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Батсүхийн ЭНХБАТ

Хуульч, өмгөөлөгч

Монгол улс, Улаанбаатар

Утас: +976 - 99111061 (гар утас)

+976 - 77471122 (оффис)

И-мэйл: enkhbatb@khanlex.mn

Б.Энхбат нь салбартаа 20 гаруй жил ажилласан хуульч юм. Тэрээр Монголын

Хуульчдын холбоо, Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн бөгөөд Санхүүгийн

зохицуулах хороонд бүртгэлтэй үнэт цаасны зах зээлд хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ

үзүүлэх зөвшөөрөлтэй хуульч. Б.Энхбат нь тус хуулийн фирмийн (i) Банк & Санхүү

(ii) Дэд бүтэц болон (iii) Хууль тогтоомж боловсруулах салбарыг ахлан ажилладаг.

Түүнийг Chambers, AsiaLaw мөн Legal500 зэрэг олон улсын нэр хүнд бүхий

сэтгүүлүүд өндрөөр үнэлсэн байдаг.

OUR TEAM - KhanLex      

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН 
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1. Гэрээний зарим асуудлууд

1.1. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл, Хүнд нөхцөл

байдал

1.2. Гэрээнд цахим гарын үсэг зурах
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1.1. Гэнэтийн буюу Давагдашгүй хүчин зүйл, Хүнд нөхцөл байдал: ялгаа

Хүнд нөхцөл байдал 

Hardship Certificate

Давагдашгүй хүчин 

зүйл

Force Majeure Certificate

₮

Талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон,

урьдчилан таамаглах боломжгүй, урьдчилан

сэргийлж, шинжлэх ухаан, техникийн ололтыг

ашиглан даван гарах боломжгүй саад тотгор

тохиолдсоны улмаас гэрээний дагуу хүлээсэн

үүргээ биелүүлж чадахгүйд хүрэх.

Хууль эрх зүй, улс төр, эдийн засгийн шинжтэй

шалтгааны улмаас талууд эдийн засаг, санхүү,

төлбөрийн чадваргүй болох, гэрээний үүргээ

хэрэгжүүлэхэд илт хохиролтой, алдагдалтай,

ашиггүй байх зэргээс болж гэрээний үүргээ

биелүүлэх боломжгүй болох.



1.1. Гэнэтийн буюу Давагдашгүй хүчин зүйл ба Хүнд нөхцөл байдал: ялгаа

Хүнд нөхцөл байдал Давагдашгүй хүчин 

зүйл

₮

 Тухайн нөхцөл байдал үүргээ биелүүлээгүй

талын хяналтаас гадуур болсон.

 Гэрээг байгуулах үед тухайн нөхцөл

байдлыг таамаглах боломжгүй байсан.

 Тухайн нөхцөл байдлыг даван туулах

боломжгүй байсан.

 Тухайн нөхцөл байдал талуудын хяналтаас 

гадуур болсон.

 Урьдчилан таамаглах боломжгүй

 Хүндэтгэн үзэх шинжтэй.



Гэнэтийн буюу Давагдашгүй хүчин зүйлд 

хамаарах тохиолдолууд

Зарласан болон 

зарлаагүй дайн, зэвсэгт 

мөргөлдөөн, бослого,

гадаадын түрэмгийлэл,

хорлон сүйтгэх үйл 

ажиллагаа, хувьсгал

Тэсрэлт, дэлбэрэлт,

машин, үйлдвэрлэлийн 

тоног төхөөрөмжийн 

эвдрэл, цахилгааны 

ноцтой гэмтэл;

Төрийн албан тушаалтны 

хуулийн дагуух болон хууль 

бус үйлдэл, эс үйлдэл, эрх 

зүйн акт, тушаал, захирамж,

ажлын байр татан буулгах,

эд хөрөнгө дайчлан хураах,

нийгэмчлэх;

Бүх төрлийн хязгаар хориг,

өвчин тахал, хорио цээр,

хариуцлагаас чөлөөлөгдөх 

хүсэлтэй аж ахуйн нэгжид 

тохиолдсон ажил зогсолт,

ажил хаялт гэх мэт

Байгалийн бүх 

төрлийн гамшиг



Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдвол:

Боломжит үр дагаврууд:

 Алданги, торгуулиас чөлөөлөх;

 Гэрээний хугацааг хойшлуулах;

 Хохирол шаардахгүй;

 Гэрээг цуцлах (үндсэн үүргээс чөлөөлөх);

 Хөөн хэлэлцэх хугацаа зогсох;

Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдвол:

Талууд:

1. Харилцан тохиролцож гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах

2. Харилцан тохиролцож чадахгүй бол маргааныг шүүх, арбитраар 

шийдвэрлүүлэх

“Хөөн хэлэлцэх хугацаа” гэж гэрээнээс үүдэн гарах аливаа маргааныг шийдвэрлүүлэхээр талууд шүүх,

арбитрт нэхэмжлэл гаргах хуульд заасан хугацааг хэлнэ.



Гэнэтийн буюу Давагдашгүй хүчин зүйл:

Коронавирус /COVID-19/ цар тахал

Бүх төрлийн хязгаар хориг,

өвчин тахал, хорио цээр,

хариуцлагаас чөлөөлөгдөх 

хүсэлтэй аж ахуйн нэгжид 

тохиолдсон ажил зогсолт,

ажил хаялт гэх мэт

Өндөржүүлсэн бэлэн 
байдал

2020/02/13-2020/11/11

Бүх нийтийн бэлэн 
байдал

2020/11/12-2020/12/14

Өндөржүүлсэн бэлэн 
байдал

2020/12/15-2020/12/22

Бүх нийтийн бэлэн 
байдал

2020/12/23-2021/01/06



Гэнэтийн буюу Давагдашгүй хүчин зүйл:

Давагдашгүй хүчин зүйлийн гэрчилгээ

Коронавирус /COVID-19/ 

цар тахал

Давагдашгүй хүчин зүйл

МҮХАҮТ-ын даргын 2020 оны 01

сарын 24-ний өдрийн A/12a дугаар

тушаалын хавсралт “Force

Majeure /Гэнэтийн буюу

Давагдашгүй хүчин зүйл/ болон

Hardship /Хүнд нөхцөл байдал/-г

гэрчлэх журам”-ийн 1.2.1.4 дахь

заалт

• Давагдашгүй хүчин зүйл байсан эсэхийг нотлох 

нотолгоо

• Маргааныг шүүх, арбитраар шийдвэрлүүлэхэд 

нотлох баримт болон ашиглана



Гэнэтийн буюу Давагдашгүй Хүчин Зүйлийн Гэрчилгээ:

Бүрдүүлэх материал

Гэрчилгээ гаргуулах тухай хүсэлт

Гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар /монгол 
хэлээр/

Аж ауйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 
нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

Тухайн нөхцөл байдлыг нотлох бусад баримт бичиг (Орлого 
буурсныг нотлох санхүүгийн тайлан, үйл ажиллагаа 
явуулахыг хориглосон засгийн газрын шийдвэр гэх мэт)



Гэнэтийн буюу Давагдашгүй хүчин зүйлийн 

гэрчилгээ авах ажиллагаа

МҮХАҮТ нь хүсэлтийг 

шийдвэрлэх

Энгийн нөхцөлөөр 30

хүртэл хоног. Яаралтай 
нөхцөлөөр 7 хүртэл хоног.

Хүсэлт гаргах

Монголын үндэсний худалдаа аж 

үйлдвэрийн танхим 

Гэрчилгээ олгох эсхүл 

олгохоос татгалзах

Хариуг бичгээр өгнө

Хэрэв гэрчилгээ олгох бол 

Гэрчилгээний хураамж төлнө



Зарим гэрээний харилцаан дахь “Гэнэтийн буюу 

Давагдашгүй хүчин зүйл”, “Хүнд нөхцөл байдал ”

Худалдах-

худалдан авах 

гэрээ
ГЭРЭЭН

ИЙ 

НӨХЦӨ

Л

Түрээсийн гэрээ

Мэдэгдэл хүргүүлэх;

Харилцан тохиролцох; 

Гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах эсхүл гэрээнээс 

татгалзах.

1

2

3
Хөдөлмөрийн гэрээ

Хөдөлмөрийн тухай 

хуулийн 66-р зүйл

Зээлийн гэрээ



1.1. Энэхүү гэрээнд гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл гэдгийг

гэрээний талуудын хяналтаас гадуур, урьдчилан мэдэж арилгах

боломжгүй дайн байлдаан, иргэдийн бослого хөдөлгөөн, нийтийг

хамарсан өвчлөлт, бүслэлт, хорио цээр, цар тахал, газар хөдлөлт,

усны үер, гал түймэр, бусад байгалийн аюулт үзэгдэл зэрэг нөхцөл

байдлын улмаас гэрээний үүргээ биелүүлээгүй эсхүл цаашид

биелүүлэх боломжгүй болсон бол талууд харилцан хариуцлага

хүлээхгүй.

1.2. Давагдашгүй хүчин зүйл байсан эсэхийг эрх бүхий байгууллагын

гаргасан баримтыг нотолгоо болгоно.

Жич:

o 1.2-т заасан “...эрх бүхий байгууллага” гэж Монголын

Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимыг ойлгоно.

o 1.2-т заасан “...баримтыг нотолгоо болгоно.” гэж МҮХАҮТ-

аас гаргасан Гэнэтийн буюу Давагдашгүй хүчин зүйлийн

гэрчилгээг ойлгоно.

Гэнэтийн буюу Давагдашгүй Хүчин Зүйл: 

Гэрээний загвар заалт

ГЭРЭЭ

Загвар заалт 
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Идэрхангайн УЧРАЛБАЯХ

Хуульч, өмгөөлөгч

Монгол улс, Улаанбаатар хот

Утас: +976 - 89099106 (гар утас)

+976 - 77471122 (оффис)

И-мэйл: uchralbayar@khanlex.mn

И.Учралбаяр нь салбартаа 10 гаруй жил ажилласан туршлагатай. Тэрээр Хуульчдын

холбоо, Өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн бөгөөд Санхүүгийн зохицуулах хороонд

бүртгэлтэй үнэт цаасны зах зээлд хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

зөвшөөрөлтэй хуульч юм. И.Учралбаяр нь тус хуулийн фирмийн (i) Барилга/Үл

хөдлөх хөрөнгө, (ii) ТХХТ/Төслийн санхүүжилт болон (iii) Маргаан хянан шийдвэрлэх

салбарыг ахлан ажилладаг. Түүнийг олон улсын нэр хүнд бүхий Легал 500 сэтгүүлд

“Залуу үеийн хуульч” (Next Generation lawyer) хэмээн 2018 онд өргөмжилж байсан.

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН 

mailto:uchralbayar@khanlex.mn


Хөдөлмөрийн эрх зүйн асуудал:

 Ковид 19-тэй холбогдуулан ажлын байр хадгалах

зохицуулалт;

 Ковид 19-ын үед цалин хөлс олгох зохицуулалт.
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ААН-ийн үүрэг:

 Хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт,

тусгаарлалтын дэглэмд байгаа ажилтны ажлын

байрыг хэвээр хадгалах /§13.2.5/; мөн

 Үйл ажиллагаагаа цахимаар явуулах боломжийг

бүрдүүлэх /§13.2.7/.

Хорио цээр:

“... цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, хор

уршгийг арилгах, таслан зогсоох зорилгоор

халдварласан, халдвар тээгч, халдварласан

байж болзошгүй сэжиг бүхий болон

тэдгээрийн харьцагч, хавьтагч хүнийг тусгай

нөхцөлд тогтоосон хугацаагаар бусдаас

тусгаарлах, эмчлэх, сувилах, хяналт-

ажиглалтад байлгах, ариутгахыг…” /Гамшгаас

хамгаалах тухай хууль, §4.1.22/

Ковид 19-тэй холбогдуулан ажлын 

байр хадгалах

ААН-ийн үүрэг:

 Хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт,

тусгаарлалтын дэглэмд байгаа ажилтны ажлын

байрыг хэвээр хадгалах /§13.2.5/; мөн

 Үйл ажиллагаагаа цахимаар явуулах боломжийг

бүрдүүлэх /§13.2.7/.



Өндөржүүлсэн 
бэлэн байдал

2020/02/13-
2020/11/11

Бүх нийтийн 
бэлэн байдал

2020/11/12-
2020/12/14

 Хорио цээрийн 
дэглэм

 Хязгаарлалтын 
дэглэм байхгүй

 Хорио цээрийн 
дэглэм

 Хязгаарлалтын 
дэглэм байсан

Өндөржүүлсэн 
бэлэн байдал

2020/12/14-
2020/12/23

Бүх нийтийн 
бэлэн байдал

2020/12/23-
2021/01/06 эсхүл 
цааш үргэлжлэх

 Хорио цээрийн 
дэглэм

 Хязгаарлалтын 
дэглэм хэсэгчлэн 
байсан

 Хорио цээрийн 
дэглэм

 Хязгаарлалтын 
дэглэм хэсэгчлэн 
байгаа ...

Ковид 19-тэй холбогдуулан ажлын 

байр хадгалах

Ажлын байр 
хадгалагдаагүй 

учир ажлаас халж 
болно

Ажлын байр 
хадгалагдах тул 

ажлаас халж 
болохгүй

Ажлын байр 
хадгалагдах тул 

ажлаас халж 
болохгүй

Ажлын байр 
хадгалагдах тул 

ажлаас халж 
болохгүй
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Ковид 19-тэй холбогдуулан ажлын 

байр хадгалах

ААН, байгууллага 

татан буугдсан

ААН, 

байгууллагын 

салбар, нэгж 

татан буугдсан

Ажлаас халж болно

Ажлаас халж болохгүй

Бусад нөхцөл

Ажил, албан тушаал нь 

хэвээр хадгалагдаж 

байгаа ажилтны 

хөдөлмөрийн гэрээг аж 

ахуйн нэгж, байгууллага 

татан буугдсанаас бусад 

тохиолдолд ажил 

олгогчийн санаачилгаар 

цуцлахыг хориглоно.

ХӨДӨЛМӨРИЙН 

ТУХАЙ ХУУЛЬ
§ 40.3



TABLE OF CONTENTS

Бүх нийтийн 
бэлэн байдал

2020/12/23-
2021/01/06 эсхүл 
цааш үргэлжлэх

 Хорио цээрийн 
дэглэм

 Хязгаарлалтын 
дэглэм хэсэгчлэн 
байгаа ...

Ажлын байр 
хадгалагдах тул 

ажлаас халж 
болохгүй

Өндөржүүлсэн 
бэлэн байдал

2021/01/06-
2021/04/30

Хорионы үед хэвийн 

ажиллах 15 чиглэлийн 

үйл ажиллагаа

+

Өөр чиглэл нэмэгдэх 

юм бол нэмэгдсэн үйл 

ажиллагааны чиглэл

Ажлын байр 
хадгалагдаагүй 

учир ажлаас халж 
болно

Өндөржүүлсэн 
бэлэн байдал

2021/05/01-ээс

 Хорио цээрийн 
дэглэм

 Хязгаарлалтын 
дэглэм байхгүй

Ажлын байр 
хадгалагдаагүй 

учир ажлаас халж 
болно

Ковид 19-ийн үед 

ажлаас халж болох 

тохиолдол



Гэрээсээ ажлаа бүрэн бус 

гүйцэтгэх боломжтой бол

Цалинг хийсэн ажил, 

зарцуулсан цагт нь тохирох 

хэмжээгээр олгох

4

TABLE OF CONTENTS

Ковид 19-ийн үеийн 

цалин хөлс, олговор 

олгох зохицуулалт

Гэрээсээ ажлаа бүрэн 

гүйцэтгэх боломжтой бол

Цалинг бүтнээр олгох

8

Гэрээсээ ажлаа гүйцэтгэх 

боломжгүй бол

Үндсэн цалингийн 50%-тай 

тэнцэх – олговор олгох

0

Олговор олгох боломжгүй 

бол

Давагдашгүй хүчин зүйлийн 

нөлөөнд өртсөн тухай мэдэгдэж 

ажилтантай тохиролцох

0

Хөдөлмөрийн гэрээнд 

нэмэлт өөрчлөлт оруулна 10 

хоногийн өмнө мэдэгдэнэ

ГЭРЭЭ
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Ковид 19-ийн үеийн 

цалин хөлс, олговор 

олгох зохицуулалт

Олговор олгох боломжгүй 

бол

Давагдашгүй хүчин зүйлийн 

нөлөөнд өртсөн тухай мэдэгдэж 

ажилтантай тохиролцох

0

Гэрээ байгуулах 

үндэслэл болсон нөхцөл 

байдал гэрээ 

байгуулсны дараа илтэд 

өөрчлөгдсөн бол гэрээг 

өөрчлөгдсөн нөхцөл 

байдалд нийцүүлэхийг 

талууд харилцан 

шаардах эрхтэй.

ИРГЭНИЙ ТУХАЙ 

ХУУЛЬ
§ 220.1

Хөдөлмөрийн гэрээнд 

нэмэлт өөрчлөлт оруулна

ГЭРЭЭ

 Давагдашгүй хүчин 

зүйл;

 Чөлөө олгох;

 Ажлын байрыг 

хадгалах;

 Тэтгэмж, олговорын 

хэмжээ;

 Нийгмийн даатгалын 

төлөлт;

 Чөлөө дуусах, ажилдаа 

эргэж ажиллах. 
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Батсүхийн ЭНХБАТ

Хуульч, өмгөөлөгч

Монгол улс, Улаанбаатар

Утас: +976 - 99111061 (гар утас)

+976 - 77471122 (оффис)

И-мэйл: enkhbatb@khanlex.mn

Б.Энхбат нь салбартаа 20 гаруй жил ажилласан хуульч юм. Тэрээр Монголын

Хуульчдын холбоо, Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн бөгөөд Санхүүгийн

зохицуулах хороонд бүртгэлтэй үнэт цаасны зах зээлд хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ

үзүүлэх зөвшөөрөлтэй хуульч. Б.Энхбат нь тус хуулийн фирмийн (i) Банк & Санхүү

(ii) Дэд бүтэц болон (iii) Хууль тогтоомж боловсруулах салбарыг ахлан ажилладаг.

Түүнийг Chambers, AsiaLaw мөн Legal500 зэрэг олон улсын нэр хүнд бүхий

сэтгүүлүүд өндрөөр үнэлсэн байдаг.

OUR TEAM - KhanLex      

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН 

mailto:uchralbayar@khanlex.mn


2. Covid19-н үеийн татвар, НДШ-ийн зарим зохицуулалт

2.1. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тухай:

2.1.1. Ажил олгогч, даатгуулагчийн НДШ-ийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт;

2.1.2. Сайн дурын даатгуулагчийн НДШ;

2.2. Татварын зарим зохицуулалт:

2.2.1. ААН-ийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх

тухай;

2.2.2. Хувь хүний орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх

тухай;

2.3. Татвар, НДШ-ийн алданги, торгуулиас чөлөөлөх тухай.

TABLE OF CONTENTS



ТББ,

даатгуулагч

Ажил олгогч, даатгуулагчийн НДШ-ийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт: 

Хамаарах ААН, байгууллагууд

Үйл ажиллагаа нь 

доголдож, орлого 

буурсан ААН,

даатгуулагч

Их, дээд 

сургууль, 

даатгуулагч 

Сайн дураар 

даатгуулагч



 НДШ-ээс чөлөөлөгдөх ААН, байгууллага нь

2020/04/01-ний өдрийн байдлаар дутуу төлсөн НДШ-

ийг төлөх үүрэгтэй.

 ААН-ийн борлуулалтын орлого 2020 оны 4-9 дүгээр

саруудын аль нэг сард өмнөх оны мөн үеэс буурсан

нь татварын тайлан, татварын төлбөрийн баримтаар

баталгаажсан бол “үйл ажиллагаа нь доголдож,

орлого нь буурсан” гэж үзнэ.

 ААН, байгууллагад хөдөлмөрийн болон ажил

гүйцэтгэх, хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажиллаж

байгаа тухайн сарын ажилтны тоогоор “ажлын

байрыг хадгалж байгаа” гэж үзнэ.

2.1. НДШ: Ажил олгогч, даатгуулагчийн НДШ-ийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт

2020/04/01 – 2021/07/01



Ажил олгогч, даатгуулагчийн НДШ: Хувь хэмжээ

Нийгмийн 

даатгал

Хэвийн үе буюу 

2020/03/31 хүртэл

2020/04/01 –

2020/09/30 

2020/10/01 –

2020/12/31 

2021/01/01 –

2021/06/30

Ажил 

олгогч
Даатгуулагч

Ажил 

Олгогч
Даатгуулагч

Ажил 

олгогч
Даатгуулагч

Ажил 

олгогч
Даатгуулагч 

Тэтгэвэр 8.5% 8.5% 0 % 0 % 5% 5% 8.5% 8.5%

Тэтгэмж 0.8 % 0.8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Үйлдвэрлэлийн 
осол

1% 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Ажилгүйдэл 0.2 % 0.2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Эрүүл мэнд 2 % 2%
2% 2% 2% 2%

2% 2%

Нийт 12.5% 11.5% 2% 2% 7% 7% 10.5% 10.5%



НДШ төлөлт: Анхаарах зүйл

Олговол зохих 
цалин

/хувьсах/
Үндсэн цалин

/тогтмол/

Ажилласан 

цагт тооцож 

олгож буй 

цалин 

Хөдөлмөрийн 

гэрээгээр 

тохиролцсон 

цалин



Харьяа НД-ын хэлтэст хандан хүсэлт гаргах;

НД-ын хэлтэс ndaatgal.mn системд нэвтрэх 
эрх олгогдоно.

ndaatgal.mn системд нэврэн орж НД-7, НД-8
маягтуудыг бөглөж, цахимаар илгээнэ. Сар
бүрийн 5-ны дотор НД-ын хэлтсийн
хариуцсан байцаагчаар баталгаажуулалт
хийлгэнэ.

НДШ тайлагнах, бүртгүүлэх



НДШ-ийг тайлагнах, бүртгүүлэх

http://www.ndaatgal.mn/1

2 НД-7 маягт

3 Чөлөөлөлтийн тайлан

НД-8 маягт

http://www.ndaatgal.mn/


2.1. НДШ: Сайн дурын даатгуулагчийн НДШ

3.8. Сайн дураар даатгуулагчийн чөлөөлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нэг сарын хэмжээ

2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл 56,700

(тавин зургаан мянга долоон зуун) төгрөг, 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 01

дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэл 35,700 (гучин таван мянга долоон зуун) төгрөг байна.

3.10. Сайн дураар даатгуулагч хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ (420 000 төгрөг)-нээс дээш

орлогоос шимтгэл төлөхөөр мэдүүлсэн бол уг орлогоос тооцсон шимтгэлийн, энэ журмын 3.8,

3.8-д заасан чөлөөлөх шимтгэлийн зөрүүгээр өөрөө хариуцан төлж болно.

2020/04/01 – 2021/01/01



Сайн дурын даатгуулагчийн НДШ: Жишээ

1 420.000 төгрөг бол 420,000*13.5%    = 56.700 – 35.700 = 21000

2 500.000 төгрөг бол 500,000*13.5%    = 67500 – 35700 = 31800

3 1.000.000 төгрөг бол 1,000,000*13.5% = 135000 – 35700 = 99300

ЗГ-ын 

хөнгөлөлт

Үндсэн 

шимтгэлийн 

дүн

Даатгуулагчийн 

төлөх дүн

Тэтгэвэр Тэтгэмж
Үйлдвэрлэл

ийн осол
Нийт

Хувь хэмжээ 11.5% 1% 1% 13.5%

НДШ-ийн хувь 

хэмжээ

Сайн дурын даатгуулагчийн НДШ-ийн хувь хэмжээний задаргаа:

420.000 төгрөг бол 420,000*13.5%    = 56.700 – 35.700 = 21000

ЗГ-ын 

хөнгөлөлт

Үндсэн 

шимтгэлийн 

дүн

Даатгуулагчийн 

төлөх дүнНДШ-ийн хувь 

хэмжээ



Сайн дурын даатгуулагчийн НДШ: Илүү төлөлт буцаан олголт 

НДШ-ийг урьдчилан төлсөн 

бол зөрүүг буцаан авна.

НДШЧАДСДҮтухай хуулийг

хэрэгжүүлэх журмын 3.6

дугаар зүйл

Хүсэлт гаргах

Харьяа НД-ын хэлтэс

 Гэрээ;

 Хүсэлт;

 Төлсөн баримт.



2.2. Татварын зарим зохицуулалт: ААН-ийн орлогын албан татвараас 

хөнгөлөх, чөлөөлөх

ААН-ИЙН ОРЛОГОД НОГДОХ АЛБАН ТАТВАРААС 

ХӨНГӨЛНӨ

Албан татвар ногдох орлогын нийт дүн нь

өмнөх татварын жилд 1.5 тэрбум төгрөгөөс бага

байсан Монгол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн

байгуулагдсан албан татвар төлөгчийн орлогод

ААН-ийн орлогын албан татварыг чөлөөлсүгэй.

2020/04/01 – 2021/01/01



ААН-ийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх: 

Жишээ

Хэвийн үе (2019 он)
Ковид-19-ийн үе 

(2020/04/01-2020/10/01
хооронд)

Борлуулалтын орлого 1200 төгрөг 1000 төгрөг

Борлуулсан бүтээгдэхүүний 
өртөг (ББӨ)

1000 төгрөг 800 төгрөг

Цэвэр орлого 1200 -1000 = 200 төгрөг 1000 – 800= 200 төгрөг

Үйл ажиллагааны зардал 150 төгрөг 150 төгрөг

Татварын өмнөх ашиг 200 -150=50 төгрөг 200 – 150= 50 төгрөг

ААН-ийн орлогын албан 
татвар 

50*10%= 5 төгрөг 50*0%=0 төгрөг

Татварын дараах ашиг 50 -5= 45 төгрөг 50 -0= 50 төгрөг



2.2. Татварын зарим зохицуулалт: Хувь хүний орлогын 

албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх

2020/04/01 – 2020/10/01

Монгол Улсын иргэний олсон цалин,

хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал

болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр

эрхлэлтийн орлогод ногдох хувь хүний

орлогын албан татварыг чөлөөлсүгэй – 0%.



Хувь хүний орлогын албан татвараас хөнгөлөх,

чөлөөлөх тухай: Жишээ

Хувь хүний орлогын албан татварын ба НДШ-ийн төлөлт, хөнгөлөлт

Хэвийн үед

НДШ: 500,000*11.5%= 57,500. 

ХХОАТ: (500,00 – 57,500) *10%= 442,500 *10%= 

44,250 -20,000= 24,250. 

Гарт олгох цалин: 500,00-57500 – 24,250= 

418,250.

Хэвийн үеийн төлөлт:
500,000 – 418,250= 
81,750

2020/04/01 –

2020/09/30

ЭМД: 500,000*2%= 10,000

ХХОАТ: 0%

Гарт олгох цалин: 500,000 – 10,000= 490,000

Хөнгөлөлт: 
490,000 – 418,250= 
71,750

2020/10/01 –

2020/12/31

HДШ: 500,000* 7%= 35,000.

ХХО Хөнгөлөлт: АТ:(500,000 – 35,000)*10% = 

46,500 – 20,000= 26,500. 

Гарт олгох цалин: 500,000 - 35,000 – 26,500= 

438,500

Хөнгөлөлт: 
438,500 – 418500= 
20,000

Хэрэв та 500,000 төгрөгийн цалинтай бол:



2.3.  Татвар болон НДШ-ийн алданги, торгуулиас 

чөлөөлөх тухай

2020/02/01 – 2020/09/01

2020/02/01 – 2020/04/01

Татварын алданги, торгуулиас нэг удаа 
чөлөөлөх 

Зөрчлийн тухай хууль
10.17.3 Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч нь нийгмийн

даатгалын шимтгэлийг эрх бүхий байгууллагын тогтоосон

хугацаанд төлөөгүй бол учруулсан хохирол нөхөн

төлбөрийг гаргуулж хүнийг 50,000 төгрөгөөр, хуулийн

этгээдийг 500,000 төгрөгөөр торгоно.

Энэ зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан нийгмийн даатгалын

шимтгэлийг хуульд заасан хугацаанд төлөөгүй бол

шимтгэлийн дүнгээс хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд

0,3 хувьтай тэнцэх хэмжээний алданги тооцох ба уг

алдангийн хэмжээ нь төлбөл зохих шимтгэлийн 50 хувиас
хэтрэхгүй байна.



Гаалийн ба Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Бүтээгдэхүүний нэр, төрөл

Хүнсний улаанбуудай;

Үрийн улаан буудай;

Бүх төрлийн хүнсний будаа;

Ургамлын тос, түүхий тос;

Өвс тэжээл

Тэжээлийн үр

Тослог ургамал

2020/12/04 – 2021/07/01

2020/12/04 – 2021/07/01



Татварын ерөнхий хууль: 

53 дугаар зүйл.Татвар төлөх хугацааны хөнгөлөлт

53.1.Доор дурдсан нөхцөл байдлын аль нэг нь үүсэж татвар төлөгч татварын өрийг

төлөх боломжгүй болох нь тогтоогдсон бол татвар төлөгчийн бичгээр гаргасан хүсэлтийг

үндэслэн харьяа татварын алба татвар төлөх хугацааг 1 жил хүртэлх хугацаагаар сунгаж

хөнгөлөлт үзүүлж болно:

53.1.1.Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 4.1.1-д заасан гамшиг болон үер, газар

хөдлөлт, гал түймэрт өртсөн;

53.1.4.татвар төлөгчийн үйл ажиллагаанд 3 жил дараалан их хэмжээний алдагдал

хүлээж, төлбөрийн чадвар муудсан.

Давагдашгүй буюу гэнэтийн хүчин зүйл:

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль:

4.1.1.“гамшиг” гэж аюулт үзэгдэл, ослын улмаас олон хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирох,

мал, амьтан олноор хорогдох, эд хөрөнгө, түүх, соёлын дурсгалт зүйл, хүрээлэн байгаа

орчинд улс болон орон нутгийн эдийн засаг, нийгмийн дотоод нөөц, боломжоос давсан

хохирол учрахыг;



TABLE OF CONTENTS

Бидний тухай:
 Банк, санхүү, дэд бүтэц,

төслийн санхүүжилт, оюуны

өмчийн маргаан салбарт

мэргэшсэн хуулийн фирм;

 Олон улсын нэр хүнд бүхий 

сэтгүүлүүд биднийг дээрх 

салбарт санал болгодог 

(AsiaLaw, Chambers, 

IFLR1000, Legal500);

 Ногоон хөгжлийн 

санхүүжилтын хамгийн их 

туршлага бүхий;

 Олон улсын хөгжлийн банк 

санхүүгийн байгууллагад  

зөвлөгөө үзүүлсэн арвин 

туршлага бүхий

Анхаарал хандуулсанд 

баярлалаа!

АСУУЛТ ХАРИУЛТ ?


