
Регистрийн дугаар 

Сум, дүүрэг I.3 Холбоо барих хүний овог, нэр ………..........................................

Албан тушаал:  ……………………...…………………………………………

I.2 ТАТВАР, ХУРААМЖ ТӨЛӨГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ Утас: 1 …………………………………………………………….

Регистрийн дугаар Утас: 2 …………………………………………………………….

Цахим хаяг: …………………………………………………………………....
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1.5.4 Рояльти

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр             

Үндэсний статистикийн хорооны даргын

 2022 оны А/26 дугаар тушаалаар зөвшөөрснөөр

 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 

A/123 дугаар тушаалаар батлав.

I.1 ТАТВАР, ХУРААМЖ ХҮЛЭЭН АВАГЧ БАЙГУУЛЛАГЫН ХАЯГИЙН ХЭСЭГ

Яам, агентлагийн нэр

Аймаг, нийслэл

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛ, ОЛБОРЛОЛТ ЭРХЭЛДЭГ АЖ АХУЙН НЭГЖЭЭС ТӨРИЙН 

ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН БУСАД ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГАД ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН АЛБАН ТАТВАР, 

ХУРААМЖ, БУСАД ОРЛОГЫН 20.... ОНЫ ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ ( З-ОҮИТБС-4) 

II. ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

Үзүүлэлт

Аж ахуйн нэгжийн нэр

Байршил

Автобензин, дизелийн түлшний 

Дүн (мян.төг)

Автобензин, дизелийн түлшний онцгой 

Гаалийн 

Нэмэгдсэн өртгийн 

1.2 Төвлөрүүлсэн төлбөр, урамшуулал, НД-ын шимтгэл

1. Төвлөрүүлсэн албан татвар, төлбөр, хураамжийн орлого, ногдол ашиг

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр

Аж ахуйн нэгжийн орлогын 

А 1

1.1 Төвлөрүүлсэн албан татвар

        Нэр      

Газрын тосны хайгуулын талбайн захиалгын үйлчилгээний хөлс

Гаалийн үйлчилгээний хураамж

Бусад

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсний урамшуулал             

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсны урамшуулал

Газрын тосны хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр

Газрын тосны хайгуулын болон ашиглалтын талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд төлсөн төлбөр

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний эрх үүргээ шилжүүлэхэд төлсөн төлбөр

Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн хэмжээ

Нөхөн төлбөр

1.6 Бусад

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт нэмэгдүүлсний урамшуулал             

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төлсөн сургалтын урамшуулал

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төлсөн төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааны дэмжлэг

Агаарын бохирдлын төлбөр (Зөвхөн нүүрс олборлодог компани)

Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох газрын тосны орлого

Цөмийн энергийн тухай хуулийн дагуу Засгийн газарт ногдох орлого

Ажиллагчдын нийгмийн даатгалын шимтгэл

Засгийн газрын хүлээн авсан урьдчилгаа төлбөр

Код

1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төвлөрүүлсэн хураамж, үйлчилгээний хөлс

1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг

1.5 Засгийн газрын хүлээн авсан урьчилгаа төлбөр ба бусад орлого

Төрийн өмчийн ногдол ашиг

Торгууль

1. Ашигт малтмал, Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллага нь дараа оны 5 дугаар сарын 15-ны
дотор ОҮИТБСАА-нд цахим тайлагналын системээр ирүүлнэ.



Дүн (мян.төг)

МД 1

2.1

2.2

2.3

...

Байгууллагын төрөл:  Яам - 1, Агентлаг - 2, Аймаг - 3, Нийслэл - 4, Сум - 5, Дүүрэг - 6 Хандив, дэмжлэгийн төрөл:  Бэлэг - 1, Хандив - 2,

     Хариу төлбөргүй үйлчилгээ - 3

Хандив, дэмжлэгийн хэлбэр:  Мөнгөн - 1, Мөнгөн бус - 2 Зориулалт:  Боловсрол - 1, Соёл - 2, Эрүүл мэнд - 3, бусад-4

2.2. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төвлөрсөн хандив, дэмжлэгийн зарцуулалт

Байгууллагын нэр
Зарцуулалтын 

зорилго

МД А 4

1

2

3

....

Байгууллагын төрөл: Яам - 1, Агентлаг - 2, Аймаг - 3, Нийслэл - 4, Сум-5, Дүүрэг-6

Хандивын зарцуулалтын зориулалт: Боловсрол - 1, Соёл - 2, Эрүүл мэнд - 3, Бусад - 4 

Зарцуулалтын зорилго: Тусламж-1, дотоод хэрэгцээ-2, чадавхи нэмэгдүүлэх-3, бусад -4 

3. Татвар, хураамж, үйлчилгээний хөлс, барьцаа

МД

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Салбарын яам, агентлагийн дарга  ……........................…………………...  

Хянасан аудитор ……........................…………………...  

/                                                / 
Гарын үсэг

Үзүүлэлт Дүн (мян.төг)

20.… оны .… сарын .… 

Байгаль орчныг нөхөн сэргээх үүргээ гүйцэт биелүүлэх баталгааны барьцаа

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 

ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 

сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн  улсын 

тэмдэгтийн хураамж

Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа 

газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж

Хувь хүний орлогоос суутгасан албан татвар

Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн  улсын 

тэмдэгтийн хураамж

Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, импортлох, экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 

зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж

Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс

Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж 

Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж

Гарын үсэг

/                                                / 

                              Нэр

                              Нэр

Авсан байгууллагын нэр
Байгууллагын 

төрөл

А Б В

1А

Байгууллагын 

төрөл

Хандиваар худалдан 

авсан бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээний нэр

III. САЙН ДУРЫН МЭДЭЭЛЭЛ 

Г Д Е

2.1. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төвлөрүүлсэн хандив, дэмжлэг

Нэгжийн үнэ 

(мян.төгрөг)

3

Зарцуулалтын 

нийт хэмжээ 

(мян.төгрөг)

1

Зарцуулалтын 

зориулалт

ВБ 2

Зорилго Зориулалт

2. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төвлөрүүлсэн хандив, дэмжлэг, зарцуулалтын мэдээ

Хандив, 

дэмжлэгийн 

хэлбэр

Хандив, 

дэмжлэгийн төрөл

Тамга
тэмдэг

“Тус тайланг нягтлан бодох бүртгэлийн мөнгөн суурьт зарчмын дагуу боловсруулсан бөгөөд 20... оны санхүүгийн жилийн 
нэгдсэн тайлан Монгол улсын "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хуульд зааснаар улсын секторын нягтлан бодох 
бүртгэлийн олон улсын стандартад нийцүүлсэн. Энэхүү тайланг баталгаажуулсан харьяа төрийн аудитын байгууллагын 
дүгнэлтийг хавсаргав.

Тамга
тэмдэг


