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ТАТВАР ТАНЫ АМЬДРАЛД 



1.ТАТВАРЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

Татвар - хувь хүн, байгууллагын олсон орлого, ашиг, эд хөрөнгө, бараа, ажил
үйлчилгээнээс хуулинд заасан хувь хэмжээгээр авч, улсын төсөвт оруулж
байгаа мөнгийг хэлнэ.

Улсын төсөв – засгийн газрын мэдэлд төвлөрч, улс орны нийгэм, эдийн
засгийн хэрэгцээнд зарцуулдаг мөнгөн хөрөнгийн сан юм.

oШууд татвар: Татвар төлөгчийн орлого, ашгийн хэмжээ, эд хөрөнгийн үнийн
дүнгээс хамааруулан хэмжээг нь тогтоож, хураан авч байгаа татварыг хэлнэ.

oШууд бус татвар: Татвар төлөгчийн үйл ажиллагааны үр дүнгээс
хамааралгүйгээр тодорхой нэрийн бараа, үйлчилгээнд ногдуулж байгаа
татвар юм.

oТогтмол татвар: Татвар ноогдуулах зүйлд тогтмол мөнгөн дүнгээр ногдуулж
буй татварыг хэлнэ.



ОЛОН УЛСЫН ЖИШГЭЭР ХУВЬ ХҮНИЙ ТӨЛДӨГ ТАТВАРЫН 
ТӨРӨЛ



2.ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАР, ТҮҮНИЙГ 
ТООЦООЛОХ НЬ

Хувь хүний орлогын албан татвар (ХХОАТ) нь хувь хүний хөдөлмөр эрхлэх,
хөрөнгө борлуулах зэргээр олсон бүх орлогод ногдох албан татвар юм.

“Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль”-д зааснаар хувь хүн олсон
дараах орлогоосоо татвар төлнө.

ХХОАТ ногдох орлого:



Хувь хүний олгохоор тооцсон цалингаас байгууллага нь нийгмийн дааьгалын болон эрүүл
мэндийн даатгалын шимтгэл (хуулийн дагуу хувь хүний өөрийн төлөх 10%)-ийг суутган авч,
нийгмийн даатгалын байгууллагад шилжүүлнэ. Түүний дараа ХХОАТ-ыг 10%-иар тооцно.
Үүнээс ХХОАТ-ын хөнгөлөлт болох сарын 7000 (84000₮/12сар) төгрөгийг хасаж төлөх
татварын дүнг гаргана. Эдгээрийг тооцож, суутгаж авсны дараа гарт олгох цалингийн дүн
гарна.

2.ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАР, ТҮҮНИЙГ 
ТООЦООЛОХ НЬ



3.ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТ

 Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт - татвар төлөгчийн олсон орлогыг татвараас чөлөөлөх болон 
төлбөр зохих татварыг бууруулах үйл ажиллагаа хэлдэг.

 Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн ач холбогдол.

Хууль тогтоомжийн дагуу иргэнд татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөт үзүүлэхдээ:

 Олсон орлогыг нь татвараас чөлөөлөх;

 Төлбөл зохих татварыг нь багасгах 2 хэлбэрээр хэрэгжүүлнэ.



3.ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТ



3.ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТ

Хувь хүний татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэхийн тулд шаардагдах материалыг бүрдүүлж, харъяа

татварын албанд өгнө.



Хувь хүн орлогын албан татварын тайлангаа хувь хүний орлогын албан татвар тодорхойлох
тайлангийн хуудсаар гаргаж, дараа оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор харъяа татварын
албанд хүргүүлнэ.

Татварыг төсөвт төлөх хэлбэр

4.ТАТВАРЫН ТАЙЛАН ГАРГАХ, ТӨСӨВТ ТӨЛӨХ

Байгуулга нь хувь хүнд орлого олгох тухай бүрдээ ноогдох татварыг суутган авч төсөвт оруулна.

Хувь хүн өөрийн төлөх татварыг хуульд заасан хугацаанд төсөвт төлөх үүрэгтэй. Хувь хүний төлсөн

татварыг “Татвар төлөгчийн орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэр”-т (“Цэнхэр дэвтэр”) тухай бүр

бүртгэн харьяа татварын албаар баталгаажуулна.

“Цэнхэр дэвтэр” хөтөлсөнөөр банкнаас зээл авах үед тухайн хүний олсон орлогыг тодорхойлох гол

баримт болдог.



4.ТАТВАРЫН ТАЙЛАН ГАРГАХ, ТӨСӨВТ ТӨЛӨХ

Хувь хүний өөрөө төсөвт төлөх татварын хувь, хугацаа




