
 

ХУУЛЬ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ: ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ 

(1) Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын 

сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хууль; (2) Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан 

татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хууль 

КОВИД-19 цар тахалтай холбогдуулан, иргэн, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг 

дэмжих, тэдэнд үзүүлж буй цар тахлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор 

2020 оны 04 сарын 09 өдөр (1) Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, 

ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хууль болон (2) Аж ахуйн 

нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуулийг тус тус 

баталсан билээ. Эдгээр хуулинд 2020 оны 08 сарын 28 –ны өдөр нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулсан байна.  

Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас 

дэмжлэг үзүүлэх тухай хуулинд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт: 

Тус хуульд 21 дүгээр зүйл шинээр нэмж оруулан, зарим зүйлд хугацааны өөрчлөлт 

оруулсан байна. 

Тухайлбал, 21 дүгээр зүйлд зааснаар, (1) коронавируст халдварын цар тахлын 

улмаас үйл ажиллагаа нь доголдож, орлого нь буурч байгаа боловч ажлын байрыг 

хадгалж, хуульд заасан хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан 

ирүүлсэн хуулийн этгээд буюу ажил олгогч болон түүнд ажиллаж байгаа 

даатгуулагч буюу ажилтан (төрийн байгууллага, төрийн өмчийн их, дээд 

сургуулиас бусад төрийн болон орон нутгийн өмчит, түүний оролцоотой 

хуулийн этгээдэд ажиллаж байгаа даатгуулагч, гадаад улс, олон улсын 

байгууллагын зээл, тусламжаар бараа, ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэсний 

төлбөрөөс цалин хөлс авч нийгмийн даатгалын шимтгэл нь төлөгдөх 

даатгуулагчаас бусад) –ын албан журмын тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 

болон (2) нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт 

заасан сайн дураар даатгуулсан нийгмийн даатгалын байгууллагатай мөн хуулийн 

5 дугаар зүйлд заасан сайн дураар даатгуулахаар гэрээ байгуулсан Монгол улсын 

иргэний сайн дураар төлөх тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 2020 оны 10 



дугаар сарын 01 –ний өдрөөс 2021 оны 01 дүгээр сарын 01 –ний өдөр 

хүртэлх хугацаанд тус бүр 5 хувиар ногдуулна.  

Мөн ажил олгогч болон ажилтны (албан журмаар даатгуулагчид) дараах 

даатгалын шимтгэлийг чөлөөлж, дээрх хугацаанд шимтгэл төлснөөр тооцно: 

✓ Тэтгэмжийн даатгал; 
✓ Ажилгүйдлын даатгал; 
✓ Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын 

шимтгэл. 
 

Харин сайн дураар даатгуулагчийн хувьд дээр дурдсан ажилгүйдлийн даатгалын 

шимтгэлээс бусад даатгалын шимтгэлийг чөлөөлж, мөн хугацаанд шимтгэл 

төлснөөр тооцно. 

Харин эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг чөлөөлөөгүй байна. Иймд ажил 

олгогч болон ажилтан тус бүр тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 5%, эрүүл мэндийн 

даатгалын шимтгэл 2%, нийт 7% -ийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөхөөр 

байна.   

Хугацаанд оруулсан өөрчлөлтийн хувьд, тус хуулийн 4 дүгээр зүйлд “2020 оны 02 

дугаар сарын 01 –ний өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 01 –ний өдрийг хүртэлх 

хугацаанд Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, 2, 4, 5 дахь 

хэсэгт заасан сан хооронд хөрөнгө шилжүүлэн зарцуулж болно.”; 5 дугаар зүйлд, 

“2020 оны 03 дугаар сарын 25 –ны өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 01 –ний 

өдрийг хүртэлх хугацаанд нийгмийн даатгалын байгууллагад шимтгэл 

төлөгчөөр бүртгүүлсэн хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, сайн 

дураар даатгуулсан даатгуулагч энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарахгүй” гэж тус тус 

заасны 2020 оны 10 сарын 01 –ний өдрийг хүртэлх гэсэн хугацааг 2021 оны 01 

сарын 01 –ний өдрийг хүртэлх гэж өөрчилсөн байна. 

Дээрх нэмэлт, өөрчлөлтүүдийг 2020 оны 10 сарын 01 –ний өдрөөс эхлэн дагаж 

мөрдөнө. 

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуульд 

оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт: 

Тус хуулийн хэд хэдэн заалтад хугацааны хувьд өөрчлөлт оруулсан байна. 

Тухайлбал, тус хуулийн 1 дүгээр зүйлд заасан байр, талбайн түрээсийн төлбөрөө 

бууруулсан түрээслүүлэгчийн түрээсийн орлогод ногдуулах аж ахуйн нэгжийн 

орлогын албан татварын хөнгөлөлт эдлүүлэх хугацаа 2020 оны 09 дүгээр 

сарын 01 өдөр хүртэл байсныг 2021 оны 01 дүгээр сарын 01 –ний өдөр 

хүртэл болгон өөрчилжээ. Мөн хуулийн 2 дугаар зүйлд заасан аж ахуйн нэгжийн 



орлогын албан татвараас чөлөөлөх хугацаа болон 6 дугаар зүйлд заасан тус 

хуулийг дагаж мөрдөх хугацаа 2020 оны 10 дугаар сарын 01 байсныг 2021 

оны 01 дүгээр сарын 01 –ний өдөр болгон өөрчилсөн байна.  

Дээрх өөрчлөлтүүдийг 2020 оны 09 дүгээр сарын 01 –ний өдрөөс эхлэн дагаж 

мөрдөж эхэлжээ. 
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