
 

 

2018 онд Монголын Улсын Засгийн газар Татварын Ерөнхий хууль, Аж Ахуйн Нэгжийн 

Орлогын Албан Татварын тухай хууль, Нэмэгдсэн Өртгийн Албан Татварын тухай хууль болон 

Хувь Хүний Орлогын Албан Татварын тухай хуулийн шинэчилсэн хувилбаруудыг Монгол улсын 

Их Хуралд (Парламентад) өргөн барьсан бөгөөд Парламент 2019 оны 3 дугаар сарын 22-ны 

өдрийн ээлжит бус чуулганаараа 2020 оны 01 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр 

үйлчилж эхлэх шинэчилсан татварын багц хуулиудыг баталсан. 

Танилцуулсан татварын хуулиудад дараах үндсэн шинэчлэлийг хийсэн: 

1. Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын шаардлагын дагуу Үнэ 
шилжилтийг зохицуулалтыг тодорхойлсон; 

2. Татварын тайлангаар гарсан алдагдлыг салбар харгалзахгүйгээр 4 жилийн хугацаанд 
шилжүүлэн тооцно; 

3. Татварын нөхөн ногдуулалт хийх, алданги, торгууль ногдуулах хөөн хэлэлцэх хугацаа 4 
жил болсон; 

4. Татварын хяналт, шалгалт нь эрсдэлийн үнэлгээний шалгуурт суурилан хийгдэх бөгөөд 
эрсдэлгүй татвар төлөгчид шалгалт хийхгүй байж болно.  

Татварын хуулийг шинэчлэх үндэслэл: 

1. 2006 оноос хойш эдийн засаг, бизнесийн харилцаа өргөжин төрөлжиж, даяарчлагдсан 
нарийн төвөгтэй, техник технологийн хурдацтай өөрчлөлтийн орчинд явагдаж байна. 

2. Дэлхийн түвшний үндэстэн дамнасан корпорацууд манай улсад үйл ажиллагаагаа 
явуулж байна. Эдгээр корпорацууд улс хооронд үнэ шилжилт хийн татвараас зайлсхийх 
эрсдэл үүсч татварын маргаан, үл ойлголцол нэмэгдэж байна. 

3. Татварын эрх зүйн орчин ил тод биш, мэдээлэл харилцан солилцдоггүй, үнэ шилжилт 
хийх боломжтой, татвараас зайлсхийх “гүүр” улс болох эрсдэлтэй тул Монгол улс нь 
2017 оны 12-р сард Европын холбооны Хар жагсаалтад орсон. 

Татварын хуулиудын шинэчлэлийн хүрээнд дараах өөрчлөлтүүд батлагдсан: 

1. Эдийн засаг болон бизнесийн орчинг дэмжих; 

1.1 Жилийн 50 сая төгрөг хүртэлх борлуулалтын орлоготой, НӨАТ суутган 
төлөгч биш татвар төлөгч жилд 1 удаа тайлан гаргаж, нийт борлуулалтын 
орлогын 1 хувиар орлогын татвар төлөх хялбаршуулсан горимыг сонгон 
хэрэглэх боломжийг олгоно. 

1.2 Жилийн 300 сая төгрөг хүртэлх борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэгжүүд 
жилд 2 удаа тайлагнаж, татвар ногдуулах орлогын 1 хувиар татвар төлнө. 

1.3 Жилийн 300 саяас 1.5 тэрбум төгрөг хүртэл борлуулалтын орлоготой аж 
ахуйн нэгжүүд жилд 2 удаа тайлагнан татвар ногдуулах орлогын 10 хувиар 
татвар төлж, төлсөн татварын 90 хувийг буцаан авна. 

1.4 25 хувийн татвар төлөх босгыг 3 тэрбум төгрөг байсныг нэмэгдүүлэн 6 
тэрбум төгрөг болгосон. 

1.5 Татварын тайлангаар гарсан алдагдлыг салбар харгалзахгүйгээр 4 жилийн 
хугацаанд шилжүүлэн тооцно.  

2. Монголын татварын системийг хялбарчлах; 
3. Татварын байгууллага болон улсын байцаагчийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх; 



4. Татвар төлөхөөс зайлсхийхээс урьдчилан сэргийлэх болон татварын суурийг 
хамгаалах: 

4.1 Татварын суурийг бууруулах, ашиг шилжүүлэхийн эсрэг ЭЗХАХБ-ын дүрэм 
журмуудыг хэрэгжүүлж татвараас зайлсхийх эрсдэлийг бууруулна. 

4.2 Олон улсын стандартад нийцсэн үнэ шилжилтийн эсрэг дүрэм журмуудыг 
нэвтрүүлэн татварын бааз суурийг хамгаална. 

4.3 Татварын зорилгоор дэлхийн 190 гаруй улстай мэдээлэл харилцан 
солилцоно. 

5. Хууль ёсны өв залгамжлагчид татварын өрийг шилжүүлэх заалтад дараах нэмэлт 
өөрчлөлт оруулсан; 

5.1 2008 оны Татварын Ерөнхий Хуулийн 12.2 дугаар заалтад “Нас барсан буюу 
нас барсанд тооцсон хувь хүний татвар төлөх үүрэг, түүнтэй холбогдох эрх 
өв залгамжлагчид нь шилжинэ”.  

5.2 2020 оны Татварын Ерөнхий Хуулийн 14.6 дугаар заалтад “Нас барсан болон 
нас барсанд тооцсон хувь хүний татвар төлөх үүрэг, түүнтэй холбогдох эрх 
өв залгамжлагчид нь өвлөсөн хөрөнгөнд ногдох хэмжээгээр шилжих бөгөөд 
үүнд татварын торгууль хамаарахгүй”. 

6. Хилийн хоригтой холбоотой заалтад орсон нэмэлт өөрчлөлт 2008 оны Татварын 
Ерөнхий Хуулийн 73.2 дугаар заалтад Доор дурдсан нөхцөлүүд нэгэн зэрэг бий болсон 
тохиолдолд татварын алба татварын өртэй гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнийг 
татварын өрөө төлж дуустал хилээр үл нэвтрүүлэхээр эрх бүхий байгууллагад хандах 
эрхтэй: 

 Татварын өртэй этгээдэд татварын өр барагдуулах хөрөнгө, авлагагүй; 

 Татварын өрийн хэмжээ нь 20 сая төгрөг ба түүнээс дээш бол. 

 

Бид энэхүү мэдээллийг одоо мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийг шинэчлэгдэн батлагдсан 

хуулиудтай харьцуулсан бөгөөд  Татварын Ерөнхий хууль, Нэмэгдсэн Өртгийн Албан Татварын 

тухай хууль, Хувь Хүний Орлогын Албан Татварын тухай хуульд орсон гол өөрчлөлтийг дүгнэн 

бэлтгэсэн. Харин Аж Ахуйн Нэгжийн Орлогын Албан татвар дээрх хууль зүйн мэдээлэл нь 

тусдаа бэлтгэгдэнэ.  

 

Татварын Ерөнхий Хуулийн гол өөрчлөлтүүд 

Тодорхойлолт Одоо мөрдөгдөж байгаа Татварын 

Ерөнхий Хууль 

Шинэчлэгдэн батлагдсан 

Татварын Ерөнхий Хууль 

Татварын 

маргаан таслах 

зөвлөл 

Татварын маргаан таслах зөвлөл 2 
шатнаас бүрддэг. Нийслэлийн 
татварын газрын дэргэдэх 
(Улаанбаатар) болон Татварын 
Ерөнхий Газрын (ТЕГ) дэргэдэх 
татварын маргаан таслах зөвлөл. 
Татварын Ерөнхий газрын дэргэдэх 
зөвлөл нь татварын албаны эцсийн 
шийдвэрийг гаргадаг хамгийн дээд 
шатны байгууллага байдаг.  

Гомдол гаргах, давж заалдах үе шат:  

1. Татвар төлөгч нь Татвар 
төлөгчийн харьяа татварын 
алба нь дүүргийн эсвэл орон 
нутгийн татварын албаны 

2 шатны Маргаан таслах зөвлөлийн 

үйл явц хөнгөвчлөгдөж шүүх шатны 

өмнө зөвхөн нэг шатны маргаан 

таслах зөвлөлтэй болсон. Тодорхой 

нөхцөлүүдийг хангасан тохиолдолд 

Зөвлөл нь хэргийг татварын 

байцаагчид дахин хянуулахаар 

буцаах шийдвэр гаргах эрхтэй 

болсон. Дахин хяналтыг анхны 

шалгалтыг гүйцэтгэсэн татварын 

албаны дээд шатны татварын 

албаар шалгуулах ба тус алба нь 

шалгалтыг 3 сараас ихгүй хугацаанд 

багтаж гүйцэтгэх үүрэгтэй. Хэрэв 



шийдвэрийг хүлээн 
зөвшөөрөхгүй бол  Нийслэлийн 
татварын маргаан таслах 
зөвлөлд гомдол гаргана.  

Хэрэв татвар төлөгч нь Нийслэлийн 

зөвлөлийн шийдвэрийг хүлээн 

зөвшөөрөөгүй тохиолдолд тус 

зөвлөлийн шийдвэрийг Татварын 

Ерөнхий газрын зөвлөлд хандаж 

давж заалдах эрхтэй.  

дахин хяналтаас шинээр татварын 

дүгнэлт гарсан тохиолдолд өмнөх 

анхан шатны байгууллагаас 

гаргасан дүгнэлтийг хүчингүйд 

тооцно. Татварын шалгалтын үр 

дүнг хүлээн зөвшөөрөхгүй гомдол 

гаргах тохиолдолд тухайн 

шалгалтын дүгнэлтийн нийт 

зөрчлийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцэх 

хэмжээний мөнгөн барьцааг 

байршуулахыг шаарддаг. Мөнгөн 

барьцааны дээд дүн 100 сая төгрөг 

байна. 

Татварын өр 

төлөх хугацааг 

сунгах 

Татвар төлөгч одоо мөрдөгдөж 

байгаа хуулийн дагуу татварын өр 

барагдуулах хугацааг 60 хүртэл 

хоногоор сунгаж болно.  

Татвар төлөгчийн хүсэлтээр 

татварын өр барагдуулах хугацааг 

2 жил хүртэл сунгах боломжтой. 

Хугацаа сунгах хүсэлтийг 

гаргахдаа тодорхой хэмжээний 

санхүүгийн баталгаа гаргах 

шаардлага үүсэхээр байна.  

Албан татвар 

төлөлт ба 

хэрэгжүүлэлт 

Одоогийн мөрдөгдөж байгаа хууль нь 
татвар төлөх журам болон  
зохицуулалт багатай. Тухайлбал 
өмчийг хураан авах журам, болон 
гуравдагч этгээдийн өмчлөх эрхийг 
хамгаалалттай холбоотой 
зохицуулалт байхгүй.  

 

 

Татварын өрийг эрсдэлтэй гэж 

үзсэн тохиолдолд татвар 

төлөгчөөр өрийг даруйд нь 

төлүүлнэ. Татварын Алба 

эрсдэлтэй татвар төлөгчөөр татвар 

төлүүлэх тусгайлан зохицуулсан 

журмыг батална. Татварын Алба 

шаардлагатай үед татвар 

төлөгчийн эд хөрөнгийг 

битүүмжлэн дуудлага худалдаанд 

оруулж татварын өрийг 

барагдуулах бүрэн эрхтэй. Мөн 

татвар төлөгчийн харилцах дансыг 

түр хаах зааварчилгааг арилжааны 

банканд өгөх, тус данснаас 

татварын өрийг төлүүлэх бүрэн 

эрхтэй. Татварын өртэй этгээдийн 

авлагыг Татварын алба өмнөөс нь 

цуглуулахаар гуравдагч этгээд рүү 

шаардлага хүргүүлэх эрхтэй. 

Татварын өрийг төлүүлэхийн тулд 

эдгээрээс гадна бусад аргуудыг 

хэрэглэж болно.  

Татварын 

хуулийн 

зөрчсөн 

тохиолдолд 

хүлээлгэх 

хариуцлага 

Тайлагнаагүй орлогод 30 хувийн 

торгууль, хугацаа хэтэрсэн хоног 

тутамд алданги бодогддог.  

Татварыг ногдуулах, суутгах, төлөх 

болон тайлагнах үүргээ 

биелүүлээгүй тохиолдолд 30-50 

хувиар торгууль ноогдуулах ба 

хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд 

алданги бодогдоно.  



Татвараас 

зайлсхийхийн 

эсрэг ерөнхий 

дүрэм 

Татварын хуулиудад Татвараас 

зайлсхийхийн эсрэг ерөнхий 

дүрэмтэй холбоотой заалтууд 

байгаагүй. 

Шинэ хуульд татвараас 

зайлсхийхийн эсрэг ерөнхий 

дүрмийг нэвтрүүлсэн. Энэхүү 

дүрэм нь Монгол улсын татварын 

хуулиудын цаад зарчим, зорилго 

бодлогыг хамгаалсан, хуулийг 

гуйвуулах, буруу тайлбарлах, 

хэрэглэх, зөвхөн татвар хэмнэх 

зорилготой ажил гүйлгээ хийх зэрэг 

татвараас зайлсхийх боломжуудыг 

хаах зорилготой цогц механизм 

юм.  

Үнэ шилжилт  Монгол Улсад дангаар эсхүл нийтлэг 
үнэ шилжилттэй холбоотой хууль 
тогтоомж байгаагүй бөгөөд үнэ 
шилжилтийг журмаар зохицуулдаг.  

Шинэ хуульд дараах үнэ 

шилжилтийн үнийн бичиг баримтыг 

шаардана:  

 Үнэ шилжилтийн ажил 
гүйлгээний жилийн тайлан; 

 Дотоод үнэ шилжилтийн 
тайлан;  

 Ерөнхий үнэ шилжилтийн 
тайлан; 

 Улс бүрээр тайлан. 

Татварын 

суурийг 

багасгах, ашиг 

шилжүүлэхийн 

эсрэг дүрэмтэй 

(ЭЗХА) 

холбоотой 

өөрчлөлтүүд 

Монгол Улс ЭЗХА – ын дүрэмтэй 
холбоотой өөрчлөлтүүдийг 
хийгээгүй.   

 

 

 

 

Шинэ татварын хуульд Эдийн 
засгийн хамтын ажиллагаа 
хөгжлийн байгууллагын ЭЗХА 
дүрэмд тулгуурласан хэд хэдэн 
өөрчлөлтийг оруулсан. 

 

Нэмэгдсэн Өртгийн Албан татварын гол өөрчлөлтүүд 

 

Төрөл Одоо мөрдөгдөж байгаа Татварын 

Ерөнхий Хууль 

Шинэчлэгдэн батлагдсан 

Татварын Ерөнхий Хууль 

Худалдан 

авсан үндсэн 

хөрөнгөнд 

төлсөн НӨАТ-

ын хасалт 

Одоогийн хуулиар үндсэн 

хөрөнгийг худалдан авах үед 

төлсөн НӨАТ-ын хасалтыг хүлээн 

зөвшөөрдөггүй.  

Энэхүү зохицуулалт нь тухайн аж 

ахуйн нэгж, байгууллагыг НӨАТ 

суутган төлөгч мөн эсэхээс үл 

хамаардаг тул НӨАТ-ын суурь 

зарчимтай зөрчилдсөн гэж үздэг. 

Худалдан авсан үндсэн хөрөнгөнд 

төлсөн НӨАТ-ын хувь тэнцүүлсэн 

хасалтыг тухайн хөрөнгийн 

төрлөөс хамаарч дараах 

байдлаар зөвшөөрнө:  

1. Барилга, байгууламж: НӨАТ-
ыг 10 жил тэнцүү дүнгээр  

2. Тоног төхөөрөмж, хайгуулын 
үйл ажиллагаа: НӨАТ-ыг 5 жил 
тэнцүү дүнгээр  



3. Бусад үндсэн хөрөнгө: 
Худалдан авсан жилдээ 
хасалт хийнэ  

Зээлийн 

хүүгийн НӨАТ 

Албан татвараас чөлөөлөх бараа, 
ажил, гүйлгээнүүдийг тус хуулийн 
13 дугаар зүйлд заадаг. 13.5.5 
дугаар хэсэгт “зээл олгох 
үйлчилгээ”, 13.5.7 дугаар хэсэгт 
“банк, ББСБ болон хадгаламж 
зээлийн хоршооний зээлийн 
хүүгийн орлогыг НӨАТ-aaс 
чөлөөлнө” гэж заасан байдаг. 

Одо мөрдөгдөж байгаа хуулийн 

13.5.7 дугаар хэсэгт байгаа зээл 

олгох эрхтэй байгууллагууд дээр 

нэмэгдэж зээл олгох тусгай эрхгүй 

бусад бизнесийн компани, 

байгууллагууд нэмэгдсэн. 

 

Хувь Хүний Орлогын Албан Татварын тухай хуульд орсон гол өөрчлөлтүүд 

Төрөл Одоо мөрдөгдөж байгаа Татварын 
Ерөнхий Хууль 

Шинэчлэгдэн батлагдсан Татварын 
Ерөнхий Хууль 

Байнга оршин 
суугч татвар 
төлөгчийн 
тодорхойлолт 

Одоо мөрдөгдөж байгаа хуулийн 
дагуу татвар төлөгч хувь хүн нь 
өөрийн орлогод хувь хүний орлогын 
албан татвар төлөх чадвартай 
байна. 

Татвар төлөгч хувь хүнийг оршин 
суугч болон оршин суугч бус гэж 
хоёр ангилдаг. Oршин суугч татвар 
төлөгч нь тухайн жилд Монгол 
улсын нутаг дэвсгэрт болон гадаад 
улсад олсон бүхий л татвар ногдох 
орлогоосоо татвар төлөх үүрэгтэй. 
Дараах хувь хүнийг Монгол улсад 
байнга оршин суугч албан татвар 
төлөгч гэж үзнэ:  

1. Монгол улсад оршин суух 
байртай; эсхүл 

2. Тухайн татварын жилд 183 ба 
түүнээс дээш хоног Монгол 
улсад амьдарсан. 

Оршин суугч бус татвар төлөгч нь 
тухайн жилд Монгол улсын нутаг 
дэвсгэрт олсон татвар ногдох 
орлогодоо татвар ногдуулах ба 
дараах хувь хүнийг хэлнэ:  

 Монгол улсад оршин суух 
байргүй, тухайн жилд 183 ба 
түүнээс дээш хоног Монгол 
улсад оршин суугаагүй хувь хүн.  

Шинэчлэгдсэн батлагдсан хуулиар 
татвар төлөгчийг дараах байдлаар 
дахин тодорхойлсон байна: Хувь хүн 
нь доорх хоёр нөхцөлийн аль нэгийг 
хангасан тохиолдолд Монгол улсад 
оршин суугч татвар төлөгч байна:  

1. Үргэлжилсэн 12 сард 183 ба 
түүнээс дээш хоног Монгол улсад 
оршин суусан хувь хүн; 

2. Монгол улсаас олсон орлого ба 
тус орлого нь тухайн хувь хүний 
жилд олсон нийт орлогын 50 
болон түүнээс дээш хувийг эзэлж 
байгаа бол.  

Монгол Улсын Оршин суугч татвар 
төлөгч Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт 
болон гадаад улсад олсон бүхий л 
татвар ногдох орлогоосоо татвар 
төлж байхад оршин суугч бус татвар 
төлөгч зөвхөн Монголоос эх 
үүсвэртэй олсон орлогод нь албан 
татвар ногдуулдаг.  

 

Гадаад улсад 
төлсөн татвар 

Гадаад улсад төлсөн албан татварт 
хөнгөлөлт үзүүлэхдээ орлогын ба 
хөрөнгийн татварыг давхардуулж 
ногдуулахгүй байх мөн татвар 

Шинэчлэгдсэн хуулиар татвар 

төлөгчийн татварын ачааллыг 

бууруулахын тулд гадаад улс оронд 

төлсөн албан татварт илүү хялбар 



 

төлөхөөс зайлсхийх явдлаас 
урьдчилан сэргийлэх. 

 

 

системийг танилцуулсан. Гадаад 

улсад төлсөн албан татварыг 

суутгагдах албан татварын зарчимд 

нийцүүлсэн. Гадаад улсад төлсөн 

татвараас чөлөөлөгдөх нь олон 

улсад нийтлэг үйлчилдэг заалт юм.   

Байнгын 
оршин суугч 
татвар төлөгч 

Одоогийн хэрэгжиж байгаа хууль 
орлогын нэр томьёо болон төрлийг 
тодорхой тусгаагүй учраас практикт 
дээр хуулийг хэрэгжүүлэх 
бэрхшээлтэй байдал үүсдэг. Үүний 
үр дүнд татвар төлөгч хувь хүнийг 
тодорхойлох журам нь хуулийг 
хэрэгжүүлэх цаг хугацаа болон 
зардлыг нэмэгдүүлдэг.  

Байнгын оршин суугч татвар 
төлөгчийн тодорхойлолт 
боловсронгуй болгосон. Хувь Хүний 
Орлогын Албан Татварын тухай 
хууль нь татварын төлөгчийн 
татварын хариуцлага болон татвар 
төлөгчийн тодорхойлолтыг заасан.  

 

Албан татвар 
ногдох орлого 

Одоо хэрэгжиж байгаа хууль цалин, 
хөдөлмөрийн хөлс, урамшуулал, 
шагнал, тэдгээртэй адилтгах 
хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого болон 
шууд бус орлого зэрэг  албан татвар 
ногдох орлогыг тусгасан хэдий ч 
түүнийг тодорхойлж ангилаагүй. 
Үүний үр дүнд практикт албан 
татвар ногдох орлоготой холбоотой 
маргаан ихээр үүсдэг.  

Албан татвар ногдох орлогын 

ангилал болон тодорхойлолтыг 

боловсронгуй болгосон. Цалин, 

хөдөлмөрийн хөлс, урамшуулал, 

шагнал, тэдгээртэй адилтгах 

хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого, шууд 

бус орлого болон Монголд эх 

үүсвэртэй орлогыг олон улсын 

стандартад нийцүүлснээр аливаа 

хийдэлгүйгээр хуулийн хэрэгжилтийг 

дагаж мөрдөнө.  

 

Монгол улсаас 
эх үүсвэртэй 
орлого 

Оршин суугч бус татвар төлөгчид 
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт олсон 
бүхий л орлогод татвар 
ноогдуулдаг. 

“Монгол улсаас эх үүсвэртэй орлого” 
гэсэн нэр томьёог хуульд нэмснээр 
оршин суугч бус татвар төлөгчийн 
орлогын эх үүсвэрийг ААНОАТ-ын 
тухай хуультай ижил төстэй илүү 
өргөн цар хүрээтэй болгож, одоогийн 
практик хэрэглээтэй нийцүүлсэн. 

Гадаад улсад 
төлсөн албан 
татварын 
хөнгөлөлт 

Гадаад улсад төлсөн албан 
татварын хөнгөлөлт нь Монгол 
Улстай давхар татварын гэрээтэй 
улс орнуудаар хязгаарлагддаг.   

Гадаад улсад төлсөн албан татварыг 
давхар татварын гэрээнээс үл 
хамааран Монгол улсад төлбөл 
зохих татварын хэмжээнээс хасаж 
тооцно.  

Татварын 
хөнгөлөлт 
болон 
чөлөөлөлт  

Одоо мөрдөгдөж байгаа хуульд 
заасан хөнгөлөлт болон чөлөөлөлт 
нь зорилтод бүлэгт үр ашиггүй, 
нийцэшгүй байдаг.   

Шинэчлэгдсэн хуулиар 

танилцуулсан хөнгөлөлт болон 

чөлөөлөлтүүдийн хувьд татвар 

төлөгч албан татвар төлсний дараа 

буцаан авдаг. Ингэснээр татвар 

төлөгч илүү хариуцлагатай мөн 

татварын хөнгөлөлтийг 

нэмэгдүүлдэг.  

 



Дэлхийн 20 улсад салбартай олон улсын хуулийн фирм Грата Интернэшнлийн Монгол дах 

оффис болох Өмгөөллийн “Абсолют Адвокатс” ХХН энэхүү хууль зүйн мэдээллийг бэлтгэсэн. 

Энэхүү хуулийн зүйн мэдээлэл нь ерөнхий мэдээлэл өгөх зорилготой бөгөөд тодорхой асуудалд 

нарийвчлан дүн шинжилгээ хийгээгүй болно. Энэхүү хууль зүйн мэдээллийг уншигч нь ямар 

нэгэн үйлдэл хийхээсээ өмнө өөрсдийн нөхцөл байдалд тохирсон мэргэжлийн зөвлөгөө авах 

хэрэгтэй. Энэхүү хууль зүйн мэдээллийг ашигласан үр дүнд үүссэн үр дагавар, хохирлыг бид 

хариуцахгүй. 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эсвэл асуулт байвал Грата Интернэшнлхуулийн фирмийн Партнер 

В.Болормаагийн bvolodya@gratanet.com хаягаар эсвэл 976 70155031 утсаар холбоо барина уу. 


