар мэдэгдэх
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эсвэл F ангиллын нөхцөлүүдийг ашиглаж байгаа тохиолдолд
тээвэрлэгчээ өөрөө сонгох зэргээр энэ эрсдэлээс хамгаалагдаж болно.
Мөн худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүнийг импортлохтой холбоотой
бичиг баримт, гаалийн бүрдүүлэлтийн үүргээ тохиролцсон хугацаанд нь
хийх шаардлагатай. Ингэснээр худалдагч бараа, бүтээгдэхүүний
тээвэрлэлтийн үед хугацаа алдахгүй.
Бараа, бүтээгдэхүүнийг таньж тогтоох- Худалдан авагч бараа,
бүтээгдэхүүнийг гэрээнд заасны дагуу байгаа эсэхийг шалган тогтоосон
нөхцөлд эрсдэл цагаасаа өмнө худалдан авагч руу шилжих боломж
багасдаг.
Давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөө- Худалдагч D ангиллын нөхцөлөөр
бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэж байгаа үед давагдашгүй хүчин зүйлээс
шалтгаалсан гэрээний үүргээ биелүүлээгүй гэх эрсдэлээс өөрийгөө
хамгаалах хэрэгтэй. Ийм хамгаалалт нь тухайлахад бараа, бүтээгдэхүүн
байгалийн гамшиг болон бусад давагдашгүй хүчин зүйлээс шалтгаалан
гэмтсэн, алдагдсан тохиолдолд ижил төстэй бараа, бүтээгдэхүүнийг
боомт болон бусад газраас худалдан авч орлуулан худалдагч руу
хүргүүлэх боломжийг гэрээндээ тусгах, эсвэл ийм төрлийн эрсдэлд
хамгаалалт хийх бусад нөхцөлийг гэрээндээ хамруулах нь зүйтэй.
А.6 болон Б.6 Зардлын хуваарилалт: Энэхүү заалтууд нь талуудын
хүргэлтийн үүрэгтэй холбоотойгоор тээвэрлэлт, даатгал, төлбөр
хураамж, бусад зардал болон татварыг аль тал хариуцахыг
тодорхойлдог. Худалдааны гэрээгээр хүлээсэн үүрэг, хариуцлагын дагуу
талууд гарах зардлыг давхар хариуцдаг.
Зардлын хуваарилалт дээр дараах ойлголтуудыг авч үзнэ:
Хуваарилалтын зарчим- Зардлын хуваарилалтын гол зарчим нь
худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг “худалдан авагчийн хүргэлт авах цэг”
хүртэл хүргэж зардлыг төлөх бөгөөд худалдан авагч хүргэлтийг авснаас
хойш эцсийн очих цэг хүртэлх зардлыг хариуцах явдал. Гэвч үүсэн гарч
болох олон тодорхойгүй байдал, гэнэтийн үйл явдал нь зардлын
хуваарилалтын энэхүү зарчмыг алдагдуулах магадлалтай.
Зардлын 5 төрөл- Инкотермсийн нөхцөлүүдэд дурдагддаг зардлыг 5
төрөлд хувааж болно:
i. Тээвэрлэлт, илгээлт, хүргэлт, ачилт, буулгалт, хадгалалтын
зардал;
ii. Экспорт, импортын гаалийн бүрдүүлэлт болон шаардлагатай үзлэг
шалгалтын зардал;
iii. Худалдааны гэрээний дагуу талуудын нэмэлт ажил үүргийн
зардал;
iv. Даатгал, даатгалын үндсэн төлбөр (зөвхөн CIF, CIP нөхцөлүүд
дээр яригдана);
v.
Түгээлтийн зардал (ачаа дамжуулах үйлчилгээг авах үед гардаг
зардал).
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А.7 болон Б.7 Мэдэгдэх: Энэ заалтаар талууд бараа, бүтээгдэхүүний
хүргэлттэй холбоотой мэдээллүүдийг тухай бүр бие биедээ мэдэгдэж
байх үүрэг хүлээнэ. Ийм үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх бараа,
бүтээгдэхүүний алдагдал, эвдрэл гэмтлээс гарах эрсдэлийг үүргээ
биелүүлээгүй тал хүлээнэ.
А.8 болон Б.8 Хүргэлтийн баримт бичиг: Худалдагч бараа,
бүтээгдэхүүний хүргэлтийн талаарх нотолгоо, тээврийн баримт бичгийг
худалдан авагч талд өгөх үүрэг мөн худалдан авагч тал хүлээн авах
нөхцөлийн талаар тодорхойлсон заалтууд.
Бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийг хүлээн авснаар эрсдэл худалдагчаас
худалдан авагч талд шилждэг учраас холбогдох нотолгоо болон
тээврийн баримт бичиг нь талуудын худалдааны гэрээг тусгасан байхаас
гадна гэрээнд заасан хугацаанд хийгдсэн байх зэрэг нарийвчилсан
шаардлагыг энэ заалтаар тодорхойлдог.
А.9 Хянах, савлах, тэмдэглэгээ хийх: Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнд
чанарын шалгалт хийх, хэмжих, жигнэх, тоолох мөн савлах, баглах
үүргийн заалт. Энэ үйл ажиллагаатай холбоотой зардлыг талууд
гэрээндээ өөрөөр тохироогүй бол худалдагч төлөх үүрэгтэй.
Б.9 Бараа, бүтээгдэхүүний үзлэг: Бараа бүтээгдэхүүнийг ачихаас өмнөх
худалдан авагчийн үзлэг шалгалтын эрхийг тодотгосон заалт. Үзлэг
шалгалт үндсэн 3 шалтгааны улмаас зайлшгүй хийгдэх ёстой:
i. Худалдан авагч тухайн бараа, бүтээгдэхүүн нь гэрээнд
тохиролцсон бараа, бүтээгдэхүүн болохыг баталгаажуулах албан
ёсны нотолгоог экспортлогч орны (худалдагчийн) хууль ёсны
байгууллагаас
шаарддаг.
Энэ
тохиолдолд
холбогдох
байгууллагууд хяналтын байцаагч нараа илгээж үзлэг шалгалт
хийдэг.
ii. Худалдагчийн үйл ажиллагаа сэжиг бүхий байх мөн бараа,
бүтээгдэхүүн нь тохиролцсоны дагуу байгаа эсэхэд худалдан авагч
итгэл төрөхгүй бол худалдан авагч ийм үзлэг шалгалт хийх эрхтэй.
Ийм үзлэг шалгалтыг хууль ёсны хөндлөнгийн байгууллагын
оролцоогүйгээр хийж болно.
iii. Мөн далайн тээвэрт ихэвчлэн гардаг хулгай, луйвраас урьдчилан
сэргийлэх зорилгоор үзлэг шалгалт хийдэг. Худалдагч ямар ч
бараа, бүтээгдэхүүн хүргүүлэхээр ачуулаагүй мөртөө жинхэнэ
бичиг баримт, нотолгоог бүрдүүлж төлбөрөө урьдчилан авах
эрсдэл гадаад худалдааны практикт их тохиолддог.
Дээрх үзлэг шалгалтуудын зардлыг худалдан авагч өөрөө төлдөг.
А.10, В.10 болон А.2, Б.2 Мэдээлэл солилцох болон хуваалцах үүрэг:
Энэ заалтуудад талууд нэг нь нөгөөгийнхөө хүсэлтийн дагуу бараа,
бүтээгдэхүүнээ эхний байршлаас сүүлчийн цэг хүртэл тээвэрлэх болон
импортлоход шаардлагатай бичиг баримтыг бүрдүүлэх мөн аюулгүй
16

байдлын талаарх болон бусад мэдээллийг олж өгөх, бүрдүүлэхэд
туслалцаа үзүүлэх үүргийг тодотгодог.

2.2. Инкотермсийн нөхцөлүүдийг хэрхэн сонгох вэ?
Инкотермсийн нөхцөлүүдээс талууд өөрсдийн шаардлага, хүсэлтэд
нийцэх нөхцөлийг сонгохдоо хамгийн гол нь бизнесийн стратегиа үндэс
болгодог. Ийм жишээнүүд нь:
 Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнээ транзит замд нь илүү үнэ, нөхцөл
амласан бусад худалдан авагч нарт зарах боломжоор хангагдахын
тулд ийм боломж олгодог FAS, FOB, CFR болон CIF нөхцөлүүдээс
сонгоно.
 F ангиллын нөхцөлүүдээс сонголт хийх нь үндсэндээ худалдагч,
худалдан авагч нар илүү нөхцөл бүхий тээвэрлэлтийг олж чадах
эсэхээс шууд хамаарна.
 Худалдагч далайн тээвэрлэлтийн гэрээг илүү хямд үнээр хийх
боломжтой мөн тухайн улс далайн тээврийг экспортын үйл
ажиллагаанд ашиглахад урамшуулдаг бол худалдагч CFR эсвэл CIF
нөхцөлийг илүүтэй сонгодог.
 Худалдан авагч нь тээвэрлэлтийн илүү бололцоотой бол FAS болон
FOB нөхцөлийг ашиглах сонирхолтой байдаг.
 Жижиг хэмжээний экспортлогч томоохон худалдан авагчтай гэрээ
хийсэн тохиолдолд бараа, бүтээгдэхүүнийг өөрийн тээвэрлэлтийн
бололцоо ихтэй худалдан авагч нь зохион байгуулдаг. Энэ
тохиолдолд талуудын хувьд EXW болон FCA нөхцөл илүү
тохиромжтой гэх мэт.
Талуудын бизнесийн стратеги нь худалдааны гэрээгээр дамжиж
инкотермсийн нөхцөлийн сонголтод нөлөөлдөг. Гэрээнээс гадна дараах
нийтлэг хүчин зүйлсийг инкотермсийн нөхцөлийн сонголтод чухалчлан
авч үздэг:
 Хүргэх бараа, бүтээгдэхүүний үндсэн шинж: чингэлэгт ачаалдаг,
тусгай тээвэрлэлт шаарддаг шингэн, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн,
байгалийн ашигт малтмал, овор ихтэй түүхий гэх мэт;
 Ашиглах тээврийн хэрэгслийн төрөл: төмөр зам, автомашин, далайн
тээвэр, холимог;
 Төлбөрийн нөхцөл: талууд төлбөр болон хүргэлтийг ямар байдлаар
уялдуулах вэ;
 Баримт бичгийн шаардлага: тээвэрлэх бараа, бүтээгдэхүүн болон
тээврийн хэрэгслийн төрлөөс хамаарсан бичиг баримтын шаардлага,
гаалийн үзлэг шалгалт, бүрдүүлэлт;
 Харьцангуй давуу тал: худалдагч эсвэл худалдан авагчийн хэн нь
бараа, бүтээгдэхүүнийг илүү хямд, найдвартай хүргэж чадах вэ?
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Мөн гадаад худалдааны практик болон бараа, бүтээгдэхүүний үндсэн
шинж нь ямар байдлаар худалдагч болон худалдан авагч талд нөлөөлөл
үзүүлж болохыг тооцож инкотермсийн нөхцөлийн сонголтод харгалзан
үздэг. Үүнд:
 Худалдагч талд илүү их үүрэг хүлээлгэх эсвэл хүлээлгэхгүй байх;
 Худалдагч өөрийн нэрлэсэн байршилд бараа, бүтээгдэхүүнийг бэлэн
байлгахаас илүү ихийг хийж чадах эсэх;
 Худалдан авагчийн хэлцэл хийх нөхцөл нь худалдагчийг илүү их
үүрэг, хариуцлага авхуулахаар шаардаж байгаа эсэх;
 Худалдагч илүү их үүрэг хариуцлага өөртөө авснаар бараа,
бүтээгдэхүүнийхээ үнийн өрсөлдөх чадварыг сайжруулж чадах эсэх;
 Худалдагчийг бараа, бүтээгдэхүүнийг очих газартаа хүрэхээс нь өмнө
зарах боломжоор хангах үүднээс FAS, FOB, CFR болон CIF
нөхцөлүүдийн аль нэгийг ашиглах шаардлагатай эсэх.

2.3. Инкотермс 2010 дүрмийн монгол хувилбарын тайлбар
Энэхүү гарын авлагад зориулан Инкотермс 2010 дүрмийг англи хэлнээс
монгол хэлэнд дараах шалтгааны улмаас утгачлан бус үгчлэн буулгалаа.
Мөн нөхцөл бүр дээр ямар нэгэн хийсвэр жишээ аваагүй, судлаачийн
зүгээс дур мэдэн элдэв дэлгэрэнгүй тайлбар өгөөгүй болно.
 Инкотермсийн дүрэм нь талуудын хийсэн худалдааны гэрээний дагуу
бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэхэд ашиглах олон улсын хэмжээний
дүрэм учраас утгачлах эсвэл товчлох нь экспортлогч нарт буруу
ойлголт, төөрөгдөл үүсгэх эрсдэлтэй.
 Инкотермсийн нөхцөлүүдийн хооронд төдийлөн том ялгаа
ажиглагдахгүй мэт боловч маш жижиг ялгаан дээр худалдагч эсвэл
худалдан авагч том хэмжээний алдагдал хүлээх, гарах зардлыг төлөх,
даатгал авах, тээвэрлэлтийн гэрээ хийх зэрэг хоорондоо нарийн
уядсан алхмууд гарч ирдэг. Тийм учраас худалдагч тал буюу
экспортлогч нөхцөл бүрийг нарийвчлан мэдэж, гол ялгааг нь харах
шаардлагатай.
 Гадаад худалдааны гэрээ голчлон англи хэл дээр хийгдэх учраас
Монголын экспортлогч нар Инкотермсийн дүрмийн нөхцөлүүд ямар
утга, агуулгатайг тодорхой мэдэх шаардлагатай. Тоймлосон эсвэл
ерөнхий байдлаар өнгөц ойлголт авах нь экспортлогчийн хүлээх
үүрэг, эрсдэл, зардлыг өсгөх сөрөг талтай.
 Инкотермс нь өөрийнхөө нөлөөлөх хүрээнээс гадуурх нөхцөл байдлыг
зохицуулахгүй. Тухайн бараа, бүтээгдэхүүн бүхэн өөр өөрийн онцлог
талуудтай бөгөөд худалдааны гэрээ хийж байгаа талуудын хоорондын
тохиролцоо нь олон хувилбартай. Тиймээс бүх нөхцөл байдалд
тохирсон ерөнхий жишээ, жишиг байхгүй.
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3. Инкотермс 2010 дүрмийн нөхцөлүүд
3.1. EXW – Худалдагчийн нэрлэсэн газарт хүргэх
EXW – Ex Works (named place of delivery) буюу Худалдагчийн нэрлэсэн
газарт хүргэх (Хүргэлт хийх нэрлэсэн газар).
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнээ “худалдагчийн нэрлэсэн газарт
байгаа худалдан авагчийн бараа, бүтээгдэхүүн авах цэгт” хүргэж өгөх
нөхцөл. Худалдан авагч энэ цэг дээрээс бараа, бүтээгдэхүүнийг өөрөө
эсвэл томилсон тээвэрлэгч нь ирж авна. Нэрлэсэн газрууд нь тухайн
худалдагчийн албан байр, үйлдвэрийн газар, агуулах зэрэг гэрээнд
заагдсан албан ёсны хаяг бүхий газар байна. Талуудын эрсдэл, зардал
бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлт дээр шилждэг (Зураг 3-1). Энэ нөхцөлийг
тээврийн бүх төрөлд ашигладаг.
EXW











нөхцөл дараах онцлогуудтай:
Дотоодын худалдаанд ашиглахад илүү тохиромжтой.
Худалдагч хамгийн бага үүрэг хүлээдэг.
Худалдагчийн хувьд бараа, бүтээгдэхүүнийг ачуулах боломж
илүүтэй байдаг ч худалдан авагчийн өмнө ачуулах тал дээр үүрэг
хүлээдэггүй. Ачуулахаар болбол худалдан авагчийн зардал,
эрсдэлээр хийж гүйцэтгэнэ.
Худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүнийг ачуулахаас эхлэн өөрийн
нэрлэсэн газарт хүлээн авах хүртэлх бүх зардлыг хариуцна.
Худалдан авагч илүү их үүрэг хүлээж, дийлэнх зардлаа хариуцах
учраас энэ нөхцөлийг сонгох үед талууд үүрэг, хариуцлага, хүлээх
эрсдэлээ сайтар тохиролцох шаардлагатай.
Худалдагч экспортын бараа, бүтээгдэхүүн дээрээ гаалийн
бүрдүүлэлт хийж өгөх үүрэг хүлээдэггүй. Тиймээс худалдан авагч
гаалийн бүрдүүлэлтийг хийх чадамжгүй (эсвэл хүсэхгүй) бол
энэхүү EXW нөхцөлийг хэрэглэж болохгүй. Харин FCA нөхцөл энэ
тохиолдолд илүү тохиромжтой.
Худалдан авагч экспортын бүтээгдэхүүний талаарх мэдээллийг
худалдагч талд бүрдүүлж өгөх үүрэг хүлээдэггүй. Гэвч татвар
төлөх болон тайлагнах үүднээс худалдагч талд холбогдох
мэдээлэл шаардлагатай болохыг худалдан авагч ойлгох хэрэгтэй.
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Зураг 3-1. EXW нөхцөлийн бүдүүвч

EXW НӨХЦӨЛИЙН ДАГУУ ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА,
ЭРСДЭЛ, ЗАРДАЛ
А. ХУДАЛДАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛ, ЗАРДАЛ
EXW А.1. Худалдагчийн ерөнхий үүрэг
Худалдагч тал нь худалдааны гэрээний дагуу бараа, бүтээгдэхүүнийг
бэлэн болгох, нэхэмжлэх өгөх мөн гэрээнд заагдсан бусад шаардлагатай
баримтуудыг бүрдүүлэх үүрэгтэй. Талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд А1-ээс
А10-д заасан баримт, бичгүүдийг цахим хэлбэрээр шилжүүлж болно.
EXW А.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа оруулах
шаардлагууд, гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд
Худалдагч нь “худалдан авагчийн хүсэлтийн дагуу түүний зардал
эрсдэлээр” бараа, бүтээгдэхүүний экспортод шаардлагатай экспортын
лиценз болон бусад албан ёсны зөвшөөрлийг авахад туслалцаа үзүүлэх
ёстой.
EXW А.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээнүүд
а) Тээвэрлэлтийн гэрээ
Худалдагч нь тээвэрлэлтийн гэрээг хийх үүргийг худалдан авагчийн өмнө
хүлээхгүй. Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдан авагч талд
тээвэрлэж хүргэх үүрэггүй.
б) Даатгалын гэрээнүүд
Худалдагч нь даатгалын гэрээг хийх үүргийг худалдан авагчийн өмнө
хүлээхгүй. Гэхдээ худалдагч нь “худалдан авагчийн хүсэлт, зардал
эрсдэлээр” (хэрвээ байгаа бол) даатгал авахад нь шаардагдах
мэдээллээр хангах ёстой.
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EXW А.4. Хүргэлт
Худалдагч нь ачааг хүргэх нэр бүхий газарт байрлах худалдан авагчтай
тохиролцсон буулгах цэгт бараа, бүтээгдэхүүнийг буулгана. Тухайн цэг
дээр бараа, бүтээгдэхүүнийг ачааны машинд ачаалсан хэвээр үлдээхгүй.
Хэрвээ ачаа хүргэх газарт тухайлсан буулгах цэгийг тохиролцоогүй бол
ачаа буулгахад боломжтой цэгүүдээс худалдагч хамгийн тохиромжтойг
нь сонгоно. Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг тохиролцсон өдөр,
хугацаанд нь хүргэх ёстой.
EXW А.5. Эрсдэл шилжих
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг “худалдан авагчтай тохирсон цэгт”
(А4-дүгээр заалтын дагуу) хүргэх хүртэлх бүх алдагдал, эрсдэлийг үүрнэ,
харин Б5-д заасан худалдан авагчийн алдагдал, эрсдэлийг хүлээхгүй.
EXW А.6. Зардлын хуваарилалт
Худалдагч А4-дүгээр заалтын дагуу бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэх
хүртэлх бүх зардлыг хариуцна, харин Б6-д заасан худалдан авагчийн
төлөх зардлыг хариуцахгүй.
EXW А.7. Худалдан авагч талд мэдэгдэх
Худалдагч нь худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийг хүлээн
авахад шаардлагатай хүргэлтийн талаарх бүх мэдээллийг худалдан
авагч талд өгөх ёстой.
EXW А.8. Хүргэлтийн бичиг баримт
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг тохиролцсон газарт хүргэх учраас
худалдан авагч талд хүргэлтийн талаар ямар нэгэн бичиг баримт
бүрдүүлж өгөх үүрэггүй.
EXW А.9. Хянах, савлах, тэмдэглэгээ хийх
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг А4–ийн дагуу хүргэхэд зайлшгүй
шаардагдах хяналтын үйл ажиллагааны (чанар шалгалт, хэмжилт хийх,
жигнэх, тоолох г.м) бүх зардлыг хариуцна.
Савлахгүйгээр зарагддаг бараа, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт биш л бол
худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг өөрийн зардлаар савлах ёстой.
Худалдан авагч тухайн бараа, бүтээгдэхүүний савлагааны талаар гэрээ
байгуулахаас өмнө тухайлсан зааварчилгаа өгөөгүй тохиолдолд
худалдагч өөрийн тээврийн хэрэгсэлд тохиромжтой байдлаар савлаж
болно. Сав баглаа, боодолд ойлгомжтой тэмдэглэгээ хийнэ.
EXW А.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй холбоотой зардлуудад
туслалцаа үзүүлэх
Худалдагч нь худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүнээ сүүлчийн цэг хүртэл
тээвэрлэх болон экспортлох эсвэл импортлоход шаардлагатай бичиг
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баримт, мэдээллийг (аюулгүй байдлын талаарх мэдээллийг хамруулна)
худалдан авагчийн хүсэлт, эрсдэл, зардлаар хэрэгтэй үед нь олж өгөх,
бүрдүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй.
Б. ХУДАЛДАН АВАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛ,
ЗАРДАЛ
EXW Б.1. Худалдан авагчийн ерөнхий үүрэг
Худалдан авагч гэрээнд заасан бараа, бүтээгдэхүүний үнийн дүнг төлөх
үүрэгтэй. Талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд Б1-ээс Б10-д заасан баримт,
бичгүүдийг цахим хэлбэрээр шилжүүлж болно.
EXW Б.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа оруулах
шаардлагууд, гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд
Худалдан авагч нь өөрийн эрсдэл, зардлаар бараа, бүтээгдэхүүний
импорт, экспортод шаардлагатай лиценз болон бусад албан ёсны
зөвшөөрлийг олж авах мөн экспортын гаалийн бүрдүүлэлтийг хийх
үүрэгтэй.
EXW Б.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээнүүд
а) Тээвэрлэлтийн гэрээ
Худалдан авагч нь тээвэрлэлтийн гэрээг хийх үүргийг Б4-д зааснаас
бусад тохиолдолд худалдагчаас шаардахгүй. Худалдан авагч нь
худалдагчаар бараа, бүтээгдэхүүнийг тээвэрлүүлэх үүрэг хүлээхгүй.
б) Даатгалын гэрээнүүд
Худалдан авагч нь даатгалын гэрээг хийх үүргийг худалдагчийн өмнө
хүлээхгүй.
EXW Б.4. Хүргэлтийг хүлээн авах
Худалдан авагч нь А4 болон А7 заалтууд биелсэн тохиолдолд бараа,
бүтээгдэхүүний хүргэлтийг хүлээн авах ёстой.
EXW Б.5. Эрсдэл шилжих
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэнээс
хойших бараа, бүтээгдэхүүний гэмтэл, алдагдлын бүх эрсдэлийг
хариуцна. Хэрэв худалдан авагч нь Б7 заалтын дагуу худалдагч талд
мэдэгдэл хүргүүлээгүй бол тохиролцсон өдрөөс эсвэл хүргэлт хийхээр
тохиролцсон хугацаа өнгөрсөн өдрөөс хойших бараа, бүтээгдэхүүний
алдагдал, гэмтлийн бүх эрсдэлийг хариуцна.
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EXW Б.6. Зардлын хуваарилалт
Худалдан авагч нь дараах зардлуудыг төлнө:
а) Бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэнээс хойших бүх
зардлууд;
б) Ачаа хүлээн авахаар тохиролцсон цэгт хүргэгдсэн бараа,
бүтээгдэхүүний хүргэлтийг хүлээн аваагүй эсвэл Б7 заалтын дагуу
худалдагч талд хүргэлтийн талаар зохих мэдэгдэл өгөөгүйгээс үүдсэн
нэмэлт зардлууд;
в) Гаалийн татвар, хураамжууд болон экспортын гаалийн үзлэг
шалгалтын төлбөрүүд болоод;
г) А2 заалтын дагуу экспортын лиценз болон бусад албан ёсны
зөвшөөрлийг авахад худалдагчийн төлсөн зардлыг буцааж төлнө.
EXW Б.7. Худалдагч талд мэдэгдэх
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийг нэр бүхий газарт
тохиролцсон хугацаанд хүлээн авсан цаг хугацаагаа тодорхойлж
худалдагч талд дэлгэрэнгүй мэдэгдэл өгөх ёстой.
EXW Б.8. Хүргэлтийг хүлээн авсан нотолгоо
Худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийг хүлээн авсан талаарх
зохих нотолгоог худалдагч талд гаргаж өгөх ёстой.
EXW Б.9. Бараа, бүтээгдэхүүний үзлэг
Худалдан авагч нь тээвэрлэлтийн (тухайн орноос гарч байгаа) өмнөх
үзлэг шалгалт болон экспорт хийж байгаа улсын эрх бүхий ажилтнуудын
шаардлагатай үзлэг шалгалтын зардлыг төлөх ёстой.
EXW Б.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй холбоотой зардлуудад
туслалцаа үзүүлэх
Худалдагчийг А10 заалтыг хангуулах үүднээс худалдан авагч аюулгүй
байдлын талаарх мэдээллийн шаардлагуудыг худалдагч талд цаг
хугацаанд нь мэдэгдэх ёстой.
Худалдан авагч нь А10-д заасан бичиг баримт болон мэдээллийг авахтай
холбоотой худалдагчийн төлсөн төлбөр, зардлыг худалдагч талд буцааж
төлнө.

3.2. FCA – Тээвэрлэгч рүү хүргэх
FCA – Free carrier (named place of delivery) буюу Тээвэрлэгч рүү хүргэх
(хүргэлт хийх нэрлэсэн газар).
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнээ “худалдагчийн нэрлэсэн газарт
эсвэл талуудын тохирсон өөр нэрлэсэн газарт байгаа худалдан авагчийн
томилсон тээвэрлэгч эсвэл хувь хүнд хүргэж” өгөх нөхцөл. Худалдан
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авагчийн сонгосон тээвэрлэгч болон хувь хүн нь бараа, бүтээгдэхүүнийг
худалдан авагчийн нэрлэсэн газарт эсвэл талуудын тохирсон нэрлэсэн
газарт очиж хүлээн авна. EXW нөхцөлөөр худалдагч бараа,
бүтээгдэхүүнийг худалдан авагчийн хүргэлт авахаар тохирсон цэгт
буулгадаг бол FCA нөхцөлөөр худалдан авагчийн томилсон тээвэрлэгч
эсвэл хувь хүний мэдэлд хүлээлгэн өгдөг. Бараа, бүтээгдэхүүн
худалдагчийн (эсвэл талуудын тохирсон) нэрлэсэн газрын хүргэлт өгөх
цэг дээр худалдан авагчийн сонгосон тээвэрлэгч эсвэл хувь хүний
мэдэлд очсоноор эрсдэл худалдагчаас худалдан авагч руу шилждэг
(Зураг 3-2).
FCA нөхцөл дараах онцлогуудтай:
 Энэ нөхцөлийг бүх төрлийн тээврийн хэлбэрт ашиглаж болох
бөгөөд нэгээс дээш төрлийн холимог тээврийн хэрэгслүүд
оролцсон тээвэрлэлтэд ашигладаг.
 Талууд бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэх нэр бүхий газар, цэгийг
сайтар тохиролцох шаардлагатай. Энэ цэг дээр худалдан авагчийн
сонгосон тээвэрлэгч эсвэл хувь хүн хүргэлтийг худалдагчаас
хүлээн авна.
 Хэрвээ худалдагчийн сонгосон газар хүргэлт хийхээр бол тэрхүү
газрыг нэрлэсэн газраар сонгоно.
 Энэ нөхцөлөөр худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг экспортод
гаргахад бэлэн болгох үүрэгтэй. Харин импортлоход шаардлагатай
бичиг баримтын бүрдүүлэлт, гаалийн төлбөрийг төлөх үүрэг
хүлээдэггүй.

Зураг 3-2. FCA нөхцөлийн бүдүүвч
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FCA НӨХЦӨЛИЙН ДАГУУ ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА,
ЭРСДЭЛ, ЗАРДАЛ
А. ХУДАЛДАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛ, ЗАРДАЛ
FCA А.1. Худалдагчийн ерөнхий үүрэг
Худалдагч тал нь худалдааны гэрээний дагуу бараа, бүтээгдэхүүнийг
бэлэн болгох, нэхэмжлэх өгөх мөн гэрээнд заагдсан бусад шаардлагатай
баримтуудыг бүрдүүлэх үүрэгтэй. Талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд А1-ээс
А10-д заасан баримт, бичгүүдийг цахим хэлбэрээр шилжүүлж болно.
FCA А.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа оруулах
шаардлагууд, гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд
Худалдагч нь өөрийн эрсдэл, зардлаар бараа, бүтээгдэхүүнийг
экспортлоход шаардлагатай лиценз болон бусад албан ёсны
зөвшөөрлийг олж авах мөн гаалийн бүрдүүлэлтийг хийх үүрэгтэй.
FCA А.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээнүүд
а) Тээвэрлэлтийн гэрээ
Худалдагч нь тээвэрлэлтийн гэрээг хийх үүргийг худалдан авагчийн өмнө
хүлээхгүй. (Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдан авагч талд
тээвэрлэж хүргэх үүрэггүй). Гэхдээ худалдан авагчийн хүсэлтээр эсвэл
тухайн худалдааны практикаар эсвэл худалдан авагч цаг хугацаанд нь
ямар нэгэн зааварчилгаа өгөөгүй тохиолдолд худалдагч нь худалдан
авагчийн эрсдэл, зардлаар энгийн нөхцөл бүхий тээвэрлэлтийн гэрээ
хийж болно. Аль ч нөхцөлд худалдагч нь тээвэрлэлтийн гэрээг хийхгүй
байж болох бөгөөд энэ тухай худалдан авагч талд мэдэгдэнэ.
б) Даатгалын гэрээнүүд
Худалдагч нь даатгалын гэрээг хийх үүргийг худалдан авагчийн өмнө
хүлээхгүй. Гэхдээ худалдагч нь “худалдан авагчийн хүсэлт, эрсдэл,
зардлаар (хэрвээ байгаа бол)” даатгал авахад нь шаардагдах
мэдээллээр хангах ёстой.
FCA А.4. Хүргэлт
Худалдагч нь ачааг хүргэх газрын буулгах цэгт худалдан авагчийн
сонгосон тээвэрлэгч эсвэл хувь хүнд бараа, бүтээгдэхүүнийг гэрээнд
заасан хугацаанд хүргэж өгөх ёстой.
Хүргэлт дараах тохиолдлуудад хийгдсэнд тооцогдоно:
а) хэрэв ачаа буулгах нэрлэсэн газар нь худалдагчийн сонгосон газар
бол худалдан авагчийн сонгосон тээврийн хэрэгсэлд бараа, бүтээгдэхүүн
ачигдсанаар хүргэлт хийгдсэнд тооцно.
б) бусад тохиолдолд худалдан авагчийн сонгосон тээвэрлэгч эсвэл хувь
хүний хүргэлт авах цэг дээр бараа, бүтээгдэхүүн нь худалдагчийн
сонгосон тээврийн хэрэгслээс буулгахад бэлэн болох тохиолдолд хүргэлт
хийгдсэнд тооцно.
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Хэрвээ худалдан авагч Б7 заалтын дагуу ачаа буулгах цэгийг
тодорхойлоогүй бол худалдагч нь нэр бүхий газрын боломжит цэгүүдээс
хамгийн тохиромжтойг нь сонгоно. Худалдан авагч нь худалдагч талд
мэдэгдээгүй тохиолдолд худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ,
хэлбэр байдалд тохируулан хүргэлт хийнэ.
FCA А.5. Эрсдэл шилжих
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг А4 заалтын дагуу хүргэх хүртэлх бүх
алдагдал, эрсдэлийг үүрнэ, харин Б5-д заасан нөхцөл байдлын
алдагдал, эрсдэлийг хүлээхгүй.
FCA А.6. Зардлын хуваарилалт
Худалдагч нь
а) А4-дүгээр заалтын дагуу бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэх хүртэлх бүх
зардлыг хариуцна, харин Б6-д заасан худалдан авагчийн төлөх зардлыг
хариуцахгүй.
б)
бараа,
бүтээгдэхүүнийг
экспортлохтой
холбоотой
гаалийн
бүрдүүлэлтийн зардал, татвар, хураамжуудыг хариуцна.
FCA А.7. Худалдан авагч талд мэдэгдэх
Худалдагч нь худалдан авагчийн эрсдэл, зардлаар тухайн бараа,
бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэн эсвэл худалдан авагчийн
сонгосон тээвэрлэгч (эсвэл хувь хүн) нь тохиролцсон цагтаа хүргэлтийг
аваагүй гэдгийг мэдэгдэх үүрэгтэй.
FCA А.8. Хүргэлтийн баримт бичиг
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэн талаарх
нотолгоог өөрийн зардлаар худалдан авагч талд гаргаж өгөх ёстой.
Худалдагч нь худалдан авагчийн хүсэлт, эрсдэл, зардлаар тээврийн
баримт бичгийг олж авахад туслалцаа үзүүлнэ.
FCA А.9. Хянах, савлах, тэмдэглэгээ хийх
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг А4–дүгээр заалтын дагуу хүргэхэд
зайлшгүй шаардагдах хяналтын үйл ажиллагааны (чанар шалгалт,
хэмжилт хийх, жигнэх, тоолох г.м) бүх зардал болон экспортлогч улсын
эрх бүхий ажилтнуудын ачилтын өмнөх үзлэг шалгалтын бүх зардлыг
хариуцна. Савлахгүйгээр зарагддаг бараа, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт
биш л бол худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг өөрийн зардлаар савлах
ёстой. Худалдан авагч тухайн бараа, бүтээгдэхүүний савлагааны талаар
гэрээ байгуулахаас өмнө тухайлсан зааварчилгаа өгөөгүй тохиолдолд
худалдагч өөрийн тээврийн хэрэгсэлд тохиромжтой байдлаар савлаж
болно. Сав баглаа, боодолд ойлгомжтой тэмдэглэгээ хийнэ.
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FCA А.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй холбоотой зардлуудад
туслалцаа үзүүлэх
Худалдагч нь худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүнээ сүүлчийн цэг хүртэл
тээвэрлэх болон импортлоход шаардлагатай бичиг баримт, мэдээллийг
(аюулгүй байдлын талаарх мэдээллийг хамруулна) худалдан авагчийн
хүсэлт, эрсдэл, зардлаар хэрэгтэй үед нь олж өгөх, бүрдүүлэхэд
туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй. Худалдагч нь Б10 заалтад дурдсан
мэдээлэл, бичиг баримтыг олж авахтай холбоотойгоор гарсан худалдан
авагчийн төлсөн зардлыг буцаан олгоно.
Б. ХУДАЛДАН АВАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛ,
ТӨЛБӨР
FCA Б.1. Худалдан авагчийн ерөнхий үүрэг
Худалдан авагч гэрээнд заасан бараа, бүтээгдэхүүний үнийн дүнг төлөх
үүрэгтэй. Талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд Б1-ээс Б10-д заасан баримт,
бичгүүдийг цахим хэлбэрээр шилжүүлж болно.
FCA Б.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа оруулах
шаардлагууд, гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд
Худалдан авагч нь өөрийн эрсдэл, зардлаар бараа, бүтээгдэхүүнийг аль
ч улсаар дамжуулан тээвэрлэх болон импортлоход шаардлагатай лиценз
болон бусад албан ёсны зөвшөөрлийг олж авах мөн гаалийн
бүрдүүлэлтийг хийх үүрэгтэй.
FCA Б.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээнүүд
а) Тээвэрлэлтийн гэрээ
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэлт авах нэрлэсэн газраас
авах тээвэрлэлтийн гэрээг А3-ийн (а) –д зааснаас бусад тохиолдолд
өөрийн зардлаар хийнэ.
б) Даатгалын гэрээнүүд
Худалдан авагч нь даатгалын гэрээг хийх үүргийг худалдагчийн өмнө
хүлээхгүй.
FCA Б.4. Хүргэлтийг хүлээн авах
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4-заалтын дагуу хүргэгдэн ирэх
үед хүргэлтийг хүлээн авах ёстой.
FCA Б.5. Эрсдэл шилжих
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэнээс
хойших бараа, бүтээгдэхүүний эвдрэл, гэмтэл, алдагдлын бүх эрсдэлийг
хариуцна.
Хэрвээ
а) худалдан авагч нь Б7 заалтын дагуу А4 заалтад дурдсан тээвэрлэгч
эсвэл хувь хүний (өөрийн нэрлэсэн тээвэрлэгч) талаарх мэдээллийг
худалдагч талд өгөөгүй;
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б) худалдан авагчийн сонгосон тээвэрлэгч эсвэл хувь хүн нь А4 заалтын
дагуу бараа, бүтээгдэхүүнийг өөрийн мэдэлд авч чадаагүй бол худалдан
авагч нь:
i) гэрээнд тохиролцсон өдрөөс эхлэн эсвэл,
ii) А7 заалтын дагуу тохиролцсон өдрийн дотор худалдагчийн
мэдэгдсэн өдрөөс хойших эсвэл,
iii) хүргэлт хийхээр тохирсон хугацаа дуусах өдрөөс эхлэн бараа,
бүтээгдэхүүний эвдрэл, гэмтэл, алдагдлын бүх эрсдэлийг хүлээнэ.
FCA Б.6. Зардлын хуваарилалт
Худалдан авагч нь дараах зардлуудыг төлнө:
а) Бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэнээс хойших бүх
зардлууд (экспортлохтой холбоотой гаалийн бүрдүүлэлт, татвар,
хураамжуудыг төлөхгүй);
б) дараах шалтгааны улмаас үүссэн ямар нэгэн нэмэлт зардлуудыг:
(i) худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийг хүлээн
авах тээвэрлэгч эсвэл хувь хүнийг сонгоогүй,
(ii) сонгосон тээвэрлэгч эсвэл хувь хүн нь бараа, бүтээгдэхүүнийг
өөрийн мэдэлд авч чадаагүй, эсвэл
(iii) худалдан авагч Б7 заалтын дагуу зохих мэдэгдэл өгөөгүй, мөн
в) бараа, бүтээгдэхүүнийг импортлох үед гарах гаалийн үзлэг шалгалтын
төлбөр, татвар, хураамжууд болон аль ч улсаар дамжуулан тээвэрлэх
үеийн зардал.
FCA Б.7. Худалдагч талд мэдэгдэх
Худалдан авагч нь худалдагч талд дараах зүйлсийн талаар мэдэгдэх
ёстой:
а) Бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийг хүлээн авах сонгосон тээвэрлэгч
эсвэл хувь хүний нэр;
б) хүргэлт хийх тохиролцсон хугацааны дотор тээвэрлэгч эсвэл хувь хүн
хүргэлтийг авах цаг;
в) сонгосон хувь хүний тээврийн хэрэгслийн төрөл;
г) бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийг авах “нэрлэсэн газрын цэг”.
FCA Б.8. Хүргэлтийг хүлээн авсан нотолгоо
Худалдан авагч нь А8 заалтын дагуу хүргэгдэн ирсэн бараа,
бүтээгдэхүүний хүргэлтийн талаарх зохих нотолгоог хүлээж авна.
FCA Б.9. Бараа, бүтээгдэхүүний үзлэг
Худалдан авагч нь тээвэрлэлтийн (тухайн орноос гарч байгаа) өмнөх
“заавал хийгдэх ёстой үзлэг шалгалтын зардлыг” төлөх үүрэгтэй. Гэхдээ
уг үзлэг шалгалт нь экспортлогч улсын эрх бүхий ажилтнуудын
шаардлагаар хийгдсэн бол үзлэг шалгалтын зардлыг төлөх үүрэггүй
бөгөөд энэ зардлыг талууд харилцан тохиролцож төлнө.
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FCA Б.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй холбоотой зардлуудад
туслалцаа үзүүлэх
Худалдагчийг А10 заалтыг хангуулах үүднээс худалдан авагч нь аюулгүй
байдлын талаарх мэдээллийн шаардлагуудыг худалдагч талд цаг
хугацаанд нь мэдэгдэх ёстой.
Худалдан авагч нь А10-д заасан бичиг баримт болон мэдээллийг авахтай
холбоотой худалдагчийн төлсөн төлбөр, зардлыг худалдагч талд буцааж
төлнө.
Худалдан авагч нь худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнээ аль ч улс орноор
дамжуулан тээвэрлэх болон экспортлоход шаардлагатай бичиг баримт,
мэдээллийг худалдагчийн хүсэлт, эрсдэл, зардлаар цаг тухайд нь олж
өгөх, бүрдүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх ёстой.

3.3. CPT – … Хүртэл тээвэрлэлт төлөгдсөн
CPT – Carriege paid to (named place of destination) буюу … хүртэл
тээвэрлэлт төлөгдсөн (очих газрын нэр).
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг “тээвэрлэх тээвэрлэгчийг өөрөө
сонгон тээвэрлэлтийн гэрээ хийж тээврийн зардлыг нь төлж худалдан
авагчтай тохирсон хүргэлт хийх нэрлэсэн газарт бараа, бүтээгдэхүүнийг
хүргэх” нөхцөл. Энэ нөхцөлөөр эрсдэл, зардлууд нь хүргэлтийн өөр өөр
шатанд дуусвар болдог. CPT нөхцөлийг бараа, бүтээгдэхүүнийг
хүргэхээр тохирсон газар нь очих боомт гэсэн жишээн дээр харуулав
(Зураг 3-3).
CPT нөхцөл дараах онцлогуудтай:
 Талуудын эрсдэл болоод зардлууд өөр өөр газарт шилждэг
онцлогтой.
 Талууд эрсдэл шилжиж байгаа цэг буюу бараа, бүтээгдэхүүнийг
хүргэх нэр бүхий газар, цэгийг сайтар тохиролцох шаардлагатай.
Ийм газрыг сайтар тогтоогүй тохиолдолд худалдан авагч
хүргэлтийг хянах бололцоо багатай болдог.
 Олон тооны сонгосон тээвэрлэгч байгаа үед талууд хүргэлт газрыг
тохироогүй бол худалдагч хамгийн эхний тээвэрлэгчид бараа,
бүтээгдэхүүнийг хүргэснээр худалдагчийн хүргэлтийн үүрэг
дуусвар болж эрсдэл шууд худалдан авагч руу шилждэг. Гэтэл
бараа, бүтээгдэхүүн нь эхнийхээс бусад тээвэрлэгч нарт очоогүй
учраас худалдан авагч талд эрсдэл бүрэн шилжээгүй байдаг.
 Худалдагч хүргэлтийг хийх үедээ бараа, бүтээгдэхүүнийг буулгах
үйлчилгээ, зардлаа хэрхэх талаар худалдан авагч талтай сайтар
тохиролцох шаардлагатай. Ийм тохиролцоо хийгээгүй тохиолдолд
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худалдан авагч буулгалтын зардлыг худалдагч талд буцааж төлөх
үүрэг хүлээхгүй байх боломжтой.
Худалдагч нь даатгалыг үүргийг худалдан авагчийн өмнө
хүлээдэггүй.
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг экспортлоход шаардлагатай
бичиг баримт, зөвшөөрлийг бүрдүүлэх үүрэгтэй.

Зураг 3-3. CPT нөхцөлийн бүдүүвч

CPT НӨХЦӨЛИЙН ДАГУУ ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА,
ЭРСДЭЛ, ЗАРДАЛ
А. ХУДАЛДАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛ, ЗАРДАЛ
CPT А.1. Худалдагчийн ерөнхий үүрэг
Худалдагч тал нь худалдааны гэрээний дагуу бараа, бүтээгдэхүүнийг
бэлэн болгох, нэхэмжлэх өгөх мөн гэрээнд заагдсан бусад шаардлагатай
баримтуудыг бүрдүүлэх үүрэгтэй. Талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд А1-ээс
А10-д заасан баримт, бичгүүдийг цахим хэлбэрээр шилжүүлж болно.
CPT А.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа оруулах
шаардлагууд, гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд
Худалдагч нь өөрийн эрсдэл, зардлаар бараа, бүтээгдэхүүнийг
экспортлоход шаардлагатай лиценз болон бусад албан ёсны
зөвшөөрлийг олж авах мөн гаалийн бүрдүүлэлтийг хийх үүрэгтэй.
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CPT А.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээнүүд
а) Тээвэрлэлтийн гэрээ
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг ачаалах газраас (тохиролцсон
худалдагчийн цэг) нэр бүхий очих газарт (худалдан авагчийн цэг) эсвэл
тухайн нэр бүхий газрын ачаа буулгах цэг хүртэл бараа, бүтээгдэхүүнийг
хүргэх тээвэрлэлтийн гэрээг байгуулах ёстой. Гэрээ нь энгийн
нөхцөлтэйгөөр хийгдэж зардлыг нь худалдагч төлнө. Хэрвээ хүргэлт
хийгдэх тухайлсан цэгийг заагаагүй бол худалдагч хүргэлт хийх нэр
бүхий газрын өөрт тохиромжтой цэгийг сонгоно.
б) Даатгалын гэрээнүүд
Худалдагч нь даатгалын гэрээг хийх үүргийг худалдан авагчийн өмнө
хүлээхгүй. Гэхдээ худалдагч нь “худалдан авагчийн хүсэлт, эрсдэлээр,
зардлаар” (хэрвээ байгаа бол) даатгал авахад нь шаардагдах
мэдээллээр хангах ёстой.
CPT А.4. Хүргэлт
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг А3-т заасан өөрийн гэрээлсэн
тээвэрлэгчээр худалдан авагчтай тохирсон хугацааны дотор эсвэл
тохирсон өдөр хүргэж өгөх ёстой.
CPT А.5. Эрсдэл шилжих
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг А4 заалтын дагуу хүргэх хүртэлх
алдагдал болон эвдрэл гэмтлийн бүх эрсдэлийг хариуцна, харин Б5
заалтад заасан нөхцөл байдлын алдагдал, эвдрэл гэмтлийг хүлээхгүй.
CPT А.6. Зардлын хуваарилалт
Худалдагч нь
а) А4-дүгээр заалтын дагуу бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэх хүртэлх бүх
зардлыг хариуцна, харин Б6-д заасан худалдан авагчийн төлөх зардлыг
хариуцахгүй.
б) А3 (а) заалтын дагуу байгуулсан тээврийн гэрээний зардлууд болон
бараа, бүтээгдэхүүнийг ачих мөн талууд тохиролцсон бол буулгах
зардлыг төлнө.
в)
Бараа,
бүтээгдэхүүнийг
экспортлохтой
холбоотой
гаалийн
бүрдүүлэлтийн зардал, татвар, хураамжууд мөн аль ч улсаар дамжуулан
тээвэрлэх тээврийн зардлыг төлнө.
CPT А.7. Худалдан авагч талд мэдэгдэх
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэн талаар
худалдан авагч талд мэдэгдэх ёстой. Мөн худалдагч нь худалдан
авагчийг бараа, бүтээгдэхүүнээ авах тал дээр шаардлагатай арга хэмжээ
авах бололцоогоор хангах үүднээс бүх мэдээллийг худалдан авагч талд
өгөх ёстой.
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CPT А.8. Хүргэлтийн баримт бичиг
Худалдагч нь худалдан авагчийн хүсэлтээр эсвэл тогтсон уламжлалын
дагуу А3 заалтын хүрээнд хийсэн тээвэрлэлтийн гэрээний бичиг баримт,
нотолгоог худалдан авагч талд гаргаж өгөх үүрэгтэй. Бичиг баримт,
нотолгоог хүргэх зардлыг худалдан авагч хариуцна.
Энэхүү тээврийн баримт бичиг нь худалдааны гэрээг тусгасан байх
бөгөөд хүргэлт хийхээр тохиролцсон хугацааны дотор хийгдсэн байна.
Хэрвээ талууд тохирсон бол тээврийн бичиг баримт нь худалдагч
тээврийн бичиг баримтыг шилжүүлэх эсвэл тээвэрлэгч рүү мэдэгдсэнээр
бараа, бүтээгдэхүүнээ транзитын үед дараагийн худалдан авагч нарт
борлуулах бололцоог олгосон байх ёстой. Тээврийн бичиг баримт нь
харилцан тохиролцох хэлбэрээр хийгдсэн бол нөхцөл бүрийг харуулсан
эх хувиудыг худалдан авагч талд танилцуулах ёстой.
CPT А.9. Хянах, савлах, тэмдэглэгээ хийх
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг А4–дүгээр заалтын дагуу хүргэхэд
зайлшгүй шаардагдах хяналтын үйл ажиллагааны (чанар шалгалт,
хэмжилт хийх, жигнэх, тоолох) бүх зардал болон экспортлогч улсын эрх
бүхий ажилтнуудын ачилтын өмнөх үзлэг шалгалтын бүх зардлыг
хариуцна. Савлахгүйгээр зарагддаг бараа, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт
биш л бол худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг өөрийн зардлаар савлах
ёстой. Худалдан авагч тухайн бараа, бүтээгдэхүүний савлагааны талаар
гэрээ байгуулахаас өмнө тухайлсан зааварчилгаа өгөөгүй тохиолдолд
худалдагч өөрийн тээврийн хэрэгсэлд тохиромжтой байдлаар савлаж
болно. Сав баглаа, боодолд ойлгомжтой тэмдэглэгээ хийнэ.
CPT А.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй холбоотой зардлуудад
туслалцаа үзүүлэх
Худалдагч нь худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүнээ сүүлчийн цэг хүртэл
тээвэрлэх болон импортлоход шаардлагатай бичиг баримт, мэдээллийг
(аюулгүй байдлын талаарх мэдээллийг хамруулна) худалдан авагчийн
хүсэлт, эрсдэл, зардлаар хэрэгтэй үед нь олж өгөх, бүрдүүлэхэд
туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй. Худалдагч нь Б10 заалтад дурдсан
мэдээлэл, бичиг баримтыг олж авахтай холбоотойгоор гарсан худалдан
авагчийн төлсөн зардлыг буцаан олгоно.
Б. ХУДАЛДАН АВАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛ,
ЗАРДАЛ
CPT Б.1. Худалдан авагчийн ерөнхий үүрэг
Худалдан авагч гэрээнд заасан бараа, бүтээгдэхүүний үнийн дүнг төлөх
үүрэгтэй. Талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд Б1-ээс Б10-д заасан баримт,
бичгүүдийг цахим хэлбэрээр шилжүүлж болно.
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CPT Б.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа оруулах
шаардлагууд, гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд
Худалдан авагч нь өөрийн эрсдэл, зардлаар бараа, бүтээгдэхүүнийг аль
ч улсаар дамжуулан тээвэрлэх болон импортлоход шаардлагатай лиценз
болон бусад албан ёсны зөвшөөрлийг олж авах мөн гаалийн
бүрдүүлэлтийг хийх үүрэгтэй.
CPT Б.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээнүүд
а) Тээвэрлэлтийн гэрээ
Худалдан авагч нь худалдагчийн өмнө тээвэрлэлтийн гэрээг хийх үүрэг
хүлээхгүй.
б) Даатгалын гэрээнүүд
Худалдан авагч нь даатгалын гэрээг хийх үүргийг худалдагчийн өмнө
хүлээхгүй. Гэхдээ худалдан авагч нь худалдагчийн хүсэлтээр даатгал
авахад шаардлагатай мэдээллийг өгөх үүрэгтэй.
CPT Б.4. Хүргэлтийг хүлээн авах
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4-заалтын дагуу хүргэгдэн ирэх
үед хүргэлтийг хүлээн авах ёстой. Мөн нэрлэсэн газарт ирсэн
тээвэрлэгчээс бараа, бүтээгдэхүүнийг гардан авах үүрэгтэй.
CPT Б.5. Эрсдэл шилжих
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэнээс
хойших бараа, бүтээгдэхүүний эвдрэл, гэмтэл, алдагдлын бүх эрсдэлийг
хариуцна.
Хэрвээ худалдан авагч нь Б7 заалтын дагуу мэдээллийг худалдагч талд
өгөөгүй бол тохирсон өдрөөс эсвэл хүргэлт хийхээр тохирсон хугацаа
дуусах өдрөөс эхлэн бараа, бүтээгдэхүүний эвдрэл, гэмтэл, алдагдлын
бүх эрсдэлийг хүлээнэ.
CPT Б.6. Зардлын хуваарилалт
Худалдан авагч нь А3 (а) заалтад хамаарч байгаа бол дараах
зардлуудыг төлнө:
а) Бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэнээс хойших бүх
зардлууд (А6 заалтад заасан экспортлохтой холбоотой гаалийн
бүрдүүлэлт, татвар, хураамжуудыг төлөхгүй);
б) Хэрвээ худалдагчийн тээвэрлэлтийн гэрээнд хамрагдаагүй бол бараа,
бүтээгдэхүүн нэрлэсэн газраа хүрэх хүртэлх транзит тээврийн бүх
зардал, төлбөр;
в) Хэрвээ худалдагч төлөхөөр тохиролцоогүй бол бараа, бүтээгдэхүүнийг
буулгах зардал;
г) Худалдан авагч Б7 заалтын дагуу зохих мэдэгдэл өгөөгүй бол тохирсон
өдрөөс эсвэл хүргэлт хийхээр тохирсон хугацаа дуусах өдрөөс эхлэн
гарсан бүх нэмэлт зардал;
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д) Хэрвээ худалдагчийн тээвэрлэлтийн гэрээнд хамрагдаагүй бол бараа,
бүтээгдэхүүнийг импортлох үед гарах гаалийн үзлэг шалгалтын төлбөр,
татвар, хураамжууд болон аль ч улсаар дамжуулан тээвэрлэх үеийн
зардал.
CPT Б.7. Худалдагч талд мэдэгдэх
Худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийг тохирсон хугацаанд
хийх цаг болон хүргэлтийг авах газар, цэгийг тодорхойлж энэ талаараа
худалдагч талд хангалттай мэдээлэл өгөх үүрэгтэй.
CPT Б.8. Хүргэлтийг хүлээн авсан нотолгоо
Худалдан авагч нь А8 заалтын шаардлагыг хангасан тээврийн баримт
бичгийг худалдааны гэрээний дагуу хийгдсэн бол хүлээн авна.
CPT Б.9. Бараа, бүтээгдэхүүний үзлэг
Худалдан авагч нь тээвэрлэлтийн (тухайн орноос гарч байгаа) өмнөх
“заавал хийгдэх ёстой үзлэг шалгалтын зардлыг” төлөх үүрэгтэй. Гэхдээ
уг үзлэг шалгалт нь экспортлогч улсын эрх бүхий ажилтнуудын
шаардлагаар хийгдсэн бол үзлэг шалгалтын зардлыг төлөх үүрэггүй
бөгөөд энэ зардлыг талууд харилцан тохиролцож төлнө.
CPT Б.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй холбоотой зардлуудад
туслалцаа үзүүлэх
Худалдагчийг А10 заалтыг хангуулах үүднээс худалдан авагч нь аюулгүй
байдлын талаарх мэдээллийн шаардлагуудыг худалдагч талд цаг
хугацаанд нь мэдэгдэх ёстой.
Худалдан авагч нь А10-д заасан бичиг баримт болон мэдээллийг авахтай
холбоотой худалдагчийн төлсөн төлбөр, зардлыг худалдагч талд буцааж
төлнө.
Худалдан авагч нь худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнээ аль ч улс орноор
дамжуулан тээвэрлэх болон экспортлоход шаардлагатай бичиг баримт,
мэдээллийг худалдагчийн хүсэлт, эрсдэл, зардлаар цаг тухайд нь олж
өгөх, бүрдүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх ёстой.

3.4. CIP – Нэрлэсэн газар хүртэл тээвэрлэлт, даатгал
төлөгдсөн
CIP – Carriege and Insurance paid to (named place of destination) буюу
Нэрлэсэн газар хүртэл тээвэрлэлт, даатгал төлөгдсөн (нэрлэсэн очих
газар).
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг “тээвэрлэх тээвэрлэгчийг өөрөө
сонгон тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээ хийж тээврийн зардал мөн
даатгалыг нь төлж худалдан авагчтай тохирсон хүргэлт хийх нэрлэсэн
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газарт бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэх” нөхцөл (Зураг 3-4). Бүх төрлийн
тээврийн хэрэгсэл ашигласан тээвэрлэлтийн үед хэрэглэж болно. CPT
нөхцөлөөс худалдагч даатгал нэмж авдгаараа ялгаатай. Худалдагч нь
бараа, бүтээгдэхүүнийг нэрлэсэн газар хүргэх хүртэлх алдагдал, эвдрэл
гэмтлийн эрсдэлийг худалдан авагчийн өмнөөс хариуцаж даатгалын
гэрээ хийдэг.
CIP нөхцөл дараах онцлогуудтай:
 Худалдагчийн авах даатгал нь хохирлыг нөхөн төлөх хамгийн доод
хэмжээтэй гэдгийг худалдан авагч анхаарах ёстой. Энэ нь бүрэн
хэмжээний даатгал биш. Хэрвээ худалдан авагч даатгалын
хамгаалалт, нөхөн төлбөрийн хэмжээг өсгөхөөр бол худалдан
авагчтай тохиролцох эсвэл өөрөө нэмэлт даатгал авна.
 Энэ нөхцөлийг ашиглах үед CPT нөхцөлийн адил талуудын эрсдэл
болоод зардлууд өөр өөр газарт худалдагчаас худалдан авагч руу
шилждэг.
 Талууд эрсдэл шилжиж байгаа цэгийг буюу хүргэлт хийх нэрлэсэн
газар, цэг мөн буулгалтын үйлчилгээг хэн хариуцах зэргээ сайтар
тохиролцох шаардлагатай.
 Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг экспортлоход шаардлагатай
бичиг баримт, зөвшөөрлийг бүрдүүлэх үүрэгтэй.
Зураг 3-4. CIP нөхцөлийн бүдүүвч
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CIP НӨХЦӨЛИЙН ДАГУУ ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА,
ЭРСДЭЛ, ЗАРДАЛ
А. ХУДАЛДАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛ, ЗАРДАЛ
CIP А.1. Худалдагчийн ерөнхий үүрэг
Худалдагч тал нь худалдааны гэрээний дагуу бараа, бүтээгдэхүүнийг
бэлэн болгох, нэхэмжлэх өгөх мөн гэрээнд заагдсан бусад шаардлагатай
баримтуудыг бүрдүүлэх үүрэгтэй. Талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд А1-ээс
А10-д заасан баримт, бичгүүдийг цахим хэлбэрээр шилжүүлж болно.
CIP А.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа оруулах шаардлагууд,
гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд
Худалдагч нь өөрийн эрсдэл, зардлаар бараа, бүтээгдэхүүнийг
экспортлоход шаардлагатай лиценз болон бусад албан ёсны
зөвшөөрлийг олж авах мөн гаалийн бүрдүүлэлтийг хийх үүрэгтэй.
CIP А.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээнүүд
а) Тээвэрлэлтийн гэрээ
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг ачаалах газраас (тохиролцсон
худалдагчийн цэг) нэр бүхий очих газарт (худалдан авагчийн цэг) эсвэл
тухайн нэр бүхий газрын ачаа буулгах цэг хүртэл бараа, бүтээгдэхүүнийг
хүргэх тээвэрлэлтийн гэрээг байгуулах ёстой. Гэрээ нь энгийн
нөхцөлтэйгөөр хийгдэж зардлыг нь худалдагч төлнө. Хэрвээ хүргэлт
хийгдэх тухайлсан цэгийг заагаагүй бол худалдагч хүргэлт хийх нэр
бүхий газрын өөрт тохиромжтой цэгийг сонгоно.
б) Даатгалын гэрээнүүд
Худалдагч нь дор хаяж үндсэн нөхөн төлбөрүүд бүхий С зэрэглэлийн
(Institute Cargo Clauses-ийн) ачааны даатгалыг эсвэл үүнтэй ижил төстэй
даатгалыг өөрийн зардлаар худалдан авах үүрэгтэй. Энэ төрлийн
даатгалын нөхөн төлбөр хамгийн бага байдаг. Даатгалын нөхөн
төлбөрийг даатгал хариуцагчаас шууд нэхэмжлэх зорилгоор даатгалын
байцаагч эсвэл худалдагч талыг төлөөлөх нэр хүнд бүхий даатгалын
байгууллага эсвэл тухайн бараа, бүтээгдэхүүнийг даатгуулах сонирхол
бүхий хувь хүнтэй даатгалын гэрээг хийж болно.
Худалдан авагчийн шаардлагаар худалдагч нь Institute Cargo Clausesийн А эсвэл Б төрлийн бусад даатгалыг эсвэл үүнтэй ижил төстэй Insitute
War Clauses болон Institute Strikes Clauses –ийн даатгалыг авч болно.
Энэ тохиолдолд худалдан авагч нь даатгалын төлбөрийг хийхээс гадна
шаардлагатай мэдээллийг худалдагч талд өгнө.
Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээ хамгийн багадаа гэрээний үнийн
дүнгийн 110 хувийг төлөх бөгөөд энэ хэмжээг гэрээнд мөнгөн дүнгээр
тусгана.
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Даатгал нь бараа, бүтээгдэхүүнийг А4 болон А5 заалтуудад заасан
хүргэлт эхлэх цэгээс нэр бүхий хүргэх газар хүртэлх эрсдэлийг хамарна.
Худалдагч нь даатгалын бичиг баримт болон даатгал авсан нотолгоог
худалдан авагч талд өгөх үүрэгтэй. Түүнчлэн худалдан авагчийн нэмэлт
даатгал авахад шаардагдах мэдээллийг худалдагч нь худалдан авагчийн
хүсэлт, эрсдэл, зардлаар олж, бүрдүүлж өгнө.
CIP А.4. Хүргэлт
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг А3-т заасан өөрийн гэрээлсэн
тээвэрлэгчээр худалдан авагчтай тохирсон хугацааны дотор эсвэл
тохирсон өдөр хүргэж өгөх ёстой.
CIP А.5. Эрсдэл шилжих
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг А4 заалтын дагуу хүргэх хүртэлх
алдагдал болон эвдрэл гэмтлийн бүх эрсдэлийг хариуцна, харин Б5
заалтад заасан нөхцөл байдлын алдагдал, эвдрэл гэмтлийг хүлээхгүй.
CIP А.6. Зардлын хуваарилалт
Худалдагч нь
а) А4-дүгээр заалтын дагуу бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэх хүртэлх бүх
зардлыг хариуцна, харин Б6-д заасан худалдан авагчийн төлөх зардлыг
хариуцахгүй.
б) А3 (а) заалтын дагуу байгуулсан тээврийн гэрээний зардлууд болон
бараа, бүтээгдэхүүнийг ачих мөн талууд тохиролцсон бол буулгах
зардлыг төлнө.
в)
Бараа,
бүтээгдэхүүнийг
экспортлохтой
холбоотой
гаалийн
бүрдүүлэлтийн зардал, татвар, хураамжууд мөн аль ч улсаар дамжуулан
тээвэрлэх тээврийн зардлыг төлнө.
CIP А.7. Худалдан авагч талд мэдэгдэх
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэн талаар
худалдан авагч талд мэдэгдэх ёстой. Мөн худалдагч нь худалдан
авагчийг бараа, бүтээгдэхүүнээ авах тал дээр шаардлагатай арга хэмжээ
авах бололцоогоор хангах үүднээс бүх мэдээллийг худалдан авагч талд
өгөх ёстой.
CIP А.8. Хүргэлтийн баримт бичиг
Худалдагч нь худалдан авагчийн хүсэлтээр эсвэл тогтсон уламжлалын
дагуу А3 заалтын хүрээнд хийсэн тээвэрлэлтийн гэрээний бичиг баримт,
нотолгоог худалдан авагч талд гаргаж өгөх үүрэгтэй. Бичиг баримт,
нотолгоог хүргэх зардлыг худалдан авагч хариуцна.
37

Энэхүү тээврийн баримт бичиг нь худалдааны гэрээг тусгасан байх
бөгөөд хүргэлт хийхээр тохиролцсон хугацааны дотор хийгдсэн байна.
Хэрвээ талууд тохирсон бол тээврийн бичиг баримт нь худалдагч
тээврийн бичиг баримтыг шилжүүлэх эсвэл тээвэрлэгч рүү мэдэгдсэнээр
бараа, бүтээгдэхүүнээ транзитын үед дараагийн худалдан авагч нарт
борлуулах бололцоог олгосон байх ёстой.
Тээврийн бичиг баримт нь харилцан тохиролцох хэлбэрээр хийгдсэн бол
нөхцөл бүрийг харуулсан эх хувиудыг худалдан авагч талд танилцуулах
ёстой.
CIP А.9. Хянах, савлах, тэмдэглэгээ хийх
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг А4–дүгээр заалтын дагуу хүргэхэд
зайлшгүй шаардагдах хяналтын үйл ажиллагааны (чанар шалгалт,
хэмжилт хийх, жигнэх, тоолох) бүх зардал болон экспортлогч улсын эрх
бүхий ажилтнуудын ачилтын өмнөх үзлэг шалгалтын бүх зардлыг
хариуцна.
Савлахгүйгээр зарагддаг бараа, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт биш л бол
худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг өөрийн зардлаар савлах ёстой.
Худалдан авагч тухайн бараа, бүтээгдэхүүний савлагааны талаар гэрээ
байгуулахаас өмнө тухайлсан зааварчилгаа өгөөгүй тохиолдолд
худалдагч өөрийн тээврийн хэрэгсэлд тохиромжтой байдлаар савлаж
болно. Сав баглаа, боодолд ойлгомжтой тэмдэглэгээ хийнэ.
CIP А.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй холбоотой зардлуудад
туслалцаа үзүүлэх
Худалдагч нь худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүнээ сүүлчийн цэг хүртэл
тээвэрлэх болон импортлоход шаардлагатай бичиг баримт, мэдээллийг
(аюулгүй байдлын талаарх мэдээллийг хамруулна) худалдан авагчийн
хүсэлт, эрсдэл, зардлаар хэрэгтэй үед нь олж өгөх, бүрдүүлэхэд
туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй. Худалдагч нь Б10 заалтад дурдсан
мэдээлэл, бичиг баримтыг олж авахтай холбоотойгоор гарсан худалдан
авагчийн төлсөн зардлыг буцаан олгоно.
Б. ХУДАЛДАН АВАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛ,
ЗАРДАЛ
CIP Б.1. Худалдан авагчийн ерөнхий үүрэг
Худалдан авагч гэрээнд заасан бараа, бүтээгдэхүүний үнийн дүнг төлөх
үүрэгтэй. Талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд Б1-ээс Б10-д заасан баримт,
бичгүүдийг цахим хэлбэрээр шилжүүлж болно.
CIP Б.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа оруулах шаардлагууд,
гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд
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Худалдан авагч нь өөрийн эрсдэл, зардлаар бараа, бүтээгдэхүүнийг аль
ч улсаар дамжуулан тээвэрлэх болон импортлоход шаардлагатай лиценз
болон бусад албан ёсны зөвшөөрлийг олж авах мөн гаалийн
бүрдүүлэлтийг хийх үүрэгтэй.
CIP Б.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээнүүд
а) Тээвэрлэлтийн гэрээ
Худалдан авагч нь худалдагчийн өмнө тээвэрлэлтийн гэрээг хийх үүрэг
хүлээхгүй.
б) Даатгалын гэрээнүүд
Худалдан авагч нь даатгалын гэрээг хийх үүргийг худалдагчийн өмнө
хүлээхгүй. Гэхдээ худалдан авагч нь өөрөө хүсэлт гаргаж А3 (б) заалтын
дагуу худалдагчаар нэмэлт даатгал авхуулахаар бол худалдагч талд
шаардлагатай мэдээллийг өгөх үүрэгтэй.
CIP Б.4. Хүргэлтийг хүлээн авах
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4-заалтын дагуу хүргэгдэн ирэх
үед хүргэлтийг хүлээн авах ёстой. Мөн нэрлэсэн газарт ирсэн
тээвэрлэгчээс бараа, бүтээгдэхүүнийг гардан авах үүрэгтэй.
CIP Б.5. Эрсдэл шилжих
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэнээс
хойших бараа, бүтээгдэхүүний эвдрэл, гэмтэл, алдагдлын бүх эрсдэлийг
хариуцна.
Хэрвээ худалдан авагч нь Б7 заалтын дагуу мэдээллийг худалдагч талд
өгөөгүй бол тохирсон өдрөөс эсвэл хүргэлт хийхээр тохирсон хугацаа
дуусах өдрөөс эхлэн бараа, бүтээгдэхүүний эвдрэл, гэмтэл, алдагдлын
бүх эрсдэлийг хүлээнэ.
CIP Б.6. Зардлын хуваарилалт
Худалдан авагч нь А3 (а) заалтад хамаарч байгаа бол дараах
зардлуудыг төлнө:
а) Бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэнээс хойших бүх
зардлууд (А6 заалтад заасан экспортлохтой холбоотой гаалийн
бүрдүүлэлт, татвар, хураамжуудыг төлөхгүй);
б) Хэрвээ худалдагчийн тээвэрлэлтийн гэрээнд хамрагдаагүй бол бол
бараа, бүтээгдэхүүн нэрлэсэн газраа хүрэх хүртэлх транзит тээврийн бүх
зардал, төлбөр;
в) Хэрвээ худалдагч төлөхөөр тохиролцоогүй бол бараа, бүтээгдэхүүнийг
буулгах зардал;
г) Худалдан авагч Б7 заалтын дагуу зохих мэдэгдэл өгөөгүй бол тохирсон
өдрөөс эсвэл хүргэлт хийхээр тохирсон хугацаа дуусах өдрөөс эхлэн
гарсан бүх нэмэлт зардал;
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д) Хэрвээ худалдагчийн тээвэрлэлтийн гэрээнд хамрагдаагүй бол бараа,
бүтээгдэхүүнийг импортлох үед гарах гаалийн үзлэг шалгалтын төлбөр,
татвар, хураамжууд болон аль ч улсаар дамжуулан тээвэрлэх үеийн
зардал.
CIP Б.7. Худалдагч талд мэдэгдэх
Худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийг тохирсон хугацаанд
хийх цаг болон хүргэлтийг авах газар, цэгийг тодорхойлж энэ талаараа
худалдагч талд хангалттай мэдээлэл өгөх үүрэгтэй.
CIP Б.8. Хүргэлтийг хүлээн авсан нотолгоо
Худалдан авагч нь А8 заалтын шаардлагыг хангасан тээврийн баримт
бичгийг худалдааны гэрээний дагуу хийгдсэн бол хүлээн авна.
CIP Б.9. Бараа, бүтээгдэхүүний үзлэг
Худалдан авагч нь тээвэрлэлтийн (тухайн орноос гарч байгаа) өмнөх
“заавал хийгдэх ёстой үзлэг шалгалтын зардлыг” төлөх үүрэгтэй. Гэхдээ
уг үзлэг шалгалт нь экспортлогч улсын эрх бүхий ажилтнуудын
шаардлагаар хийгдсэн бол үзлэг шалгалтын зардлыг төлөх үүрэггүй
бөгөөд энэ зардлыг талууд харилцан тохиролцож төлнө.
CIP Б.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй холбоотой зардлуудад
туслалцаа үзүүлэх
Худалдагчийг А10 заалтыг хангуулах үүднээс худалдан авагч нь аюулгүй
байдлын талаарх мэдээллийн шаардлагуудыг худалдагч талд цаг
хугацаанд нь мэдэгдэх ёстой.
Худалдан авагч нь А10-д заасан бичиг баримт болон мэдээллийг авахтай
холбоотой худалдагчийн төлсөн төлбөр, зардлыг худалдагч талд буцааж
төлнө.
Худалдан авагч нь худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнээ аль ч улс орноор
дамжуулан тээвэрлэх болон экспортлоход шаардлагатай бичиг баримт,
мэдээллийг худалдагчийн хүсэлт, эрсдэл, зардлаар цаг тухайд нь олж
өгөх, бүрдүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх ёстой.

3.5. DAT – Терминал дээр хүргэх
DAT – Delivered at terminal (named terminal at port or place of destination)
буюу
Терминал дээр хүргэх (нэр бүхий очих газар эсвэл хүрэх боомтын
терминал).
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг “очих боомтын эсвэл нэр бүхий
очих газрын нэрлэсэн терминалд байгаа худалдан авагчийн хүргэлт авах
байршилд хүргэж буулгах” нөхцөл (Зураг 3-5). Терминал гэдэг ойлголтод
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дээвэртэй дээвэргүй усан боомтын тавцан, агуулах, чингэлгийн хашаа
мөн автозам, төмөр зам, агаарын тээврийн терминалуудыг хамруулна.
DAT нөхцөл дараах онцлогуудтай:
 Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг терминалд хүргэх, буулгах бүх
эрсдэлийг хариуцна.
 Худалдагчийн хариуцах эрсдэл терминалын байршлаас хамаарах
учраас талууд нь тохиролцсон боомт эсвэл очих газрын
терминалын байршлыг нарийвчлан тодотгох шаардлагатай.
 Худалдагчийн тээвэрлэлтийн гэрээнд энэхүү терминалын
байршлыг нарийвчлан тусгах нь эрсдэлийг бууруулах үндсэн арга
болдог.
 Талууд даатгалын үүргийг бие биеийнхээ өмнө хүлээдэггүй.
 Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүний экспортын гаалийн бүрдүүлэлт,
үзлэг,
шалгалтыг
хариуцдаг.
Харин
импортын
гаалийн
бүрдүүлэлтийг хариуцах үүрэг хүлээдэггүй.
 Талууд нь бараа, бүтээгдэхүүнийг терминалаас өөр газарт дахин
тээвэрлэх үед үүсэх бүх эрсдэл, зардлыг худалдагч хариуцахаар
тохиролцвол DAT нөхцөлийг бус харин DAP эсвэл DDP
нөхцөлүүдийг ашиглах хэрэгтэй.
Зураг 3-5. DAT нөхцөлийн бүдүүвч

DAT НӨХЦӨЛИЙН ДАГУУ ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА,
ЭРСДЭЛ, ЗАРДАЛ
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А. ХУДАЛДАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛ, ЗАРДАЛ
DAT А.1. Худалдагчийн ерөнхий үүрэг
Худалдагч тал нь худалдааны гэрээний дагуу бараа, бүтээгдэхүүнийг
бэлэн болгох, нэхэмжлэх өгөх мөн гэрээнд заагдсан бусад шаардлагатай
баримтуудыг бүрдүүлэх үүрэгтэй. Талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд А1-ээс
А10-д заасан баримт, бичгүүдийг цахим хэлбэрээр шилжүүлж болно.
DAT А.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа оруулах
шаардлагууд, гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд
Худалдагч нь өөрийн эрсдэл, зардлаар бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэлт
авах байршилд хүргэхээс өмнө аль ч улсаар дамжуулан тээвэрлэх болон
экспортлоход шаардлагатай лиценз, бусад албан ёсны зөвшөөрлийг олж
авах, мөн гаалийн бүрдүүлэлтийг хийх үүрэгтэй.
DAT А.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээнүүд
а) Тээвэрлэлтийн гэрээ
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг “очих газрын эсвэл тохиролцсон
боомтын нэрлэсэн терминалд” хүргэх тээвэрлэлтийн гэрээг өөрийн
зардлаар хийнэ. Хэрвээ нэрлэсэн терминалыг талууд тохиролцоогүй
эсвэл тодорхойлоогүй бол худалдагч нь хүргэлт хийхэд тохиромжтой
терминалыг “очих газрын эсвэл тохиролцсон боомт” дээр сонгож болно.
б) Даатгалын гэрээнүүд
Худалдагч нь даатгалын гэрээг хийх үүргийг худалдан авагчийн өмнө
хүлээхгүй. Гэхдээ худалдагч нь “худалдан авагчийн хүсэлт, эрсдэл,
зардлаар” (хэрвээ байгаа бол) даатгал авахад нь шаардагдах
мэдээллээр хангах ёстой.
DAT А.4. Хүргэлт
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг тохирсон хугацааны дотор эсвэл
тохирсон өдөр А3(а) заалтад заасан терминалд хүргэж худалдан
авагчийн ачаа авах байрлалд тээврийн хэрэгслээс буулгаж өгнө.
DAT А.5. Эрсдэл шилжих
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг А4 заалтын дагуу хүргэх хүртэлх
алдагдал болон эвдрэл гэмтлийн бүх эрсдэлийг хариуцна, харин Б5
заалтад заасан нөхцөл байдлын алдагдал, эвдрэл гэмтлийг хүлээхгүй.

42

DAT А.6. Зардлын хуваарилалт
Худалдагч нь
а) А3 (а) заалтын дагуу бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэх хүртэлх бүх
зардлыг хариуцна, харин Б6-д заасан худалдан авагчийн төлөх зардлыг
хариуцахгүй.
б) Бараа, бүтээгдэхүүнийг А4 заалтын дагуу хүргэхээс өмнө аль ч улсаар
дамжуулан тээвэрлэх зардал болон экспортлохтой холбоотой гаалийн
бүрдүүлэлтийн зардал, татвар, хураамжуудыг төлнө.
DAT А.7. Худалдан авагч талд мэдэгдэх
Худалдагч нь худалдан авагчийг бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтээ авах
тал дээр шаардлагатай арга хэмжээ авах бололцоогоор хангах үүднээс
хүргэлтийн талаарх бүх мэдээллийг өгч байх ёстой.
DAT А.8. Хүргэлтийн баримт бичиг
Худалдагч нь А4/Б4 заалтуудын дагуу хийгдсэн бараа, бүтээгдэхүүний
хүргэлтийг худалдан авагч хүлээн авахад шаардлагатай бичиг баримтыг
худалдан авагч талд өөрийн зардлаар өгөх үүрэгтэй.
DAT А.9. Хянах, савлах, тэмдэглэгээ хийх
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг А4–дүгээр заалтын дагуу хүргэхэд
зайлшгүй шаардагдах хяналтын үйл ажиллагааны (чанар шалгалт,
хэмжилт хийх, жигнэх, тоолох г.м) бүх зардал болон экспортлогч улсын
эрх бүхий ажилтнуудын ачилтын өмнөх үзлэг шалгалтын зардлыг
хариуцна.
Савлахгүйгээр зарагддаг бараа, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт биш л бол
худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг өөрийн зардлаар савлах ёстой.
Худалдан авагч тухайн бараа, бүтээгдэхүүний савлагааны талаар гэрээ
байгуулахаас өмнө тухайлсан зааварчилгаа өгөөгүй тохиолдолд
худалдагч өөрийн тээврийн хэрэгсэлд тохиромжтой байдлаар савлаж
болно. Сав баглаа, боодолд ойлгомжтой тэмдэглэгээ хийнэ.
DAT А.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй холбоотой зардлуудад
туслалцаа үзүүлэх
Худалдагч нь худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүнээ сүүлчийн цэг хүртэл
тээвэрлэх болон импортлоход шаардлагатай бичиг баримт, мэдээллийг
(аюулгүй байдлын талаарх мэдээллийг хамруулна) худалдан авагчийн
хүсэлт, эрсдэл, зардлаар хэрэгтэй үед нь олж өгөх, бүрдүүлэхэд
туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй. Худалдагч нь Б10 заалтад дурдсан
мэдээлэл, бичиг баримтыг олж авахтай холбоотойгоор гарсан худалдан
авагчийн төлсөн зардлыг буцаан олгоно.
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Б. ХУДАЛДАН АВАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛ,
ЗАРДАЛ
DAT Б.1. Худалдан авагчийн ерөнхий үүрэг
Худалдан авагч гэрээнд заасан бараа, бүтээгдэхүүний үнийн дүнг төлөх
үүрэгтэй. Талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд Б1-ээс Б10-д заасан баримт,
бичгүүдийг цахим хэлбэрээр шилжүүлж болно.
DAT Б.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа оруулах
шаардлагууд, гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд
Худалдан авагч нь өөрийн эрсдэл, зардлаар бараа, бүтээгдэхүүнийг аль
ч улсаар дамжуулан тээвэрлэх болон импортлоход шаардлагатай лиценз
болон бусад албан ёсны зөвшөөрлийг олж авах мөн гаалийн
бүрдүүлэлтийг хийх үүрэгтэй.
DAT Б.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээнүүд
а) Тээвэрлэлтийн гэрээ
Худалдан авагч нь худалдагчийн өмнө тээвэрлэлтийн гэрээг хийх үүрэг
хүлээхгүй.
б) Даатгалын гэрээнүүд
Худалдан авагч нь даатгалын гэрээг хийх үүргийг худалдагчийн өмнө
хүлээхгүй. Гэхдээ худалдан авагч нь худалдагчийн хүсэлтээр даатгал
авахад шаардлагатай мэдээллийг гаргаж өгөх үүрэгтэй.
DAT Б.4. Хүргэлтийг хүлээн авах
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4-заалтын дагуу хүргэгдэн ирэх
үед хүргэлтийг хүлээн авах ёстой.
DAT Б.5. Эрсдэл шилжих
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэнээс
хойших бараа, бүтээгдэхүүний эвдрэл, гэмтэл, алдагдлын бүх эрсдэлийг
хариуцна.
Мөн
а) худалдан авагч нь Б2 заалтын өөрийн үүргийг биелүүлээгүйгээс
шалтгаалсан бараа, бүтээгдэхүүнд үүсэх алдагдал, эвдрэл гэмтлийн бүх
эрсдэлийг хариуцна.
б) худалдан авагч нь Б7 заалтын дагуу худалдагч талд мэдэгдэл өгөөгүй
бол
тохирсон өдрөөс эсвэл хүргэлт хийхээр тохирсон хугацаа дуусах өдрөөс
эхлэн бараа, бүтээгдэхүүний эвдрэл, гэмтэл, алдагдлын бүх эрсдэлийг
хүлээнэ.
DAT Б.6. Зардлын хуваарилалт
Худалдан авагч нь дараах зардлуудыг төлнө:
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а) Бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэнээс хойших бүх
зардлууд;
б) Худалдан авагч Б2 заалтын үүргээ биелүүлээгүй мөн Б7 заалтын дагуу
зохих мэдэгдэл өгөөгүйгээс шалтгаалан гарах нэмэгдэл зардлууд;
в) Бараа, бүтээгдэхүүнийг импортлох үед гарах гаалийн үзлэг шалгалтын
төлбөр, татвар, хураамжууд.
DAT Б.7. Худалдагч талд мэдэгдэх
Худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийг тохирсон хугацаанд
хийх цаг болон хүргэлтийг авах терминалын цэгийг тодорхойлж энэ
талаараа худалдагч талд хангалттай мэдээлэл өгөх үүрэгтэй.
DAT Б.8. Хүргэлтийг хүлээн авсан нотолгоо
Худалдан авагч А8 заалтад дурдсан бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийн
нотолгоо, тээврийн бичиг баримтыг хүлээн авах үүрэгтэй.
DAT Б.9. Бараа, бүтээгдэхүүний үзлэг
Худалдан авагч нь тээвэрлэлтийн (тухайн орноос гарч байгаа) өмнөх
“заавал хийгдэх ёстой үзлэг шалгалтын зардлыг” төлөх үүрэгтэй. Гэхдээ
уг үзлэг шалгалт нь экспортлогч улсын эрх бүхий ажилтнуудын
шаардлагаар хийгдсэн бол үзлэг шалгалтын зардлыг төлөх үүрэггүй
бөгөөд энэ зардлыг талууд харилцан тохиролцож төлнө.
DAT Б.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй холбоотой зардлуудад
туслалцаа үзүүлэх
Худалдагчийг А10 заалтыг хангуулах үүднээс худалдан авагч нь аюулгүй
байдлын талаарх мэдээллийн шаардлагуудыг худалдагч талд цаг
хугацаанд нь мэдэгдэх ёстой.
Худалдан авагч нь А10-д заасан бичиг баримт болон мэдээллийг авахтай
холбоотой худалдагчийн төлсөн төлбөр, зардлыг худалдагч талд буцааж
төлнө.
Худалдан авагч нь худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнээ аль ч улс орноор
дамжуулан тээвэрлэх болон экспортлоход шаардлагатай бичиг баримт,
мэдээллийг худалдагчийн хүсэлт, эрсдэл, зардлаар цаг тухайд нь олж
өгөх, бүрдүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх ёстой.

3.6. DAP – Нэрлэсэн газарт хүргэх
DAP – Delivered at plaсe (named place of destination) буюу Нэрлэсэн
газарт хүргэх (нэр бүхий очих газар).
Худалдагч нь “бараа, бүтээгдэхүүн хүргэгдэн очих нэр бүхий газарт
байгаа
худалдан
авагчийн
хүргэлт
авах
байршилд
бараа,
бүтээгдэхүүнийг буулгахад бэлэн байдлаар” хүргэх нөхцөл. Очих боомт,
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терминалаас тусдаа байрших худалдан авагчийн албан байр, үйлдвэр,
агуулах эсвэл бараа авах цэг гэх мэт газруудыг очих газраар сонгодог.
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг очих боомт дээр буулгаж эцсийн
тээврийн хэрэгсэлд ачаалж хүргэлт авах байршилд авчрах хүртэлх бүх
эрсдэлийг хариуцна (Зураг 3-6).
DAP нөхцөл дараах онцлогуудтай:
 Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг очих боомт, терминал дээр
буулгаад эцсийн тээвэрлэгчийн тээврийн хэрэгсэлд ачаалж
худалдан авагчийн хүргэлт авах байршилд тээврийн хэрэгслээс
буулгахгүйгээр хүргэж өгнө.
 Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэх нэрлэсэн газрын
хүргэлт авах байршил хүртэлх эрсдэлийг хариуцдаг учраас талууд
энэхүү
байршлыг
нарийвчлан
тодорхойлж
тохиролцох
шаардлагатай.
 Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх гэрээ хийвэл
тээвэрлэгч этгээдэд хүргэлт авах байршлыг нарийвчлан
тодорхойлж гэрээндээ тусгах хэрэгтэй.
 Худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүнийг буулгах үүрэг хүлээдэг.
 Хэрэв худалдагчийн тээвэрлэгч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг
буулгаад худалдагч буулгалтын зардлыг төлбөл талууд харилцан
тохиролцоогүй бол худалдан авагч энэхүү төлбөрийг худалдагч
талд буцаан төлөх үүрэг хүлээхгүй.
 Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг экспортлоход бэлэн болгож
гаалийн бүрдүүлэлт хийх үүрэгтэй. Гэхдээ импортын гаалийн
бүрдүүлэлтийг хариуцахгүй.
 Талууд бараа, бүтээгдэхүүний импортын гаалийн бүрдүүлэлтийг
худалдагчаар хариуцуулахаар тохиролцвол DAP нөхцөлийг бус
DDP нөхцөлийг ашиглах хэрэгтэй.
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Зураг 3-6. DAP нөхцөлийн бүдүүвч

DAP НӨХЦӨЛИЙН ДАГУУ ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА,
ЭРСДЭЛ, ЗАРДАЛ
А. ХУДАЛДАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛ, ЗАРДАЛ
DAP А.1. Худалдагчийн ерөнхий үүрэг
Худалдагч тал нь худалдааны гэрээний дагуу бараа, бүтээгдэхүүнийг
бэлэн болгох, нэхэмжлэх өгөх мөн гэрээнд заагдсан бусад шаардлагатай
баримтуудыг бүрдүүлэх үүрэгтэй. Талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд А1-ээс
А10-д заасан баримт, бичгүүдийг цахим хэлбэрээр шилжүүлж болно.
DAP А.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа оруулах
шаардлагууд, гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд
Худалдагч нь өөрийн эрсдэл, зардлаар бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэлт
авах байршилд хүргэхээс өмнө аль ч улсаар дамжуулан тээвэрлэх болон
экспортлоход шаардлагатай лиценз, бусад албан ёсны зөвшөөрлийг олж
авах, мөн гаалийн бүрдүүлэлтийг хийх үүрэгтэй.
DAP А.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээнүүд
а) Тээвэрлэлтийн гэрээ
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг “нэр бүхий очих газарт байгаа
худалдан авагчийн хүргэлт авах байршилд эсвэл тохиролцсон цэгт”
хүргэх тээвэрлэлтийн гэрээг өөрийн зардлаар хийнэ. Хэрвээ тухайлсан
цэгийг талууд тохиролцоогүй эсвэл тодорхойлоогүй бол худалдагч нь
хүргэлт хийхэд тохиромжтой цэгийг нэр бүхий очих газарт сонгож болно.
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б) Даатгалын гэрээнүүд
Худалдагч нь даатгалын гэрээг хийх үүргийг худалдан авагчийн өмнө
хүлээхгүй. Гэхдээ худалдагч нь “худалдан авагчийн хүсэлт, эрсдэл,
зардлаар” (хэрвээ байгаа бол) даатгал авахад нь шаардагдах
мэдээллээр хангах ёстой.
DAP А.4. Хүргэлт
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг тохирсон хугацааны дотор эсвэл
тохирсон өдөр “нэр бүхий очих газрын тохиролцсон цэгт байгаа худалдан
авагчийн хүргэлт авах байршилд” буулгахад бэлэн болгон хүргэж өгнө.
DAP А.5. Эрсдэл шилжих
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг А4 заалтын хүргэх хүртэлх алдагдал
болон эвдрэл гэмтлийн бүх эрсдэлийг хариуцна, харин Б5 заалтад
заасан нөхцөл байдлын алдагдал, эвдрэл гэмтлийг хүлээхгүй.
DAP А.6. Зардлын хуваарилалт
Худалдагч нь
а) А3 (а) заалтын зардал болоод бараа, бүтээгдэхүүнийг А4 заалтын
дагуу хүргэх хүртэлх бүх зардлуудыг хариуцна. Харин Б6-д заасан
худалдан авагчийн төлөх зардлыг хариуцахгүй.
б) Бараа, бүтээгдэхүүнийг “худалдан авагчийн хүргэлт авах тохиролцсон
цэгт” буулгах зардал нь худалдагчийн хийсэн тээвэрлэлтийн гэрээнд
хамрагдсан бол буулгалтын зардлыг хариуцна.
в) А4 заалтын дагуу хийгдэх хүргэлтээс өмнөх бараа, бүтээгдэхүүнийг
экспортлохтой холбоотой гаалийн бүрдүүлэлтийн зардал, татвар,
хураамжууд мөн аль ч улсаар дамжуулан тээвэрлэх тээврийн зардлыг
төлнө.
DAP А.7. Худалдан авагч талд мэдэгдэх
Худалдагч нь худалдан авагчийг хүргэгдсэн бараа, бүтээгдэхүүнээ авах
тал дээр шаардлагатай арга хэмжээ авах бололцоогоор хангах үүднээс
хүргэлтийн талаарх бүх мэдээллийг өгч байх ёстой.
DAP А.8. Хүргэлтийн баримт бичиг
Худалдагч нь А4/Б4 заалтуудын дагуу хийгдсэн бараа, бүтээгдэхүүний
хүргэлтийг худалдан авагч хүлээн авахад шаардлагатай бичиг баримтыг
худалдан авагч талд өөрийн зардлаар өгөх үүрэгтэй.
DAP А.9. Хянах, савлах, тэмдэглэгээ хийх
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг А4–дүгээр заалтын дагуу хүргэхэд
зайлшгүй шаардагдах хяналтын үйл ажиллагааны (чанар шалгалт,
хэмжилт хийх, жигнэх, тоолох г.м) бүх зардал болон экспортлогч улсын
эрх бүхий ажилтнуудын ачилтын өмнөх үзлэг шалгалтын бүх зардлыг
хариуцна.
48

Савлахгүйгээр зарагддаг бараа, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт биш л бол
худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг өөрийн зардлаар савлах ёстой.
Худалдан авагч тухайн бараа, бүтээгдэхүүний савлагааны талаар гэрээ
байгуулахаас өмнө тухайлсан зааварчилгаа өгөөгүй тохиолдолд
худалдагч өөрийн тээврийн хэрэгсэлд тохиромжтой байдлаар савлаж
болно. Сав баглаа, боодолд ойлгомжтой тэмдэглэгээ хийнэ.
DAP А.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй холбоотой зардлуудад
туслалцаа үзүүлэх
Худалдагч нь худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүнээ сүүлчийн цэг хүртэл
тээвэрлэх болон импортлоход шаардлагатай бичиг баримт, мэдээллийг
(аюулгүй байдлын талаарх мэдээллийг хамруулна) худалдан авагчийн
хүсэлт, эрсдэл, зардлаар хэрэгтэй үед нь олж өгөх, бүрдүүлэхэд
туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй.
Худалдагч нь Б10 заалтад дурдсан мэдээлэл, бичиг баримтыг олж
авахтай холбоотойгоор гарсан худалдан авагчийн төлсөн зардлыг
буцаан олгоно.
Б. ХУДАЛДАН АВАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛ,
ЗАРДАЛ
DAP Б.1. Худалдан авагчийн ерөнхий үүрэг
Худалдан авагч гэрээнд заасан бараа, бүтээгдэхүүний үнийн дүнг төлөх
үүрэгтэй. Талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд Б1-ээс Б10-д заасан баримт,
бичгүүдийг цахим хэлбэрээр шилжүүлж болно.
DAP Б.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа оруулах
шаардлагууд, гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд
Худалдан авагч нь өөрийн эрсдэл, зардлаар бараа, бүтээгдэхүүнийг аль
ч улсаар дамжуулан тээвэрлэх болон импортлоход шаардлагатай лиценз
болон бусад албан ёсны зөвшөөрлийг олж авах мөн гаалийн
бүрдүүлэлтийг хийх үүрэгтэй.
DAP Б.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээнүүд
а) Тээвэрлэлтийн гэрээ
Худалдан авагч нь худалдагчийн өмнө тээвэрлэлтийн гэрээг хийх үүрэг
хүлээхгүй.
б) Даатгалын гэрээнүүд
Худалдан авагч нь даатгалын гэрээг хийх үүргийг худалдагчийн өмнө
хүлээхгүй. Гэхдээ худалдан авагч нь худалдагчийн хүсэлтээр даатгал
авахад шаардлагатай мэдээллийг гаргаж өгөх үүрэгтэй.
DAP Б.4. Хүргэлтийг хүлээн авах
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4-заалтын дагуу хүргэгдэн ирэх
үед хүргэлтийг хүлээн авах ёстой.
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DAP Б.5. Эрсдэл шилжих
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэнээс
хойших бараа, бүтээгдэхүүний эвдрэл, гэмтэл, алдагдлын бүх эрсдэлийг
хариуцна.
Мөн
а) худалдан авагч нь Б2 заалтын өөрийн үүргийг биелүүлээгүйгээс
шалтгаалсан бараа, бүтээгдэхүүнд үүсэх алдагдал, эвдрэл гэмтлийн бүх
эрсдэлийг хариуцна.
б) худалдан авагч нь Б7 заалтын дагуу худалдагч талд мэдэгдэл өгөөгүй
бол
тохирсон өдрөөс эсвэл хүргэлт хийхээр тохирсон хугацаа дуусах өдрөөс
эхлэн бараа, бүтээгдэхүүний эвдрэл, гэмтэл, алдагдлын бүх эрсдэлийг
хүлээнэ.
DAP Б.6. Зардлын хуваарилалт
Худалдан авагч нь дараах зардлуудыг төлнө:
а) Бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэнээс хойших бүх
зардлууд;
б) Худалдагчийн тээврийн гэрээнд хамрагдаагүй бол хүргэлтээр ирсэн
бараа, бүтээгдэхүүнийг буулгах зардлыг;
в) Худалдан авагч Б2 заалтын үүргээ биелүүлээгүй мөн Б7 заалтын дагуу
зохих мэдэгдэл өгөөгүйгээс шалтгаалан гарах нэмэгдэл зардлууд;
г) Бараа, бүтээгдэхүүнийг импортлох үед гарах гаалийн үзлэг шалгалтын
төлбөр, татвар, хураамжууд.
DAP Б.7. Худалдагч талд мэдэгдэх
Худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийг тохирсон хугацаанд
хийх цаг болон хүргэлтийг авах нэр бүхий газрын цэгийг тодорхойлж энэ
талаараа худалдагч талд хангалттай мэдээлэл өгөх үүрэгтэй.
DAP Б.8. Хүргэлтийг хүлээн авсан нотолгоо
Худалдан авагч А8 заалтад дурдсан бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийн
нотолгоо, тээврийн бичиг баримтыг хүлээн авах үүрэгтэй.
DAP Б.9. Бараа, бүтээгдэхүүний үзлэг
Худалдан авагч нь тээвэрлэлтийн (тухайн орноос гарч байгаа) өмнөх
“заавал хийгдэх ёстой үзлэг шалгалтын зардлыг” төлөх үүрэгтэй. Гэхдээ
уг үзлэг шалгалт нь экспортлогч улсын эрх бүхий ажилтнуудын
шаардлагаар хийгдсэн бол үзлэг шалгалтын зардлыг төлөх үүрэггүй
бөгөөд энэ зардлыг талууд харилцан тохиролцож төлнө.
DAP Б.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй холбоотой зардлуудад
туслалцаа үзүүлэх
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Худалдагчийг А10 заалтыг хангуулах үүднээс худалдан авагч нь аюулгүй
байдлын талаарх мэдээллийн шаардлагуудыг худалдагч талд цаг
хугацаанд нь мэдэгдэх ёстой.
Худалдан авагч нь А10-д заасан бичиг баримт болон мэдээллийг авахтай
холбоотой худалдагчийн төлсөн төлбөр, зардлыг худалдагч талд буцааж
төлнө.
Худалдан авагч нь худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнээ аль ч улс орноор
дамжуулан тээвэрлэх болон экспортлоход шаардлагатай аюулгүй
байдлын талаарх болоод бусад бичиг баримт, мэдээллийг “худалдагчийн
хүсэлт, эрсдэл, зардлаар” цаг тухайд нь олж өгөх, бүрдүүлэхэд
туслалцаа үзүүлэх ёстой.

3.7. DDP – Хүргэлтийг бүрэн төлж хүргэх
DDP – Delivered duty paid (named place of destination) буюу Хүргэлтийг
бүрэн төлж хүргэх (нэр бүхий очих газар).
Худалдагч нь “бараа, бүтээгдэхүүнийг импортын гаалийн үзлэг,
шалгалтад оруулан нэр бүхий очих газарт байгаа худалдан авагчийн
хүргэлт авах байршилд буулгахад бэлэн байдлаар” хүргэх нөхцөл.
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг нэр бүхий газарт хүргэж худалдан
авагч тал хүлээн авах хүртэлх бүх эрсдэл, зардлыг хариуцахаас гадна
экспорт болон импортын гаалийн үзлэг шалгалтад оруулж холбогдох
төлбөр, хураамжийг төлнө.
DDP нөхцөл дараах онцлогуудтай:
 Худалдагч нь хамгийн өндөр эрсдэл, зардал хүлээдэг (Зураг 3-7).
 Талууд бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэх “нэрлэсэн газрын хүргэлт
авах
байршлыг”
нарийвчлан
тодорхойлж
тохиролцох
шаардлагатай. Учир нь:
i. Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэх нэрлэсэн
газрын хүргэлт авах байршил хүртэлх бүх эрсдэлийг
хариуцдаг.
ii.
Худалдагчийн эрсдэл, зардал хамгийн өндөр байдаг.
 Худалдан авагч нь “нэр бүхий очих газарт байгаа худалдан
авагчийн хүргэлт авах байршилд” хүргэгдэн ирсэн бараа,
бүтээгдэхүүнийг буулгах үүрэг хүлээдэг. Хэрэв худалдагчийн
тээвэрлэгч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг буулгаад худалдагч
буулгалтын зардлыг төлбөл талууд харилцан тохиролцоогүй бол
худалдан авагч энэхүү төлбөрийг худалдагч талд буцаан төлөх
үүрэг хүлээхгүй.
 Импортын үйл ажиллагаатай холбоотой гардаг нэмэгдсэн өртгийн
болон бусад татваруудыг талууд хуваалцахаар худалдааны
гэрээндээ тохиролцоогүй бол худалдагч төлдөг.
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Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг экспортлоход бэлэн болгож
гаалийн
бүрдүүлэлт
хийхээс
гадна
импортын
гаалийн
бүрдүүлэлтийг хариуцна.
Хэрвээ худалдагч импортын гаалийн үзлэг шалгалтыг хийлгэх
чадамжгүй бол энэхүү DDP нөхцөлийг сонгох хэрэггүй харин
худалдан авагч импортын гаалийн бүрдүүлэлтийг хариуцдаг DAP
нөхцөл илүү тохиромжтой.

Зураг 3-7. DDP нөхцөлийн бүдүүвч

DDP НӨХЦӨЛИЙН ДАГУУ ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА,
ЭРСДЭЛ, ЗАРДАЛ
А. ХУДАЛДАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛ, ЗАРДАЛ
DDP А.1. Худалдагчийн ерөнхий үүрэг
Худалдагч тал нь худалдааны гэрээний дагуу бараа, бүтээгдэхүүнийг
бэлэн болгох, нэхэмжлэх өгөх мөн гэрээнд заагдсан бусад шаардлагатай
баримтуудыг бүрдүүлэх үүрэгтэй. Талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд А1-ээс
А10-д заасан баримт, бичгүүдийг цахим хэлбэрээр шилжүүлж болно.
DDP А.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа оруулах
шаардлагууд, гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд
Худалдагч нь өөрийн эрсдэл, зардлаар бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэлт
авах байршилд хүргэхээс өмнө аль ч улсаар дамжуулан тээвэрлэх болон
экспортлох, импортлоход шаардлагатай лиценз, бусад албан ёсны
зөвшөөрлийг олж авах, мөн гаалийн бүрдүүлэлтийг хийх үүрэгтэй.
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DDP А.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээнүүд
а) Тээвэрлэлтийн гэрээ
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг “нэр бүхий очих газарт байгаа
худалдан авагчийн хүргэлт авах байршилд эсвэл тохиролцсон цэгт”
хүргэх тээвэрлэлтийн гэрээг өөрийн зардлаар хийнэ. Хэрвээ тухайлсан
байршил, цэгийг талууд тохиролцоогүй эсвэл тодорхойлоогүй бол
худалдагч нь хүргэлт хийхэд тохиромжтой байршил, цэгийг нэр бүхий
очих газарт сонгож болно.
б) Даатгалын гэрээнүүд
Худалдагч нь даатгалын гэрээг хийх үүргийг худалдан авагчийн өмнө
хүлээхгүй. Гэхдээ худалдагч нь “худалдан авагчийн хүсэлт, эрсдэл,
зардлаар” (хэрвээ байгаа бол) даатгал авахад нь шаардагдах
мэдээллээр хангах ёстой.
DDP А.4. Хүргэлт
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэхээр тохирсон хугацааны
дотор эсвэл тохирсон өдөр “нэр бүхий очих газрын тохиролцсон цэгт
байгаа худалдан авагчийн хүргэлт авах байршилд” буулгахад бэлэн
болгон хүргэж өгнө.
DDP А.5. Эрсдэл шилжих
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг А4 заалтын дагуу хүргэх хүртэлх
алдагдал болон эвдрэл гэмтлийн бүх эрсдэлийг хариуцна, харин Б5
заалтад заасан нөхцөл байдлын алдагдал, эвдрэл гэмтлийг хүлээхгүй.
DDP А.6. Зардлын хуваарилалт
Худалдагч нь
а) А3 (а) заалтын дагуу гарах зардал болоод бараа, бүтээгдэхүүнийг А4
заалтын дагуу хүргэх хүртэлх бүх зардлуудыг хариуцна. Харин Б6-д
заасан худалдан авагчийн төлөх зардлыг хариуцахгүй.
б) Бараа, бүтээгдэхүүнийг “худалдан авагчийн хүргэлт авах тохиролцсон
цэгт” буулгах зардал нь худалдагчийн хийсэн тээвэрлэлтийн гэрээнд
хамрагдсан бол буулгалтын зардлыг хариуцна.
в) А4 заалтын дагуу хийгдэх хүргэлтээс өмнөх бараа, бүтээгдэхүүнийг
экспортлох болон импортлохтой холбоотой гаалийн бүрдүүлэлтийн
зардал, татвар, хураамжууд мөн аль ч улсаар дамжуулан тээвэрлэх
тээврийн зардлыг төлнө.
DDP А.7. Худалдан авагч талд мэдэгдэх
Худалдагч нь худалдан авагчийг хүргэгдсэн бараа, бүтээгдэхүүнээ авах
тал дээр шаардлагатай арга хэмжээ авах бололцоогоор хангах үүднээс
хүргэлтийн талаарх бүх мэдээллийг өгч байх ёстой.
DDP А.8. Хүргэлтийн баримт бичиг
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Худалдагч нь А4/Б4 заалтуудын дагуу хийгдсэн бараа, бүтээгдэхүүний
хүргэлтийг худалдан авагч хүлээн авахад шаардлагатай бичиг баримтыг
худалдан авагч талд өөрийн зардлаар өгөх үүрэгтэй.
DDP А.9. Хянах, савлах, тэмдэглэгээ хийх
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг А4–дүгээр заалтын дагуу хүргэхэд
зайлшгүй шаардагдах хяналтын үйл ажиллагааны (чанар шалгалт,
хэмжилт хийх, жигнэх, тоолох г.м) бүх зардал, мөн экспортлогч эсвэл
импортлогч улсуудын эрх бүхий ажилтнуудын ачилтын өмнөх үзлэг
шалгалтын зардлыг хариуцна.
Савлахгүйгээр зарагддаг бараа, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт биш л бол
худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг өөрийн зардлаар савлах ёстой.
Худалдан авагч тухайн бараа, бүтээгдэхүүний савлагааны талаар гэрээ
байгуулахаас өмнө тухайлсан зааварчилгаа өгөөгүй тохиолдолд
худалдагч өөрийн тээврийн хэрэгсэлд тохиромжтой байдлаар савлаж
болно. Сав баглаа, боодолд ойлгомжтой тэмдэглэгээ хийнэ.
DDP А.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй холбоотой зардлуудад
туслалцаа үзүүлэх
Худалдагч нь худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүнээ “хүргэгдсэн нэр
бүхий газраас сүүлчийн цэгт” хүргэх тээвэрлэлтэд шаардлагатай бичиг
баримт, мэдээллийг (аюулгүй байдлын талаарх мэдээллийг хамруулна)
худалдан авагчийн хүсэлт, эрсдэл, зардлаар хэрэгтэй үед нь олж өгөх,
бүрдүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй.
Худалдагч нь Б10 заалтад дурдсан мэдээлэл, бичиг баримтыг олж
авахтай холбоотойгоор гарсан худалдан авагчийн төлсөн зардлыг
буцаан олгоно.
Б. ХУДАЛДАН АВАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛ,
ЗАРДАЛ
DDP Б.1. Худалдан авагчийн ерөнхий үүрэг
Худалдан авагч гэрээнд заасан бараа, бүтээгдэхүүний үнийн дүнг төлөх
үүрэгтэй. Талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд Б1-ээс Б10-д заасан баримт,
бичгүүдийг цахим хэлбэрээр шилжүүлж болно.
DDP Б.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа оруулах
шаардлагууд, гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд
Худалдан авагч нь худалдагчийн хүсэлт, эрсдэл, зардлаар бараа,
бүтээгдэхүүнийг импортлоход шаардлагатай лиценз болон бусад албан
ёсны зөвшөөрлийг олж авахад туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй.
DDP Б.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээнүүд
а) Тээвэрлэлтийн гэрээ
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Худалдан авагч нь худалдагчийн өмнө тээвэрлэлтийн гэрээг хийх үүрэг
хүлээхгүй.
б) Даатгалын гэрээнүүд
Худалдан авагч нь даатгалын гэрээг хийх үүргийг худалдагчийн өмнө
хүлээхгүй. Гэхдээ худалдан авагч нь худалдагчийн хүсэлтээр даатгал
авахад шаардлагатай мэдээллийг гаргаж өгөх үүрэгтэй.

DDP Б.4. Хүргэлтийг хүлээн авах
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4-заалтын дагуу хүргэгдэн ирэх
үед хүргэлтийг хүлээн авах ёстой.
DDP Б.5. Эрсдэл шилжих
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэнээс
хойших бараа, бүтээгдэхүүний эвдрэл, гэмтэл, алдагдлын бүх эрсдэлийг
хариуцна.
Мөн
а) худалдан авагч нь Б2 заалтын өөрийн үүргийг биелүүлээгүйгээс
шалтгаалсан бараа, бүтээгдэхүүнд үүсэх алдагдал, эвдрэл гэмтлийн бүх
эрсдэлийг хариуцна.
б) худалдан авагч нь Б7 заалтын дагуу худалдагч талд мэдэгдэл өгөөгүй
бол
тохирсон өдрөөс эсвэл хүргэлт хийхээр тохирсон хугацаа дуусах өдрөөс
эхлэн бараа, бүтээгдэхүүний эвдрэл, гэмтэл, алдагдлын бүх эрсдэлийг
хүлээнэ.
DDP Б.6. Зардлын хуваарилалт
Худалдан авагч нь дараах зардлуудыг төлнө:
а) Бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэнээс хойших бүх
зардлууд;
б) Худалдагчийн тээвэрлэлтийн гэрээнд хамрагдаагүй бол хүргэлт авах
байршилд хүргэлтээр ирсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг тээврийн хэрэгслээс
буулгах зардлыг;
в) Худалдан авагч Б2 заалтын үүргээ биелүүлээгүй эсвэл Б7 заалтын
дагуу зохих мэдэгдэл өгөөгүйгээс шалтгаалан гарах нэмэгдэл
зардлуудыг.
DDP Б.7. Худалдагч талд мэдэгдэх
Худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийг тохирсон хугацаанд
хийх цаг болон хүргэлтийг авах нэр бүхий газрын цэгийг тодорхойлж энэ
талаараа худалдагч талд хангалттай мэдээлэл өгөх үүрэгтэй.
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DDP Б.8. Хүргэлтийг хүлээн авсан нотолгоо
Худалдан авагч А8 заалтад дурдсан бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийн
нотолгоо, тээврийн бичиг баримтыг хүлээн авах үүрэгтэй.
DDP Б.9. Бараа, бүтээгдэхүүний үзлэг
Худалдан авагч нь экспортлогч эсвэл импортлогч улсуудын эрх бүхий
ажилтнуудын шаардлагаар хийгдсэн тээвэрлэлтийн өмнөх “заавал
хийгдэх ёстой үзлэг шалгалтын зардлыг” төлөх үүргийг худалдагчийн
өмнө хүлээхгүй.
DDP Б.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй холбоотой зардлуудад
туслалцаа үзүүлэх
Худалдагчийг А10 заалтыг хангуулах үүднээс худалдан авагч нь аюулгүй
байдлын талаарх мэдээллийн шаардлагуудыг худалдагч талд цаг
хугацаанд нь мэдэгдэх ёстой.
Худалдан авагч нь А10-д заасан бичиг баримт болон мэдээллийг авахтай
холбоотой худалдагчийн төлсөн төлбөр, зардлыг худалдагч талд буцааж
төлнө.
Худалдан авагч нь худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнээ аль ч улс орноор
дамжуулан тээвэрлэх мөн экспортлох болон импортлоход шаардлагатай
аюулгүй байдлын талаарх болоод бусад бичиг баримт, мэдээллийг
“худалдагчийн хүсэлт, эрсдэл, зардлаар” цаг тухайд нь олж өгөх,
бүрдүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх ёстой.

3.8. FAS – Ачаалах боомтын тавцан хүргэх
FAS – Free along side ship (named port of shipment) буюу Ачаалах
боомтын тавцан хүргэх (ачаалах боомтын нэр).
Энэ нөхцөлийг зөвхөн далайн болоод дотоодын усан тээвэрт ашиглана.
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг “худалдан авагчийн санал болгосон
нэр бүхий боомтын тавцанд (ачих усан онгоцны хашлагийн дагуух)
хүргэх” нөхцөл. Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг боомтын тавцанд
хүргэснээр алдагдал, эвдрэл гэмтлийн эрсдэл худалдан авагч талд
шилждэг (Зураг 3-8).
FAS нөхцөл дараах онцлогуудтай:
 Талууд
хүргэлт
хийх
боомтыг
нарийвчлан
тохиролцох
шаардлагатай. Үүнээс гадна боомт бүрийн үйлчилгээний нөхцөл,
үнэ тариф өөр өөр байдаг учраас талууд сонгосон боомтын
үйлчилгээний талаар ижил ойлголттой байх шаардлагатай.
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Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүний экспортын гаалийн үзлэг
шалгалтыг хариуцна. Харин импортын гаалийн үзлэг, шалгалт,
татвар, төлбөр, хураамжийг хариуцах үүрэггүй.
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг өөрийн байршлаас боомтын
тавцанд хүргэхээс гадна боомтод нэгэнт хүргэгдэн ирсэн ижил
бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдан авч бэлэн болгож болдог. Ийм
нөхцөл байдал нь талууд түүхий эдийн худалдаа хийж байгаа үед
гардаг.
Чингэлэгт ачаалсан бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдагч боомтын
тавцанд бус боомтын терминалд хүргэх нь түгээмэл байдаг. Энэ
тохиолдолд FAS бус FCA нөхцөлийг ашиглах нь тохиромжтой.

Зураг 3-8. FAS нөхцөлийн бүдүүвч

FAS НӨХЦӨЛИЙН ДАГУУ ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА,
ЭРСДЭЛ, ЗАРДАЛ
А. ХУДАЛДАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛ, ЗАРДАЛ
FAS А.1. Худалдагчийн ерөнхий үүрэг
Худалдагч тал нь худалдааны гэрээний дагуу бараа, бүтээгдэхүүнийг
бэлэн болгох, нэхэмжлэх өгөх мөн гэрээнд заагдсан бусад шаардлагатай
баримтуудыг бүрдүүлэх үүрэгтэй. Талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд А1-ээс
А10-д заасан баримт, бичгүүдийг цахим хэлбэрээр шилжүүлж болно.
FAS А.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа
шаардлагууд, гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд

оруулах
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Худалдагч нь өөрийн эрсдэл, зардлаар бараа, бүтээгдэхүүнийг
экспортлоход шаардлагатай лиценз, бусад албан ёсны зөвшөөрлийг олж
авах, мөн гаалийн бүрдүүлэлтийг хийх үүрэгтэй.

FAS А.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээнүүд
а) Тээвэрлэлтийн гэрээ
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийн гэрээг хийх үүргийг
худалдан авагчийн өмнө хүлээхгүй. Хэрвээ худалдан авагч хүсэлт
гаргасан эсвэл тухайн худалдааны тогтсон практикаар худалдан авагч
ямар нэгэн зааварчилгааг цаг тухайд нь өгөөгүй бол худалдагч нь
худалдан авагчийн эрсдэл, зардлаар тээвэрлэлтийн гэрээг энгийн
нөхцөлөөр хийж болно. Аль ч тохиолдолд худалдагч тээвэрлэлтийн
гэрээг хийхээс татгалзаж болно харин энэ тухайгаа худалдан авагч талд
тухай бүр мэдэгдэх үүрэгтэй.
б) Даатгалын гэрээнүүд
Худалдагч нь даатгалын гэрээг хийх үүргийг худалдан авагчийн өмнө
хүлээхгүй. Гэхдээ худалдагч нь “худалдан авагчийн хүсэлт, эрсдэл,
зардлаар” (хэрвээ байгаа бол) даатгал авахад нь шаардагдах
мэдээллээр хангах ёстой.
FAS А.4. Хүргэлт
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдан авагчийн сонгосон “нэр
бүхий боомтын санал болгосон ачаалах тавцанд” хүргэх эсвэл тухайн
бараа, бүтээгдэхүүнийг боомтоос худалдан авч уг тавцан дээр
байршуулж бэлэн болгох үүрэгтэй. Аль ч тохиолдолд худалдагч нь
бараа, бүтээгдэхүүнийг гэрээнд заасан хугацааны дотор эсвэл тохирсон
өдөрт багтаан боомтын дэг жаягийн дагуу хүргэж өгнө.
Хэрвээ худалдан авагч бараа бүтээгдэхүүнийг ачаалах тавцанг сонгоогүй
бол худалдагч нэр бүхий боомтод байрших тавцанг өөрөө сонгоно.
Хэрвээ талууд бараа, бүтээгдэхүүнийг гэрээнд заасан хугацаанд
хүргэхээр тохирсон бол худалдагч хүргэх өдрийг тухайн хугацааны дотор
байхаар сонгоно.
FAS А.5. Эрсдэл шилжих
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг А4 заалтын дагуу хүргэх хүртэлх
алдагдал болон эвдрэл гэмтлийн бүх эрсдэлийг хариуцна, харин Б5
заалтад заасан нөхцөл байдлын алдагдал, эвдрэл гэмтлийг хүлээхгүй.
FAS А.6. Зардлын хуваарилалт
Худалдагч нь
а) Бараа, бүтээгдэхүүнийг А4 заалтын дагуу хүргэх хүртэлх бүх
зардлуудыг хариуцна. Харин Б6-д заасан худалдан авагчийн төлөх
зардлыг хариуцахгүй.
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б)
Бараа,
бүтээгдэхүүнийг
экспортлохтой
холбоотой
бүрдүүлэлтийн зардал, татвар, хураамжуудыг хариуцна.

гаалийн

FAS А.7. Худалдан авагч талд мэдэгдэх
Худалдагч нь худалдан авагчийг бараа, бүтээгдэхүүнээ авах тал дээр
шаардлагатай арга хэмжээ авах бололцоогоор хангах үүднээс хүргэлтийг
А4 заалтын дагуу хийсэн эсвэл усан онгоц бараа, бүтээгдэхүүнийг
тохирсон хугацаанд аваагүй зэргийн талаарх бүх мэдээллийг худалдан
авагчийн эрсдэл, зардлаар өөрт нь өгөх ёстой.
FAS А.8. Хүргэлтийн баримт бичиг
Худалдагч нь А4 заалтын дагуу хийгдсэн бараа, бүтээгдэхүүний
хүргэлтийг хүлээн авахад шаардлагатай бичиг баримтыг худалдан авагч
талд өөрийн зардлаар өгөх үүрэгтэй.
Хүргэлтийн нотолгоонд тээврийн баримт бичиг хамаардаг бол худалдан
авагч нь худалдагчийн хүсэлт, эрсдэл, зардлаар тухайн тээврийн баримт,
бичгийг бүрдүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй.
FAS А.9. Хянах, савлах, тэмдэглэгээ хийх
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг А4–дүгээр заалтын дагуу хүргэхэд
зайлшгүй шаардагдах хяналтын үйл ажиллагааны (чанар шалгалт,
хэмжилт хийх, жигнэх, тоолох г.м) бүх зардал, мөн экспортлогч улсын эрх
бүхий ажилтнуудын ачилтын өмнөх үзлэг шалгалтын зардлыг хариуцна.
Савлахгүйгээр зарагддаг бараа, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт биш л бол
худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг өөрийн зардлаар савлах ёстой.
Худалдан авагч тухайн бараа, бүтээгдэхүүний савлагааны талаар гэрээ
байгуулахаас өмнө тухайлсан зааварчилгаа өгөөгүй тохиолдолд
худалдагч өөрийн тээврийн хэрэгсэлд тохиромжтой байдлаар савлаж
болно. Сав баглаа, боодолд ойлгомжтой тэмдэглэгээ хийнэ.
FAS А.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй холбоотой зардлуудад
туслалцаа үзүүлэх
Худалдагч нь худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүнээ сүүлчийн цэг хүртэл
тээвэрлэх болон импортлоход шаардлагатай бичиг баримт, мэдээллийг
(аюулгүй байдлын талаарх мэдээллийг хамруулна) худалдан авагчийн
хүсэлт, эрсдэл, зардлаар хэрэгтэй үед нь олж өгөх, бүрдүүлэхэд
туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй. Худалдагч нь Б10 заалтад дурдсан
мэдээлэл, бичиг баримтыг олж авахтай холбоотойгоор гарсан худалдан
авагчийн төлсөн зардлыг буцаан олгоно.
Б. ХУДАЛДАН АВАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛ,
ЗАРДАЛ
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FAS Б.1. Худалдан авагчийн ерөнхий үүрэг
Худалдан авагч гэрээнд заасан бараа, бүтээгдэхүүний үнийн дүнг төлөх
үүрэгтэй. Талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд Б1-ээс Б10-д заасан баримт,
бичгүүдийг цахим хэлбэрээр шилжүүлж болно.
FAS Б.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа оруулах
шаардлагууд, гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг импортлоход болон аль ч
улсаар дамжуулан тээвэрлэхэд шаардлагатай импортын гаалийн
бүрдүүлэлт, лиценз, бусад албан ёсны зөвшөөрлийг өөрийн эрсдэл,
зардлаар олж авах үүрэгтэй.
FAS Б.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээнүүд
а) Тээвэрлэлтийн гэрээ
Худалдан авагч нь нэр бүхий боомтоос бараа, бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх
гэрээг өөрийн зардлаар хийх ёстой. А3(а) заалтын дагуу худалдагчийн
хийсэн тээвэрлэлтийн гэрээ энд хамаарахгүй.
б) Даатгалын гэрээнүүд
Худалдан авагч нь даатгалын гэрээг хийх үүргийг худалдагчийн өмнө
хүлээхгүй.
FAS Б.4. Хүргэлтийг хүлээн авах
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4-заалтын дагуу хүргэгдэн ирэх
үед хүргэлтийг хүлээн авах ёстой.
FAS Б.5. Эрсдэл шилжих
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэнээс
хойших бараа, бүтээгдэхүүний эвдрэл, гэмтэл, алдагдлын бүх эрсдэлийг
хариуцна.
Хэрвээ…
а) худалдан авагч нь өөрөө Б7 заалтын дагуу худалдагч талд мэдэгдэл
өгөөгүй; эсвэл
б) худалдан авагчийн өөрийнх нь санал болгосон усан онгоц цагтаа
ирээгүй; эсвэл, бараа, бүтээгдэхүүнийг аваагүй эсвэл В7 заалтад заасан
цагаасаа өмнө ачааны тээшээ хаасан зэргээс үүдэлтэй бараа,
бүтээгдэхүүний алдагдал, эвдрэл гэмтлийн бүх эрсдэлийг “тохирсон
өдрөөс эсвэл хүргэлт хийхээр тохирсон хугацаа дуусах өдрөөс эхлүүлэн”
худалдан авагч хүлээнэ.
FAS Б.6. Зардлын хуваарилалт
Худалдан авагч нь дараах зардлуудыг төлнө:
а) Бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэнээс хойших бүх
зардлуудыг төлнө. Харин А6(б) –д заасан экспортын гаалийн
60

бүрдүүлэлтийн зардал болон татвар, хураамж, бусад төлбөрийг төлөх
үүрэггүй.
б) Дараах шалтгаануудын улмаас үүссэн нэмэлт зардлууд: (i) худалдан
авагч нь өөрөө Б7 заалтын дагуу худалдагч талд мэдэгдэл өгөөгүй, эсвэл
(ii) худалдан авагчийн өөрийнх нь санал болгосон усан онгоц цагтаа
ирээгүй; эсвэл, бараа, бүтээгдэхүүнийг аваагүй эсвэл В7 заалтад заасан
цагаасаа өмнө ачааны тээшээ хаасан.
в) Бараа, бүтээгдэхүүнийг аль ч улсаар дамжуулан тээвэрлэх зардал
болон импортлоход шаардлагатай бүх төлбөр, татвар, хураамжууд.
FAS Б.7. Худалдагч талд мэдэгдэх
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг ачих цэг, усан онгоцны нэр,
тохирсон хугацаанд хүргэлтийг хийх сонгосон цаг зэргийн талаар
хангалттай мэдээллийг худалдагч талд өгөх үүрэгтэй.
FAS Б.8. Хүргэлтийг хүлээн авсан нотолгоо
Худалдан авагч А8 заалтад дурдсан бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийн
нотолгоо, тээврийн бичиг баримтыг хүлээн авах үүрэгтэй.
FAS Б.9. Бараа, бүтээгдэхүүний үзлэг
Худалдан авагч нь тээвэрлэлтийн (тухайн орноос гарч байгаа) өмнөх
“заавал хийгдэх ёстой үзлэг шалгалтын зардлыг” төлөх үүрэгтэй. Гэхдээ
уг үзлэг шалгалт нь экспортлогч улсын эрх бүхий ажилтнуудын
шаардлагаар хийгдсэн бол үзлэг шалгалтын зардлыг төлөх үүрэггүй
бөгөөд энэ зардлыг талууд харилцан тохиролцож төлнө.
FAS Б.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй холбоотой зардлуудад
туслалцаа үзүүлэх
Худалдагчийг А10 заалтыг хангуулах үүднээс худалдан авагч нь аюулгүй
байдлын талаарх мэдээллийн шаардлагуудыг худалдагч талд цаг
хугацаанд нь мэдэгдэх ёстой.
Худалдан авагч нь А10-д заасан бичиг баримт болон мэдээллийг авахтай
холбоотой худалдагчийн төлсөн төлбөр, зардлыг худалдагч талд буцааж
төлнө.
Худалдан авагч нь худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнээ аль ч улс орноор
дамжуулан тээвэрлэх болон экспортлоход шаардлагатай аюулгүй
байдлын талаарх болоод бусад бичиг баримт, мэдээллийг “худалдагчийн
хүсэлт, эрсдэл, зардлаар” цаг тухайд нь олж өгөх, бүрдүүлэхэд
туслалцаа үзүүлэх ёстой.

3.9. FOB – Усан онгоцны тавцанд хүргэх
FOB – Free on board (named port of shipment) буюу Усан онгоцны тавцанд
хүргэх (ачаалах боомтын нэр).
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Энэ нөхцөлийг зөвхөн далайн болоод дотоодын усан тээвэрт ашиглана.
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг “худалдан авагчийн санал болгосон
нэр бүхий ачаалах боомтод байрлах усан онгоцны тавцанд” хүргэх
нөхцөл. Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг усан онгоцны тавцанд
хүргэснээр алдагдал, эвдрэл гэмтлийн эрсдэл худалдан авагч талд
шилждэг (Зураг 3-9).
FOB нөхцөл дараах онцлогуудтай:
 Талууд хүргэлт хийх “нэр бүхий ачаалах боомтын усан онгоцыг
“нарийвчлан тохиролцох шаардлагатай.
 Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг өөрийн байршлаас ачих усан
онгоцны тавцанд хүргэхээс гадна ачаалах боомтод нэгэнт
хүргэгдэн ирсэн ижил бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдан авч
худалдан авагчийн санал болгосон ачих усан онгоцны тавцанд
хүргэж болдог. Ийм нөхцөл байдал нь талууд түүхий эдийн
худалдаа хийж байгаа үед гардаг.
 FOB нөхцөлөөр худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүний экспортын
гаалийн үзлэг шалгалтыг хариуцна. Харин импортын гаалийн
үзлэг, шалгалт, татвар, төлбөр, хураамжийг хариуцах үүрэггүй.
 Чингэлэгт ачаалсан бараа, бүтээгдэхүүнийг усан онгоцны тавцанд
хүргэгдэхээс өмнө худалдагч нь терминалд хүргэж худалдан авагч
талд шилжүүлдэг. Энэ тохиолдолд FOB бус FCA нөхцөлийг
ашиглах нь тохиромжтой.
Зураг 3-9. FOB нөхцөлийн бүдүүвч

FOB НӨХЦӨЛИЙН ДАГУУ ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА,
ЭРСДЭЛ, ЗАРДАЛ
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А. ХУДАЛДАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛ, ЗАРДАЛ
FOB А.1. Худалдагчийн ерөнхий үүрэг
Худалдагч тал нь худалдааны гэрээний дагуу бараа, бүтээгдэхүүнийг
бэлэн болгох, нэхэмжлэх өгөх мөн гэрээнд заагдсан бусад шаардлагатай
баримтуудыг бүрдүүлэх үүрэгтэй. Талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд А1-ээс
А10-д заасан баримт, бичгүүдийг цахим хэлбэрээр шилжүүлж болно.
FOB А.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа оруулах
шаардлагууд, гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд
Худалдагч нь өөрийн эрсдэл, зардлаар бараа, бүтээгдэхүүнийг
экспортлоход шаардлагатай лиценз, бусад албан ёсны зөвшөөрлийг олж
авах, мөн гаалийн бүрдүүлэлтийг хийх үүрэгтэй.
FOB А.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээнүүд
а) Тээвэрлэлтийн гэрээ
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийн гэрээг хийх үүргийг
худалдан авагчийн өмнө хүлээхгүй. Хэрвээ худалдан авагч хүсэлт
гаргасан эсвэл тухайн худалдааны тогтсон практикаар худалдан авагч
ямар нэгэн зааварчилгааг цаг тухайд нь өгөөгүй бол худалдагч нь
худалдан авагчийн эрсдэл, зардлаар тээвэрлэлтийн гэрээг энгийн
нөхцөлөөр хийж болно. Аль ч тохиолдолд худалдагч тээвэрлэлтийн
гэрээг хийхээс татгалзаж болно харин энэ тухайгаа худалдан авагч талд
тухай бүр мэдэгдэх үүрэгтэй.
б) Даатгалын гэрээнүүд
Худалдагч нь даатгалын гэрээг хийх үүргийг худалдан авагчийн өмнө
хүлээхгүй. Гэхдээ худалдагч нь “худалдан авагчийн хүсэлт, эрсдэл,
зардлаар (хэрвээ байгаа бол)” даатгал авахад нь шаардагдах
мэдээллээр хангах ёстой.
FOB А.4. Хүргэлт
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдан авагчийн сонгосон “нэр
бүхий ачаалах боомтын санал болгосон ачаалах тавцанд байгаа ачих
усан онгоц” дээр хүргэх эсвэл тухайн бараа, бүтээгдэхүүнийг боомтоос
худалдан авч ачих усан онгоцны тавцан дээр хүргэж бэлэн болгох
үүрэгтэй. Аль ч тохиолдолд худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг гэрээнд
заасан хугацааны дотор эсвэл тохирсон өдөрт багтаан боомтын дэг
жаягийн дагуу хүргэж өгнө. Хэрвээ худалдан авагч бараа бүтээгдэхүүнийг
ачаалах тавцанг сонгоогүй бол худалдагч нэр бүхий ачаалах боомтод
байрших тавцанг өөрөө сонгоно.
FOB А.5. Эрсдэл шилжих
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг А4 заалтын дагуу хүргэх хүртэлх
алдагдал болон эвдрэл гэмтлийн бүх эрсдэлийг хариуцна, харин Б5
заалтад заасан нөхцөл байдлын алдагдал, эвдрэл гэмтлийг хүлээхгүй.
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FOB А.6. Зардлын хуваарилалт
Худалдагч нь
а) Бараа, бүтээгдэхүүнийг А4 заалтын дагуу хүргэх хүртэлх бүх
зардлуудыг хариуцна. Харин Б6-д заасан худалдан авагчийн төлөх
зардлыг хариуцахгүй.
б)
Бараа,
бүтээгдэхүүнийг
экспортлохтой
холбоотой
гаалийн
бүрдүүлэлтийн зардал, татвар, хураамжуудыг хариуцна.
FOB А.7. Худалдан авагч талд мэдэгдэх
Худалдагч нь худалдан авагчийг бараа, бүтээгдэхүүнээ авах тал дээр
шаардлагатай арга хэмжээ авах бололцоогоор хангах үүднээс хүргэлтийг
А4 заалтын дагуу хийсэн эсвэл усан онгоц бараа, бүтээгдэхүүнийг
тохирсон хугацаанд аваагүй зэргийн талаарх бүх мэдээллийг худалдан
авагчийн эрсдэл, зардлаар өөрт нь өгөх ёстой.
FOB А.8. Хүргэлтийн баримт бичиг
Худалдагч нь А4 заалтын дагуу хийгдсэн бараа, бүтээгдэхүүний
хүргэлтийг хүлээн авахад шаардлагатай бичиг баримтыг худалдан авагч
талд өөрийн зардлаар өгөх үүрэгтэй.
Хүргэлтийн нотолгоонд тээврийн баримт бичиг хамаардаг бол худалдан
авагч нь худалдагчийн хүсэлт, эрсдэл, зардлаар тухайн тээврийн баримт,
бичгийг бүрдүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй.
FOB А.9. Хянах, савлах, тэмдэглэгээ хийх
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг А4–дүгээр заалтын дагуу хүргэхэд
зайлшгүй шаардагдах хяналтын үйл ажиллагааны (чанар шалгалт,
хэмжилт хийх, жигнэх, тоолох г.м) бүх зардал, мөн экспортлогч улсын эрх
бүхий ажилтнуудын ачилтын өмнөх үзлэг шалгалтын зардлыг хариуцна.
Савлахгүйгээр зарагддаг бараа, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт биш л бол
худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг өөрийн зардлаар савлах ёстой.
Худалдан авагч тухайн бараа, бүтээгдэхүүний савлагааны талаар гэрээ
байгуулахаас өмнө тухайлсан зааварчилгаа өгөөгүй тохиолдолд
худалдагч өөрийн тээврийн хэрэгсэлд тохиромжтой байдлаар савлаж
болно. Сав баглаа, боодолд ойлгомжтой тэмдэглэгээ хийнэ.
FOB А.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй холбоотой зардлуудад
туслалцаа үзүүлэх
Худалдагч нь худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүнээ сүүлчийн цэг хүртэл
тээвэрлэх болон импортлоход шаардлагатай бичиг баримт, мэдээллийг
(аюулгүй байдлын талаарх мэдээллийг хамруулна) худалдан авагчийн
хүсэлт, эрсдэл, зардлаар хэрэгтэй үед нь олж өгөх, бүрдүүлэхэд
туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй. Худалдагч нь Б10 заалтад дурдсан
мэдээлэл, бичиг баримтыг олж авахтай холбоотойгоор гарсан худалдан
авагчийн төлсөн зардлыг буцаан олгоно.
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Б. ХУДАЛДАН АВАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛ,
ЗАРДАЛ
FOB Б.1. Худалдан авагчийн ерөнхий үүрэг
Худалдан авагч гэрээнд заасан бараа, бүтээгдэхүүний үнийн дүнг төлөх
үүрэгтэй. Талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд Б1-ээс Б10-д заасан баримт,
бичгүүдийг цахим хэлбэрээр шилжүүлж болно.
FOB Б.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа оруулах
шаардлагууд, гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг импортлоход болон аль ч
улсаар дамжуулан тээвэрлэхэд шаардлагатай импортын гаалийн
бүрдүүлэлт, лиценз, бусад албан ёсны зөвшөөрлийг өөрийн эрсдэл,
зардлаар олж авах үүрэгтэй.
FOB Б.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээнүүд
а) Тээврийн гэрээ
Худалдан авагч нь нэр бүхий боомтоос бараа, бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх
гэрээг өөрийн зардлаар хийх ёстой. А3(а) заалтын дагуу худалдагчийн
хийсэн тээвэрлэлтийн гэрээ энд хамаарахгүй.
б) Даатгалын гэрээнүүд
Худалдан авагч нь даатгалын гэрээг хийх үүргийг худалдагчийн өмнө
хүлээхгүй.
FOB Б.4. Хүргэлтийг хүлээн авах
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4-заалтын дагуу хүргэгдэн ирэх
үед хүргэлтийг хүлээн авах ёстой.
FOB Б.5. Эрсдэл шилжих
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэнээс
хойших бараа, бүтээгдэхүүний эвдрэл, гэмтэл, алдагдлын бүх эрсдэлийг
хариуцна.
Хэрвээ…
а) худалдан авагч нь өөрөө Б7 заалтын дагуу худалдагч талд мэдэгдэл
өгөөгүй; эсвэл
б) худалдан авагчийн өөрийнх нь санал болгосон усан онгоц
“худалдагчийн А4 заалтын дагуу хүргэлт хийх” цагт нь ирээгүйгээс бараа,
бүтээгдэхүүнийг аваагүй, эсвэл В7 заалтад заасан цагаасаа өмнө ачааны
тээшээ хаасан зэргээс үүдэлтэй бараа, бүтээгдэхүүний алдагдал, эвдрэл
гэмтлийн бүх эрсдэлийг дараах өдрүүдээс эхлэн хариуцна:
(i) тохирсон өдрөөс эхлэн, эсвэл
(ii) А7 заалтын дагуу худалдагч тал тохирсон хугацаанд мэдэгдсэн
өдрөөс эхлэн, эсвэл
(iii) худалдагч ийм өдрийг мэдэгдээгүй ч бараа, бүтээгдэхүүн
гэрээнд заасан ёсоор хүргэгдэн ирснийг баталсан бол.
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FOB Б.6. Зардлын хуваарилалт
Худалдан авагч нь дараах зардлуудыг төлнө:
а) Бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэнээс хойших бүх
зардлуудыг төлнө. Харин А6(б) –д заасан экспортын гаалийн
бүрдүүлэлтийн зардал болон татвар, хураамж, бусад төлбөрийг төлөх
үүрэггүй.
б) Дараах шалтгаануудын улмаас үүссэн нэмэлт зардлууд:
(i) худалдан авагч нь өөрөө Б7 заалтын дагуу худалдагч талд
мэдэгдэл өгөөгүй, эсвэл
(ii) худалдан авагчийн өөрийнх нь санал болгосон усан онгоц
цагтаа ирээгүйгээс бараа, бүтээгдэхүүнийг аваагүй; эсвэл, усан
онгоц В7 заалтад заасан цагаасаа өмнө ачааны тээшээ хаасан.
в) Бараа, бүтээгдэхүүнийг аль ч улсаар дамжуулан тээвэрлэх зардал
болон импортлоход шаардлагатай бүх төлбөр, татвар, хураамжууд.
FOB Б.7. Худалдагч талд мэдэгдэх
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг ачаалах цэг, усан онгоцны
нэр, тохирсон хугацаанд хүргэлтийг хийх цаг зэргийн талаар хангалттай
мэдээллийг худалдагч талд өгөх үүрэгтэй.
FOB Б.8. Хүргэлтийг хүлээн авсан нотолгоо
Худалдан авагч А8 заалтад дурдсан бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийн
нотолгоо, тээврийн бичиг баримтыг хүлээн авах үүрэгтэй.
FOB Б.9. Бараа, бүтээгдэхүүний үзлэг
Худалдан авагч нь тээвэрлэлтийн (тухайн орноос гарч байгаа) өмнөх
“заавал хийгдэх ёстой үзлэг шалгалтын зардлыг” төлөх үүрэгтэй. Гэхдээ
уг үзлэг шалгалт нь экспортлогч улсын эрх бүхий ажилтнуудын
шаардлагаар хийгдсэн бол үзлэг шалгалтын зардлыг төлөх үүрэггүй
бөгөөд энэ зардлыг талууд харилцан тохиролцож төлнө.
FOB Б.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй холбоотой зардлуудад
туслалцаа үзүүлэх
Худалдагчийг А10 заалтыг хангуулах үүднээс худалдан авагч нь аюулгүй
байдлын талаарх мэдээллийн шаардлагуудыг худалдагч талд цаг
хугацаанд нь мэдэгдэх ёстой.
Худалдан авагч нь А10-д заасан бичиг баримт болон мэдээллийг авахтай
холбоотой худалдагчийн төлсөн төлбөр, зардлыг худалдагч талд буцааж
төлнө.
Худалдан авагч нь худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнээ аль ч улс орноор
дамжуулан тээвэрлэх мөн экспортлох болон импортлоход шаардлагатай
аюулгүй байдлын талаарх болоод бусад бичиг баримт, мэдээллийг
“худалдагчийн хүсэлт, эрсдэл, зардлаар” цаг тухайд нь олж өгөх,
бүрдүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх ёстой.
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3.10. CFR – Очих боомт хүртэл зардал, тээвэрлэлтийг
төлсөн
CFR – Cost and Freight (named port of destination) буюу Очих боомт хүртэл
зардал, тээвэрлэлтийг төлсөн (очих боомтын нэр).
Энэ нөхцөлийг зөвхөн далайн болоод дотоодын усан тээвэрт ашиглана.
Худалдагч нь “бараа, бүтээгдэхүүнийг талуудын тохиролцсон нэр бүхий
ачих боомтод байрлах усан онгоцны тавцанд хүргэж мөн очих боомт
хүртэлх холбогдох зардал, тээвэрлэлтийг төлж” хүргэх нөхцөл.
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг усан онгоцны тавцанд хүргэснээр
алдагдал, эвдрэл гэмтлийн эрсдэл худалдан авагч талд шилждэг.
CFR нөхцөл дараах онцлогуудтай:
 Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг ачих усан онгоцны тавцанд
хүргэх болон очих боомт хүртэлх тээвэрлэлтийн гэрээг хийж
зардлыг нь төлнө (Зураг 3-10).
 Талууд худалдааны гэрээ хийх үедээ бараа, бүтээгдэхүүн
хүргэгдэн очих боомтыг тодорхой заадаг боловч ачилтыг хийдэг
ачаалах боомтыг төдийлөн нарийн тохирохгүй байх талтай. Гэтэл
ачилт хийгддэг боомт дээр бараа, бүтээгдэхүүний эрсдэл
худалдагчаас худалдан авагч руу шилждэг. Тиймээс талууд бараа,
бүтээгдэхүүний хүргэлтийг хийх “нэр бүхий ачаалах боомт болон
усан онгоцыг “нарийвчлан тохиролцох шаардлагатай.
 Худалдагч буулгах цэг хүртэлх зардлыг хариуцдаг мөн талууд
тохиролцоогүй бол буулгах зардлыг худалдан авагчаар буцаан
төлүүлэх боломжгүй учраас талууд ачаалах болон очих
боомтуудын бараа, бүтээгдэхүүнийг ачих, буулгах цэгүүдийг
нарийвчлан тохирох шаардлагатай.
 CFR нөхцөлөөр худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүний экспортын
гаалийн үзлэг шалгалтыг хариуцна. Харин импортын үзлэг
шалгалтыг хариуцахгүй.
 Зарим бараа, бүтээгдэхүүнийг усан онгоцны тавцанд хүргэгдэхээс
өмнө худалдагч нь терминалд хүргэж тээвэрлэлт хариуцагчийн
мэдэлд шилжүүлдэг. Энэ тохиолдолд CFR бус CPT нөхцөлийг
ашиглах нь тохиромжтой.
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Зураг 3-10. CFR нөхцөлийн бүдүүвч

CFR НӨХЦӨЛИЙН ДАГУУ ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА,
ЭРСДЭЛ, ЗАРДАЛ
А. ХУДАЛДАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛ, ЗАРДАЛ
CFR А.1. Худалдагчийн ерөнхий үүрэг
Худалдагч тал нь худалдааны гэрээний дагуу бараа, бүтээгдэхүүнийг
бэлэн болгох, нэхэмжлэх өгөх мөн гэрээнд заагдсан бусад шаардлагатай
баримтуудыг бүрдүүлэх үүрэгтэй. Талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд А1-ээс
А10-д заасан баримт, бичгүүдийг цахим хэлбэрээр шилжүүлж болно.
CFR А.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа оруулах
шаардлагууд, гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд
Худалдагч нь өөрийн эрсдэл, зардлаар бараа, бүтээгдэхүүнийг
экспортлоход шаардлагатай лиценз, бусад албан ёсны зөвшөөрлийг олж
авах, мөн гаалийн бүрдүүлэлтийг хийх үүрэгтэй.
CFR А.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээнүүд
а) Тээвэрлэлтийн гэрээ
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэлт авах цэгээс нэр бүхий очих
боомт хүртэлх эсвэл нэр бүхий очих боомтын аль ч цэгт (талууд
тохиролцсон
бол)
хүргэх тээвэрлэлтийн
гэрээг хийх ёстой.
Тээвэрлэлтийн гэрээ нь тухайн бараа, бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх
зориулалт бүхий мөн тогтсон чиглэлээр явдаг усан онгоцны
тээвэрлэлтийн гэрээ байх бөгөөд энгийн нөхцөлтэйгөөр хийгдэж,
төлбөрийг нь худалдагч хариуцна.
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б) Даатгалын гэрээнүүд
Худалдагч нь даатгалын гэрээг хийх үүргийг худалдан авагчийн өмнө
хүлээхгүй. Гэхдээ худалдагч нь “худалдан авагчийн хүсэлт, эрсдэл,
зардлаар (хэрвээ байгаа бол)” даатгал авахад нь шаардагдах
мэдээллээр хангах ёстой.
CFR А.4. Хүргэлт
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг ачих боомтод байрлах усан
онгоцны тавцан дээр хүргэх эсвэл тухайн бараа, бүтээгдэхүүнийг
боомтоос худалдан авч усан онгоцны тавцан дээр хүргэж бэлэн болгох
үүрэгтэй. Аль ч тохиолдолд худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг гэрээнд
заасан хугацааны дотор эсвэл тохирсон өдөрт багтаан боомтын дэг
жаягийн дагуу хүргэж өгнө.
CFR А.5. Эрсдэл шилжих
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг А4 заалтын дагуу хүргэх хүртэлх
алдагдал болон эвдрэл гэмтлийн бүх эрсдэлийг хариуцна, харин Б5
заалтад заасан нөхцөл байдлын алдагдал, эвдрэл гэмтлийг хүлээхгүй.
CFR А.6. Зардлын хуваарилалт
Худалдагч нь
а) Бараа, бүтээгдэхүүнийг А4 заалтын дагуу хүргэх хүртэлх бүх
зардлуудыг хариуцна. Харин Б6-д заасан худалдан авагчийн төлөх
зардлыг хариуцахгүй.
б) А3 (а) заалтын үүргийн дагуу гэрээлсэн тээвэрлэлтийн зардал болон
бараа, бүтээгдэхүүнийг усан онгоцны тавцанд ачаалах зардал мөн
худалдагчийн тээвэрлэлтийн гэрээнд хамаарсан буулгах зардлыг
(буулгахаар тохирсон боомт дээр) төлнө.
в)
Бараа,
бүтээгдэхүүнийг
экспортлохтой
холбоотой
гаалийн
бүрдүүлэлтийн зардал, татвар, хураамжууд болон худалдагчийн
тээвэрлэлтийн гэрээнд хамаарсан “аль ч улсаар дамжуулан тээвэрлэхэд”
гарах зардлыг хариуцна.
CFR А.7. Худалдан авагч талд мэдэгдэх
Худалдагч нь худалдан авагчийг бараа, бүтээгдэхүүнээ авах тал дээр
шаардлагатай арга хэмжээ авах бололцоогоор хангах үүднээс
шаардлагатай бүх мэдээллийг худалдан авагч талд өгөх ёстой.
CFR А.8. Хүргэлтийн баримт бичиг
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүн очих боомтын тээврийн баримт
бичгийг худалдан авагч талд өөрийн зардлаар, хойшлуулахгүйгээр цаг
тухайд нь өгөх үүрэгтэй.
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Энэхүү тээврийн баримт бичиг нь худалдааны гэрээг тусгасан байх
бөгөөд хүргэлт хийхээр тохиролцсон хугацааны дотор хийгдсэн байна.
Мөн дараах шаардлагыг хангасан байна:
-худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг очих боомт дээр ирэх
үед тээвэрлэгчээс нэхэмжлэх бололцоо олгох;
-хэрвээ талууд тохирсон бол, худалдан авагч тээврийн баримт
бичгийг дараагийн худалдан авагч руу шилжүүлэх эсвэл
тээвэрлэгч рүү мэдэгдэх замаар бараа, бүтээгдэхүүнийг транзит
замд нь худалдах бололцоог олгосон байна.
Энэхүү тээврийн баримт бичиг нь харилцан тохиролцох хэлбэрээр
хийгдсэн бол нөхцөл бүрийг харуулсан эх хувиудыг худалдан авагч талд
танилцуулах ёстой.
CFR А.9. Хянах, савлах, тэмдэглэгээ хийх
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг А4–дүгээр заалтын дагуу хүргэхэд
зайлшгүй шаардагдах хяналтын үйл ажиллагааны (чанар шалгалт,
хэмжилт хийх, жигнэх, тоолох г.м) бүх зардал, мөн экспортлогч улсын эрх
бүхий ажилтнуудын ачилтын өмнөх үзлэг шалгалтын зардлыг хариуцна.
Савлахгүйгээр зарагддаг бараа, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт биш л бол
худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг өөрийн зардлаар савлах ёстой.
Худалдан авагч тухайн бараа, бүтээгдэхүүний савлагааны талаар гэрээ
байгуулахаас өмнө тухайлсан зааварчилгаа өгөөгүй тохиолдолд
худалдагч өөрийн тээврийн хэрэгсэлд тохиромжтой байдлаар савлаж
болно. Сав баглаа, боодолд ойлгомжтой тэмдэглэгээ хийнэ.
CFR А.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй холбоотой зардлуудад
туслалцаа үзүүлэх
Худалдагч нь худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүнээ сүүлчийн цэг хүртэл
тээвэрлэх болон импортлоход шаардлагатай бичиг баримт, мэдээллийг
(аюулгүй байдлын талаарх мэдээллийг хамруулна) худалдан авагчийн
хүсэлт, эрсдэл, зардлаар хэрэгтэй үед нь олж өгөх, бүрдүүлэхэд
туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй. Худалдагч нь Б10 заалтад дурдсан
мэдээлэл, бичиг баримтыг олж авахтай холбоотойгоор гарсан худалдан
авагчийн төлсөн зардлыг буцаан олгоно.
Б. ХУДАЛДАН АВАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛ,
ЗАРДАЛ
CFR Б.1. Худалдан авагчийн ерөнхий үүрэг
Худалдан авагч гэрээнд заасан бараа, бүтээгдэхүүний үнийн дүнг төлөх
үүрэгтэй. Талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд Б1-ээс Б10-д заасан баримт,
бичгүүдийг цахим хэлбэрээр шилжүүлж болно.
CFR Б.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа
шаардлагууд, гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд
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Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг импортлоход болон аль ч
улсаар дамжуулан тээвэрлэхэд шаардлагатай импортын гаалийн
бүрдүүлэлт, лиценз, бусад албан ёсны зөвшөөрлийг өөрийн эрсдэл,
зардлаар олж авах үүрэгтэй.
CFR Б.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээнүүд
а) Тээвэрлэлтийн гэрээ
Худалдан авагч нь худалдагчийн өмнө тээвэрлэлтийн гэрээг хийх үүрэг
хүлээхгүй.
б) Даатгалын гэрээнүүд
Худалдан авагч нь даатгалын гэрээг хийх үүргийг худалдагчийн өмнө
хүлээхгүй. Гэхдээ худалдан авагч нь худалдагчийн хүсэлтээр даатгал
авахад шаардлагатай мэдээллийг гаргаж өгөх үүрэгтэй.
CFR Б.4. Хүргэлтийг хүлээн авах
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4-заалтын дагуу хүргэгдэн ирэх
үед хүргэлтийг хүлээн авах ёстой. Мөн очих боомтод ирсэн
тээвэрлэгчээс бараа, бүтээгдэхүүнийг гардан авах үүрэгтэй.
CFR Б.5. Эрсдэл шилжих
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэнээс
хойших бараа, бүтээгдэхүүний эвдрэл, гэмтэл, алдагдлын бүх эрсдэлийг
хариуцна.
Хэрвээ худалдан авагч нь өөрөө Б7 заалтын дагуу худалдагч талд
мэдэгдэл өгөөгүй бол
“тохиролцсон өдрөөс эхлэн, эсвэл тээвэрлэлтийн тохиролцсон хугацаа
өнгөрсөн өдрөөс хойших” бараа, бүтээгдэхүүний алдагдал, эвдрэл
гэмтлийн бүх эрсдэлийг хариуцна.
CFR Б.6. Зардлын хуваарилалт
Худалдан авагч нь А3 (а) заалтад туссан байдлаас хамаарч дараах
зардлуудыг төлнө:
а) бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу усан онгоцны тавцанд
хүргэгдсэнээс хойших бүх зардлуудыг. Харин А6(в) –д заасан экспортын
гаалийн бүрдүүлэлтийн зардал болон татвар, хураамж, бусад төлбөрийг
төлөх үүрэггүй.
б) бараа, бүтээгдэхүүн очих боомт хүртэлх транзит замд байх үед үүссэн
зардал, хураамжууд (энэхүү зардал, хураамжууд нь тээвэрлэлтийн
гэрээний дагуу худалдагч талд хамаарахгүй бол);
в) хэрвээ тээвэрлэлтийн гэрээний дагуу худалдагч талд хамаарахгүй бол
бараа, бүтээгдэхүүний буулгалтын зардлууд (төхөөрөмжөөр буулгах
болон хадгалах хураамжууд);
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г) худалдан авагч нь өөрөө Б7 заалтын дагуу худалдагч талд мэдэгдэл
өгөөгүй бол “тохиролцсон өдрөөс эхлэн, эсвэл тээвэрлэлтийн
тохиролцсон хугацаа өнгөрсөн өдрөөс хойш” үүссэн зардлыг;
д) бараа, бүтээгдэхүүнийг импортлоход шаардлагатай бүх төлбөр,
татвар, хураамжууд; тээвэрлэлтийн гэрээний дагуу худалдагч талд
хамаарахгүй бол “аль ч улсаар дамжуулан тээвэрлэх зардлыг”
CFR Б.7. Худалдагч талд мэдэгдэх
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг усан онгоцоор тээвэрлэх цаг
болон бараа, бүтээгдэхүүнийг гардан авах нэр бүхий очих боомтын
цэгийг тодорхойлох үүрэгтэй бөгөөд энэ талаар хангалттай мэдээллийг
худалдагч талд өгөх үүрэгтэй.
CFR Б.8. Хүргэлтийг хүлээн авсан нотолгоо
Худалдан авагч нь А8 заалтын шаардлагыг хангасан тээврийн баримт
бичгийг худалдааны гэрээний дагуу хийгдсэн бол хүлээн авна.
CFR Б.9. Бараа, бүтээгдэхүүний үзлэг
Худалдан авагч нь тээвэрлэлтийн (тухайн орноос гарч байгаа) өмнөх
“заавал хийгдэх ёстой үзлэг шалгалтын зардлыг” төлөх үүрэгтэй. Гэхдээ
уг үзлэг шалгалт нь экспортлогч улсын эрх бүхий ажилтнуудын
шаардлагаар хийгдсэн бол үзлэг шалгалтын зардлыг төлөх үүрэггүй
бөгөөд энэ зардлыг талууд харилцан тохиролцож төлнө.
CFR Б.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй холбоотой зардлуудад
туслалцаа үзүүлэх
Худалдагчийг А10 заалтыг хангуулах үүднээс худалдан авагч нь аюулгүй
байдлын талаарх мэдээллийн шаардлагуудыг худалдагч талд цаг
хугацаанд нь мэдэгдэх ёстой.
Худалдан авагч нь А10-д заасан бичиг баримт болон мэдээллийг авахтай
холбоотой худалдагчийн төлсөн төлбөр, зардлыг худалдагч талд буцааж
төлнө.
Худалдан авагч нь худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнээ аль ч улс орноор
дамжуулан тээвэрлэх мөн экспортлоход шаардлагатай аюулгүй байдлын
талаарх болоод бусад бичиг баримт, мэдээллийг “худалдагчийн хүсэлт,
эрсдэл, зардлаар” цаг тухайд нь олж өгөх, бүрдүүлэхэд туслалцаа
үзүүлэх ёстой.
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3.11. CIF – Очих боомт хүртэл зардал, тээвэрлэлт,
даатгалыг төлсөн
CIF – Cost, Insurance and Freight (named port of destination) буюу Очих
боомт хүртэл зардал, тээвэрлэлт, даатгалыг төлсөн (очих боомтын нэр).
Энэ нөхцөлийг зөвхөн далайн болоод дотоодын усан тээвэрт ашиглана.
Худалдагч нь “бараа, бүтээгдэхүүнийг талуудын тохиролцсон нэр бүхий
ачих боомтод байрлах усан онгоцны тавцанд хүргэж мөн очих боомт
хүртэлх зардал, тээвэрлэлт, даатгалыг төлж” хүргэх нөхцөл (Зураг 3-11).
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг усан онгоцны тавцанд хүргэснээр
алдагдал, эвдрэл гэмтлийн эрсдэл худалдан авагч талд шилждэг.
CIF нөхцөл дараах онцлогуудтай:
 Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг усан онгоцны тавцанд хүргэх
болон очих боомт хүртэлх тээвэрлэлтийн гэрээг хийж зардлыг нь
төлнө.
 Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг очих боомт хүртэл тээвэрлэх
үед гарах “алдагдал, эвдрэл гэмтлийн эрсдэлээс” хамгаалах
даатгалын гэрээг хийдэг. Энэхүү даатгал нь хамгийн доод
хэмжээний нөхөн төлбөр бүхий энгийн даатгал байдаг.
 Хэрвээ худалдан авагч нь нөхөн төлбөр өндөртэй, эрсдэлээс
хамгаалах талбар ихтэй даатгалыг сонгохоор бол нэмэлт зардлыг
хэрхэх талаар худалдагчтай тохирох шаардлагатай.
 CPT, CIP, CFR болон CIF нөхцөлүүдээр худалдагчийн үүрэг
хариуцлага нь бараа, бүтээгдэхүүн очих газартаа хүрснээс хойш
бус харин бараа, бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэгчид гардуулан өгснөөр
дуусгавар болдог.
 Талууд худалдааны гэрээ хийх үедээ бараа, бүтээгдэхүүн
хүргэгдэн очих боомтыг тодорхой заадаг боловч бараа,
бүтээгдэхүүний ачилтыг хийдэг ачаалах боомтыг төдийлөн нарийн
тохирохгүй байх талтай. Гэтэл ачилт хийгддэг боомт дээр бараа,
бүтээгдэхүүний эрсдэл, зардал худалдагчаас худалдан авагч руу
шилждэг. Тиймээс талууд бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийг хийх
“нэр бүхий ачаалах боомт болон усан онгоцыг “нарийн тохиролцох
шаардлагатай.
 Худалдан авагч буулгах цэг хүртэлх зардлыг хариуцдаг мөн
худалдан авагч талтай тохиролцоогүй бол буулгах зардлыг буцаан
төлүүлэх боломжгүй учраас талууд ачаалах болон очих
боомтуудын бараа, бүтээгдэхүүнийг ачих, буулгах цэгүүдийг
нарийвчлан тохирох шаардлагатай.
 Энэ нөхцөлөөр худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг өөрийн
байршлаас усан онгоцны тавцанд хүргэхээс гадна боомтод нэгэнт
хүргэгдэн ирсэн ижил бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдан авч
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худалдан авагчийн санал болгосон усан онгоцны тавцанд хүргэж
болдог. Энэ нөхцөл байдал түүхий эдийн худалдаан дээр түгээмэл
байдаг.
CIF нөхцөлөөр худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүний экспортын
гаалийн үзлэг шалгалтыг хариуцна. Харин импортын гаалийн
үзлэг, шалгалт, татвар, төлбөр, хураамжийг хариуцах үүрэггүй.
Зарим бараа, бүтээгдэхүүнийг усан онгоцны тавцанд хүргэгдэхээс
өмнө худалдагч нь терминалд хүргэж худалдан авагч талд
шилжүүлдэг. Тухайлбал чингэлэгт ачаалсан бараа, бүтээгдэхүүн
дээр ийм нөхцөл үүсэх талтай. Энэ тохиолдолд CIF бус CIP
нөхцөлийг ашиглах нь тохиромжтой.

Зураг 3-11. CIF нөхцөлийн бүдүүвч

CIF НӨХЦӨЛИЙН ДАГУУ ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА,
ЭРСДЭЛ, ЗАРДАЛ
А. ХУДАЛДАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛ, ЗАРДАЛ
CIF А.1. Худалдагчийн ерөнхий үүрэг
Худалдагч тал нь худалдааны гэрээний дагуу бараа, бүтээгдэхүүнийг
бэлэн болгох, нэхэмжлэх өгөх мөн гэрээнд заагдсан бусад шаардлагатай
баримтуудыг бүрдүүлэх үүрэгтэй. Талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд А1-ээс
А10-д заасан баримт, бичгүүдийг цахим хэлбэрээр шилжүүлж болно.
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CIF А.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа оруулах шаардлагууд,
гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд
Худалдагч нь өөрийн эрсдэл, зардлаар бараа, бүтээгдэхүүнийг
экспортлоход шаардлагатай лиценз, бусад албан ёсны зөвшөөрлийг олж
авах, мөн гаалийн бүрдүүлэлтийг хийх үүрэгтэй.
CIF А.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээнүүд
а) Тээвэрлэлтийн гэрээ
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг хүргэлт авах цэгээс нэр бүхий очих
боомт хүртэлх эсвэл нэр бүхий очих боомтын аль ч цэгт (талууд
тохиролцсон
бол)
хүргэх тээвэрлэлтийн
гэрээг хийх ёстой.
Тээвэрлэлтийн гэрээ нь тухайн бараа, бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх
зориулалт бүхий мөн тогтсон чиглэлээр явдаг усан онгоцны
тээвэрлэлтийн гэрээ байх бөгөөд энгийн нөхцөлтэйгөөр хийгдэж,
төлбөрийг нь худалдагч хариуцна.
б) Даатгалын гэрээнүүд
Худалдагч нь дор хаяж үндсэн нөхөн төлбөрүүд бүхий С зэрэглэлийн
(Institute Cargo Clauses-ийн) ачааны даатгалыг эсвэл үүнтэй ижил төстэй
даатгалыг өөрийн зардлаар худалдан авах үүрэгтэй. Энэ төрлийн
даатгалын нөхөн төлбөр хамгийн бага байдаг. Даатгалын нөхөн
төлбөрийг даатгал хариуцагчаас шууд нэхэмжлэх зорилгоор даатгалын
байцаагч эсвэл худалдагч талыг төлөөлөх нэр хүнд бүхий даатгалын
байгууллага эсвэл тухайн бараа, бүтээгдэхүүнийг даатгуулах сонирхол
бүхий хувь хүнтэй даатгалын гэрээг хийж болно.
Худалдан авагчийн шаардлагаар худалдагч нь Institute Cargo Clausesийн А эсвэл Б төрлийн бусад даатгалыг эсвэл үүнтэй ижил төстэй Insitute
War Clauses болон Institute Strikes Clauses –ийн даатгалыг авч болно.
Энэ тохиолдолд худалдан авагч нь даатгалын төлбөрийг хийхээс гадна
шаардлагатай мэдээллийг худалдагч талд өгнө.
Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээ хамгийн багадаа гэрээний үнийн
дүнгийн 110 хувийг төлөх бөгөөд энэ хэмжээг гэрээнд мөнгөн дүнгээр
тусгана.
Даатгал нь бараа, бүтээгдэхүүнийг А4 болон А5 заалтуудад заасан
хүргэлт эхлэх цэгээс нэр бүхий очих боомт хүртэлх эрсдэлийг хамарна.
Худалдагч нь даатгалын бичиг баримт болон даатгал авсан нотолгоог
худалдан авагч талд өгөх үүрэгтэй. Түүнчлэн худалдан авагчийн нэмэлт
даатгал авахад шаардагдах мэдээллийг худалдагч нь худалдан авагчийн
хүсэлт, эрсдэл, зардлаар олж, бүрдүүлж өгнө.
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CIF А.4. Хүргэлт
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг ачих боомтод байрлах усан
онгоцны тавцан дээр хүргэх эсвэл тухайн бараа, бүтээгдэхүүнийг
боомтоос худалдан авч усан онгоцны тавцан дээр хүргэж бэлэн болгох
үүрэгтэй. Аль ч тохиолдолд худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг гэрээнд
заасан хугацааны дотор эсвэл тохирсон өдөрт багтаан боомтын дэг
жаягийн дагуу хүргэж өгнө.
CIF А.5. Эрсдэл шилжих
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг А4 заалтын дагуу хүргэх хүртэлх
алдагдал болон эвдрэл гэмтлийн бүх эрсдэлийг хариуцна, харин Б5
заалтад заасан нөхцөл байдлын алдагдал, эвдрэл гэмтлийг хүлээхгүй.
CIF А.6. Зардлын хуваарилалт
Худалдагч нь
а) Бараа, бүтээгдэхүүнийг А4 заалтын дагуу хүргэх хүртэлх бүх
зардлуудыг хариуцна. Харин Б6-д заасан худалдан авагчийн төлөх
зардлыг хариуцахгүй.
б) А3 (а) заалтын үүргийн дагуу гэрээлсэн тээвэрлэлтийн зардал болон
бараа, бүтээгдэхүүнийг усан онгоцны тавцанд ачаалах зардал мөн
худалдагчийн тээвэрлэлтийн гэрээнд хамаарсан буулгах зардлыг
(буулгахаар тохирсон боомт дээр) төлнө.
в)
Бараа,
бүтээгдэхүүнийг
экспортлохтой
холбоотой
гаалийн
бүрдүүлэлтийн зардал, татвар, хураамжууд болон худалдагчийн
тээвэрлэлтийн гэрээнд хамаарсан “аль ч улсаар дамжуулан тээвэрлэхэд”
гарах зардлыг хариуцна.
CIF А.7. Худалдан авагч талд мэдэгдэх
Худалдагч нь худалдан авагчийг бараа, бүтээгдэхүүнээ авах тал дээр
шаардлагатай арга хэмжээ авах бололцоогоор хангах үүднээс
шаардлагатай бүх мэдээллийг худалдан авагч талд өгөх ёстой.
CIF А.8. Хүргэлтийн баримт бичиг
Худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүн очих боомтын тээврийн баримт
бичгийг худалдан авагч талд өөрийн зардлаар, хойшлуулахгүйгээр цаг
тухайд нь өгөх үүрэгтэй.
Энэхүү тээврийн баримт бичиг нь худалдааны гэрээг тусгасан байх
бөгөөд хүргэлт хийхээр тохиролцсон хугацааны дотор хийгдсэн байна.
Мөн дараах шаардлагыг хангасан байна:
-худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг очих боомт дээр ирэх
үед тээвэрлэгчээс нэхэмжлэх бололцоо олгох;
-хэрвээ талууд тохирсон бол, худалдан авагч тээврийн баримт
бичгийг дараагийн худалдан авагч руу шилжүүлэх эсвэл
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тээвэрлэгч рүү мэдэгдэх замаар бараа, бүтээгдэхүүнийг транзит
замд нь худалдах бололцоог олгосон байна.
Энэхүү тээврийн баримт бичиг нь харилцан тохиролцох хэлбэрээр
хийгдсэн бол нөхцөл бүрийг харуулсан эх хувиудыг худалдан авагч талд
танилцуулах ёстой.
CIF А.9. Хянах, савлах, тэмдэглэгээ хийх
Худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнийг А4–дүгээр заалтын дагуу хүргэхэд
зайлшгүй шаардагдах хяналтын үйл ажиллагааны (чанар шалгалт,
хэмжилт хийх, жигнэх, тоолох г.м) бүх зардал, мөн экспортлогч улсын эрх
бүхий ажилтнуудын ачилтын өмнөх үзлэг шалгалтын зардлыг хариуцна.
Савлахгүйгээр зарагддаг бараа, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт биш л бол
худалдагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг өөрийн зардлаар савлах ёстой.
Худалдан авагч тухайн бараа, бүтээгдэхүүний савлагааны талаар гэрээ
байгуулахаас өмнө тухайлсан зааварчилгаа өгөөгүй тохиолдолд
худалдагч өөрийн тээврийн хэрэгсэлд тохиромжтой байдлаар савлаж
болно. Сав баглаа, боодолд ойлгомжтой тэмдэглэгээ хийнэ.
CIF А.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй холбоотой зардлуудад туслалцаа
үзүүлэх
Худалдагч нь худалдан авагч бараа, бүтээгдэхүүнээ сүүлчийн цэг хүртэл
тээвэрлэх болон импортлоход шаардлагатай бичиг баримт, мэдээллийг
(аюулгүй байдлын талаарх мэдээллийг хамруулна) худалдан авагчийн
хүсэлт, эрсдэл, зардлаар хэрэгтэй үед нь олж өгөх, бүрдүүлэхэд
туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй.
Худалдагч нь Б10 заалтад дурдсан мэдээлэл, бичиг баримтыг олж
авахтай холбоотойгоор гарсан худалдан авагчийн төлсөн зардлыг
буцаан олгоно.
Б. ХУДАЛДАН АВАГЧИЙН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА, ЭРСДЭЛ,
ЗАРДАЛ
CIF Б.1. Худалдан авагчийн ерөнхий үүрэг
Худалдан авагч гэрээнд заасан бараа, бүтээгдэхүүний үнийн дүнг төлөх
үүрэгтэй. Талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд Б1-ээс Б10-д заасан баримт,
бичгүүдийг цахим хэлбэрээр шилжүүлж болно.
CIF Б.2. Лиценз, зөвшөөрлүүд, хилээр ачаа, бараа оруулах шаардлагууд,
гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад журмууд
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг импортлоход болон аль ч
улсаар дамжуулан тээвэрлэхэд шаардлагатай импортын гаалийн
бүрдүүлэлт, лиценз, бусад албан ёсны зөвшөөрлийг өөрийн эрсдэл,
зардлаар олж авах үүрэгтэй.
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CIF Б.3. Тээвэрлэлт болон даатгалын гэрээнүүд
а) Тээвэрлэлтийн гэрээ
Худалдан авагч нь худалдагчийн өмнө тээвэрлэлтийн гэрээг хийх үүрэг
хүлээхгүй.
б) Даатгалын гэрээнүүд
Худалдан авагч нь даатгалын гэрээг хийх үүргийг худалдагчийн өмнө
хүлээхгүй. Гэхдээ худалдан авагч нь өөрөө хүсэлт гаргаж А3 (б) заалтын
дагуу худалдагчаар нэмэлт даатгал авхуулахаар бол худалдагч талд
шаардлагатай мэдээллийг өгөх үүрэгтэй.
CIF Б.4. Хүргэлтийг хүлээн авах
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4-заалтын дагуу хүргэгдэн ирэх
үед хүргэлтийг хүлээн авах ёстой. Мөн очих боомтод ирсэн
тээвэрлэгчээс бараа, бүтээгдэхүүнийг гардан авах үүрэгтэй.
CIF Б.5. Эрсдэл шилжих
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу хүргэгдсэнээс
хойших бараа, бүтээгдэхүүний эвдрэл, гэмтэл, алдагдлын бүх эрсдэлийг
хариуцна.
Хэрвээ худалдан авагч нь өөрөө Б7 заалтын дагуу худалдагч талд
мэдэгдэл өгөөгүй бол
“тохиролцсон өдрөөс эхлэн, эсвэл тээвэрлэлтийн тохиролцсон хугацаа
өнгөрсөн өдрөөс хойших” бараа, бүтээгдэхүүний алдагдал, эвдрэл
гэмтлийн бүх эрсдэлийг хариуцна.
CIF Б.6. Зардлын хуваарилалт
Худалдан авагч нь А3 (а) заалтад туссан байдлаас хамаарч дараах
зардлуудыг төлнө:
а) бараа, бүтээгдэхүүн А4 заалтын дагуу усан онгоцны тавцанд
хүргэгдсэнээс хойших бүх зардлуудыг. Харин А6(в) –д заасан экспортын
гаалийн бүрдүүлэлтийн зардал болон татвар, хураамж, бусад төлбөрийг
төлөх үүрэггүй.
б) бараа, бүтээгдэхүүн очих боомт хүртэлх транзит замд байх үед үүссэн
зардал, хураамжууд (энэхүү зардал, хураамжууд нь тээвэрлэлтийн
гэрээний дагуу худалдагч талд хамаарахгүй бол);
в) хэрвээ тээвэрлэлтийн гэрээний дагуу худалдагч талд хамаарахгүй бол
бараа, бүтээгдэхүүний буулгалтын зардлууд (төхөөрөмжөөр буулгах
болон хадгалах хураамжууд);
г) худалдан авагч нь өөрөө Б7 заалтын дагуу худалдагч талд мэдэгдэл
өгөөгүй бол “тохиролцсон өдрөөс эхлэн, эсвэл тээвэрлэлтийн
тохиролцсон хугацаа өнгөрсөн өдрөөс хойш” үүссэн зардлыг;
д) бараа, бүтээгдэхүүнийг импортлоход шаардлагатай бүх төлбөр,
татвар, хураамжууд; тээвэрлэлтийн гэрээний дагуу худалдагч талд
хамаарахгүй бол “аль ч улсаар дамжуулан тээвэрлэх зардлыг”.
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CIF Б.7. Худалдагч талд мэдэгдэх
Худалдан авагч нь бараа, бүтээгдэхүүнийг усан онгоцоор тээвэрлэх цаг
болон бараа, бүтээгдэхүүнийг гардан авах нэр бүхий очих боомтын
цэгийг тодорхойлох үүрэгтэй бөгөөд энэ талаар хангалттай мэдээллийг
худалдагч талд өгөх үүрэгтэй.
CIF Б.8. Хүргэлтийг хүлээн авсан нотолгоо
Худалдан авагч нь А8 заалтын шаардлагыг хангасан тээврийн баримт
бичгийг худалдааны гэрээний дагуу хийгдсэн бол хүлээн авна.
CIF Б.9. Бараа, бүтээгдэхүүний үзлэг
Худалдан авагч нь тээвэрлэлтийн (тухайн орноос гарч байгаа) өмнөх
“заавал хийгдэх ёстой үзлэг шалгалтын зардлыг” төлөх үүрэгтэй. Гэхдээ
уг үзлэг шалгалт нь экспортлогч улсын эрх бүхий ажилтнуудын
шаардлагаар хийгдсэн бол үзлэг шалгалтын зардлыг төлөх үүрэггүй
бөгөөд энэ зардлыг талууд харилцан тохиролцож төлнө.
CIF Б.10. Мэдээлэл олох болон түүнтэй холбоотой зардлуудад туслалцаа
үзүүлэх
Худалдагчийг А10 заалтыг хангуулах үүднээс худалдан авагч нь аюулгүй
байдлын талаарх мэдээллийн шаардлагуудыг худалдагч талд цаг
хугацаанд нь мэдэгдэх ёстой.
Худалдан авагч нь А10-д заасан бичиг баримт болон мэдээллийг авахтай
холбоотой худалдагчийн төлсөн төлбөр, зардлыг худалдагч талд буцааж
төлнө.
Худалдан авагч нь худалдагч бараа, бүтээгдэхүүнээ аль ч улс орноор
дамжуулан тээвэрлэх мөн экспортлоход шаардлагатай аюулгүй байдлын
талаарх болоод бусад бичиг баримт, мэдээллийг “худалдагчийн хүсэлт,
эрсдэл, зардлаар” цаг тухайд нь олж өгөх, бүрдүүлэхэд туслалцаа
үзүүлэх ёстой.
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