
МОБИКОМЫН ОНЛАЙН САЛБАР НӨАТ-ЫН
20% ХҮРТЭЛХ БУЦААН АВАЛТЫН БАРИМТ
ӨГДӨГ БОЛЛОО.



Төлбөрийн баримтын тухай

“Төлбөрийн баримт” гэж тухайн төлбөр тооцоо хийгдсэнийг нотлох он, сар,
өдөр, дахин давтагдашгүй төлбөрийн дугаар бүхий нэгдсэн системээр
баталгаажсан, албан татвар суутган төлөгч буюу худалдаа эрхлэгчийг таних
тэмдэг бүхий нэр, хаяг, татвар төлөгчийн дугаар, худалдаа хийгдсэн бараа, ажил,
үйлчилгээний нэр, код, тоо хэмжээ, үнэ, төлбөр тооцооны болон татварын дүн
зэрэг мэдээллийг агуулсан зориулалтын тоног төхөөрөмжөөс гаргасан цаасан
болон цахим баримтыг хэлнэ.
https://ebarimt.mn/individual-root

Онлайн салбараар борлуулж буй бараа, үйлчилгээ:

Мобиком
• Шинэ дугаар/ УТ, ДТ, ХТ/
• Цэнэглэгч карт/ GSM карт, Дата /
• Гар утас болон таблет
• Mодем, дагалдах хэрэгсэл /3G/
• Үүрэн холбооны төлбөр төлөлт
Мобинэт
• MNP дугаар/УТ, ДТ/
• MNP нэгж цэнэглэлт
• Globus карт
• Өрхийн интернэтийн төлбөр төлөлт
• Wi-Fi карт
Улуснэт
• Цэнэглэгч карт
• Модем, төхөөрөмж
Mобифинанс
• MobiXpress данс цэнэглэх /НӨАТ төлөгч биш тул сугалааны код олгохгүй/



НӨАТ-ын 20% хүртэлх буцаалтыг хэн авах боломжтой вэ?

Мобикомын онлайн салбараар авсан бараа, үйлчилгээг аливаа хэлбэрээр цааш
борлуулахгүй, аж ахуйн үйл ажиллагааны бус зориулалтаар худалдан авсан
албан татвар төлөгч хамрагдана.
https://ebarimt.mn/faq/4

Жишээ нь:
1. Мобикомын байгууллагын хэрэглэгч Онлайн салбараар дугаарын төлбөр төлөх,

байгууллагын нэр дээр бараа үйлчилгээ авч байгаа тохиолдолд хувьдаа НӨАТ-ын
20% хүртэлх буцаалтад хамрагдах боломжгүй бөгөөд Татварын Ерөнхий Газраас
/ТЕГ/ зохион байгуулж буй сугалаанд хамрагдахгүй. /сугалааны код ирэхгүй/

2. Барааны /Цэнэглэгч карт/ төлбөрийн баримтыг байгууллагын нэр дээр авах
тохиолдолд хувьдаа НӨАТ-ын 20% хүртэлх буцаалтад хамрагдах боломжгүй бөгөөд
Татварын Ерөнхий Газраас зохион байгуулж буй сугалаанд хамрагдахгүй.
/сугалааны код ирэхгүй/

НӨАТ-ын 20% хүртэлх буцаалт авах нөхцөл:

Бараа худалдан авалт: /Шинэ дугаар, цэнэглэгч карт, утас, төхөөрөмж/

• Онлайн салбараар аливаа барааг худалдан авахад Хувь хүн , Байгууллага
гэсэн 2 сонголт гарч ирэх бөгөөд Хувь хүн сонголтыг дарснаар төлсөн
татварынхаа 20 хүртэлх хувийг буцаан авах, ТЕГ зохион байгуулах сугалаанд
оролцох боломжтой. Хэрэв “Байгууллага”-г сонговол Татвар Төлөгчийн
Дугаар /ТТД/ оруулах сонголт гарч ирэх бөгөөд ТТД-аа оруулснаар Аж ахуй
нэгжийн нэр дээр төлбөрийн баримт авах боломжтой болно. ТЕГ-с зохион
байгуулах сугалаанд хамрагдахгүй.

Нэмэлт мэдээлэл 1

1. Сагсанд байгаа бараа нь 2 өөр байгууллагын бараа, бүтээгдэхүүн /Ulusnet,
Mobicom/ бол 2 төрлийн баримт хэвлэгдэх бөгөөд баримт тус бүр сугалааны код,
Дахин Давтагдашгүй Төлбөрийн Дугаар /ДДТД/ тай байна.

2. Сагсанд байгаа Бараа болон төлбөр төлөлтийн баримт тус бүрийг өөр өөр ААН
дээр авах боломжгүй бөгөөд зөвхөн нэг ААН-н Татвар Төлөгчийн Дугаар /ТТД/
оруулах боломжтой.



Төлбөр төлөлт :
• Хувь хэрэглэгч & Байгууллагын хөнгөлөлттэй үйлчилгээний хэрэглэгч -ийн нэр

дээрх 1 буюу түүнээс дээш тооны дугаарын билл төлөхөд 1 баримт хэвлэж өгөх
бөгөөд “Хувь хүн, Байгууллага” сонголт гарч ирэхгүй.Төлсөн татварынхаа 20
хүртэлх хувийг буцаан авах, ТЕГ-ын зохион байгуулах сугалаанд оролцох
боломжтой.

• Байгууллагын хэрэглэгч вэбээр төлбөр төлөхөд “Байгууллага” сонголт идэвхитэй
байх бөгөөд ТТД оруулах сонголт гарч ирнэ.

• Хувь хэрэглэгч & Байгууллагын 2 дугаарын билл хамт төлөхөд “Байгууллага”
сонголт идэвхитэй байх бөгөөд ТТД оруулах сонголт гарч ирнэ. Хувь хэрэглэгчийн
болон байгууллагын 2 дугаар тус бүрт баримт өгнө.

• Хувь хэрэглэгчийн нэр дээрх дугаарын төлбөр төлөлт нь байгууллага сонголт
дарсныг үл харгалзан НӨАТ-ын 20 хүртэлх хувийг буцаан авах, ТЕГ-с зохион
байгуулах сугалаанд оролцох боломжтой.

• Байгууллагын дугаарын төлбөр төлөх болон бусад Барааг хамтад нь худалдан
авахад “Хувь хүн, Байгууллага” сонголт хамт гарч ирнэ.

• Хэрэв “Хувь хүн” гэж дарвал 2 баримт олгох бөгөөд барааны баримт нь НӨАТ-н 20
хүртэлх хувийг буцаан авах, ТЕГ-с зохион байгуулах сугалаанд оролцох боломжтой.

• “Байгууллага” сонголтыг дарвал 1 баримт өгөх бөгөөд НӨАТ-ын 20% хүртэлх
буцаалтад хамрагдах боломжгүй бөгөөд Татварын Ерөнхий Газраас зохион
байгуулж буй сугалаанд хамрагдахгүй. /сугалааны код ирэхгүй/



Нэмэлт мэдээлэл 2

1. Сагсанд байгаа бараа нь 2 өөр байгууллагын бараа, бүтээгдэхүүн /Ulusnet,
Mobicom/ бол 2 төрлийн баримт хэвлэгдэх бөгөөд баримт тус бүр сугалааны код,
Дахин Давтагдашгүй Төлбөрийн Дугаар /ДДТД/ тай байна.

2. Cons & Corp төлбөрийг хамт төлөх гэж байгаа тохиолдолд төлбөр төлөлтийн
баримт тус бүрийг өөр өөр ААН дээр авах боломжгүй бөгөөд зөвхөн нэг ААН-н
Татвар Төлөгчийн Дугаар /ТТД/ оруулах боломжтой.

Сугалааны код, төлбөрийн баримтаа хаанаас харах боломжтой вэ?

1. Худалдан авалт хийхэд оруулсан и-мэйл хаягаар орж Гүйлгээний баримт хэвлэх
товч дээр дарах.

2. Мобикомын вэб хуудсанд нэвтэрнэ > Миний Сагс > Гүйлгээний түүх > Дэлгэрэнгүй
> Гүйлгээний баримт цэсрүү орно.


