Сэдэв: Монгол улсын
татварын орчин
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•

Ямар хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлдэг вэ?
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Татвар ногдуулах орлогыг хэрхэн тодорхойлох вэ?
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Ямар хувь хэмжээгээр татвар ногдуулдаг вэ?
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Татвараа ямар хугацаанд тайлагнаж төлөх вэ?
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Татварын ямар хөнгөлөлт эдлэх вэ?
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Гаалийн татвартай холбоотой бусад мэдэх ёстой зүйл юу вэ?
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ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ
МУ-ын татварын тогтолцоо
юунаас бүрддэг вэ?
Татварын бүрэлдэхүүн

Татвар

Шууд

Төлбөр

Шууд бус

Хураамж

Шууд татвар

Шууд бус татвар

Орлогын

Хөрөнгийн

Хэрэглээний

Орлогын

Хөрөнгийн

Хэрэглээний

ААНОАТ

ҮХХАТ

НӨАТ

Хэрэглэгчийн
төлбөр,
хураамж
Хэрэглэгчийн
төлбөр,
хураамж
Газрын

ХХОАТ

АТБӨЯХАТ

Гаалийн АТ

Тэмдэгтийн

Бууны АТ

Онцгой АТ

АМНАТ

Авто бензин,
дизель
түлшний

ГТНАТ

гэх мэт
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ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ГЭЖ ХЭН БЭ?
o
Татвар
төлөгч

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

 Шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээд нь бүртгэх байгууллагаас гэрчилгээ авснаас хойш ажлын
14 өдрийн дотор;
 Орлогоос бусад татвар ногдох зүйлийг өмчлөгч буюу эзэмшигч нь уг зүйлийг өмчилж, эзэмшиж
эхэлснээс хойш нэг сарын дотор;
 Татвар төлөгч үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, бэлэглэх зэргээр өмчлөх эрхээ бусдад
шилжүүлсэн өдрөөс хойш ажлын 20 өдрийн дотор;
 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ хувийн хэрэгт тусгагдсан зүйл өөрчлөгдөх бүрд өөрчлөлт орсноос
хойш ажлын 20 өдрийн дотор тус тус харьяалагдах татварын албанд бүртгүүлнэ.
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ТАТВАРАА ХЭРХЭН, ЯМАР ХУГАЦААНД ТАЙЛАГНАЖ, ТӨЛӨХ ВЭ?

Татварын батлагдсан маягтуудын дагуу цаасаар
Цахимаар: e-tax.mta.mn

ТАТВАРЫН ТӨРӨЛ

ТАТВАР ТӨЛӨХ ХУГАЦАА

ТАЙЛАГНАХ ХУГАЦАА

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар

Сарын бүрийн 25

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

Хувь хүний орлогын албан татвар /Суутган/

Сар бүрийн эцэст суутган авч дараа сарын 10-ны
дотор

Улирлын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20,
жилийн тайланг дараа оны 2 дугаар 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

Хувь хүн 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө

Тайлагнахгүй

Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тэнцүү хэмжээгээр
улирал бүрийн сүүлийн сарын 25-ны дотор

Дараа оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар

Хуулийн этгээд улирал бүрийн сүүлийн сарын 15ны 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

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

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

Тухайн улирлын төлбөрийг дараагийн улиралд
багтаан

Дараа улирлын эхний сарын 20-ны дотор, жилийн
тайланг дараа оны 1 дүгээр сарын 20-ны дотор

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

Дараа сарын 10-ны дотор

Дараа оны 1 дүгээр сарын 10-ны дотор

Автотээврийн болон өөрөө явагч
хэрэгслийн албан татвар
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ТАЙЛАГНАХ, ТӨЛӨХ ҮҮРГИЙГ БИЕЛҮҮЛЭЭГҮЙ
ТОХИОЛДОЛД ЯМАР ХАРИУЦЛАГА НОГДУУЛДАГ ВЭ?
Татварын маргааныг хэрхэн
шийдвэрлүүлэх вэ?

Татварын тайланг хуулиар тогтоосон хугацаанд
татварын албанд гаргаж өгөөгүй бол Зөрчлийн
тухай хуулийн 11.19:
• хувь хүнийг 150 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний
төгрөгөөр;
• хуулийн этгээдийг 1500 нэгжтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
Татварыг хугацаанд нь төлөөгүй бол Зөрчлийн
тухай хуулийн 11.19:
• хувь хүн, хуулийн этгээдийг хугацаа хэтэрсэн
хоног тутамд төлөгдөөгүй татварын дүнгийн 0.1
хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
• Татварын нөхөн төлүүлэх тохиолдолд нөхөн
төлүүлэх хугацаанд нь төлөөгүй татварт алданги
тооцно. Алдангийн хэмжээг Засгийн газар жил
бүр тогтоодог.

Улсын
байцаагчийн
шийдвэр

•Татвар төлөгч хүлээн зөвшөөрөөгүй
бол
Байцаагчийн шууд
харьялах татварын
албаны даргад

Уг татварын албаны
дэргэдэх МТЗ-д

Шүүхэд
Дээд шатны
татварын албаны
даргад

•Татвар төлөгч
хүлээн
зөвшөөрөөгүй

Уг татварын албаны
дэргэдэх МТЗ-д
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ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАР
ХХОАТ-ыг хэн төлөх вэ?
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

МУ-д байнга
оршин суугч

МУ-д оршин суугч
бус

o
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.

o

Монгол Улсад оршин суух байргүй, тухайн жилд 183 ба түүнээс дээш
хоног Монгол Улсад оршин суугаагүй хувь хүн.

Ямар орлогуудад энэ татвар ногддог вэ?
Албан татвар төлөгчийн татварын жилд олсон дараахь 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.
(Хуулийн 8-р зүйл)
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ТАТВАР НОГДУУЛАХ ОРЛОГЫГ ХЭРХЭН ТОДОРХОЙЛДОГ ВЭ?
ОРЛОГЫН ТӨРӨЛ
Цалин хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах орлого

Үйл ажиллагааны орлого
Хөрөнгө түрээслүүлснээс олсон орлого
•
Эрхийн шимтгэлийн орлого
•
Ногдол ашгийн орлого
•
Хүүгийн орлого
•
Өмчлөл, эзэмшилд байгаа хөрөнгөө бусдад ашиглуулж олсон орлого
Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулснаас олсон орлого

ТАТВАР НОГДУУЛАХ ОРЛОГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ
НДШ, ЭМД-д төлсөн шимтгэлийг хассан дүнгээр;
энэ хуулийн 11.1.2-11.1.5-д заасан орлогын тухайд
нийлбэр дүнгээр нь.
ААНОАТ-ын хуулийн 12.1.1-12.1.3, 12.1.5-12.1.14, 12.1.17,
12.1.19-12.1.26-д заасан зардлыг хасч
Нийт орлогоос тухайн хөрөнгийг түрээслүүлэхтэй холбогдон
гарсан зардлыг хассан зөрүүгээр нь
Орлогын дүнгээр нь
•
•

ТАТВАРЫН
ХУВЬ
ХЭМЖЭЭ
10%

10%
10%
10%

Орлогын дүнгээр нь

2%

Хувьцаа борлуулсны орлого

Хувьцааг борлуулсан үнээс уг хувьцааг худалдаж авсан үнийг
хассан зөрүүгээр нь

10%

Хөдлөх эд хөрөнгө борлуулснаас олсон орлого

Хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсан орлогоос тухайн хөрөнгийг
худалдан авсан болон ийнхүү худалдан авахтай холбогдон
гарсан баримтаар нотлогдох зардлыг хассан зөрүүгээр нь

10%

ШУ, утга зохиол, урлагийн бүтээл туурвих, шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний болон
ашигтай загвар зохион бүтээх, спортын тэмцээн, урлагийн тоглолт зохион байгуулах,
тэдгээрт оролцох замаар олсон орлого
Урлагийн тоглолт, спортын тэмцээний шагнал, наадмын бай шагналын орлого
Шууд бус орлого
Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалааны орлого

Тухайн орлогын дүнгээр нь

5%

Тухайн орлогын дүнгээр нь

40%

Оршин суугч бус албан татвар төлөгчийн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт олсон орлого

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт олсон орлогын нийт дүнгээр

20%
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ЯМАР ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛДЭГ 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
Албан татвар ногдуулах
жилийн орлогын хэмжээ
/төгрөгөөр/

Албан татварын хөнгөлөлтийн
хэмжээ /төгрөгөөр/
2018 он

2019 он ба
түүнээс хойш

0-6 000 000 хүртэл

160 000

240 000

6 000 000-12 000 000 хүртэл

140 000

220 000

12 000 000-18 000 000 хүртэл

120 000

200 000

18 000 000-24 000 000 хүртэл

100 000

180 000

24 000 000-30 000 000 хүртэл

80 000

160 000

30 000 000-36 000 000 хүртэл

60 000

140 000

36 000 000 ба түүнээс дээш

-

-

• 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.
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ТАТВАРАА ЯМАР ХЭЛБЭРЭЭР ТАЙЛАГНАЖ, ТӨЛӨХ ВЭ?
11 дүгээр зүйл, 15.1, 14.1.1, 8.1.6,
8.1.7, 8.1.8-д 12.2, 13.1.2,
13.1.3, 13.1.4, 221-т заасан
орлогын дүнд

14.1.1, 13.1.1, 12 дугаар
зүйл,13.1.5, 14.1.2, 14.1.3,
13.1.4-д заасан орлогод

11.1.6, 12 дугаар зүйл, 13.1.1,
14.1.2, 14.1.3, 8.1.6-д
заасан орлого олж
байгаа бол

Суутгагч ногдуулан холбогдох дараа сарын 10-ны
өдрийн дотор холбогдох төсөвт шилжүүлнэ

Татвар төлөгч албан татвар ногдуулах орлогоо энэ
хуулийн дагуу өөрөө үнэн зөв тодорхойлж, дараа
улирлын эхний сарын 15-ны өдрийн дотор татварыг
төсөвт төлнө

Татвар төлөгчийн орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэрт
тухай бүр бүртгэн татварын жилийн эцэст холбогдох
татварын албатай албатай татварын тооцоо хийнэ
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АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАР
ААНОАТ-ыг хэн төлөх вэ ?
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

МУ-д
байрлагдаггүй
татвар төлөгч

o
o

МУ-ын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан ААН;
Удирдах байгууллага нь МУ-д байрладаг
гадаадын ААН.

o

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.

o

Ямар орлогуудад энэ татвар ногддог вэ?
Татвар төлөгчийн дараах төрлийн орлогод албан татвар ногдоно:
 үйл ажиллагааны орлого;
 хөрөнгийн орлого;
 хөрөнгө борлуулсны орлого.
(Хуулийн 7-р зүйл)
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ТАТВАР НОГДУУЛАХ ОРЛОГЫГ ХЭРХЭН ТОДОРХОЙЛОХ ВЭ?

ТАТВАР НОГДОХ
ОРЛОГО (Зүйл 7)

ТАТВАР
НОГДУУЛАХ
ОРЛОГО (Зүйл 16)

• Нийт орлого –Чөлөөлөгдөх
орлого (Зүйл 18)

• Татвар ногдох орлого –
Хасагдах зардал (Зүйл 12)
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ЯМАР ХУВЬ ХЭМЖЭЭГЭЭР ТАТВАР НОГДУУЛДАГ ВЭ?
ТАТВАР ТӨЛӨГЧ

Байнгын оршин суугч

ТАТВАР НОГДУУЛАХ ОРЛОГО

ХУВЬ ХЭМЖЭЭ

Үйл ажиллагааны орлого

Зээлийн хүү, Ногдол ашиг, Эрхийн шимтгэл

0-3.0 тэрбум төгрөг – 10%
3.0 тэрбумаас дээш бол - 300,0
сая төгрөг + 3,0 тэрбум
төгрөгнөөс дээш орлогын дүнгийн
25%
10 %

Эрх борлуулсны орлого

30%

Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний
хонжворт сугалааны орлого
-Эротик хэвлэл, ном зохиол, дүрс бичлэг
худалдсан буюу төлбөртэй ашиглуулсан,
түүнчлэн эротик тоглолт явуулсан үйлчилгээний
орлого
Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлого

Байнгын бус оршин
суугч

40%

2%
20%
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ТАТВАРАА ЯМАР ХУГАЦААНД ТАЙЛАГНАЖ ТӨЛӨХ ВЭ?
ТӨЛӨХ, ТАЙЛАГНАХ
ЭТГЭЭД

АЛБАН ТАТВАР ТӨЛӨХ
ХУГАЦАА

Албан татвар төлөгч

Сар бүрийн 25-ны дотор
албан татварыг урьдчилан
төлөх;

-

Суутгагч
-

Үл хөдлөх эд хөрөнгө
борлуулснаас хойш ажлын
10 хоногийн дотор:
Бусад орлогоос суутгасан
татварыг
ажлын
7
хоногийн дотор.

ТАЙЛАГНАХ ХУГАЦАА

Улирлын тайланг дараа
улирлын эхний сарын 20-ны
дотор,
Жилийн эцсийн тайланг
дараа оны 02 дугаар сарын
10-ны дотор
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ТАТВАРЫН ЯМАР ХӨНГӨЛӨЛТ ЭДЛЭХ ВЭ?
АЛБАН ТАТВАР ТӨЛӨГЧ
Үр тариа, төмс хүнсний ногоо, сүү, жимс,
жимсгэнэ, тэжээлийн ургамал гэсэн
бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн буюу
тариалсан аж ахуйн нэгж
Газар тариалан, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл,
түүний туслах үйл ажиллагаа, Хүнсний
бүтээгдэхүүн, Нэхмэлийн болон хувцас,
барилгын үйлдвэрлэгч
Хөдөлмөрийн чадвараа 50-иас дээш хувиар
алдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн
ажиллуулдаг аж ахуйн нэгж
Аж ахуйн нэгж
Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага
Албан татвар төлөгч

ХӨНГӨЛӨХ НӨХЦӨЛ

ХЭМЖЭЭ

Зөвхөн тухайн бүтээгдэхүүнээс
олсон орлогод ногдох албан татвар

50 хувь

Албан татвар ногдох орлого нь 1.5 тэрбум
төгрөгөөс ихгүй, зөвхөн тухайн салбарт үйл
ажиллагаа эрхлэгчийн орлогын албан татварт

90 хувь

Төлөх албан татвараас

Ажиллагсдад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний
эзэлж буй %

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээс үүсгэн
байгуулсан төрийн бус байгууллагыг дэмжиж
өгсөн хандивыг
Байгалийн усны чанарыг сайжруулах, гол,
горхийг нөхөн сэргээх арга хэмжээг
санхүүжүүлсэн
Улаанбаатар хотоос 550 км-ээс хол
байршилтай аймаг, суманд байнгын үйл
ажиллагаа явуулдаг, бүртгэлтэй, орон нутгийн
төсөвтэй харьцдаг, 3-аас доошгүй ажлын байр
бий болгож /НДШ төлдөг/

1 сая хүртэл хэмжээний төгрөг татвар ногдох
орлогоос хасах
Тухайн арга хэмжээнд зарцуулсан хэмжээгээр
550 км-ээс хол алслагдсан аймаг, суманд
50%,
1000 км-ээс дээш - 90%
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ААНОАТ-ТАЙ ХОЛБОГДСОН ЯМАР ДҮРЭМ,
ЖУРМУУД БАЙДАГ ВЭ?
Бараа материалын хэвийн хорогдлын хэмжээг батлах
/Засгийн газрын 2006 оны 316-р тогтоол/
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг ногдуулах, нягтлан бодох бүртгэлд тусгах зөвлөмж
/ТЕГ-ын даргын зөвлөлийн 2009 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэж
зөвшөөрөв/
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангаар гарсан алдагдлыг ирээдүйд
шилжүүлэн тооцох заавар
/ТЕГ-ын даргын 2009 оны 11 сарын 25-ны өдрийн 531 дүгээр тушаалаар 2 дугаар хавсралт/
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлэх заавар
/ТЕГ-ын даргын 2009 оны 11 сарын 25-ны өдрийн 531 дүгээр тушаалаар 1 дүгээр хавсралт /
Жишиг үнэ хэрэглэх аргачлал
/Сангийн сайдын 2015 оны 353 тоот тушаалын хавсралт/
Уул уурхай, дэд бүтцийн салбарт алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэн тооцох журам
/Засгийн газрын 2009 оны 287 тоот тогтоол/
Зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
/Сангийн сайдын 132 тоот тушаал/
Гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай
/Сангийн сайдын 188 тоот тушаал/
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НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАР
НӨАТ-ыг хэн төлөх вэ?
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.

Бараа, ажил, үйлчилгээг аливаа хэлбэрээр борлуулахгүй, аж ахуйн үйл ажиллагааны бус, зөвхөн өөртөө
хэрэглэх зориулалтаар худалдан авч, импортоор оруулсан хувь хүн

НӨАТ ТӨЛӨГЧӨӨР ХЭЗЭЭ БҮРТГҮҮЛЭХ, БҮРТГЭЛЭЭС ХАСУУЛАХ 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 хасч, гэрчилгээг хүчингүй болгоно.

www.edp.mn

НӨАТ-ЫГ ЮУНД НОГДУУЛДАГ ВЭ?
• Борлуулсан бүх төрлийн бараа, ажил, үйлчилгээ

• Импортоор оруулсан бүх төрлийн бараа, ажил, үйлчилгээ

• Экспортод гаргасан бүх төрлийн бараа, ажил, үйлчилгээ
7.1-д заасан үйл ажиллагаанд мөн
адил НӨАТ ногдуулна. Үүнийг
http://www.legalinfo.mn/law/details/1
1227-с харах боломжтой.
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НӨАТ ЯМАР ЗАРЧМААР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ ->
БОРЛУУЛАЛТ

БӨӨНИЙ ХУД ->
БОРЛУУЛАЛТ

50000

ЖИЖИГЛЭН ->
БОРЛУУЛАЛТ

70000

100000

БОРЛУУЛАЛТАД

БОРЛУУЛАЛТАД

БОРЛУУЛАЛТАД

НОГДОХ НӨАТ

НОГДОХ НӨАТ

НОГДОХ НӨАТ

7000 /А/

10000 /А/

ХУД.АВАЛТ

ХУД.АВАЛТ

50000

70000

ХУД.АВАЛТАД
НОГДОХ НӨАТ

ХУД.АВАЛТАД
НОГДОХ НӨАТ

5000 /Б/

7000 /Б/

ТӨЛӨХ ТАТВАР

ТӨЛӨХ ТАТВАР

А-Б 2000

А-Б 3000

5000

ТӨЛӨХ ТАТВАР

5000

ХЭРЭГЛЭГЧ
ТӨЛӨХ

110000

ТӨЛӨХ
ТАТВАР

10000
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НӨАТ-ЫГ ТООЦОХ ҮНЭЛГЭЭГ ХЭРХЭН ТОДОРХОЙЛЖ, ХЭДИЙД,
ЯМАР ХУВЬ ХЭМЖЭЭГЭЭР НОГДУУЛАН ТӨСӨВТ ТӨЛӨХ ВЭ?
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;

Монгол Улсаас экспортод
гаргасан 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

ТАТВАРЫН
ХУВЬ
ХЭМЖЭЭ

Бараа, ажил, үйлчилгээг
борлуулсан тухай бүрд аль
түрүүнд хийгдсэн өдрөөр
тогтооно:

10%

 Үйлдвэрлэн борлуулсан
автобензин, дизелийн түлш

0-10%

Бараа, ажил, үйлчилгээг
импортоор оруулсан тухай
бүрд барааг гаалийн
байгууллагад мэдүүлсэн
өдрөөр

10%

Импортоор оруулсан авто
бензин, дизелийн түлш

0-10%

Бараа, ажил, үйлчилгээг
экспортод гаргасан тухай бүрд

0%

НОГДУУЛАХ, ТӨСӨВТ ТӨЛӨХ ХЭЛБЭР, ХУГАЦАА

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

Импортлогч нь ногдуулсан албан татварыг
төрийн сангийн нэгдсэн дансанд шилжүүлнэ;
ГЕГ албан татвар төлүүлсэн тухайн сарын
тайланг дараа сарын 10-ны өдрийн дотор,
жилийн тайланг дараа оны 01 дүгээр сарын 15ны өдрийн дотор гаргана.

Татвар суутган төлөгч нь дараа сарын 10-ны
өдрийн дотор шилжүүлж, баталсан маягтын
дагуу тайлангаа харьяалах татварын албанд
тушаана
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ЯМАР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛДӨГ ВЭ?
ХАСАЛТ ХИЙГДЭХ НӨАТ-ЫГ ХЭРХЭН
ТОДОРХОЙЛДОГ ВЭ?
Татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлснээс хойшх хугацаанд төлсөн доор дурдсан
албан татварыг түүний төсөвт төлөх татвараас хасч тооцно:

 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.

•

МУ-ын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар худалдан авсан
БАҮ-д төлсөн;

•

худалдах, түүнчлэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар импортоор
оруулсан бараанд төлсөн;

•

татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлэхээр өргөдөл гаргасан өдрөөс албан татвар
суутган төлөгчөөр бүртгэгдсэн өдөр хүртэлх хугацаанд импортоор оруулсан
болон бусдаас худалдан авсан БАҮ-нд төлсөн;

•

МАА, 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 татвар суутган төлөгчийн албан татварыг уг хувиар;

•

татвар суутган төлөгч хоорондын БАҮ-ны борлуулалтыг баталгаажуулсан НӨАТын падааныг үндэслэн татварын хасалтыг хийнэ.
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НӨАТ-ЫН БУЦААН ОЛГОЛТОО ХЭРХЭН АВАХ ВЭ?

Татвар
төлөгч
• Буцаан
олголтын
хүсэлт

Харьяалах
татварын
алба
• Ажлын 15 өдөрт
хянан
баталгаажуулна

ТЕГ
• дараа жилийн
эхний сарын 15ны өдрийн дотор
албан татвар
төлөгч бүрээр
баталгаажуулан,
буцаан олгуулах
саналын хамт

Сангийн
яам
• саналыг
хүлээн
авснаасаа
хойш ажлын
45 өдөрт
багтаан албан
татварыг
буцаан олгох
шийдвэрийг
гаргана.
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ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН ТАТВАР
Гаалийн тарифын тогтолцоо юунаас бүрддэг
вэ?
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
талаархи 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.

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/Tarif
f_Rate_2017_MNG.pdf -с харах боломжтой.
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ИМПОРТ, ЭКСПОРТЫН БАРААНЫ ГААЛИЙН ҮНИЙГ ЯМАР АРГААР
ТОДОРХОЙЛДОГ ВЭ?
Импортын барааны гаалийн үнийг
тодорхойлоход дараахь аргуудыг дор
дурдсан дарааллын дагуу хэрэглэнэ:

Экспортын барааны гаалийн үнийг
тогтоохдоо дараахь аргуудыг хэрэглэдэг.
Үүнд:

 хэлцлийн үнийн арга;

 гэрээ хэлцлийн үнийн арга

 нэг төрлийн барааны хэлцлийн үнийн
арга;

 өртөг зардлаас тооцох арга

 ижил төрлийн барааны хэлцлийн
үнийн арга;
 ялгаварт үнийн арга;

 нэг болон ижил төрлийн барааны гэрээ,
хэлцлийн үнэд түшиглэх арга

 зах зээлийн мэдээлэл сурталчилгааны
арга

 нийлбэр үнийн арга;
 уялдуулан хэрэглэх үнийн арга.
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ГААЛИЙН ТАТВАРТАЙ ХОЛБООТОЙ
БУСАД МЭДЭХ ЁСТОЙ ЗҮЙЛ ЮУ ВЭ?
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.
Дараахь 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 тээвэрлэгдэсний 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.

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.

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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