
Д/д

2006 оны 06 сарын 16-нд 

батлагдсан Хувь хүний орлогын 

албан татварын тухай хуулиар 

дараахь хувь хэмжээг мөрдөх 

болсон 

2020 оны 01 сарын 01-с 

шинээр мөрдөгдөж эхлэх 

Хувь хүний орлогын албан 

татварын тухай хуулиар 

УИХурлаас тогтоосон 

хязгаарт багтааж Аймгийн 

ИТХурлаас 1 сард төлөх 

хувь хэмжээг тогтоож өгөх 

ёстой
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Монгол улсын хэмжээнд

Хэнтий аймгийн хэмжээнд 

Хөдөлмөрийн хөлсний доод 

хэмжээний 

1 2 3 4 1

1 1000 2000 1000 500

2 1200 900 600 200 1 хувь буюу 4200 төгрөг

3 2400 2000 1000 200

4 4500 3500 2500 1500

5 6000 4000 2000 1000

6 3000 2000 1000 500

7

8 16000 14000 12000 10000

9 8000 7000 6000 5000 4 хувь буюу 16800 төгрөг

10 2000 1600 1200 1000

11 2400 2000 1600 1000

12 10000 6000 4000 1000

13 12000 9000 4500 3000

14

15 4000 2800 2400 2000

16 6000 4000 3000 2500

17 900 400 200 100

18 3000 2000

19 2800 2000 1200

20 5000 3000 1500 1000

21 15000 10000

22 6000 4000 2000 1000

23 6000 4000 2000 1000

24 25000 15000 10000 5000

25 1200 1000 800 400

26 2400 2000 1600 600

2 хувь буюу 8400

27 53000 53000 53000

28 6000 4000

29 6000 4000

30 6000 4000

31 6000 4000

32 6000 4000

33 6000 4000

34 6000 4000

35 4 хувь буюу 16800 төгрөг

36 2 хувь буюу 8400

37 2 хувь буюу 8400

Ажил, үйлчилгээний төрөл

А

5.3.3. билльярд тоглуулах 

5.3.4. гуанз, цайны газар, буфет, кафе, зуушны газар 

ажиллуулах

5.3.5. чингэлэг, тээврийн хэрэгсэл дээрээс худалдаа хийх 

5.3.6. эмнэлэг, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх, эмийн 

худалдаа хийх  

Хүнс

Авто машин угаах

Ачаа тээш боох, ачиж буулгах, зөөж хүргэх үйлчилгээ

Ердийн хөсгөөр үйлчилгээ үзүүлэх

Бараа,түүхий эд хадгалах

ТҮЦ-д худалдаа хийх 

Лангуугаар худалдаа хийх/Энэ заалтад 2002 оны 11 

дүгээр сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

Засварлах, будах

Оёж худалдах

Валютын худалдаа эрхлэх

Мэрэг төлөг үзэх

 Жижиг худалдаа хийх/самар, жимс, сүү, тараг, айраг, 

зайрмаг, ном, сонин, сэтгүүл, түлээ, нүүрс, техникийн 

тос г.м/

Бичил уурхай эрхлэгч/ Энэ заалтыг 2010 оны 10 дугаар 

сарын 21-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.3.1. автомашин болон тээврийн бусад хэрэгсэлд засвар, 

үйлчилгээ хийх

5.3.2. барилгын засал, чимэглэл, засвар, үйлчилгээ хийх, 

зураг төсөл зохиох 

Багшлах, давтлага өгөх, дасгалжуулах, эх бэлтгэх , 

материал олшруулах

Дуу бичлэгийн хальс төлбөртэйгээр ашиглуулах 

Видео, аудио бичлэг хуулж худалдах

Төлбөрт тоглоом тоглуулах/билльярдаас бусад/

Гутал, хувцасны засвар, үйлчилгээ:

2001 оны 11 сарын 22-ны өдрийн 

ОТБТБАҮХЭИОАТатварын тухай 

хуулиар дор дурьдсан хэмжээгээр 

татвар төлдөг байсан (төгрөгөөр)

Үйл ажиллагааны орлогод албан 

татвар ногдуулах орлогыг 

тодорхойлохдоо Аж ахуйн 

нэгжийн орлогын албан 

татварын тухай 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, 12.2, 12.3, 12.5-12.8-д 

заасан зарчмыг баримталж 13-15 

дугаар зүйлийг дагаж мөрдөнө. 

/Тухайн жилд олсон орлогоосоо 

хуулиар хасахыг зөвшөөрөгдсөн 

зардлыг хасаж 10 хувиар татвар 

төлнө/

Уран зураг, баримал, сийлбэр, бэлэг дурсгалын зүйл, 

гоёлын зүйл, төрөл бүрийн тоглоом хийж худалдах  

Чимэглэлийн болон тасалгааны ургамал, цэцэг тарьж 

худалдах

Бэлэг дурсгалын үг бичих, засал хийх

Гэр ахуйн зориулалттай техник багаж хэрэгсэл, эд 

хогшил засварлах

Радио, телевиз засварлах

5.3.7. төрөл бүрийн хүнсний зүйл үйлдвэрлэж, худалдах 

Бараа 

Комиссийн бараа

Гутал тослох

Цаг засварлах

Дарханы үйлчилгээ:

Алт,мөнгөний 

Бусад



а. 10 хүртэлх хүний 

суудалтай автомашинаар 

зорчигч тээвэрлэхэд 5 хувь буюу 21000 төгрөг

б. 16 хүртэлх хүний 

суудалтай автомашинаар 

зорчигч тээвэрлэхэд 7 хувь буюу 29400 төгрөг

в. 16-с дээш хүний 

суудалтай автомашинаар 

зорчигч тээвэрлэхэд 10 хувь буюу 42000 төгрөг

г. 1-3.5 тонн даацтай 

автомашинаар ачаа 

тээвэрлэхэд 7 хувь буюу 29400 төгрөг

д. 3.6-10 тонн даацтай 

автомашинаар ачаа 

тээвэрлэхэд 10 хувь буюу 42000 төгрөг

е. 10-аас дээш тонн 

даацтай автомашинаар 

ачаа тээвэрлэхэд 20 хувь буюу 84000 төгрөг

ё. Трактороор 7 хувь буюу 29400 төгрөг

39 6000 4000

40 6000 4000

41 6000 4000

42 6000 4000

43 6000 4000

44 6000 4000

45 6000 4000

46 6000 4000

47 6000 4000

48 6000 4000

5.3.13. хөрөө рам ажиллуулах 

5.3.14. төрөл бүрийн гар утасны худалдаа, засвар, 

үйлчилгээ эрхлэх

5.3.15. тээврийн хэрэгсэл, сэлбэгийн худалдаа хийх 

5.3.16. интернэтийн үйлчилгээ

5.3.17. нүдний шилний худалдаа, засвар, үйлчилгээ

5.3.18. үсчин, гоо сайхны үйлчилгээ

6000 4000

5.3.9. сум, аймаг, хот хооронд автомашинаар зорчигч 

болон ачаа тээврийн үйлчилгээ хийх 

5.3.10. авто зогсоол ажиллуулах 

5.3.11. малын арьс шир, ноос, ноолуур болон бусад 

түүхий эдийг зуучлан цуглуулж, худалдах

5.3.12. цахилгаан ба хийн гагнуурын үйлчилгээ

38

Үйл ажиллагааны орлогод албан 

татвар ногдуулах орлогыг 

тодорхойлохдоо Аж ахуйн 

нэгжийн орлогын албан 

татварын тухай 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, 12.2, 12.3, 12.5-12.8-д 

заасан зарчмыг баримталж 13-15 

дугаар зүйлийг дагаж мөрдөнө. 

/Тухайн жилд олсон орлогоосоо 

хуулиар хасахыг зөвшөөрөгдсөн 

зардлыг хасаж 10 хувиар татвар 

төлнө/

5.3.8. хот, сумын дотор 

автомашинаар зорчигч болон 

ачаа тээврийн үйлчилгээ хийх


