ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАР
№

Татвар ногдох орлого /хуулийн заалтаар/

1

11. Хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого:

2

11.1.1.ажил олгогчтой байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээнд
заасны дагуу авч байгаа үндсэн цалин, нэмэгдэл хөлс,
нэмэгдэл, шагнал, урамшуулал, амралтын олговор, тэтгэвэр,
тэтгэмж, тэдгээртэй адилтгах бусад орлого

3
4

5

6

7

8
9

Чөлөөлөгдөх орлого

16.1.1.хууль тогтоомжид тусгайлан заасны дагуу олгож байгаа
тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, үзүүлж байгаа хөнгөлөлт, нөхөх
олговор болон нэг удаагийн буцалтгүй тусламж;
16.1.2.донорын олговор;
16.1.3.албан томилолтын зардал;
11.1.2.ажил олгогчоос ажилтан, түүний гэр бүлийн гишүүнд
16.1.4.даатгалын нөхөн төлбөр;
олгосон тэтгэмж болон түүнтэй адилтгах орлого
16.1.5.Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын болон
11.1.3.ажил олгогчоос ажилтан, түүний гэр бүлийн гишүүнд
Монгол Улсын Хөгжлийн банкны өрийн бичиг /бонд/-ийн
өгсөн бэлэг
төлбөр, хүү, анз
11.1.4.төлөөлөн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөл, орон
16.1.6.хууль тогтоомжийн дагуу олгож байгаа хөдөлмөр
тооны бус зөвлөл болон бусад зөвлөл, хороо, ажлын хэсгийн
хамгааллын болон дүрэмт хувцас, хор саармагжуулах ундааны
гишүүний цалин хөлс, шагнал, урамшуулал, тэдгээртэй
үнэ, тэдгээртэй адилтгах бусад хангамжийн үнэ;
адилтгах орлого
16.1.7.гамшгийн үед олон улсын байгууллага, гадаад улсын
Засгийн газар, хуулийн этгээд, иргэнээс Монгол Улсын
11.1.5.гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн
болон бусад этгээдээс өгсөн бүх төрлийн шагнал, урамшуулал Засгийн газар болон орон нутгийн байгууллага, хуулийн этгээд,
иргэдэд үзүүлж байгаа тусламж;
16.1.8.энэ хуулийн 6.3-т заасан хувь хүний цалин, нэмэгдэл;
16.1.9.энэ хуулийн 16.1.8-д заасан гадаадын иргэн, түүний гэр
бүлийн гишүүдийн гадаад улсад олсон орлого;
16.1.10.хөгжлийн бэрхшээлийн улмаас хөдөлмөрийн чадвараа
50-иас дээш хувиар алдсан хувь хүний орлого;
16.1.11.Монгол Улсын төрийн шагнал, Засгийн газрын шагнал,
Монгол Улсын ардын болон гавьяат цолтны шагнал, шинжлэх
ухааны нээлтийн шагнал;
16.1.12.хувь хүн өөрийн орлого болон банк, санхүүгийн
байгууллагаас авсан зээлийн хөрөнгөөр амьдран суух
зориулалтаар анх удаа хувьдаа орон сууцны барилга барих,
эсхүл худалдан авахад зарцуулсан 30.0 сая төгрөгөөс дээшгүй
хэмжээний хөрөнгөтэй тэнцэх орлого.
11.1.6.үндсэн ажлын газраас бусад хуулийн этгээд болон
16.1.13.малчин өрх, мал бүхий этгээдийн зөвхөн малын тоо
хувь хүнтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр ажил, үүрэг
толгойд ногдох орлого
гүйцэтгэж авсан хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, нэмэгдэл,
16.1.14.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт жижиг, дунд үйлдвэрийн
тэтгэмж, тэдгээртэй адилтгах бусад орлого
үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж,
сэлбэг хэрэгсэл үйлдвэрлэх, үйлдвэрлэн борлуулах үйл
ажиллагаанаас олсон орлого
16.1.15.албан татвар төлөгчийн өөрийн хэрэгцээнд зориулан
худалдан авсан нар, салхи, газрын гүний дулааны болон
бусад сэргээгдэх эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, нүүрснээс
хагас коксон түлш, хийн болон шингэн түлш гарган авах
тоног төхөөрөмж, стандартад нийцсэн зуух, нам даралтын
зуух, дулаалгын материал, цахилгаан болон хийн халаагуур
худалдан авсан баримтаар нотлогдож байгаа төлбөрийн
хэмжээтэй тэнцэх орлого
16.1.17.соёлын өвийг хамгаалах, сэргээн засварлахад зориулж
өгсөн хандив
16.1.18.нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллаас
орсон орлого
12. Үйл ажиллагааны орлого

Татвар
ногдуулах
аргачлал
(орлого - НД - ЭМД)
* 10%
орлого * 10%
орлого * 10%

орлого * 10%

орлого * 10%

(орлого - НД - ЭМД)
* 10%

10

12.1.2.хувиараа ажил гүйцэтгэх, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх,
борлуулах, үйлчилгээ үзүүлэх зэргээр олсон үйлдвэрлэл,
арилжааны орлого

(орлого-ААНОАТ-ын
хуулиар хасагдах
зардал) * 10%

11

12.2.Тогтмол бус үйл ажиллагаа эрхэлж олсон орлогыг үйл
ажиллагааны орлогод хамруулна

1. орлогын дүн * 10%
2. (орлого-ААНОАТын хуулиар
хасагдах зардал) *
10%

12

13. Хөрөнгийн орлого

13

13.1.1.түрээсийн орлого

14

13.1.2.эрхийн шимтгэлийн орлого

орлого * 10%

15

13.1.3.ногдол ашгийн орлого

орлого * 10%

13.1.4.хүүгийн орлого

орлого * 10%

17

13.1.5.өмчлөл, эзэмшилд байгаа хөрөнгийг бусдад
ашиглуулснаас олсон орлого

орлого * 10%

18

19.2.Албан татвар төлөгчийн хувь нийлүүлсэн аж ахуйн
нэгж татан буугдсан бол тухайн аж ахуйн нэгжийн үлдсэн эд
хөрөнгийг худалдаж олсон орлогоос татвар төлөгчийн хүртсэн
хувийг тодорхойлохдоо түүний хувь нийлүүлэхдээ гаргасан
зардлыг хасч тооцно

19

14. Хөрөнгө борлуулсны орлого

21

14.1.2.хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлого

22

14.1.3.хувьцаа, үнэт цаас борлуулсны орлого

23

Бусад орлогод албан татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлох

24

22.1.1.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 орлогод албан татвар ногдуулах орлогыг тухайн
орлогын дүнгээр

25

22.1.2.урлагийн тоглолт, спортын тэмцээний шагнал, наадмын
бай шагналын орлогод албан татвар ногдуулах орлогыг
тухайн шагналын орлогын дүнгээр

26

22.1.4.шууд бус орлогод ногдуулах албан татварыг тухайн
орлогын дүнгээр

28

Оршин суугч бус албан татвар төлөгчийн орлого

29

221. Монгол Улсад оршин суугч бус татвар төлөгчийн орлого

Тухай бүр

Дараа сарын 10-ны
дотор

Улирал тутам

1. Суутгагч
тайлагнана
2. Татвар төлөгч
ХХОАТТ хуудсаар
тооцоо хийнэ.

Дараа улирлын эхний
сарын 15-ны дотор

Тухай бүр

Дараа сарын 10-ны
дотор
Тухай бүр

Татварын хөнгөлөлтгүй.
Улирал тутам

Тухай бүр

Дараа улирлын эхний
сарын 15-ны дотор

Тухай бүр

Тухай бүр

Улирал тутам

Тухай бүр

Дараа сарын 10-ны
дотор

орлого * 40%

орлого * 10%

Хөнгөлөлтгүй.

Жилийн эцсийн
тайланг дараа оны 2
дугаар сарын 15-ны
өдрийн дотор

Татвар төлөгч
ХХОАТТ хуудсаар
тооцоо хийнэ.

Улирлын тайланг
дараа улирлын эхний
сарын 20, жилийн
тайланг дараа оны 2
дугаар сарын 15-ны
дотор

Суутгагч
тайлагнана.

Жилийн эцсийн
тайланг дараа оны 2
дугаар сарын 15-ны
өдрийн дотор

Татвар төлөгч
ХХОАТТ хуудсаар
тооцоо хийнэ.

Улирлын тайланг
дараа улирлын эхний
сарын 20, жилийн
тайланг дараа оны 2
дугаар сарын 15-ны
дотор

Суутгагч
тайлагнана.

Жилийн эцсийн
тайланг дараа оны 2
дугаар сарын 15-ны
өдрийн дотор

Татвар төлөгч
ХХОАТТ хуудсаар
тооцоо хийнэ.

Жилийн эцсийн
тайланг дараа оны 2
дугаар сарын 15-ны
өдрийн дотор

1. Суутгагч
тайлагнана.
2. Татвар төлөгч
ХХОАТТ хуудсаар
тооцоо хийнэ.

Дараа улирлын эхний
сарын 15-ны дотор

Татварын хөнгөлөлтгүй.

Татварын хөнгөлөлтгүй.

орлого * 20%

Жилийн эцсийн
тайланг дараа оны 2
дугаар сарын 15-ны
өдрийн дотор

Татвар төлөгч
ХХОАТТ хуудсаар
тооцоо хийнэ.

1. Суутгагч
тайлагнана.
2. Татвар төлөгч
ХХОАТТ хуудсаар
тооцоо хийнэ.

Дараа улирлын эхний
сарын 15-ны дотор

орлого * 5%

Чөлөөлөгдөх орлого байхгүй

Улирлын тайланг
дараа улирлын эхний
сарын 20, жилийн
тайланг дараа оны 2
дугаар сарын 15-ны
дотор

Орлого олох
тухай бүр

орлого * 5%

Чөлөөлөгдөх орлого байхгүй

Татварын
тооцоо хийх
этгээд

Суутгагч
тайлагнана.

1. Улирал
тутам
2. Тухай бүр

(худалдсан
үнэ-худалдан
авсан-баримтаар
нотлогдож байгаа
шимтгэлийн
нийт дүнг хассан
зөрүүгээр нь) * 10%

22.1.3.төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний
хонжворт сугалааны орлогод албан татвар ногдуулах орлогыг
тухайн орлогын дүнгээр

27

24.5.Үр тариа, төмс,
хүнсний ногоо, жимс
жимсгэнэ, тэжээлийн
ургамал үйлдвэрлэсэн буюу
тариалсан Монгол Улсад
оршин суугч хувь хүний
зөвхөн тухайн үйлдвэрлэлээс
олсон орлогод ногдуулах
албан татварыг 50 хувиар
хөнгөлнө

орлого * 2%

Чөлөөлөгдөх орлого байхгүй

Тайлагнах
хугацаа

Улирал тутам

(орлого-хувь
нийлүүлэхэд гарсан
зардал) * 10%

(борлуулалтын
орлого-худалдан
авсан үнэ, холбогдох
зардал) * 10%

Төлөх хугацаа

Сар бүрийн
эцэст

(орлого-түрээслэхтэй
холбоотой
ашиглалтын зардал)
* 10%

16

14.1.1.үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлого

24.1.жилийн албан татварт
84000 төгрөгийн албан
татварын хөнгөлөлт үзүүлнэ
24.6.Албан 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
24.7.Суралцаж байх
хугацаандаа хөдөлмөр
эрхлэлтийн орлогоосоо
албан татвар төлж, улмаар
сургалтын төлбөр төлсөн
их, дээд болон мэргэжлийн
боловсролын сургууль,
коллежид суралцагчийг
энэ хуулийн 24.6-д заасан
хөнгөлөлтөд хамааруулна
25.1.Хувь хүнээс гадаад
улсад төлсөн албан татварт
хөнгөлөлт үзүүлэхдээ орлого
ба хөрөнгийн татварыг
давхардуулж ногдуулахгүй
байх, татвар төлөхөөс
зайлсхийх явдлаас урьдчилан
сэргийлэх тухай гэрээний
дагуу шийдвэрлэнэ
24.1 Жилийн албан татварт
2018 оноос 120000, 2019 онд
160000, 2020 онд 200000,
2021 оноос 240000 төгрөгийн
хөнгөлөлт үзүүлнэ.

(орлого-ААНОАТ-ын
хуулиар хасагдах
зардал) * 10%

12.1.1.эмч, хуульч, өмгөөлөгч, архитекторч, нягтлан бодогч,
багш зэрэг мэргэжлээр ажиллаж олсон үйлчилгээний орлого

20

Татварын хөнгөлөлт Ногдуулах
чөлөөлөлт
хугацаа

Тухай бүр

Тухай бүр

Тайлбар: 23.1 Цалин хөлс, шагнал урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах орлого (2018.01.01-ээс)
Татвар ногдуулах жилийн орлогын хэмжээ (төг)

Албан татварын хувь хэмжээ

1. 18,000,000 хүртэл

10 хувь

2. 18,000,000 түүнээс дээш 30,000,000 хүртэл

1,800,000 төгрөг дээр 18,000,000 төгрөгнөөс дээш орлогын дүнгийн 15 хувийг нэмнэ.

3. 30,000,000 түүнээс дээш 42,000,000 хүртэл

3,600,000 төгрөг дээр 30,000,000 төгрөгнөөс дээш орлогын дүнгийн 20 хувийг нэмнэ.

4. 42,000,000 түүнээс дээш

6,000,000 төгрөг дээр 42,000,000 төгрөгнөөс дээш орлогын дүнгийн 25 хувийг нэмнэ.

Улирлын тайланг
дараа улирлын эхний
сарын 20, жилийн
тайланг дараа оны 2
дугаар сарын 15-ны
дотор

Улирлын тайланг
дараа улирлын эхний
сарын 20, жилийн
тайланг дараа оны 2
дугаар сарын 15-ны
дотор

Суутгагч
тайлагнана.

1. Суутгагч
тайлагнана.
2. Татвар төлөгч
ХХОАТТ хуудсаар
тооцоо хийнэ.

Суутгагч
тайлагнана.

