
Төсөл 
 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

 

2020 оны ... дугаар                               Улаанбаатар 
сарын ... -ны өдөр                           хот 
 
 

ТАТВАР, ТОРГУУЛЬ, АЛДАНГИЙГ НЭГ 
УДАА ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ 

 
1 дүгээр зүйл.2020 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн Монгол Улсын 

Засгийн газар тогтоосон бэлэн байдлын зэргийг цуцалсан өдөр хүртэлх хугацаанд 
татвар төлөгчийн олсон орлогод хуульд заасны дагуу татвар ногдуулан тайлагнасан 
боловч хуульд заасан хугацаанд төсөвт төлөөгүй тохиолдолд уг хугацаанд тооцогдох 
алданги, торгуулиас татвар төлөгчийг нэг удаа чөлөөлнө. 

 
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасан хугацаанд төвлөрсөн зах, 

худалдааны төв, үйлчилгээний газарт худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр байр, 
талбай түрээслүүлсэн татвар төлөгчийн Татварын ерөнхий хуулийн 28 дугаар 
зүйлийн 28.5-д заасан төлбөрийн баримтаар нотлогдох түрээсийн орлогод 
ногдуулсан аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, хувь хүний орлогын албан 
татварыг нэг удаа чөлөөлнө.  

 
3 дугаар зүйл.Энэ хуулийн 2 дугаар зүйлд заасан түрээсийн орлогыг албан 

татвар ногдох орлогоос чөлөөлөх зохицуулалт энэ хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасан 
хугацаанд гэрээнд заасан түрээсийн төлбөрийг бууруулсан татвар төлөгчид 
хамаарна.  

 
4 дүгээр зүйл.Энэ хуулийг 2020 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн 

дагаж мөрдөнө. 
  

 

 

 

Гарын үсэг 

 
 
 
 
 
  



ТАНИЛЦУУЛГА 
 

Татвар, торгууль, алдангийг нэг удаа 
чөлөөлөх тухай 

 
Дэлхийн олон улсад тархаад буй “Covid-19” вирусийн халдвараас сэргийлэх 

хэд хэдэн арга хэмжээг Монгол Улсын Засгийн газар авч хэрэгжүүлж байгаа билээ. 
 

Энэ хүрээнд Монгол Улс БНХАУ-д хийх гол нэр төрлийн ашигт малтмалын 
бүтээгдэхүүний экспортыг түр хугацаанд зогсоох, бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгжийн 
ажлын цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах, хөл хорио тогтоох зэрэг олон арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлж байна. 
 

Урьдчилан сэргийлэх эдгээр арга хэмжээний үр дүнд манай улсын эдийн 
засгийн өсөлт, гадаад худалдааны эргэлт, төсвийн орлогын гүйцэтгэл энэ оны эхний 
саруудад буурч, эдийн засгийн богино хугацааны сорилтыг бий болгох эрсдэлтэй 
байна. 
 

Иймээс Монгол Улсын Засгийн газар “Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй 
холбогдуулан эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай” 
2020 оны 78 дугаар тогтоолыг батлан гаргасан. 

 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 62 дугаар тогтоолд заасан бэлэн 

байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд хамаарах татварыг хуулийн хугацаанд 
ногдуулж тайлагнасан боловч төлөөгүй тохиолдолд түүнд тооцох алданги, 
торгуулийг нэг удаа чөлөөлөх хуулийн төслийг боловсруулан Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэх шийдвэрийг Засгийн газар гаргасан. 

 
Түүнчлэн, бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд төвлөрсөн зах, 

худалдааны төв, үйлчилгээний газарт худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр байр, 
талбай түрээслүүлсэн татвар төлөгчийн түрээсийн орлогод ногдуулсан татварыг нэг 
удаа чөлөөлөх хуулийн төслийг боловсруулахаар шийдвэрлэсэн. 

 
Засгийн газрын тогтоолын дагуу Татвар, торгууль, алдангийг нэг удаа 

чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. 
 
Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд хамаарах татварт тооцох 

алданги, торгуулиас татвар төлөгчийг нэг удаа чөлөөлөхөөр хуулийн төсөлд тусгав. 
Мөн, төвлөрсөн зах, худалдааны төв, үйлчилгээний газарт худалдаа, үйлчилгээний 
чиглэлээр байр, талбай түрээслүүлсэн татвар төлөгчийн тус хугацаанд олсон 
түрээсийн орлогыг аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, хувь хүний орлогын 
албан татвараас нэг удаа чөлөөлөхөөр төсөлд тусгав. 

 
 Хуулийн төсөл батлагдсанаар “Covid-19” вирусийн тархалтаас үүдэлтэй эдийн 
засгийн богино хугацааны сорилтыг даван туулах, урьчдилан сэргийлэх арга 
хэмжээний улмаас бизнесийн үйл ажиллагаанд хүндрэл учирч буй татвар төлөгчид 
дэмжлэг үзүүлэх боломжтой болно.   
      



       БАТЛАВ.             БАТЛАВ.    
САНГИЙН САЙД           ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД            
                        ХЭРГИЙН САЙД      
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ТАТВАР, ТОРГУУЛЬ, АЛДАНГИЙГ НЭГ УДАА ЧӨЛӨӨЛӨХ  
ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ 

 
 
 Нэг. Хуулийн төсөл боловсруулах үндэслэл, шаардлага 
   

Олон улсад тархаад буй “Covid-19” вирусийн халдварын тархалтаас сэргийлэх 
хэд хэдэн арга хэмжээг Монгол Улсын Засгийн газар авч хэрэгжүүлж байна. 
 
 БНХАУ-д хийх гол нэр төрлийн ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний экспортыг 
түр хугацаанд зогсоох, бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгжийн ажлын цагийн хуваарьт 
өөрчлөлт оруулах, хөл хорио тогтоох зэрэг олон арга хэмжээг авч байгаа болно. 
 
  Засгийн газрын хэрэгжүүлж буй эдгээр арга хэмжээний үр дүнд манай улсын 
эдийн засгийн өсөлт, гадаад худалдааны эргэлт, төсвийн орлогын гүйцэтгэл энэ оны 
эхний саруудад буурч, эдийн засгийн богино хугацааны сорилтыг бий болгох 
эрсдэлтэй байна. 
 

Монгол Улсын Засгийн газар “Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй 
холбогдуулан эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай” 
2020 оны 78 дугаар тогтоолыг батлан гаргасан. 
 

Энэ тогтоолын дагуу Татвар, торгууль, алдангийг нэг удаа чөлөөлөх тухай 
хуулийн төслийг боловсруулав. 
 

Хоёр. Хуулийн төслийн зорилго, ерөнхий бүтэц, зохицуулах харилцаа, 
хамрах хүрээ 

 
Олон улсад тархаад байгаа “Covid-19” вирусийн манай улсын эдийн засагт 

үзүүлж буй богино хугацааны сорилтыг даван туулах, татвар төлөгчийн бизнесийн 
үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхэд энэ хуулийн зорилго оршино. 

 
Хуулийн төсөл дөрвөн зүйлтэй.  
 
Татвар төлөгч бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд хамаарах 

татварыг хуульд заасны дагуу ногдуулан тайлагнасан боловч төсөвт төлөөгүй 
тохиолдолд түүнд тооцогдох алданги, торгуулиас тус татвар төлөгчийг нэг удаа 
чөлөөлөхөөр төслийн 1 дүгээр зүйлд тусгах болно. 



 
  Төвлөрсөн зах, худалдааны төв, үйлчилгээний газарт худалдаа, 

үйлчилгээний чиглэлээр байр, талбай түрээслүүлсэн татвар төлөгчийн уг хугацаанд 
олсон түрээсийн орлогыг аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, хувь хүний 
орлогын албан татвараас нэг удаа чөлөөлөх зохицуулалтыг төслийн 2 дугаар зүйлд 
тусгана. 

 
Засгийн газрын тогтоолд тусгасны дагуу зөвхөн түрээсийн төлбөрийг 

бууруулсан албан татвар төлөгч дээрх чөлөөлөлтөд хамрагдах тухай зохицуулалтыг 
хуулийн төслийн 3 дугаар зүйлд тусгаж өгнө. 

 
Хууль хүчин төгөлдөр болох өдрийг төслийн 4 дүгээр зүйлд зааж өгнө.  
 
Гурав. Хууль батлагдсаны дараа үүсч болох эдийн засаг, нийгэм, хууль 

зүйн үр дагавар, тэдгээрийг шийдвэрлэх талаар авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний санал 

 
Хуулийн төсөл батлагдсанаар “Covid-19” вирусийн тархалтаас үүдэлтэй эдийн 

засгийн богино хугацааны сорилтыг даван туулах, урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээний улмаас бизнесийн үйл ажиллагаанд хүндрэл учирч буй татвар төлөгчид 
дэмжлэг үзүүлэх боломж бүрдэнэ. 

 
 Дөрөв. Хууль тогтоомжийн төсөл Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол 
Улсын олон улсын гэрээ болон бусад хуультай хэрхэн уялдах, хуулийг 
хэрэгжүүлэхэд шинээр боловсруулах, хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, 
хүчингүй болсонд тооцох тухай хууль тогтоомжийн талаарх санал 
 
 Хуулийн төслийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээ болон бусад 
хуультай нийцүүлэн боловсруулсан. Хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой шинээр 
боловсруулах, хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болсонд тооцох тухай 
хууль тогтоомж боловсруулахгүй. 
 
 


