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1. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ
1.1. МОНГОЛ УЛСЫН ТАТВАРЫН ТОГТОЛЦОО ЮУНААС БҮРДДЭГ ВЭ?
Монгол улсын татварын тогтолцоо дараах зүйлсээс бүрдэнэ. Үүнд:




Албан татвар;
Хураамж;
Төлбөр.

Албан татвар нь шууд ба шууд бус татвараас бүрддэг.

1.2. МОНГОЛ УЛСЫН ГОЛ ТАТВАРУУД ЮУ ВЭ?
Тодорхой төрлийн татвар нь улсын болон орон нутгийн татварын аль нэгэнд хамаарна. Монгол улсын
гол татварууд нь:
 аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар;
 гаалийн албан татвар;
 нэмэгдсэн өртгийн албан татвар;
 онцгой албан татвар;
 ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр;
 ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр;
 газрын тосны нөөц ашигласны төлбөр;
 газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн
төлбөр;
 хувь хүний орлогын албан татвар;
 үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар гэх мэт.
Харин нийгмийн даатгалын шимтгэл нь татварын тогтолцоонд хамаардаггүй.

1.3. МОНГОЛ УЛСЫН
ГҮЙЦЭТГЭДЭГ ВЭ?

ТАТВАРЫН

АЛБА ЯМАР

БҮТЭЦТЭЙ,

Зураг 1-11 Татварын албаны ерөнхий бүтэц
МУ-ын Засгийн газар
Сангийн яам
Татварын ерөнхий газар
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Нийслэлийн татварын газар

Аймгийн татварын хэлтэс

Дүүргийн татварын хэлтэс

Сумын татварын тасаг

Эх сурвалж: Зохиогч; http://www.legalinfo.mn/law/details/473?lawid=473

ЯМАР

ЧИГ

ҮҮРЭГ

Татварын алба нь дараах үндсэн чиг үүргийг гүйцэтгэдэг. Үүнд:




татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, татвар төлөгчийг
мэдээллээр ханган зөвлөгөө өгөх, сургалт, сурталчилгаа явуулах;
татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
улс, орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэх.

1.4. ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ГЭЖ ХЭН БЭ?
Зураг 1-2 Татвар төлөгч2

Татвар төлөгч

o
o

o

хувь хүн
хуулийн этгээд

o
o
o

татвар ногдох орлого, эд хөрөнгө, бараа, тодорхой эрх
бүхий
ажил үйлчилгээ эрхэлж буй
газар, түүний хэвлий, байгалийн баялаг, ашигт малтмалын
нөөц ашигласан
агаар, ус, хөрс бохирдуулснаас татвар төлөх үүрэг хүлээсэн

1.5. ТАТВАРЫН ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ЯМАР ЭРХ ЭДЭЛЖ, ҮҮРЭГ
ХҮЛЭЭДЭГ ВЭ?
Татварын ерөнхий хуулийн 17 дугаар зүйлд татвар төлөгчийн эрхийг, 18 дугаар зүйлд татвар төлөгчийн
үүргийг тодорхойлсон байдаг. Татвар төлөгчийн эрх, үүрэг нь салшгүй нэгдэлтэй, бие биеэ харилцан
нөхцөлдүүлж байдаг юм. Тухайлбал татвар төлөгч татварын хөнгөлөлт эдлэх, татвараас
чөлөөлөгдөх; татвар төлөх хугацааг сунгуулах; илүү төлсөн татварыг буцаан авах буюу суутган
тооцуулах, алданги тооцон нэхэмжлэн авах; эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо биечлэн болон
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, мэргэшсэн зөвлөхөөрөө дамжуулан хамгаалах; татварын албаны
шийдвэрийг үндэслэлгүй буюу хуульд нийцээгүй гэж үзвэл гомдлоо захиргааны болон шүүхийн
журмаар гаргах гэх зэрэг олон эрхийг эдэлдэг. Үүний зэрэгцээ татвар төлөгч татвар ногдох зүйл,
татвараа үнэн зөв тодорхойлж, тогтоосон хугацаанд төлөх; татвар ногдуулах, төлөхтэй холбогдсон
тооцоо, мэдээ, тайланг гаргаж тогтоосон хугацаанд татварын албанд ирүүлэх; бусдад олгох
хөдөлмөрийн хөлс, шилжүүлсэн орлогод ногдох татварыг үнэн зөв суутган тооцож, тогтоосон хугацаанд
төсөвт төлөх зэрэг олон үүргийн хүлээнэ.

1.6. ТАТВАР ТӨЛӨГЧӨӨР ХЭРХЭН БҮРТГҮҮЛЭХ ВЭ?


Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээд нь бүртгэх байгууллагаас гэрчилгээ авснаас хойш ажлын
14 өдрийн дотор харьяалагдах татварын албанд бүртгүүлнэ.
 Орлогоос бусад татвар ногдох зүйлийг өмчлөгч буюу эзэмшигч нь уг зүйлийг өмчилж, эзэмшиж
эхэлснээс хойш нэг сарын дотор харьяалагдах татварын албанд бүртгүүлнэ.
 Татвар төлөгч үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, бэлэглэх зэргээр өмчлөх эрхээ бусдад
шилжүүлсэн өдрөөс хойш ажлын 20 өдрийн дотор татварын албанд мэдэгдэнэ.
 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ хувийн хэрэгт тусгагдсан зүйл өөрчлөгдөх бүрд өөрчлөлт орсноос
хойш ажлын 20 өдрийн дотор татварын албанд мэдэгдэж бүртгэл хувийн хэрэгтээ өөрчлөлт
хийлгэнэ.
Татварын алба татвар төлөгчийг бүртгэн татвар төлөгчийн дугаар олгодог бөгөөд уг дугаарыг
татвар төлөгч, татвар суутгагч этгээд татварын хууль тогтоомжийн дагуу гаргаж байгаа тайлан,
мэдээ, гаалийн мэдүүлэг, төлбөрийн болон бусад шаардлагатай баримтуудад заавал тусгана.
Татвар төлөгчийг бүртгэх, бүртгэлээс хасах, бүртгэлдээ шилжилт хөдөлгөөн хийлгэх тухай
тодорхой зааврыг ТЕГ-ын цахим хуудсан дах http://mta.mn/c/view/11600 -с тодорхой харах
боломжтой юм.

1.7. ТАТВАРАА ХЭРХЭН, ЯМАР ХУГАЦААНД ТАЙЛАГНАЖ, ТӨЛӨХ ВЭ?
Татвар төлөгч татварын хуулийн дагуу нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартад үндэслэн
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Эх сурвалж: Зохиогч

татвар ногдох зүйл, төлөх татварын хэмжээгээ өөрөө үнэн зөв тодорхойлж, татварын тайланг
батлагдсан загвар, зааврын дагуу үйлдэж хуулиар тогтоосон хугацаанд татварын албанд ирүүлэх
үүрэгтэй байдаг.
Тайлангийн тоон үзүүлэлтийг өссөн дүнгээр гаргаж, тайлангийн хугацааг тэмдэглэсэн байна. Тухайн
тайлангийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулаагүй тохиолдолд тайланд «х» тэмдэглэгээ хийж ирүүлэх ба
энэ тухай үндэслэлээ тайлбарласан байх нь зүйтэй. Татварын тайланг өөрийн биеэр болон цахим
хэлбэрээр, мөн шуудангаар ирүүлж болно. Тайланг тоон гарын үсэг хэрэглэж илгээсэн тохиолдолд
цаасаар дахин ирүүлэх шаардлагагүй юм. Харин тоон гарын үсэг хэрэглээгүй тохиолдолд тайлангаа
цаасан хэлбэрээр хуулийн хугацаанд ирүүлэх ёстой. Татварын алба тайлан хүлээн авсан хугацааг
татвар төлөгч өөрийн биеэр ирүүлсэн тайлангийн хувьд уг тайланг татварын албанд хүлээн авч
баталгаажуулсан өдрөөр, шуудангаар ирүүлсэн тайлангийн хувьд илгээсэн өдрөөр, интернэтээр
ирүүлсэн бол цахим мэдээллийн системд илгээсэн өдрөөр тооцно.
Цахим тайланг өгөхдөө харьяалагдах татварын албанаас системд нэвтрэх код авч “Цахим тайлангийн
систем” /e-tax.mta.mn/-д хандан тайлан гаргах заавар, зөвлөмжтэй сайтар танилцаж тайланг маягтын
дагуу үнэн зөв, алдаагүй шивж татварын албанд илгээнэ. Татварын албанд ирүүлсэн тайлангаа
тайлагнах эцсийн хугацаа хүртэл засварлах эрхтэй ба засварлах тухай хүсэлтээ бичгээр илэрхийлэх
ёстой. Хугацаа хожимдуулсан тайланг харьяалах татварын албанд цахим хэлбэрээр хүсэлт гарган
хүргүүлнэ. Тайлангийн үзүүлэлтийг алдаатай буюу буруу шивсэн тохиолдолд тайланг залруулах
боломжтой. Тухайн тайланг гаргах хуулийн хугацаа дуусахаас өмнө тайланг засварлах бол татвар
төлөгч өөрөө тайланг залруулж дахин илгээх боломжтой. Цахим тайлангаа илгээсний дараагийн
өдрөөс өөрийн татвар төлөгчийн бүртгэл, татварын ногдол, төлөлт, үлдэгдлийн мэдээллийг харах
боломжтой болно. “Цахим тайлангийн систем” дэх татвар төлөгчийн бүртгэл, татварын ногдол, төлөлт,
үлдэгдлийн тооцоо татварын албаны мэдээлэлтэй зөрж байвал татварын албанд мэдэгдэнэ. Цахим
тайлангийн систем нь жилийн эцсийн тайлангийн хувьд дараа оны эхний өдрөөс тайлан ирүүлэх
хугацааны сүүлийн өдрийг хүртэл, бусад хугацааны тайлангийн хувьд тайлан ирүүлэх хугацааны сарын
эхний өдрөөс тайлан ирүүлэх хугацааны сүүлийн өдрийг дуусталх хугацаанд нээлттэй байна. Бусад
хугацаанд цахим тайлангийн систем хаалттай байна.
Татвар төлөх, тайлагнах эцсийн хугацаа адил байдаг. Энэ нь тайлан хүргүүлэхдээ татвараа төлсөн
байх ёстой гэсэн үг. Татвар төлөгч шууд бус татварыг тухайн үйл ажиллагааны үр дүн гарахыг
хүлээлгүй урьдчилан төлнө.
Татвар ногдох зүйлийг нэхэмжилсэн, падаан бичигдсэн, үнэ нь төлөгдсөн өдрийн алинаар татвар
ногдуулах хугацааг тогтоохыг тухайн төрлийн татварын хуулиар тогтооно.
Хүснэгт 1-1 Татвараа тайлагнах, төлөх хугацаа3

3

Татварын төрөл

Татвар төлөх хугацаа

Тайлагнах хугацаа
Улирлын тайланг дараа улирлын эхний
сарын 20, жилийн тайланг дараа оны 2
дугаар сарын 10-ны дотор
Улирлын тайланг дараа улирлын эхний
сарын 20, жилийн тайланг дараа оны 2
дугаар сарын 10-ны дотор

Аж ахуйн нэгжийн орлогын
албан татвар

Сарын бүрийн 25

Хувь хүний орлогын албан
татвар /Суутган/

Сар бүрийн эцэст суутган авч дараа
сарын 10-ны дотор

Хувь хүний орлогын албан
татвар /хувиараа бизнес
эрхлэгч иргэд/

Дараа улирлын эхний сарын 15-ны
дотор

ИОТТХ -аар дараа оны 2 сарын 15-ны
дотор

Онцгой албан татвар

Сар бүрийн 25-ны дотор

Дараа сарын 5-ны дотор

Нэмэгдсэн өртгийн албан
татвар

Дараа сарын 10-ны дотор

Дараа сарын 10-ны дотор

Авто тээврийн болон өөрөө
явагч хэрэгслийн албан татвар

Хувь хүн 6 дугаар сарын 1-ний
өдрөөс өмнө
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тэнцүү
хэмжээгээр улирал бүрийн сүүлийн
сарын 25-ны дотор

Эх сурвалж: ТЕГ-ын цахим хуудас: www.mta.mn

Тайлагнахгүй
Дараа оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор

Татварын төрөл

Татвар төлөх хугацаа

Тайлагнах хугацаа

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан
татвар

Хуулийн этгээд улирал бүрийн
сүүлийн сарын 15-ны дотор тэнцүү
хэмжээгээр, Хувь хүн жил бүрийн 2
дугаар сарын 15-ны дотор нэг удаа

Дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор

Бууны албан татвар

Жил бүрийн 8 дугаар сарын 1-ны
дотор

Тайлагнахгүй

Авто бензин, дизелийн
түлшний албан татвар

Орж ирсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн
дотор

Ашигт малтмалын нөөц
ашигласны төлбөр

Тухайн улирлын төлбөрийг
дараагийн улиралд багтаан

Байгалийн нөөц ашигласны
төлбөр /ургамал, ан амьтан,
ой, ус рашааны нөөц/

Дараа сарын 10-ны дотор

1.8. ТАТВАРЫН ТАЙЛАНГАА
ХАРИУЦЛАГА НОГДУУЛДАГ ВЭ?

ХОЦРООСОН,

Улирлын тайланг дараа улирлын эхний
сарын 20, жилийн тайланг дараа оны 2
дугаар сарын 10-ны дотор
Дараа улирлын эхний сарын 20-ны
дотор, жилийн тайланг дараа оны 1
дүгээр сарын 20-ны дотор
Дараа оны 1 дүгээр сарын 10-ны дотор

ИРҮҮЛЭЭГҮЙ

ТОХИОЛДОЛД

ЯМАР

Татварын тайланг хуулиар тогтоосон хугацаанд татварын албанд гаргаж өгөөгүй бол хувь хүнийг нэг
зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг нэг мянга таван зуун нэгжтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгохоор Зөрчлийн тухай хуулийн 11.19 дүгээр зүйлд заасан байдаг.

1.9. ТАТВАРАА ХУГАЦАА ХОЦРООН ТӨЛСӨН,
ХАРИУЦЛАГА НОГДУУЛДАГ ВЭ?

ТӨЛӨӨГҮЙ ТОХИОЛДОЛД

ЯМАР

Зөрчлийн тухай хуулийн 11.19 дүгээр зүйлд зааснаар татварыг хугацаанд нь төлөөгүй бол хувь хүн,
хуулийн этгээдийг хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд төлөгдөөгүй татварын дүнгийн 0.1 хувьтай тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгоно. Мөн татварын нөхөн төлүүлэх тохиолдолд нөхөн төлүүлэх хугацаанд нь
төлөөгүй татварт алданги тооцох ба уг алдангийн хэмжээ нь нөхөн төлүүлэх татварын үнийн дүнгийн 50
хувиас хэтрэхгүй байхаар уг хуульд заасан байна. Алдангийн хэмжээг Засгийн газар жил бүр тогтоодог
бөгөөд Засгийн газрын 2017 оны 30 дугаар тогтоолоор хоног тутамд 0,054 хувь байхаар тогтоосон
байна.

1.10. ТАТВАРЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АКТЫГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХГҮЙ БОЛ ХААНА
ХАНДАН МАРГААНАА ШИЙДВЭРЛҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ ВЭ?
Татвар төлөгч нь татварын улсын байцаагчийн шийдвэртэй холбоотой гомдлыг тухайн байцаагчийг
шууд харьяалах татварын албаны даргад; татварын албаны шийдвэрийн талаарх гомдлыг түүний дээд
шатны татварын албаны даргад; татварын улсын байцаагчийн шийдвэртэй холбоотой гомдлыг тухайн
байцаагчийн шууд харьяалах татварын албаны дэргэдэх Маргаан таслах зөвлөлд; Маргаан таслах
зөвлөлийн шийдвэртэй холбоотой маргааныг дээд шатны татварын албаны дэргэдэх Маргаан таслах
зөвлөлд гаргах замаар захиргааны журмаар шийдвэрлүүлж болно. Түүнчлэн татварын албаны
шийдвэр болон Маргаан таслах зөвлөлийн шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл гомдлоо шүүхэд гаргах эрхтэй.

2. ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАР
2.1. ХХОАТ-ЫГ ХЭН ТӨЛӨХ ВЭ?
Зураг 2-1 ХХОАТ төлөгч4
Татвар төлөгч:
o
тухайн татварын жилд
албан
татвар
ногдох
орлого олсон
o
тийм орлогогүй ч хуульд
заасны дагуу албан
татвар төлөх үүрэг бүхий:

МУ-ын иргэн

Гадаадын иргэн

Харьяалалгүй хүн

o
o
МУ-д байнга
оршин суугч

МУ-д оршин
суугч бус

o

o

МУ-д оршин суух байртай;
Тухайн татварын жилд 183 ба түүнээс дээш хоног
МУ-д амьдарсан;
Гадаад улсад томилогдон ажиллаж байгаа МУ-ын
төрийн албан хаагч.
Монгол Улсад оршин суух байргүй, тухайн жилд
183 ба түүнээс дээш хоног Монгол Улсад оршин
суугаагүй хувь хүн.

 Монгол Улсад суугаа гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, Нэгдсэн
үндэстний байгууллага, түүний төрөлжсөн салбарт томилогдон ажиллаж байгаа гадаадын
иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүд нь Монгол Улсад оршин суугчид хамаарахгүй.

2.2. ЯМАР ОРЛОГУУДАД ЭНЭ ТАТВАР НОГДДОГ ВЭ?
Монгол Улсад байнга оршин суугч татвар төлөгчийн тухайн татварын жилд Монгол Улсын нутаг
дэвсгэрт болон гадаад улсад олсон орлогод албан татвар ногдуулах бол Монгол Улсад оршин суугч
бус татвар төлөгчийн тухайн татварын жилд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт олсон орлогод албан татвар
ногдуулна.
Татвар төлөгчийн татварын жилд олсон дараах орлогод албан татвар ногдуулна:










цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн
орлого;
үйл ажиллагааны орлого;
хөрөнгийн орлого;
хөрөнгө борлуулсны орлого;
шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээл туурвих, шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний болон ашигтай
загвар зохион бүтээх, спортын тэмцээн, урлагийн тоглолт зохион байгуулах, тэдгээрт оролцох
замаар олсон орлого, тэдгээртэй адилтгах бусад орлого;
урлагийн тоглолт, спортын тэмцээний шагнал, наадмын бай шагнал;
төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалааны орлого;
шууд бус орлого.
бусдаас үнэ төлбөргүй авсан газар эзэмших, ашиглах эрхийн орлого.

2.3. ЯМАР ОРЛОГУУДЫГ ЭНЭ ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛДӨГ ВЭ?
ХХОАТ-ын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан орлогыг албан татвараас чөлөөлдөг. Чөлөөлөгдөх
орлогын жагсаалтыг http://www.legalinfo.mn/law/details/538 -с харах боломжтой.

2.4. ТАТВАР НОГДУУЛАХ ОРЛОГЫГ ХЭРХЭН ТОДОРХОЙЛЖ, ЯМАР ХУВЬ ХЭМЖЭЭГЭЭР
ТАТВАР НОГДУУЛЖ, ЯМАР ХУГАЦААНД ТӨЛДӨГ ВЭ?
Хүснэгт 2-1-т татвар ногдуулах орлогыг хэрхэн тодорхойлж, ямар хувь хэмжээгээр ногдуулж, төсөвт
төлөх хэлбэр, хугацааг харуулав.
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Хүснэгт 2-1 Татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлох, тайлагнах, төлөх хэлбэр5
Татвар ногдуулах орлогын
төрөл
(А)-(Б)

1

Цалин хөлс, шагнал, урамшуулал
болон тэдгээртэй адилтгах
орлого

Тухайн төрлийн нийт
орлого
(А)
Ажил олгогчтой байгуулсан
хөдөлмөрийн гэрээнд
заасны дагуу авч байгаа
үндсэн цалин, нэмэгдэл
хөлс, нэмэгдэл, шагнал,
урамшуулал, амралтын
олговор, тэтгэвэр, тэтгэмж,
тэдгээртэй адилтгах бусад
орлого

Хасагдах
зардал
(Б)
Нийгмийн болон
эрүүл мэндийн
даатгалд төлсөн
шимтгэл

Татварын
хувь
хэмжээ

10%

Үндсэн ажлын газраас бусад
хуулийн этгээд болон хувь
хүнтэй байгуулсан гэрээний
үндсэн дээр ажил, үүрэг
гүйцэтгэж авсан
хөдөлмөрийн хөлс, шагнал,
нэмэгдэл, тэтгэмж,
тэдгээртэй адилтгах бусад
орлого

10%

2

Ажил олгогчоос ажилтан, түүний
гэр бүлийн гишүүнд олгосон
тэтгэмж болон түүнтэй адилтгах
орлого

Тухайн орлого

10%

3

Ажил олгогчоос ажилтан, түүний
гэр бүлийн гишүүнд өгсөн бэлэг

Тухайн орлого

10%

4

Төлөөлөн удирдах зөвлөл,
хяналтын зөвлөл, орон тооны бус
зөвлөл болон бусад зөвлөл,
хороо, ажлын хэсгийн гишүүний
цалин хөлс, шагнал, урамшуулал,
тэдгээртэй адилтгах орлого

Тухайн орлого

10%

5

Гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгж,
байгууллага, иргэн болон бусад
этгээдээс өгсөн бүх төрлийн
шагнал, урамшуулал

Тухайн орлого

10%
ААНОАТ-ын
хуулийн 12.1.112.1.3, 12.1.512.1.14, 12.1.17,
12.1.19-12.1.26д заасан
зардлууд.
Тухайн
хөрөнгийг
түрээслүүлэхтэй
холбогдон
гарсан зардал

6

Үйл ажиллагааны орлого

Үйл ажиллагааны орлого

7

Хөрөнгө түрээслүүлснээс олсон
орлого

Хөрөнгө түрээслүүлснээс
олсон нийт орлого

8

Эрхий шимтгэлийн орлого

Эрхийн шимтгэлийн орлого

10%

9

Ногдол ашгийн орлого

Ногдол ашгийн орлого

10%

10

Хүүгийн орлого

Хүүгийн орлого

10%

11

Өмчлөл, эзэмшилд байгаа
хөрөнгөө бусдад ашиглуулж
олсон орлого

Өмчлөл, эзэмшилд байгаа
хөрөнгөө бусдад ашиглуулж
олсон орлого

12

Татвар төлөгчийн хувь
нийлүүлсэн аж ахуйн нэгж татан
буугдсан бол түүний хүртсэн хувь

Тухайн аж ахуйн нэгжийн
үлдсэн эд хөрөнгийг
худалдаж олсон орлого

5

Эх сурвалж: Зохиогч; http://www.legalinfo.mn/law/details/538

10%

Суутган – Сар
бүрийн эцэст
ногдуулж, дараа
сарын 10-ны
дотор төсөвт
шилжүүлнэ.

Суутган – Тухай
бүр ногдуулж,
дараа сарын 10ны дотор төсөвт
шилжүүлнэ.

Дараа улирлын
эхний сарын 15ны өдрийн дотор
төсөвт төлнө.

10%

10%
Түүний хувь
нийлүүлэхдээ
гаргасан зардал

Ногдуулах,
төсөвт төлөх
хэлбэр, хугацаа

10%

Суутган - дараа
сарын 10-ны
дотор төсөвт
шилжүүлнэ.
Дараа улирлын
эхний сарын 15ны өдрийн дотор
төсөвт төлнө.

Татвар ногдуулах орлогын
төрөл
(А)-(Б)

Тухайн төрлийн нийт
орлого
(А)

13

Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны
орлого

Үл хөдлөх эд хөрөнгө
борлуулснаас олсон орлого

14

Хувьцаа борлуулсны орлого

Хувьцаа борлуулсан үнэ

Хамтран эзэмшиж байсан
хувьцааг борлуулсан бол

Хувьцаа борлуулсан үнээс
түүнийг худалдаж авсан
үнийн зөрүүгээс татвар
төлөгчид ногдох хэсгийн
үнийн дүн

15

Хасагдах
зардал
(Б)

Татварын
хувь
хэмжээ
2%

Хувьцаа
худалдаж авсан
үнэ

10%

10%
Худалдан авсан
үнэ болон
худалдан
авахад төлсөн
баримтаар
нотлогдож
байгаа
шимтгэлийн
нийт дүн
Тухайн
хөрөнгийг
худалдан авсан
болон худалдан
авахтай
холбогдон
гарсан
баримтаар
нотлогдох
зардал

Дараа улирлын
эхний сарын 15ны өдрийн дотор
төсөвт төлнө.

16

Хувьцаа бусад үнэт цаас
борлуулсны орлого

Нийт хувьцаа, бусад үнэт
цаас худалдсан үнэ

17

Хөдлөх хөрөнгө борлуулсны
орлого

Хөдлөх хөрөнгө борлуулсны
орлого

Газар эзэмших, ашиглах эрх
борлуулсны орлого;

Аж ахуйн нэгжийн орлогын
албан татварын тухай
хуулийн 16.13-т заасан
аргачлалаар тогтоосон
дүнгээр

10%

Тухайн орлого

5%

18

19

20

Шинжлэх ухаан, утга зохиол,
урлагийн бүтээл туурвих, шинэ
бүтээл, бүтээгдэхүүний болон
ашигтай загвар зохион бүтээх,
спортын тэмцээн, урлагийн
тоглолт зохион байгуулах,
тэдгээрт оролцох замаар олсон
болон тэдгээртэй адилтгах бусад
орлого
Урлагийн тоглолт, спортын
тэмцээний шагнал, наадмын бай
шагналын орлого

Ногдуулах,
төсөвт төлөх
хэлбэр, хугацаа
Суутган - дараа
сарын 10-ны
дотор
шилжүүлнэ.

10%

10%

Суутган - дараа
сарын 10-ны
дотор төсөвт
шилжүүлнэ.
Тухайн орлого

5%

21

Төлбөрт таавар, бооцоот
тоглоом, эд мөнгөний хонжворт
сугалааны орлого

Тухайн орлого

40%

22

Шууд бус орлого

Тухайн орлого

10%

23

Бусдаас үнэ төлбөргүй авсан
газар эзэмших, ашиглах эрхийн
орлого

Шууд бус аргаар
тодорхойлсон дүнгээр

10%

24

Оршин суугч бус татвар
төлөгчийн Монгол Улсын нутаг
дэвсгэрт олсон орлого

Тухайн нийт орлого

20%

Суутган – Тухай
бүр ногдуулж,
дараа сарын 10ны дотор төсөвт
шилжүүлнэ.

2.5. ТАТВАРЫН ЯМАР ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛДЭГ ВЭ?
Дээрх Хүснэгт 2-1-ийн 1-5 дах мөрт заасан орлогод ногдох жилийн албан татварт дараах хэмжээгээр
албан татварын хөнгөлөлт үзүүлнэ:
Хүснэгт 2-2 Татварын хөнгөлөлт6
Албан татварын хөнгөлөлтийн хэмжээ /төгрөгөөр/

1
2
3
4
5
6
7

Албан татвар ногдуулах жилийн орлогын
хэмжээ /төгрөгөөр/

2018 он

2019 он ба түүнээс хойш

0-6 000 000 хүртэл
6 000 000-12 000 000 хүртэл
12 000 000-18 000 000 хүртэл
18 000 000-24 000 000 хүртэл
24 000 000-30 000 000 хүртэл
30 000 000-36 000 000 хүртэл
36 000 000 ба түүнээс дээш

160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
-

240 000
220 000
200 000
180 000
160 000
140 000
-

Дор дурдсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн буюу тариалсан Монгол Улсад оршин суугч хувь хүний зөвхөн
тухайн үйлдвэрлэлээс олсон орлогод ногдуулах албан татварыг 50 хувиар хөнгөлнө:





үр тариа;
төмс, хүнсний ногоо;
жимс, жимсгэнэ;
тэжээлийн ургамал.

Татвар төлөгчийн төрсөн буюу үрчилсэн хүүхэд гадаад, дотоодын их, дээд болон мэргэжлийн
боловсролын сургууль, коллежид элсэн суралцаж байгаа бол түүний сургалтад төлсөн, баримтаар
нотлогдож байгаа төлбөрийн хэмжээгээр албан татварын хөнгөлөлт үзүүлнэ. Суралцаж байх
хугацаандаа хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогоосоо албан татвар төлж, улмаар сургалтын төлбөр төлсөн
их, дээд болон мэргэжлийн боловсролын сургууль, коллежид суралцагчийг мөн энэ хөнгөлөлтөд
хамааруулна.

2.6. ТАТВАРАА ИЛҮҮ ТӨЛСӨН БОЛ ХЭРХЭН БУЦААЖ АВАХ ВЭ?
Татвар ногдох орлогын чөлөөлөлт, татварын хөнгөлөлт эдлэх бол тухайн хувь хүний холбогдох төсөвт
төлөх албан татвар, албан татвар ногдох орлогыг хасаж тооцож болно. Тухайн жилд хийх хасалтын
хэмжээ нь мөн хугацаанд төлбөл зохих албан татварын дүнгээс их байвал дараах байдлаар
зохицуулна:




6

дараагийн сар, улирал, жилд төлөх албан татварт шилжүүлэн тооцох;
орон нутгийн төсөвт төлөх бусад төрлийн албан татварын төлбөрт шилжүүлэн тооцох;
Илүү төлсөн албан татварыг татвар төлөгчид буцаан олгоно.

Эх сурвалж: http://www.legalinfo.mn/law/details/538

3. АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАР
3.1. ААНОАТ-ЫГ ХЭН ТӨЛӨХ ВЭ?
Зураг 3-1 ААНОАТ төлөгч7
Татвар төлөгч
o тухайн
татварын жилд
албан
татвар
ногдох
орлого олсон
o тийм орлогогүй ч хуульд
заасны дагуу албан татвар
төлөх үүрэг бүхий ААН

МУ-д байнга
байрладаг
татвар төлөгч

o

МУ-д
байрлагдаггүй
татвар төлөгч

o

o

o

МУ-ын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан
ААН;
Удирдах байгууллага нь МУ-д байрладаг
гадаадын ААН.
Төлөөний газраараа дамжуулан МУ-д үйл
ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын ААН;
Бусад хэлбэрээр МУ-ын нутаг дэвсгэрт болон
МУ-с эх үүсвэртэй орлого олсон гадаадын ААН.

3.2. ЯМАР ОРЛОГУУДАД ЭНЭ ТАТВАР НОГДДОГ ВЭ?
Монгол Улсад байнга байрладаг татвар төлөгчийн тухайн татварын жилд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт
олсон болон Монгол Улсаас эх үүсвэртэй орлого, гадаад улсад олсон орлогод албан татвар ногдох бол
Монгол Улсад байрладаггүй татвар төлөгчийн тухайн татварын жилд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт
олсон болон Монгол Улсаас эх үүсвэртэй орлогод албан татвар ногдоно.
Татвар төлөгчийн дараах төрлийн орлогод албан татвар ногдоно:
 үйл ажиллагааны орлого;
 хөрөнгийн орлого;
 хөрөнгө борлуулсны орлого.

3.3. ЯМАР ОРЛОГУУДЫГ ЭНЭ ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛДӨГ ВЭ?
ААНОАТ-ын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан орлогуудыг татвар ногдох орлогоос чөлөөлдөг.
Чөлөөлөгдөх орлогын жагсаалтыг http://www.legalinfo.mn/law/details/33?lawid=33 -с харна уу.

3.4. ЯМАР ЗАРДЛУУДАА ХАСАЖ БОЛОХ ВЭ?
ААНОАТ-ын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан зардлуудыг албан татвар ногдох орлогоос хасаж
тооцсоны үндсэн дээр албан татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлно. Эдгээр зардлын жагсаалтыг
http://www.legalinfo.mn/law/details/33?lawid=33 -с харна уу.

3.5. ЭЛЭГДЭЛ, ХОРОГДЛЫН ШИМТГЭЛЭЭ ЯАЖ ТООЦОХ ВЭ?
Үндсэн хөрөнгийг дор дурдсан хугацаагаар ашиглахаар тооцож, түүний элэгдэл, хорогдлын шимтгэлийг
шулуун шугамын аргаар дараах байдлаар байгуулна:
Хүснэгт 3-1 Элэгдэл хорогдлын шимтгэл8
Үндсэн хөрөнгийн бүлэг
1
2
3
4
5
7
8

Барилга, байгууламж
Машин, механизм, техник, тоног төхөөрөмж
Компьютер, түүний эд анги, программ хангамж
Ашиглах хугацаа нь тодорхойгүй биет бус хөрөнгө
Ашиглах хугацаа нь тодорхой биет бус хөрөнгө /Үүнд ашигт малтмалын
хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хамаарна/

Эх сурвалж: Зохиогч; http://www.legalinfo.mn/law/details/33?lawid=33
Эх сурвалж: http://www.legalinfo.mn/law/details/33?lawid=33

Ашиглах хугацаа
/жилээр/
40
10
3
10
Хүчин төгөлдөр
байх хугацаанд

6

Бусад үндсэн хөрөнгө

10

7

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн удирдлага, нэгжийн үйлдвэрлэл,
технологийн парк доторх барилга, байгууламж

20

8

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн удирдлага, нэгжийн үйлдвэрлэл,
технологийн парк доторх үйлдвэрлэлийн зориулалттай машин,
механизм, техник, тоног төхөөрөмж

3

3.6. ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГЭЭ ХАСАЖ ТООЦОХ УУ?


Үндсэн болон туслах үйлдвэрлэл, ажил, үйлчилгээ эрхлэх, түүнчлэн эд хөрөнгө худалдан авах
зорилгоор авсан зээлийн хүүгийн төлбөрийг албан татвар ногдох орлогоос хасаж тооцно.
Татвар төлөгч аж ахуйн нэгжийг хяналтад байлгадаг Монгол Улсад байнга оршин суугч хувь хүнээс
авсан зээлийн хүүгийн төлбөрийг тухайн татвар төлөгчийн албан татвар ногдох орлогоос хасаж
тооцохгүй бөгөөд энэ зардлыг зээл олгосон тухайн хувь хүний ногдол ашигт тооцож албан татвар
ногдуулна.
Хөрөнгө оруулагчаас татвар төлөгчид олгосон зээлийн дүн өмнө нь оруулсан хөрөнгө оруулалтын
хэмжээнээс гурав дахинаас илүү гарсан бол ийнхүү илүү гарсан зээлд төлсөн хүүгийн төлбөрийг
албан татвар ногдох орлогоос хасаж тооцохгүй бөгөөд түүнийг тухайн хөрөнгө оруулагчийн ногдол
ашигт тооцож албан татвар ногдуулна.
Зээлийн хөрөнгөөр барилга байгууламж барих, тоног төхөөрөмж угсрах, суурилуулах хугацаанд уг
зээлийн хүүд төлсөн төлбөрийг тухайн хөрөнгийн өртгийн хэсэгт оруулж тооцох бөгөөд түүнийг
ашиглалтад оруулсан үеэс зээлийн хүүд төлсөн төлбөрийг албан татвар ногдох орлогоос хасаж
тооцно.







3.7. ХАСАЖ ТООЦОХГҮЙ ЗАРДАЛ БАЙДАГ УУ?
Дор дурдсан зардал албан татвар ногдох орлогоос хасагдахгүй:



санхүүгийн түрээсийн төлбөр;
татвар төлөгчийн буруутай үйл ажиллагаатай холбогдон төлсөн торгууль, алданги, бусдад
учруулсан хохирлыг нөхөн төлсөн төлбөр.
татвараас чөлөөлөгдөх орлого олоход гарсан зардал;
татвар төлөгчийн баримтаар нотлогдоогүй зардал;
суутган тооцох шаардлагатай боловч албан татвар суутгаагүй төлбөр.





3.8. ТАТВАР НОГДУУЛАХ ОРЛОГЫГ ХЭРХЭН ТОДОРХОЙЛЖ, ЯМАР ХУВЬ ХЭМЖЭЭГЭЭР
ТАТВАР НОГДУУЛЖ, ЯМАР ХУГАЦААНД ТӨЛДӨГ ВЭ?
Албан татвар ногдох орлого – Албан татвараас чөлөөлөгдөх орлого – Албан татвар ногдох орлогоос
хасагдах зардал = Албан татвар ногдуулах орлого
Татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлох, татварын хувь хэмжээ, тайлагнах, төлөх хэлбэрийг Хүснэгт 32-т харуулав.
Хүснэгт 3-2 Татвар ногдуулах орлогын тодорхойлох, тайлагнах, төлөх хэлбэр9
№

1

2

3

9

Татвар ногдуулах
орлогын төрөл
(А)-(Б)
Үндсэн болон туслах
үйлдвэрлэл, ажил,
үйлчилгээний
борлуулалтын орлого
Үнэ төлбөргүйгээр
бусдаас авсан бараа,
ажил, үйлчилгээний
орлого
Биет бус хөрөнгө
борлуулсны орлого

Тухайн төрлийн
нийт орлого
(А)
Тухайн нийт орлого

Тухайн нийт орлого

Тухайн нийт орлого

Эх сурвалж: Зохиогч; http://www.legalinfo.mn/law/details/33?lawid=33

Хасагдах зардал
(Б)
12 дугаар зүйлд
заасан татвар
ногдох орлогоос
хасагдах зардлууд
12 дугаар зүйлд
заасан татвар
ногдох орлогоос
хасагдах зардлууд
12 дугаар зүйлд
заасан татвар

Татварын
хувь
хэмжээ

Ногдуулах,
төсөвт төлөх
хэлбэр, хугацаа

10%
25%

10%
25%
10%
25%

Улирлын тайланг
дараа улирлын
эхний сарын 20ны дотор,
жилийн эцсийн
тайланг дараа
оны 02 дугаар

№

4

5

Татвар ногдуулах
орлогын төрөл
(А)-(Б)

Техникийн, удирдлагын,
зөвлөх болон бусад
үйлчилгээний орлого

Тухайн төрлийн
нийт орлого
(А)
Тухайн нийт орлого

Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ
биелүүлээгүй этгээдээс
авсан хүү, анз /торгууль,
алданги/, хохирлын нөхөн
төлбөрийн орлого

Тухайн нийт орлого

Гадаад валютын ханшны
зөрүүгийн бодит орлого

Тухайн нийт орлого

6

7
Адилтгах бусад орлого
8

9
10

Хөдлөх болон үл хөдлөх
эд хөрөнгийн түрээсийн
орлого

Тухайн нийт орлого

Тухайн нийт орлого

Хасагдах зардал
(Б)
ногдох орлогоос
хасагдах зардлууд
12 дугаар зүйлд
заасан татвар
ногдох орлогоос
хасагдах зардлууд
12 дугаар зүйлд
заасан татвар
ногдох орлогоос
хасагдах зардлууд
12 дугаар зүйлд
заасан татвар
ногдох орлогоос
хасагдах зардлууд
12 дугаар зүйлд
заасан татвар
ногдох орлогоос
хасагдах зардлууд
12 дугаар зүйлд
заасан татвар
ногдох орлогоос
хасагдах зардлууд

Татварын
хувь
хэмжээ

10%
25%

10%
25%

10%
25%

10%
25%

10%
25%

Хүүгийн орлого

Тухайн нийт орлого

10%

Ногдол ашгийн орлого

Тухайн нийт орлого

10%

Эрхийн шимтгэлийн
орлого

Тухайн нийт орлого

10%

Үл хөдлөх эд хөрөнгө
борлуулсны орлого

Тухайн нийт орлого

2%

11

12

13
Тухайн нийт орлого

Эрх борлуулсны орлого

14

Эротик хэвлэл, ном
зохиол, дүрс бичлэг
худалдсан буюу
төлбөртэй ашиглуулсан,
түүнчлэн эротик тоглолт
явуулсан үйлчилгээний

ашигт малтмалын
тусгай зөвшөөрөл
эзэмшигчийн хувь
тэнцүүлэн тооцсон
орлого
газар эзэмших,
ашиглах эрхтэй
этгээдийн хувь
тэнцүүлэн тооцсон
орлого

Ногдуулах,
төсөвт төлөх
хэлбэр, хугацаа
сарын 10-ны
дотор харьяалах
татварын албанд
тушаана

30%

Тухайн нийт орлого
40%

Суутгагч
ногдуулан
суутган авч,
ажлын 7
хоногийн дотор
төсөвт
шилжүүлнэ.
Суутгагч
ногдуулан
суутган авч, уг
хөрөнгийг
борлуулснаас
хойш ажлын 10
хоногийн дотор
төсөвт
шилжүүлнэ.
Суутгагч
ногдуулан
суутган авч,
ажлын 7
хоногийн дотор
төсөвт
шилжүүлнэ.
Эрхтэй этгээд
хэлцэл
хийгдсэнээс
хойш ажлын 7
хоногийн дотор
ногдуулан
суутган авч,
төсөвт
шилжүүлнэ.
тушаана.
Улирлын тайланг
дараа улирлын
эхний сарын 20ны дотор,
жилийн эцсийн
тайланг дараа

№

Татвар ногдуулах
орлогын төрөл
(А)-(Б)
орлого

15
Татвар төлөгчийн хувь
нийлүүлсэн аж ахуйн нэгж
татан буугдсан бол ногдол
ашгийн орлого
16

Тухайн төрлийн
нийт орлого
(А)
татвар төлөгчийн
эзэмшиж байгаа
хувьцаа болон хувь
нийлүүлсэн хөрөнгөд
хувь тэнцүүлэн
хуваарилсан орлогын
дүн
Тухайн нийт орлого

Төлбөрт таавар, бооцоот
тоглоом, эд мөнгөний
хонжворт сугалааны
орлого
17
Даатгалын үйл
ажиллагааны орлого

Тухайн нийт орлого

18
Хувьцаа бусад үнэт цаас
борлуулсны орлого

19

Хөдлөх эд хөрөнгө
борлуулсны орлого

Нийт хувьцаа, бусад
үнэт цаас худалдсан
үнэ
уг хөрөнгийн
борлуулалтын орлого

20

Төлөөний газраараа
дамжуулан үйл ажиллагаа
явуулдаг татвар төлөгчийн
орлого

21

22

23

Гадаадын аж ахуйн
нэгжийн төлөөний газар
өөрт ногдох ашгаасаа
гадаадад шилжүүлбэл
Монгол Улсад
байрладаггүй татвар
төлөгчийн Монгол Улсын
нутаг дэвсгэрт болон
Монгол Улсаас эх
үүсвэртэй олсон орлого
Монгол Улсын арилжааны
банкны гадаад, дотоодын
хөрөнгийн биржид
гаргасан бондыг худалдан
авсан Монгол Улсад

Тухайн нийт орлого

Шилжүүлсэн ашиг

Хасагдах зардал
(Б)

уг хувьцаа болон
хөрөнгийг анх
худалдан авсан үнэ
Уг орлогыг олохтой
холбогдон гарсан
баримтаар
нотлогдох зардал,
хонжворт олгосон
мөнгөн хөрөнгө
болон барааны үнэ
Тухайн жилд
байгуулсан нөөцийн
сан болон
ажиллагааны
зардал
Тэдгээрийг
худалдан авсан үнэ,
болон худалдан
авахад төлсөн
баримтаар
нотлогдож байгаа
шимтгэлийн нийт
дүн
хөрөнгийн үлдэгдэл
өртөг
Холбогдох
зардлууд. Гэхдээ
дараах
зардлыг хасагдах
зардалд тооцохгүй:
 Монгол Улсын
нутаг
дэвсгэрийн
гадна гарсан
зардал;
 тухайн орлогыг
олоход
хамааралгүй,
удирдлагын
болон
захиргааны
зардал.

Татварын
хувь
хэмжээ

10%
25%

40%

Ногдуулах,
төсөвт төлөх
хэлбэр, хугацаа
оны 02 дугаар
сарын 10-ны
дотор харьяалах
татварын албанд
тушаана

Суутгагч
ногдуулан
суутган авч,
ажлын 7
хоногийн дотор
төсөвт
шилжүүлнэ.

10%
25%

10%
25%

10%
25%

Улирлын тайланг
дараа улирлын
эхний сарын 20ны дотор,
жилийн эцсийн
тайланг дараа
оны 02 дугаар
сарын 10-ны
дотор харьяалах
татварын албанд
тушаана

10%
25%

20%

Тухайн нийт орлого
20%

Тухайн нийт орлого
10%

Суутгагч
ногдуулан
суутган авч,
ажлын 7
хоногийн дотор
төсөвт
шилжүүлнэ.
Улирлын тайланг
дараа улирлын
эхний сарын 20ны дотор,
жилийн эцсийн

№

Татвар ногдуулах
орлогын төрөл
(А)-(Б)
байрладаггүй татвар
төлөгчийн бондын хүүгийн
орлого

Тухайн төрлийн
нийт орлого
(А)

Хасагдах зардал
(Б)

Татварын
хувь
хэмжээ

Ногдуулах,
төсөвт төлөх
хэлбэр, хугацаа
тайланг дараа
оны 02 дугаар
сарын 10-ны
дотор

3.9. ТАТВАРЫН ЯМАР ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛДЭГ ВЭ?
Татварын хөнгөлөлт үзүүлэх бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагааны төрөл, салбар, аж ахуйн нэгжийг ААНОАТын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлд тодорхойлж өгсөн. Хөнгөлөлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг
http://www.legalinfo.mn/law/details/33?lawid=33 -с харна уу.
Хөнгөлөлтөд хамрагдах татвар төлөгчийн татварын жилийн албан татвар ногдох орлогыг тухайн татвар
төлөгч болон түүнтэй харилцан хамаарал бүхий этгээдийн албан татвар ногдох орлогын нийлбэр
дүнгээр тодорхойлдог.

3.10. АЛДАГДЛАА ШИЛЖҮҮЛЭН ТООЦОЖ БОЛОХ УУ?
Татварын тайлангаар гарсан алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэн тооцох дэд бүтэц, уул уурхайн салбарын
хувьд уг алдагдал гарсан татварын жилийн дараах дараалсан 4-8 жилийн, бусад салбарын хувьд 2
жилийн албан татвар ногдуулах орлогоос хасаж тооцох бөгөөд жил бүр хасагдах алдагдлын хэмжээ нь
дэд бүтэц, уул уурхайн салбарын хувьд тухайн жилийн албан татвар ногдуулах орлогын дүнгийн 100
хувь, бусад салбарын хувьд 50 хувиас хэтрэхээргүй байна.
Чөлөөт бүсэд хөрөнгө оруулсан аж ахуйн нэгжийн татварын тайлангаар гарсан алдагдлыг бүтээн
байгуулалтын ажил дуусаж, зорилтот үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаагаа эхэлсний дараагийн таван жилд
албан татвар ногдуулах орлогоос хасаж тооцно.

4. НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАР
4.1. НӨАТ-ЫГ ХЭН ТӨЛӨХ ВЭ?
Зураг 4-1 НӨАТ төлөгч, суутгагч10
Бараа, ажил, үйлчилгээг аливаа хэлбэрээр борлуулахгүй, аж ахуйн үйл
ажиллагааны бус, зөвхөн өөртөө хэрэглэх зориулалтаар худалдан авч,
импортоор оруулсан хувь хүн

Татвар төлөгч

o

Татвар
суутган төлөгч

Үйл ажиллагааны борлуулалтын орлогын хэмжээ нь 50 сая ба түүнээс дээш төгрөгт
хүрч, албан татвар ногдуулан суутган авч, төсөвт төвлөрүүлэх үүрэг бүхий дараах
этгээд:
o
МУ-ын нутаг дэвсгэрт бараа, ажил, үйлчилгээний борлуулалт хийсэн;
o
бараа, ажил, үйлчилгээг импортоор оруулсан;
o
бараа, ажил, үйлчилгээг экспортод гаргасан.
o
ААНОАТ-ын хуульд заасан гадаад улсын ААН-ийн төлөөний газрын МУ-ын нутаг
дэвсгэрт борлуулсан бараа, ажил, үйлчилгээний борлуулалтын орлогын хэмжээ
нь 50 сая ба түүнээс дээш төгрөгт хүрсэн.

4.2. ХЭЗЭЭ НӨАТ ТӨЛӨГЧӨӨР БҮРТГҮҮЛЭХ ЁСТОЙ ВЭ?
Татвар суутгах үүрэг үүссэн хувь хүн, хуулийн этгээд ажлын 10 өдөрт багтаан албан татвар суутган
төлөгчөөр бүртгүүлэх өргөдлөө харьяалах татварын албанд гаргана. Харьяалах татварын алба
өргөдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын гурван өдөрт багтаан албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгэж,
тухайн этгээдэд гэрчилгээ олгоно.
Хувь хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны борлуулалтын орлогын хэмжээ нь 50 сая ба түүнээс
дээш төгрөгийн 20 буюу түүнээс дээш хувьд хүрсэн бол албан татвар суутган төлөгчөөр сайн дураар
бүртгүүлж болно.
Хувь хүн, хуулийн этгээд албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлснээс хойш энэ хуульд заасан албан
татвар ногдох орлогогүй, эсхүл орлогын хэмжээ нь албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлсэн босгын
хэмжээнд хүрээгүй нь дараалсан 12 сарын албан татварын тайлангаар, эсхүл үйл ажиллагаа
явуулаагүй нь нотлогдсон бол харьяалах татварын алба албан татвар суутган төлөгчийн бүртгэлээс
хасаж, гэрчилгээг хүчингүй болгоно.

4.3. НӨАТ-ЫГ ЮУНД НОГДУУЛДАГ ВЭ?
Доор дурдсан бараа, ажил, үйлчилгээнд албан татвар ногдуулна:
 Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт борлуулсан бүх төрлийн бараа, ажил, үйлчилгээ;
 гадаад улсаас Монгол Улсад импортоор оруулсан бүх төрлийн бараа, ажил, үйлчилгээ;
 Монгол Улсаас экспортод гаргасан бүх төрлийн бараа, ажил, үйлчилгээ.
Доор дурдсан үйл ажиллагааг нэгэн адил хамааруулна:
 эрх борлуулах;
 татан буугдах үед хувьцаа эзэмшигч, хувь нийлүүлэгч болон албан татвар суутган төлөгч өөртөө
бараа үлдээх;
 нотариатын үйлчилгээ;
 өрийн төлбөрийг бараа шилжүүлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх замаар хаах;
 оршин суугч бус этгээдийн оршин суугч этгээдэд борлуулсан бараа, гүйцэтгэсэн ажил, үзүүлсэн
үйлчилгээ;
 цахилгаан, дулаан, хий, ус хангамж, ариутгах татуурга, шуудан, харилцаа холбооны болон бусад
үйлчилгээ үзүүлэх;
 бараа түрээслүүлэх, бусад хэлбэрээр эзэмшүүлэх, ашиглуулах;
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зочид буудал буюу түүнтэй адилтгах байранд байр түрээслүүлэх, бусад хэлбэрээр эзэмшүүлэх,
ашиглуулах;
үл хөдлөх, хөдлөх эд хөрөнгө түрээслүүлэх, бусад хэлбэрээр эзэмшүүлэх, ашиглуулах;
шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар, зохиогчийн эрхэд хамаарах бүтээл, программ
хангамж, барааны тэмдэг, ноу-хау, хөрөнгийн мэдээллийг шилжүүлэх, түрээслүүлэх, худалдах;
эд мөнгөний хонжворт сугалаа гаргах, төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом тоглуулах үйлчилгээ
үзүүлэх;
Иргэний хуулийн Гучин есдүгээр бүлэгт заасан зуучлал /зуучлах, зуучлах онцгой эрх, худалдааны
төлөөлөл, комисс болон тэдгээртэй адилтгах бусад/-ын үйлчилгээ үзүүлэх;
бусдын буруутай үйл ажиллагааны улмаас хүү, торгууль, алданги авах;
хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ;
төрөөс олгож байгаа төсвийн санхүүжилт, татаас, урамшуулал;
шаардах эрхийг худалдан авах замаар санхүүжилт хийх /факторинг, форфайтинг зэрэг тэдгээртэй
адилтгах хэлцэл/;
өмгөөлөл, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ;
үсчин, гоо сайхан, засвар үйлчилгээ, угаалга, хими цэвэрлэгээ зэрэг чөлөөлөгдөхөөс бусад бүх
төрлийн үйлчилгээ.












4.4. НӨАТ-ЫГ ТООЦОХ ҮНЭЛГЭЭГ ХЭРХЭН ТОДОРХОЙЛЖ, ХЭДИЙД, ЯМАР ХУВЬ
ХЭМЖЭЭГЭЭР НОГДУУЛАН ТӨСӨВТ ТӨЛӨХ ВЭ?
Хүснэгт 4-1 НӨАТ тооцох үнэлгээ, татварын хувь хэмжээ, төлөх хэлбэр11
№

1

2

11

Татвар ногдуулах
орлогын төрөл

Монгол Улсын нутаг
дэвсгэрт борлуулсан
бүх төрлийн бараа,
ажил, үйлчилгээ

Гадаад улсаас Монгол
Улсад импортоор
оруулсан бүх төрлийн
бараа, ажил,
үйлчилгээ;

Татвар тооцох
үнэлгээ

Тухайн үеийн зах
зээлийн үнэ,
тарифыг үндэслэн

Гаалийн тариф,
гаалийн татварын
тухай хуульд заасны
дагуу тодорхойлсон
гаалийн үнэ дээр
гаалийн албан
татвар, онцгой болон
бусад албан
татварыг нэмж

Татвар ногдуулах
хугацаа
Бараа, ажил, үйлчилгээг
борлуулсан тухай бүрд
Доор дурдсан үйлдлийн
аль түрүүнд хийгдсэн
өдрөөр тогтооно:

Борлуулагч бараа,
ажил, үйлчилгээний
борлуулалтын
орлогыг хүлээн
авсан өдөр;

Бараа, ажил,
үйлчилгээг
борлуулж
төлбөрийн баримт
үйлдсэн өдөр;

Бараа, ажил,
үйлчилгээг
худалдан авсан
өдөр.

Үйлдвэрлэн
борлуулсан авто
бензин, дизелийн
түлш
Бараа, ажил, үйлчилгээг
импортоор оруулсан
тухай бүрд барааг
гаалийн байгууллагад
мэдүүлсэн өдрөөр
Импортоор оруулсан
авто бензин, дизелийн
түлш

Эх сурвалж: Зохиогч; http://www.legalinfo.mn/law/details/11227

Татварын
хувь
хэмжээ

10%

Ногдуулах, төсөвт
төлөх хэлбэр,
хугацаа

Татвар суутган
төлөгч нь дараа
сарын 10-ны өдрийн
дотор төрийн
сангийн нэгдсэн
дансанд шилжүүлж,
баталсан маягтын
дагуу тайлангаа
харьяалах татварын
албанд тушаана

0-10%

10%

0-10%

Гаалийн
байгууллага албан
татвар ногдуулж,
төсөвт төлүүлэх
арга хэмжээ авна;
Импортлогч нь
ногдуулсан албан
татварыг төрийн
сангийн нэгдсэн
дансанд
шилжүүлнэ;
ГЕГ албан татвар

№

Татвар ногдуулах
орлогын төрөл

3

Монгол Улсаас
экспортод гаргасан
бүх төрлийн бараа,
ажил, үйлчилгээ.

4

Эрх борлуулах үйл
ажиллагаа

5

6

7

8

9

10

11

Татан буугдах үед
хувьцаа эзэмшигч,
хувь нийлүүлэгч болон
албан татвар суутган
төлөгч өөртөө бараа
үлдээх
Эд мөнгөний хонжворт
сугалаа гаргах,
төлбөрт таавар,
бооцоот тоглоом
тоглуулах үйлчилгээ
Өрийн төлбөрийг
бараа шилжүүлэх,
ажил гүйцэтгэх,
үйлчилгээ үзүүлэх
замаар хаах
Зуучлал /зуучлах,
зуучлах онцгой эрх,
худалдааны төлөөлөл,
комисс болон
тэдгээртэй адилтгах
бусад/-ын үйлчилгээ
Шаардах эрхийг
худалдан авах замаар
санхүүжилт хийх

Татвар тооцох
үнэлгээ

Татвар ногдуулах
хугацаа

Бараа, ажил, үйлчилгээг
экспортод гаргасан
тухай бүрд
Тухайн үеийн зах
зээлийн үнэ,
тарифыг үндэслэн
Тухайн үеийн зах
зээлийн үнэ,
тарифыг үндэслэн

Татварын
хувь
хэмжээ

0%

10%

Тухайн барааг өөртөө
үлдээсэн өдрөөр

10%

Оролцогчийн төлсөн
нийт мөнгөн дүнгээр

10%

Үнийн дүнгээр

10%

Тухайн үеийн зах
зээлийн үнэ,
тарифыг үндэслэн

10%

Шаардах эрхэд
хамаарах нийт үнийн
дүнгээр
санхүүжилтэд өгсөн
үнийн дүнг хасаж

Ногдуулах, төсөвт
төлөх хэлбэр,
хугацаа
төлүүлсэн тухайн
сарын тайланг
дараа сарын 10-ны
өдрийн дотор,
жилийн тайланг
дараа оны 01
дүгээр сарын 15-ны
өдрийн дотор
гаргана.

Төлбөр хийхээр
тохирсон хуваарийг
баримтлан тухай бүрд

10%

Санхүүгийн түрээсийн
зүйлийг худалдан авах

Түрээсийн төлбөр
хийхээр тохирсон
хуваарийг баримтлан
тухай бүрд

10%

Цахилгаан, дулаан,
хий, усан хангамж,
шуудан, харилцаа
холбооны болон бусад
тогтмол үйлчилгээ

Төлбөрийн баримт
үйлдсэн буюу төлбөрийг
хүлээн авсан өдрийн
аль түрүүнд
хийгдсэнээр

10%

Татвар суутган
төлөгч нь дараа
сарын 10-ны өдрийн
дотор төрийн
сангийн нэгдсэн
дансанд шилжүүлж,
баталсан маягтын
дагуу тайлангаа
харьяалах татварын
албанд тушаана

Төлбөр төлж байгаа
этгээд төсөвт төлнө.

Татвар суутган
төлөгч нь дараа
сарын 10-ны өдрийн
дотор төрийн
сангийн нэгдсэн
дансанд шилжүүлж,
баталсан маягтын
дагуу тайлангаа
харьяалах татварын
албанд тушаана

4.5. НӨАТ-ЫГ ХЭЗЭЭНЭЭС ЭХЛЭН НОГДУУЛДАГ ВЭ?
Албан татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн иргэн, хуулийн этгээдийн орлогод нэмэгдсэн өртгийн албан татвар
ногдуулж эхлэх хугацааг татварын албанаас гэрчилгээ олгосон өдрөөс эхлэн тооцно.

4.6. ТЭГ ХУВЬ ХЭМЖЭЭ ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Экспортод гаргасан дараах бараа, ажил, үйлчилгээнд тэг (0%) хувиар албан татвар ногдуулна:









Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс экспортод гаргасан, гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн бараа (энэ
заалт нь Монгол Улсад оршин суугч бус этгээдтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр экспортын үйл
ажиллагаа эрхэлж байгаа албан татвар суутган төлөгчид хамаарна);
Монгол Улсын Олон улсын гэрээнд заасны дагуу Монгол Улсаас гадаад улсад, гадаад улсаас
Монгол Улс хүртэл, түүнчлэн гадаад улсаас Монгол Улсын хилээр дамжуулан бусад улсад гаргасан
олон улсын зорчигч болон ачаа тээврийн үйлчилгээ;
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс гадна үзүүлсэн /албан татвараас чөлөөлсөн үйлчилгээг
оролцуулан/ үйлчилгээ;
Монгол Улсад оршин суугч бус этгээдэд үзүүлсэн үйлчилгээ /түүний дотор албан татвараас
чөлөөлсөн үйлчилгээг оролцуулан/ (энэ заалт Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байгаа хөдлөх, үл
хөдлөх хөрөнгөтэй шууд холбоотойгоор үзүүлсэн үйлчилгээнд хамаарахгүй);
олон улсын нислэг үйлдэж байгаа дотоодын болон гадаадын агаарын тээврийн хөлөгт үзүүлэх
нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага, техникийн болон шатахууны үйлчилгээ, цэвэрлэгээ, нислэгийн
явцад нисэх бүрэлдэхүүн, зорчигчдод худалдаа, хоол, ундаагаар үйлчилсэн үйлчилгээ (энэ заалт
нь олон улсын зорчигч болон ачаа тээврийн үйлчилгээг эрхлэхтэй холбогдуулан Монгол Улсын
хилийн дотор салгаж хийсэн тээвэрлэлтэд хамаарахгүй);
Засгийн газар, Монгол банкны захиалгаар дотоодод үйлдвэрлэсэн төрийн одон медаль, мөнгөн
тэмдэгт, зоос;
ашигт малтмалын эцсийн бүтээгдэхүүн.

4.7. ЯМАР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛДӨГ ВЭ?
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 13 дугаар заалтад тусгагдсан бараа, ажил,
үйлчилгээг
чөлөөлдөг.
Уг
бараа,
ажил,
үйлчилгээний
жагсаалтыг
http://www.legalinfo.mn/law/details/11227 -с харж болно.
Жилийн 50 саяас доош төгрөгийн бараа, ажил, үйлчилгээ борлуулсан этгээд /импортоор оруулахаас
бусад/-ийг албан татвараас чөлөөлнө.

4.8. ХАСАЛТ ХИЙГДЭХ НӨАТ-ЫГ ХЭРХЭН ТОДОРХОЙЛДОГ ВЭ?
Хувь хүн, хуулийн этгээдийн албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлснээс хойших хугацаанд төлсөн
доор дурдсан албан татварыг түүний төсөвт төлөх албан татвараас хасаж тооцно:
 Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар худалдан авсан бараа,
ажил, үйлчилгээнд төлсөн;
 худалдах, түүнчлэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар импортоор оруулсан бараанд төлсөн;
 албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлэхээр өргөдөл гаргасан өдрөөс албан татвар суутган
төлөгчөөр бүртгэгдсэн өдөр хүртэлх хугацаанд импортоор оруулсан болон бусдаас худалдан авсан
бараа, ажил, үйлчилгээнд төлсөн;
 мал аж ахуй, газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг хувь хүн, хуулийн этгээд өөрөө бэлтгэсэн
буюу тариалсан, үйлдвэрлэлийн анхан шатны боловсруулалтад ороогүй мах, сүү, өндөг, арьс шир,
төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ болон дотооддоо үйлдвэрлэсэн гурилыг дотоодын
үйлдвэрлэгчдэд борлуулсан бол үнийн дүнд нь 10 хувийн албан татвар шингэсэн гэж үзэж,
тэдгээрийг худалдан авсан албан татвар суутган төлөгчийн албан татварыг уг хувиар;
Албан татвар суутган төлөгч хоорондын бараа, ажил, үйлчилгээний борлуулалтыг баталгаажуулсан
нэмэгдсэн өртгийн албан татварын падааныг үндэслэн албан татварын хасалтыг хийнэ.

4.9. ХАСАЛТ ХИЙГДЭХГҮЙ НӨАТ БАЙДАГ УУ?



Үндсэн хөрөнгө бэлтгэхэд зориулж импортоор оруулсан буюу худалдан авсан бараа, ажил,
үйлчилгээнд төлсөн болон үндсэн хөрөнгө худалдан авахад төлсөн албан татварыг хасахгүй.
анхдагч түүхий эдийг импортоор оруулсан буюу худалдан авч дамжуулан борлуулсан бол төлбөл
зохих албан татвараас хасалт хийхгүй.



Албан татвар суутган төлөгч нь бэлтгэн нийлүүлэгчид албан татвар төлсөн нь нэхэмжлэл,
нэмэгдсэн өртгийн албан татварын падаан, нягтлан бодох бүртгэлийн бусад баримтад тусгагдаагүй
бол уг албан татварыг хасаж тооцохгүй.

Дараах бараа, ажил, үйлчилгээг импортоор оруулах, худалдаж авахад төлсөн албан татварыг албан
татвар суутган төлөгчийн төлөх уг албан татварын нийт дүнгээс хасахгүй:
 суудлын автомашин, түүний эд анги, сэлбэг;
 хувийн болон ажиллагсдын хэрэгцээнд зориулан худалдаж авсан бараа, ажил, үйлчилгээ;
 энэ хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд зориулж импортоор оруулсан болон
худалдаж авсан бараа, ажил, үйлчилгээ;
 тайлант хугацааны албан татвар ногдох бараа, ажил, үйлчилгээтэй хамааралгүй импортоор
оруулсан болон худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээ;
 хайгуулын ажил болон ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагаанд зориулж импортоор оруулсан болон
худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээ.
Тухайн сард хийх хасалтын хэмжээ нь мөн хугацаанд төлбөл зохих албан татварын дүнгээс их байвал
татварын алба дараах байдлаар зохицуулна:
 дараагийн сар, улирал, жилд төлөх албан татварт шилжүүлэн тооцох;
 хууль тогтоомжийн дагуу төсөвт төлөх бусад төрлийн татварын төлбөрт шилжүүлэн тооцох;
 татвар төлөгчид буцаан олгох.

4.10. НӨАТ-ЫН БУЦААН ОЛГОЛТОО ХЭРХЭН АВАХ ВЭ?
Албан татвар суутган төлөгчийн илүү төлсөн албан татварыг дараах журмаар буцаан олгоно:
 албан татвар суутган төлөгч буцаан авах хүсэлтээ албан татварын тооцоо хийж, тайлан тушаах
үедээ харьяалах татварын албанд бичгээр ирүүлнэ;
 харьяалах татварын алба хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 15 өдөрт багтаан хянаж
баталгаажуулан, албан татварыг буцаан олгуулах саналын хамт татварын асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.
 Татварын алба нь тухайн жилд олгох буцаан олголтын дүнг дараа жилийн эхний сарын 15-ны
өдрийн дотор албан татвар төлөгч бүрээр бүртгэлийн системээс гаргаж, баталгаажуулан, албан
татварыг буцаан олгуулах саналын хамт татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
байгууллагад хүргүүлнэ.
 Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага саналыг хүлээн авснаасаа
хойш ажлын 45 өдөрт багтаан албан татварыг буцаан олгох шийдвэрийг гаргана.
Албан татвар төлөгчид дараах хэлбэрээр урамшуулал олгож болно:
 энэ хуулийн 15.3-т заасан нөхцөл, шаардлага хангасан албан татвар төлөгчийн тухайн татварын
жилд албан татвар суутган төлөгчтэй хийсэн худалдан авалтад төлсөн албан татварын 20 хүртэл
хувийг буцаан олгох;
 сугалааны тохирлоор.
Өөрийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг экспортод гаргасан бол албан татварыг сар бүр, бусад албан
татвар төлөгчийн албан татварыг улиралд нэг удаа улсын төсвөөс буцаан олгоно.

4.11. НӨАТ ТӨЛӨГЧӨӨР БҮРТГҮҮЛЭЭГҮЙ, ТАТВАРАА СУУТГАН ТӨЛӨӨГҮЙ ЗЭРЭГ
ЗӨРЧЛҮҮДЭД ЯМАР ХАРИУЦЛАГА НОГДУУЛДАГ ВЭ?
Зөрчлийн тухай хуулийн 11.19 дүгээр зүйлд зааснаар:
 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөх үүрэг бүхий хүн, хуулийн этгээд харьяалах татварын албанд
бүртгүүлж, гэрчилгээ авалгүйгээр бараа үйлдвэрлэсэн, эсхүл борлуулсан, эсхүл ажил гүйцэтгэсэн,
эсхүл үйлчилгээ үзүүлсэн бол татварыг нөхөн төлүүлж хүн, хуулийн этгээдийг нөхөн төлүүлэх
татварын 30 хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлсэн иргэн, хуулийн этгээд
үйлдвэрлэсэн, борлуулсан бараа, гүйцэтгэсэн ажил, үзүүлсэн үйлчилгээндээ нэмэгдсэн өртгийн
албан татвар ногдуулаагүй, эсхүл ногдуулсан татварыг төлөөгүй бол татварыг нөхөн төлүүлж хүн,
хуулийн этгээдийг нөхөн төлүүлэх татварын 30 хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлэлгүй бараа үйлдвэрлэж, борлуулж,
ажил гүйцэтгэж, үйлчилгээ үзүүлж тэдгээрт ногдуулсан нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг төлөөгүй
бол татварыг нөхөн төлүүлж хүн, хуулийн этгээдийг нөхөн төлүүлэх татварын дүнтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

5. МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ
5.1. ГААЛИЙН ТАРИФЫН ТОГТОЛЦОО ЮУНААС БҮРДДЭГ ВЭ?
Монгол Улсад экспортын болон импортын барааны гаалийн тарифыг хэрэглэх бөгөөд гаалийн тарифыг
тогтоохдоо барааны код, нэр төрлийг Уялдуулсан системийн дагуу заана.
Импортын барааны гаалийн тариф:
 Ердийн – энэ тарифыг нэн тааламжтай тариф хэрэглэх улсын жагсаалтад ороогүй улсын гарал
үүсэлтэй бараанд ердийн тариф хэрэглэх бөгөөд нэн тааламжтай тарифаас хоёр дахин их байна;
 Нэн тааламжтай – энэ тарифыг дор дурдсан гадаад улсаас гарал үүсэлтэй бараанд хэрэглэнэ:
o Монгол Улсын нэгдэн орсон тариф, худалдааны талаарх олон талт гэрээний гишүүн улс;
o Дээрх олон талт гэрээний гишүүн улсаас бусад олон улсын гэрээний дагуу тохиролцсон улс;
o Нэн тааламжтай тариф хэрэглэх нь зүйтэй гэж үзсэн бусад улс.
 Хөнгөлөлттэй - хөнгөлөлттэй тарифыг олон улсын гэрээгээр тогтооно.
Гаалийн тарифыг түр хугацаагаар, мөн хилийн боомтоор тогтоож болно.

5.2. ГААЛИЙН ТАТВАРЫГ ЯМАР ХЭЛБЭРЭЭР, ЯМАР ХУВЬ ХЭМЖЭЭГЭЭР ТОГТООДОГ
ВЭ?
Гаалийн татварыг дараах хэлбэрээр тогтооно:
 Гаалийн үнээс хувиар;
 Барааны нэгжид мөнгөн илэрхийллээр;
 Дээрх хоёр хэлбэрийг дангаар, эсхүл хослуулан;
 Дээрх хоёр хэлбэрээс гаалийн өндөр татвартайг нь сонгоно.
2017 оны байдлаарх Импортын болон Экспортын барааны гаалийн тарифын хувь хэмжээг
https://www.customs.gov.mn/en/images/publishers/2017/09/Tariff_Rate_2017_MNG.pdf
-с
харах
боломжтой.

5.3. ИМПОРТЫН БАРААНЫ ГААЛИЙН ҮНИЙГ ЯМАР АРГААР ТОДОРХОЙЛДОГ ВЭ?
Импортын барааны гаалийн үнийг тодорхойлоход дараахь аргуудыг дор дурдсан дарааллын дагуу
хэрэглэнэ:
 Хэлцлийн үнийн арга;
 Нэг төрлийн барааны хэлцлийн үнийн арга;
 Ижил төрлийн барааны хэлцлийн үнийн арга;
 Ялгаварт үнийн арга;
 Нийлбэр үнийн арга;
 Уялдуулан хэрэглэх үнийн арга.
Хэлцлийн үнийн арга. Импортын барааны гаалийн үнийг Хэлцлийн үнийн аргаар дараах байдлаар
тодорхойлно. Тухайн барааг Монгол Улсын хилийн өртөө хүртэл тээвэрлэхтэй холбогдон гарсан
зардлуудыг Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлээс дэлгэрүүлэн харах
боломжтой.
ГҮ=ХҮ + (Т+К+Д+П+О) – Х
ГҮ – гаалийн үнэ; ХҮ – хэлцлийн үнэ буюу импортын бараанд төлсөн, төлбөл зохих үнэ; Т – тээврийн
зардал; К – комисс; Д – дэмжлэг; П – патент; О – орлого; Х – хасагдах зардал.
Нэг төрлийн болон ижил төрлийн барааны хэлцлийн үнийн арга. Импортын барааны гаалийн
үнийг хэлцлийн үнийн аргаар тодорхойлох боломжгүй бол гаалийн үнийг нь тодорхойлж буй бараатай
нэгэн зэрэг буюу ойролцоо хугацаанд худалдан авч импортоор оруулсан нэг төрлийн болон ижил
төрлийн барааны хэлцлийн үнээр тодорхойлно. Ойролцоо хугацаа гэдэгт үнэлэгдэж буй импортын
барааны гаалийн бүрдүүлэлт хийгдсэн өдрөөс өмнөх 90 хоногийн хугацааг хамруулна. Энэ хоёр аргын
дагуу хэлцлийн үнийг тодорхойлохдоо худалдааны адил түвшин (шууд үйлдвэрээс, бөөний болон

жижиглэнгийн худалдаа гэх мэт)-д байгаа, ойролцоо тоо хэмжээнд импортлогдсон нэг болон ижил
төрлийн барааны хэлцлийн үнийг үндэслэнэ.
Нэг төрлийн болон ижил төрлийн барааны хэлцлийн үнийн аргуудыг Гаалийн тариф, гаалийн татварын
тухай хуулийн 11, 12 дугаар зүйлүүдэд тодорхойлсон байдаг.
Ялгаварт үнийн арга. Ялгавартай үнийн арга. Дээрх гурван аргаар гаалийн үнэ тогтоох боломжгүй бол
энэ арга руу шилжинэ. Үнэлэх гэж буй импортын бараа эсхүл түүнтэй нэг болон ижил төрлийн барааг
Монгол улсад худалдан борлуулсан байвал энэ аргыг хэрэглэнэ. Импортын барааны гаалийн үнийг энэ
аргаар тодорхойлохдоо импортын бараа, эсхүл түүнтэй нэг болон ижил төрлийн барааг импортлох үед
буюу ойролцоо хугацаанд харилцан хамааралгүй этгээдэд хамгийн их тоо хэмжээгээр худалдан
борлуулсан нэгжийн үнийг суурь болгон авч төлсөн буюу төлбөл зохих комиссын ердийн шимтгэл
болон адил ангилал бүлгийн барааг Монгол улсад худалдан борлуулахтай холбогдон гарсан ерөнхий
зардал болон ашиг, Монгол улсын нутаг дэвсгэрт гарсан тээврийн даатгалын болон бусад ердийн
нэмэгдсэн зардлууд, тухайн барааг импортлох, худалдан борлуулахтай холбогдуулан Монгол улсад
гаалийн татвар болон бусад албан татварууд зэрэг зардлуудыг хасна. Хэрвээ өөр үнээр ижил тоо
хэмжээгээр борлогддог бол хамгийн бага үнийг суурь болгон сонгодог.
Нийлбэр үнийн арга. Нийлбэр үнэ нь дараах үнэ, өртөг, зардлын нийлбэрээс бүрдэнэ:
 Үнэлэх гэж байгаа тухайн импортын барааг үйлдвэрлэхэд зарцуулсан материал, үйлдвэрлэлийн
болон бусад боловсруулалтын үйл ажиллагааны зардал буюу өртөг
 Үнийг нь тодорхойлж буй бараатай адил төрөл бүлгийн барааны арилжаанд тусгадаг бөгөөд тухайн
барааг Монгол улсад экспортлоход үйлдвэрлэгчээс гаргасан ерөнхий зардал болон ашгийн хэмжээ
 Монгол улсын гадна буй болсон тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааны зардал болон даатгалын шимтгэл
Уялдуулан хэрэглэх үнийн арга. Энэ арга нь гаалийн үнэлгээний сүүлчийн арга бөгөөд тогтоох гэж
буй гаалийн үнэ нь аль болох урьд нь тогтоосон гаалийн үнэ дээр үндэслэх ёстой.

5.4. ЭКСПОРТЫН БАРААНЫ ГААЛИЙН ҮНИЙГ ЯМАР АРГААР ТОДОРХОЙЛДОГ ВЭ?
Экспортын барааны гаалийн үнийг тогтоохдоо дараах аргуудыг хэрэглэдэг. Үүнд:
 Гэрээ хэлцлийн үнийн арга
 Өөртөг зардлаас тооцох арга
 Нэг болон ижил төрлийн барааны гэрээ, хэлцлийн үнэд түшиглэх арга
 Зах зээлийн мэдээлэл сурталчилгааны арга
Экспортын барааны гаалийн үнэ нь тухайн бараатай холбоотой Монгол улсын хил хүртэлх бүх өртөг,
зардалд төлбөрийг шингээсэн байна. Экспортоор бараа гаргаж байгаа этгээд энэ аргачлалын дагуу
гаалийн үнийг тодорхойлж холбогдох нотлох, баталгаажуулах бичиг баримтын хамт гаальд үнэн зөв
гаргаж өгнө.
Гэрээ хэлцлийн үнийн арга. Энэ аргаар тогтоох гаалийн үнэ нь франко – Монгол улсын хил буюу DAF
– Монгол улсын хил нөхцөлөөр эсхүл түүнтэй адилтгаж болох нөхцөлөөр тохирсон хэлцлийн үнэ байна.
Хэрэв энэ аргаар тодорхойлох гаалийн үнэд гэрээ, хэлцэл туссан бараа нийлүүлэх нөхцөлийн дагуу
Монгол улсын хил хүртэлх дараах зардал, төлбөр ороогүй бол нэмж тооцно.
 Монгол улсын хилийн боомт, нисэх буудал, төмөр замын өртөө болон гаалийн хяналтын бүсэд
хүргэхтэй холбоотой тээврийн зардал
 Тээврийн болон экспортын бичиг баримт бүрдүүлэхэд гарсан хураамж, зардал, даатгалын шимтгэл,
барааг ачих, буулгах, хадгалах болон шилжүүлэн ачих зардал орно.
Өртөг зардлаас тооцох арга. Өмнөх аргаар экспортын барааны гаалийн үнийг тогтоох боломжгүй
тохиолдолд энэ аргыг хэрэглэнэ. Өртөг зардлаас тооцох аргаар экспортын барааны гаалийн үнийг
тодорхойлохдоо тухайн барааны өртөгт шууд ба шууд бус байдлаар шингэсэн дараах өртөг, зардал,
шинэ, төлбөрийг нэмж тооцно. Үүнд:
 Үнийг тодорхойлж буй барааг үйлдвэрлэхтэй холбогдуулан үйлдвэрлэгчээс бараан бүтээгдэхүүнд
бүрэлдэхүүн хэсэг болгон хэрэглэсэн түүхий эд, үндсэн болон туслах бараа материалын үнэ, эсхүл
өртөг
 Бараа үйлдвэрлэхтэй холбогдон гарах шууд болон шууд бус үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны
зардал
 Цахилгаан дулаан, уур ус, холбоо, түрээсийн зардал
 Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн элэгдлийн тухайн бараанд ногдох хэсэг болон бусад зардлууд
орно.

Нэг болон ижил төрлийн барааны гэрээ, хэлцлийн үнэд түшиглэх арга. Энэ аргыг эхний 2 аргаар
экспортын барааны гаалийн үнэ тодорхойлох боломжгүй тохиолдолд хэрэглэнэ. Энэ аргаар гаалийн
үнийг тодорхойлохдоо дараах үзүүлэлтүүдийг харгалзан үзнэ.
 Нэг болон ижил төрлийн барааны хэлцлийн үнийн аргуудыг хэрэглэх зайлшгүй нөхцөл нь
харьцуулан жиших барааны үнэ нь тухайн, эсхүл өөр бусад аж ахуйн нэгж байгууллагын гэрээ,
хэлцлийн үнэ байх
 Харьцуулан жиших барааг сонгохдоо үнэлж буй бараатай нэг зэрэг, эсхүл 60–ас дээшгүй
хоногийн дотор экспортолсон байх
Зах зээлийн мэдээлэл сурталчилгааны арга. Экспортын барааны үнэлгээнд дээрх аргуудаар
гаалийн үнэ тогтоох боломжгүй тохиолдолд энэ аргыг хэрэглэнэ. Энэ аргаар гаалийн үнэ тогтоохдоо
олон улсын худалдааны практик, тухайн үеийн дэлхийн зах зээлийн үнийн мэдээлэл, судалгаа, тариф
зэрэгт түшиглэнэ.

5.5. ГААЛИЙН ТАТВАРЫГ ХЭРХЭН НОГДУУЛЖ, ТӨЛДӨГ ВЭ?
Гаалийн болон бусад татвар ногдуулах суурь нь барааны гаалийн үнэ, түүний тоо хэмжээ байна.
Гаалийн болон бусад татварыг барааг гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн өдөр хүчин төгөлдөр
мөрдөгдөж байгаа тариф, валютын ханшаар тооцож төгрөгөөр ногдуулна. Гаалийн байгууллага татвар
төлөгчөөс хураан авсан гаалийн болон бусад татварыг улсын төсөвт төвлөрүүлнэ.
Дараах бараанд гаалийн болон бусад татвар үл ногдуулна:
 Хилийн чанадаас гаалийн баталгаат бүс, татваргүй барааны дэлгүүр, гаалийн тусгай бүс, чөлөөт
бүсэд шууд оруулах болон тэндээс хилийн чанадад шууд гаргах бараа;
 Ташаарч тээвэрлэгдсэний улмаас буцааж тээвэрлэх бараа;
 Гаалийн нутаг дэвсгэрээр дамжуулан өнгөрүүлэх бараа;
 Шилжүүлэн ачих горимын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийх бараа;
 Устгах горимын дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийх бараа.

5.6. ГААЛИЙН ТАТВАРААС ЯМАР БАРАА ЧӨЛӨӨЛӨГДӨХ ВЭ?
Гаалийн татвараас чөлөөлөх барааг Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд
заасан. Үүнийг http://www.legalinfo.mn/law/details/208 -с харах боломжтой.
5.7. ГААЛИЙН БОЛОН БУСАД ТАТВАРЫГ ХЭРХЭН ТӨЛӨХ ВЭ?
Гаалийн болон бусад татварыг татвар төлөгч төлнө. Гаалийн болон бусад татвар төлөх баталгааг банк
гаргасан бол тэдгээр татварыг төлөх баталгааны хугацаа дуусмагц татвар төлөх үүргийг банк хүлээнэ.
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