
 

ТӨСӨЛ 
 

ТЕГ-ын даргын 2020 оны ... сарын ...өдрийн 
.......... тоот тушаалын хавсралт  

 

 
                                    Монголын Татварын Алба     Маягт  ТТ-12 

Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогын албан татварын тайлан 
 
Татварын жил:  |_|_|_|_|  
        /он/  

Тайлант хугацаа:  |_|_|_|_| –ээс |_|_|_|_|–ыг дуустал 
    сар,өдөр           сар,өдөр 

ТТ-ийн дугаар: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  Утас: |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

ТТ-ийн нэр: ________________  Факс: |_||_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

Тухайн тайлант хугацаанд үйл ажиллагаа эрхлээгүй бол |√| энд тэмдэглэнэ үү. 
(төгрөгөөр) 

Үзүүлэлт Мөр ТТТоо Дүн 

I II III IV 

1.Хөрөнгийн орлогод ногдуулж  суутгасан албан татварын дүн 
(2+4+7)  

1 

 

  

 1.1.Эрхийн шимтгэлийн орлогод ногдуулж суутгасан албан  татварын 
дүн (3*10%) 

2 
  

  1.1.1.Эрхийн шимтгэлийн орлогын дүн 3   

 1.2.Ногдол ашгийн орлогод  ногдуулж суутгасан албан татварын дүн 
(5*10%+6*5%) 

4 
  

  1.2.1. Ногдол ашгийн орлогын дүн 5   

  1.2.2.Монгол Улсад байрладаг албан татвар төлөгчийн гадаад, 

дотоодын үнэт цаасны анхдагч болон хоёрдогч зах зээлд 

нээлттэй арилжаалагдах өрийн хэрэгсэл, хувьцаа, нэгж эрх 

эзэмшигч албан татвар төлөгчийн тухайн хувьцаатай 

холбоотойгоор олгосон ногдол ашгийн орлогын дүн  

6 

  

 1.3.Хүүгийн орлогод  ногдуулж суутгасан албан татварын дүн 

(8*10%+9*5%)      
7 

  

  1.3.1. Хүүгийн орлогын дүн 8   

  1.3.2. Монгол Улсад байрладаг албан татвар төлөгчийн гадаад, 

дотоодын үнэт цаасны анхдагч болон хоёрдогч зах зээлд 

нээлттэй арилжаалагдах өрийн хэрэгсэл, хувьцаа, нэгж эрх 

эзэмшигч албан татвар төлөгчийн тухайн нэгж эрх, өрийн 

бичигтэй холбоотойгоор олгосон хүүгийн орлогын дүн  

9 

  

2. Хөрөнгө борлуулсан, шилжүүлсний орлогод ногдуулж  суутгасан 10   



 

 

Тайланг үнэн зөв гаргасан: 

  

Тайланг хүлээн авсан: 

Захирал  ..................... /.........../ 

гарын үсэг             нэр 

 Татварын улсын 

(ахлах) байцаагч: 

................ /................/ 

гарын үсэг         нэр 

Эрх бүхий этгээд  ..................... /.........../ 

 

албан татварын дүн (=11) 

 2.1.Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлогод ногдуулж суутгасан 

албан татварын дүн (12*2%) 
11 

  

  2.1.1. Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлогын дүн 12   

3. Бусад орлогод ногдуулж суутгасан албан татварын дүн (14+16) 13   

 3.1.Урлаг, спортын тэмцээний шагнал, наадмын бай шагнал, 

тэдгээртэй адилтгах бусад орлогод ногдуулж суутгасан албан 

татварын дүн (15*5%) 

14 

  

    3.1.1. Урлаг, спортын тэмцээний шагнал, наадмын бай шагнал, 

тэдгээртэй адилтгах бусад орлого  
15 

  

 3.2.Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт 

сугалааны орлогод ногдуулж суутгасан албан татварын дүн   (17*40%) 
16 

  

  3.2.1.Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт 

сугалааны орлогын дүн 
17 

  

4. Оршин суугч бус татвар төлөгчид олгосон орлогод ногдуулж 
суутгасан албан татварын дүн  (19*20%-20+21*5%) 

18 
  

 4.1.Оршин суугч бус татвар төлөгчид олгосон орлогын  дүн   
19 

  

 4.2.Монгол Улсаас бусад улстай байгуулсан Орлого ба хөрөнгийн 
татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх 
явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай хэлэлцээрийн дагуу хөнгөлөгдөх 
татварын дүн 

20   

 4.3.Монгол Улсад байрладаг албан татвар төлөгчийн гадаад, 
дотоодын үнэт цаасны анхдагч болон хоёрдогч зах зээлд нээлттэй 
арилжаалагдах өрийн хэрэгсэл, хувьцаа, нэгж эрх эзэмшигч албан 
татвар төлөгчийн тухайн нэгж эрх, өрийн бичигтэй холбоотойгоор 
олгосон хүүгийн орлогын дүн 

21 
  

5. Суутгасан нийт албан татварын дүн (1+10+13+18) 
20 

  

6. Албан татвар суутгаагүй олгосон татвар ногдох орлогын дүн (ТТ-
12_2 мэдээний 8 дугаар баганын нийт дүнтэй тэнцүү байна.) 

21 
  

7.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хувь хүнд олгосон албан татвараас 
чөлөөлөгдөх орлогын дүн (ТТ-12_4 мэдээний 8 дугаар баганын нийт 

дүнтэй тэнцүү байна.) 

22   



 

 
 
 
 

 


