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ГГООЛЛ,,  ММӨӨРРННИИЙЙ  УУРРССААЦЦ  ББҮҮРРЭЭЛЛДДЭЭХХ  ЭЭХХ,,  УУССННЫЫ  ССААНН  ББҮҮХХИИЙЙ  ГГААЗЗРРЫЫНН  ХХААММГГААААЛЛААЛЛТТЫЫНН  ББҮҮСС,,  ООЙЙНН  ССААНН  ББҮҮХХИИЙЙ  ГГААЗЗААРРТТ  ААШШИИГГТТ  

ММААЛЛТТММААЛЛ  ХХААЙЙХХ,,  ААШШИИГГЛЛААХХЫЫГГ  ХХООРРИИГГЛЛООХХ  ТТУУХХААЙЙ  ХХУУУУЛЛИИЙЙНН  ДДААГГУУУУ  ТТУУССГГААЙЙ  ЗЗӨӨВВШШӨӨӨӨРРӨӨЛЛ  ЭЭЗЗЭЭММШШИИГГЧЧИИДД  ООЛЛГГООХХ  ННӨӨХХӨӨХХ  

ООЛЛГГООВВРРЫЫНН  ТТООООЦЦООООННДД  ХХААММААААРРААХХ  ЗЗААРРДДААЛЛ,,  ЦЦЭЭВВЭЭРР  ААШШГГИИЙЙНН  ХХЭЭММЖЖЭЭЭЭГГ  ТТУУССГГААХХ  ММААЯЯГГТТ  

  

№ НӨХӨХ ОЛГОВОРТ ХАМААРАХ ЗАРДЛЫН ТӨРЛҮҮД 

Онууд 

/сая.төг/ Нийт дүн 

19... 20.... 20.... 

К Т Д К Т Д К Т Д К Т Д 

1 Улсын төсөвт хамаарах татвар, төлбөр хураамж 

 1.1 Аж ахуй нэгж, байгууллагын орлогын албан татвар             

 1.2 Гаалийн албан татвар             

 1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар             

 1.4 Онцгой албан татвар             

 1.5 Авто бензин, дизель түлшний албан татвар             

 1.6 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр             

 1.7 
Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрлийн төлбөр 
            

 1.8 
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 10.1.4-т заасан  үйл 

ажиллагааны үйлчилгээний хөлс , Үүнд:  
            

  - тусгай зөвшөөрөл авах             

  - хугацааг нь сунгах             

  - шилжүүлэх             

  
- тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг бүхэлд нь эсхүл 

тодорхой хэсгийг хүлээлгэн өгөх 
            

  - хилийн маргааныг шийдвэрлүүлэх             

  - хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, мэдээ, тайланг хянуулах             
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 1.9 
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн 

төлбөр 
            

2 Орон нутгийн төсөвт хамаарах татвар, төлбөр хураамж 

  
2.1 Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар               

2.2 Улсын тэмдэгтийн хураамж               

 2.3 Ус, рашаан нөөц ашигласны төлбөр             

 2.4 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар             

 2.5 
Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглахад олгох 

эрхийн зөвшөөрлийн хураамж 
            

 2.6 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр             

 2.7 Газрын төлбөр             

3 Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайд хийж гүйцэтгэсэн геологи, хайгуулын ажлын зардал 

  

3.1 Агаар, сансрын ортофото зургийн тайлал               

3.2  Геологийн зураглал               

3.3  Эрлийн маршрут               

3.4  Талбайн сорьцлолт               

3.5  Геохимийн судалгаа               

3.6  Геофизикийн судалгаа               

3.7  Гидрогеологийн ажил               

3.8  Геоморфологийн ажил               

3.9  Байр зүйн зураглалын ажил               

3.10  Уулын ажил               

3.11  Суваг малталт               

3.12  Шурф нэвтрэлт               

3.13  Нөхөн сэргээлтийн ажил               

3.14  Өрөмдлөг               

3.15  Бүх төрлийн сорьцлолт               

3.16  Лабораторийн ажил               

3.17  Суурин боловсруулалт               

4 Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны зардал 

 

4.1 Орд ашиглах зураг төсөл               

4.2 Техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах               

 
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ 

боловсруулах, батлуулах, нэмэлт тодотгол хийлгэх зардал 
            

4.3 Уурхай, түүний дэд бүтцийг барьж байгуулах             

5 
Тусгай зөвшөөрөл нь цуцлагдсаны улмаас ажилгүй болсон 

ажилтнуудад “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн 42 дугаар зүйл 42.1 

дэх хэсэгт заасны дагуу 6 сарын дундаж цалинтай тэнцэх хэмжээний 
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1 удаагийн тэтгэмж 

6 1-5-д заасан нөхөх олговрын НИЙТ зардал             

7 
Бүтээгдэхүүн борлуулж эхэлснээс хойшхи санхүүгийн жилийн 

тайлангуудаар гарсан цэвэр ашиг 
            

8 
Уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой нөхөн сэргээлт, уурхайн хаалт, 

байгаль орчны мониторингийн зардал 
            

9 Өмнө нь эдэлсэн татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн дүн             

10 
Даатгалын тухай хуулийн дагуу даатгагчаас олгосон буюу олгох 

даатгалын  нөхөх төлбөр  
            

11 
Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татварын тухай хуулийг 

биелүүлсэн эсэх    
            

12 Татварын хууль тогтоомжийн дагуу татвараа төлсөн эсэх              

 
Тайлбар:  

 

К – Компанийн тухайн жилийн зардал 

Т – Тусгай зөвшөөрөлд хамаарах тухайн жилийн зардал 

Д – Давхацсан талбайд хамаарах тухайн жилийн зардал 

 

 

Үнэн зөв мэдээ, тайлан гаргасан: 

 

...................... ХХК-ны захирал   /  / 

 

...................... ХХК-ны нягтлан бодогч  /  / 

 

/тамга/ 

 

2011 оны ......дугаар сар ..... 


