
 
 

              Татварын ерөнхий газрын даргын 20... оны  ...сарын                                                                                                                

....-ны өдрийн А/... дугаар  тушаалын 2 дугаар хавсралт 

 

 

      Монголын татварын алба          Маягт **- ** 

 
 

Үйл ажиллагааны удирдлагыг Монгол Улсаас хэрэгжүүлдэг гадаадын 

аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан  

 

1. ТТД: |__|__|__|__|__|__|__|                                                                                                 2. Нэр:  ______________________________   

 3. Хариуцлагын хэлбэр: ______________                                                                            4. Эрхлэх үйл ажиллагаа:      

Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл ______________________________________________код |__|__|__|__|__|__|  

5. Тайлант хугацаа: он |__|__|__|__|                                  

Татварын хамаарах хугацаа:  эхлэх огноо       |__|__|__|__||__|__||__|__| 

   дууссан огноо   |__|__|__|__||__|__||__|__|     

|__| Тухайн тайлант хугацаанд үйл ажиллагаа эрхлээгүй бол (х)-ээр тэмдэглэнэ. 

 

 
|__|__|__| Гадаадын аж ахуйн нэгж байрладаг, үйл ажиллагаа явуулдаг улсаа сонгоно уу.  

 

    
  А. Нийтлэг хувь хэмжээгээр ногдуулах татварын тооцоолол:                 

  (оны эхнээс өссөн дүнгээр, төгрөг, мөнгөөр) 

Үзүүлэлтүүд Мөр Татвар 
төлөгчийн 

тодорхойлсон 

Татварын 
алба хүлээн 

авсан 

1. Нийт орлогын дүн (мөр 2+3+4+5+6) 1   

ү
ү
н

ээ
с
: 

1.1. Тусгай хувь хэмжээгээр татвар ногдох орлогын дүн  2   

1.2. Хуулийн дагуу бусдад татвар суутгуулсан орлогын дүн  3   

1.3. Бусад орлогын дүн (Гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн бодит бус орлого) 4   

1.4. Нийтлэг хувь хэмжээгээр татвар ногдох орлогын дүн 5   

ү
ү
н

ээ
с
: Хувьцаа, үнэт цаас борлуулсны орлого 6   

Биет бус хөрөнгө болон хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлого 7   

2. Татвар ногдох орлогоос хасаж тооцох зардал 8   

2.1. Хувьцаа, үнэт цаас борлуулахад төлсөн шимтгэлийн дүн 9   

2.2. Биет бус хөрөнгө болон хөдлөх эд хөрөнгөний үлдэгдэл өртөг 10   

3. Татвар ногдуулах орлогын дүн 11   

4. Нийтлэг хувь хэмжээгээр татвар ногдуулах орлогын дүн  12   

5. Ногдуулсан татвар (мөр 12 x хуулийн 20.1-д заасан хувиар) 13   

6. НИЙТЛЭГ ХУВЬ ХЭМЖЭЭГЭЭР ТӨЛБӨЛ ЗОХИХ АЛБАН ТАТВАР  14   

 

Б. Тусгай хувь хэмжээгээр ногдуулах татварын тооцоолол: 

 

7. Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлого 15   

 Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлогод ногдуулсан татвар  16   

8. Эрхийн шимтгэлийн орлого 17   

 Эрхийн шимтгэлийн орлогод ногдуулсан татвар  18   

9. Ногдол ашгийн орлого 19   

 Ногдол ашгийн орлогод ногдуулсан татвар  20   

10. Хүүгийн орлого 21   

 Хүүгийн орлогод ногдуулсан татвар 22   

11а. Давхар татварын гэрээтэй гадаад улсад олсон, ААНОАТ-ын хуульд заасан тусгайлсан хувь 

хэмжээгээр албан татвар ногдох орлого  

23   

 ААНОАТ-ын хуульд заасан хувиар ногдуулах албан татварын дүн  24   

 Давхар татварын гэрээнд заасан хувиар гадаад улсад суутгуулсан албан татварын дүн  25   

 Давхар татварын гэрээтэй гадаад улсад олсон орлогоос Монгол улсад төлбөл зохих 

албан татварын дүн  

26   

12б. Давхар татварын гэрээгүй гадаад улсад олсон, ААНОАТ-ын хуульд заасан тусгайлсан хувь 

хэмжээгээр албан татвар ногдох орлого  

27   

  ААНОАТ-ын хуульд заасан хувиар ногдуулах албан татварын дүн  28   



тэмдэг 

13. ТУСГАЙ ХУВЬ ХЭМЖЭЭГЭЭР ТӨЛБӨЛ ЗОХИХ АЛБАН ТАТВАРЫН ДҮН   29   

 

В. Хуулийн дагуу бусдад суутгуулсан татварын тооцоолол: 

 

14. Ногдол ашгийн орлого 30   

 Ногдол ашгийн орлогод суутгуулсан татвар  31   

15. Эрхийн шимтгэлийн орлого 32   

 Эрхийн шимтгэлийн орлогод суутгуулсан татвар  33   

16. Эрх борлуулсны орлого 34   

 Эрх борлуулсны орлогод суутгуулсан татвар  35   

17. Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлого 36   

 үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлогод суутгуулсан татвар  37   

18. ХУУЛИЙН ДАГУУ БУСДАД СУУТГУУЛСАН АЛБАН ТАТВАРЫН ДҮН  38   

 

19. НИЙТ ТӨЛБӨЛ ЗОХИХ ТАТВАРЫН ДҮН  39   

 

 

Тайланг үнэн зөв гаргасан:                                                Тайланг хүлээн авсан: 

 

Дарга  /Захирал/: . . . . . . . . . . . . . . . . /                             /            Татварын улсын байцаагч:   . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

Ерөнхий нягтлан бодогч: . . . . . . . . . . . . . .      

  

20 … оны … сарын … өдөр    20 … оны … сарын … өдөр 

 

 

 

 

Албан татвар төлөгч нь жилийн эцсийн тайланг дараа оны  02 сарын 10-ны дотор харьяалах татварын албанд тушаана.  

 

 

 

 

 

 

тэмдэг тэмдэг 


