
ХААБ-ийн нэр:

Улирал:

Хамрах хугацаа: 

03 сарын 31

1 0.0

Түүхий эд, үндсэн болон туслах материал, хагас боловсруулсан

бүтээгдэхүүн, уур, ус, эрчим хүч, түлш, шатахуун, сэлбэг хэрэгсэл,

сав, баглаа боодлын зэрэг бүх төрлийн материалын зардал;
2

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, нэмэгдэл хөлс /нийгмийн болон ЭМД-ын 

шимтгэл, хувь хүний орлогын албан татвар ногдуулж төлсөн/ 3

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын шимтгэл 4

Ажиллагчдад олгосон шагнал урамшуулал, байр, орон сууцны 

хөлсний болон унаа, хоол, түлшний үнийн хөнгөлөлт
5

Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын шимтгэл 6

Урсгал засварын зардал (үл хөдлөх эд хөрөнгийн хувьд үлдэгдэл 

өртгийн 2 хувь, бусад хөрөнгийн хувьд үлдэгдэл өртгийн 5 хувиас 

хэтрээгүй дүн )

7

Үндсэн болон туслах үйлдвэрлэл, ажил үйлчилгээг явуулах, хөрөнгө 

худалдан авах зорилгоор авсан зээлийн хүүгийн зардал 
8

Гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн бодит алдагдал 9

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс 10

Түрээсийн төлбөр 11

Санхүүгийн түрээсийн төлбөрийн хүү 12

Мэргэжлийн сонин, сэтгүүлийн захиалга 13

Заавал даатгуулах даатгалын хураамж 14

Сайн дурын даатгалын хураамж /татвар ногдуулах орлогын 15 хувиас 

хэтрээгүй дүн/
15

Хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг хоршооны зээлийн 

эрсдэлийн санд, бусад үйл ажиллагаа эрхэлдэг хоршооны болзошгүй 

алдагдлын нөөц санд төвлөрүүлсэн хөрөнгө /хэвийн зээлийн 

үлдэгдэлд нөөц байгуулж, санд төвлөрүүлсэн хөрөнгө орохгүй/   

16

Банк, банк бус санхүүгийн байгууллагын зээл төлөгдөхөд учирч 

болзошгүй алдагдлаас хамгаалах санд төвлөрүүлсэн хөрөнгө / хэвийн 

зээлийн үлдэгдэлд нөөц байгуулж, санд төвлөрүүлсэн хөрөнгө 

орохгүй /

17

Зар сурталчилгааны зардал 18

Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сурагчдын үйлдвэрлэл 

дээрхи дадлага хийхтэй холбогдон гарсан зардал
19

Албан томилолтын зардал /төрийн албан хаагчийн албан томилолтын 

зардлыг 2 дахин нэмэгдүүлснээс хэтрээгүй дүн/
20
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Үзүүлэлтүүд Мөр
 Татвар төлөгчийн тодорхойлсон 

Албан татвар ногдох орлогоос хасагдах нийт зардлын дүн /мөр 

2+…+44/
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:



Үр бордоо, мал амьтны тэжээл, эм тарилга, ургамал хамгааллын арга 

хэмжээнд зарцуулсан зардал
21

Тээврийн зардал 22

Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлийн зардал 23

Хөдөлмөр хамгааллын зардал 24

Холбоо, бичиг хэрэг, цэвэрлэгээ, харуул хамгаалалтын зардал 25

Гамшгийн улмаас учирсан хохирлыг арилгахад гарсан зардал 26

Бараа материалын хэвийн хорогдол /Засгийн газрын тогтоолоор 

батлагдсан хэмжээнээс хэтрээгүй дүн , Засгийн газрын тогтоолоор 

хэмжээг нь батлаагүй бүтээгдэхүүн, бараа, материалд тооцсон хэвийн 

хорогдлын дүнг оруулахгүй/

27

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 38.1.8, 39.1.9-т заасны дагуу 

байгаль орчныг нөхөн сэргээх зорилгоор төвлөрүүлсэн мөнгөн 

хөрөнгө

28

Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн  сургалтын орчныг 

бүрдүүлэх, дадлагын газрыг тоног төхөөрөмжөөр хангах, дадлагын 

байрыг засварласан зардал

29

Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн багш нарыг 

дадлагажуулсан зардал
30

Өөрийн захиалгаар мэргэжилтэн бэлтгүүлэх зорилгоор мэргэжлийн 

боловсрол, сургалтын байгууллагад үзүүлсэн санхүүгийн дэмжлэг 31

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих санд оруулсан хандив, 

хөрөнгө 
32

Хувьцаа худалдаж авсан үнэ, эсхүл тухайн хувьцаанд ногдох 

эзэмшигчийн өмчийн хэсэг
33

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах 

шугам сүлжээ, цэвэр усан хангамж, бохир усны шугам, цэвэрлэх 

байгууламж, авто зам, төмөр зам, харилцаа холбооны дэд бүтэц бий 

болгоход оруулсан хөрөнгө

34

Тусгай зориулалтын компани болон орон сууцны санхүүжилтийн 

компаниас хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас эзэмшигчид 

шилжүүлсэн үнэт цаасны төлбөр болон хүүгийн төлбөр.

35

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор өгсөн хандив
36

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээс үүсгэн байгуулсан төрийн бус 

байгууллагыг дэмжих зорилгоор хандивласан 1 сая хүртэлх 

төгрөгийн хандив

37

Төсөвт төлөхөөр тайлагнасан онцгой албан татвар 38

Төсөвт төлөхөөр тайлагнасан үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар
39

Төсөвт төлөхөөр тайлагнасан АТБӨЯХ-ийн албан татвар 40

Төсөвт төлөхөөр тайлагнасан газрын төлбөр 41

Төсөвт төлөхөөр тайлагнасан ашигт малтмалын нөөц ашигласны 

төлбөр
42

Төсөвт төлөхөөр тайлагнасан ашигт малтмалаас бусад байгалийн 

баялаг ашигласны төлбөр, хураамж
43

Бусад зардал 44

Тайланг үнэн зөв гаргасан:
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Боловсруулсан: ……………………...                                          

Хянасан:………………………                                                     

                            (Тамга)

/

/



06 сарын 30 09 сарын 30 12 сарын 31

0.0 0.0 0.0
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 Татвар төлөгчийн тодорхойлсон 






