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ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 

ДАРГЫН ТУШААЛ 

 

____ оны __ сарын __ өдөр   Дугаар ____     Улаанбаатар хот 

Журам батлах тухай 

Монгол Улсын Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 
дугаар зүйлийн 8.4, Татварын ерөнхий газрын 77 дугаар зүйлийн 77.7.3, Аж ахуйн нэгжийн 
орлогын албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.10 дахь хэсгийг тус тус 
үндэслэн ТУШААХ нь: 

1. “Төлөөний газрыг бүртгэх, бүртгэлээс хасах, албан татвар төлөх, тайлагнах 
журам”-ыг хавсралтаар баталсугай. 

2. Журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Татварын ерөнхий газрын 
зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн болон харьяа нэгжийн дарга нарт даалгасугай. 

3. Батлагдсан журмыг цахим татварын системд нэвтрүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Татварын удирдлага, хамтын 
ажиллагааны газар /Ц.Энхжавхлан/, Татвар төлөгчтэй харилцах газар /Д.Цогзолмаа/, 
Мэдээллийн технологи, статистикийн төв /Х.Батбаяр/-д тус тус үүрэг болгосугай. 

 

 

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР 
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ БӨГӨӨД  
ДЭД ДАРГА     Б.ЗАЯАБАЛ 
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ТӨЛӨӨНИЙ ГАЗРЫГ БҮРТГЭХ, БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ,  
АЛБАН ТАТВАР ТӨЛӨХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ 

Нэг.Нийтлэг үндэслэл 

1.1.Энэ журмын зорилго нь Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай 
хуулийн 6 дугаар зүйл, Монгол Улсаас гадаад улстай байгуулсан “Орлого ба хөрөнгийн 
татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан 
сэргийлэх тухай олон улсын хэлэлцээр” /цаашид “Давхар татварын гэрээ” гэх/-ийн 5, 7 
дугаар зүйлд заасны дагуу төлөөний газрыг албан татвар төлөгчөөр бүртгэх, бүртгэлээс 
хасах, албан татвар төлөх, тайлагнахтай холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино. 

1.2.Давхар татварын гэрээ байгуулаагүй улсын албан татвар төлөгчийг төлөөний 
газарт хамааруулах асуудлыг Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 6 
дугаар зүйлд заасны дагуу хэрэгжүүлнэ. 

1.3.Давхар татварын гэрээ байгуулсан улсын албан татвар төлөгчийг төлөөний 
газарт хамааруулах асуудлыг уг гэрээнд заасны дагуу зохицуулна. 

1.4.Энэ журмаар зохицуулаагүй харилцаанд Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагаа, 
Хөгжлийн Байгууллага болон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас гаргадаг “Орлого ба 
хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас 
урьдчилан сэргийлэх тухай загвар конвенц”-ийн тайлбарыг хэрэглэж болно. 

1.5.Төлөөний газарт хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэхдээ “Татварын хөнгөлөлт, 
чөлөөлөлт эдлүүлэх үйл ажиллагааны журам”-ыг, татварын тайлангаар гарсан алдагдлыг 
шилжүүлэн тооцохдоо “Татварын тайлангаар гарсан алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэн 
тооцох, баталгаажуулах журам”-ыг тус тус баримтална. 

Хоёр.Албан татвар төлөгчийг бүртгэх, бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, 
хасалт хийх 

2.1.Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд 
хамаарах этгээд нь үйл ажиллагаа явуулж эхлэхээс ажлын 14 хоногийн өмнө дараах 
материалыг бүрдүүлж, татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх хүсэлтээ цахимаар болон цаасаар 
татварын албанд гаргана: 

2.1.1.татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх хүсэлтийн маягт-ТГ-01; 
2.1.2.гадаад улсын аж ахуйн нэгжийн Монгол Улсад төлөөний газраа 

байгуулах, үйл ажиллагааны чиглэл, ажиллах хугацаа, удирдлагын нэр, ажиллагсдын тоо 
зэргийг тусгасан шийдвэр; 

2.1.3.гадаад улсын аж ахуйн нэгжийн татвар төлөгчөөр бүртгүүлснийг нотлох 
баримт бичиг; 

2.1.4.гадаад улсын аж ахуйн нэгжийн хуулийн этгээдээр бүртгүүлснийг нотлох 
баримтбичиг /хуулбар/, компанийн дүрэм; /хуулбар/ 

2.1.5.төлөөний газрын хаяг байршлыг нотлох баримт   

2.1.6.төлөөний газрыг удирдах этгээдийг томилсон шийдвэр, итгэмжлэл; 

2.1.7.төлөөний газрын удирдлагын анкет, баримт бичгийн хуулбар /удирдлага 
нь Монгол Улсын иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар, гадаадын иргэн, харьяатын 
асуудал эрхлэх газарт бүртгүүлсэн харьяалалгүй хүний түр үнэмлэх, гадаад паспортын 
хуулбар/; 

2.1.8.төлөөний газрын харилцах банкны дансны дугаар; 
2.1.9.төлөөний газрын эхлэлтийн санхүүгийн тайлан 

2.2.Татварын алба нь энэ журмын 2.1-д зааснаар бүртгүүлээгүй этгээдийг татварын 
бүртгэл, мэдээллийн сан болон бусад холбогдох мэдээлэлд үндэслэн мэдэгдэл хүргүүлнэ.  
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2.3.Төлөөний газар нь цахим татварын системд бүртгэлийн мэдээллээ 
баталгаажуулснаар татварын алба татвар төлөгчийн дугаар, цахим гэрчилгээ олгоно. 

2.4.Татварын алба нь энэ журмын 2.1, 2.2-т заасан үндэслэлээр төлөөний газрыг 
Татварын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан /цаашид “ТБМНС” гэх/-д бүртгэж, татварын 
цахим системд нэвтрэх нэр, нууц үгийг бүртгэлтэй гар утас, цахим хаягаар илгээнэ.  

2.5.Төлөөний газарт татвар төлөгчийн дугаар олгох, хувийн хэргийг бүрдүүлэх, 
шилжүүлэх, бүртгэлийн өөрчлөлт, бүртгэлээс хасах харилцаанд “Татвар төлөгчийн 
бүртгэлийн журам”-ыг баримтална. 

2.6.Төлөөний газраар бүртгүүлэх үүрэг бүхий этгээд төлөөний газраар бүртгүүлээгүй 
болон өөр бусад хуулийн этгээдийн хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь татвар 
төлөх хуулиар хүлээсэн үүрэг хариуцлагаас чөлөөлөгдөх үндэслэл болохгүй. 

Гурав.Албан татвар ногдуулах, төсөвт төлөх 

3.1.Толгой компаниас төлөөний газарт хамаарах татвар ногдох орлого, хасагдах 
зардлыг тодорхойлохдоо  төлөөний газрын хийж гүйцэтгэсэн ажил, үүрэг, ашигласан 
хөрөнгийн байдал, эрсдэл, бусад холбогдох мэдээлэлд үндэслэнэ. 

3.2.Төлөөний газрын албан татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлохдоо Аж ахуйн 
нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.12-д заасны дагуу 
Монгол Улсад байрладаг албан татвар төлөгчийн албан татвар ногдуулах орлоготой ижил 
зарчмаар тодорхойлно. 

3.3.Харилцан хамаарал бүхий этгээдийн хооронд хийгдсэн ажил гүйлгээний бодит 
үнийг Татварын ерөнхий хуулийн 37 дугаар зүйлд заасан зарчимд үндэслэн “Үнэ 
шилжилтийн тохируулга хийх хамгийн тохиромжтой аргыг сонгох, хэрэглэх журам”-ын 
дагуу тодорхойлно. 

3.4.Төлөөний газар нь Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 25 
дугаар зүйлийн 25.1, 25.2-т заасны дагуу албан татвараа өөрөө тодорхойлон ногдуулж, 
төсөвт төлнө.  

3.5.Төлөөний газар нь ашгаа өөрийн толгой аж ахуйн нэгжид шилжүүлсэн 
тохиолдолд Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 
20.2.4-т заасан хувь хэмжээгээр ногдуулж, мөн хуулийн 24 дүгээр зүйлийн  24.2-т заасны 
дагуу суутгана. 

3.6.Төлөөний газар нь өөрийн үйл ажиллагаатай холбогдох Аж ахуйн нэгжийн 
орлогын албан татварын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.6, 4.1.7.а, 4.1.7.г, 4.1.7.д, 
4.1.7.ж, 4.1.7.з, 4.1.7.и, 4.1.7.к-д заасан орлогыг Монгол Улсад байрладаггүй этгээдэд 
шилжүүлсэн тохиолдолд мөн хуулийн 20.2.4-т заасан хувь хэмжээгээр 24 дүгээр зүйлийн 
24.3-т  заасны дагуу албан татвар ногдуулж, суутгана. 

3.7.Суутган төлөгч нь энэ журмын дагуу төлөөний газраар бүртгүүлээгүй этгээдийн 
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.6-д заасан 
Монгол Улсад олсон орлого, мөн хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.7-д заасан Монгол Улсаас 
эх үүсвэртэй олсон орлого, 8 дугаар зүйлийн 8.3-т заасан орлого шилжүүлсэн тохиолдолд 
20 хувиар татвар ногдуулан суутган авч төсөвт төлнө.  

Дөрөв.Татварын тайлан үйлдэх, тушаах 

4.1.Төлөөний газар нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-
д заасны дагуу бүртгэлээ хөтөлж, 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасны дагуу санхүүгийн 
тайлан гаргана. 

4.2.Төлөөний газар нь аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайланг үйлдэж 
тушаахдаа Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд 
заасныг, үнэ шилжилтийн тайлан гүйлдэж тушаахдаа Татварын ерөнхий хуулийн 38 
дугаар зүйлийн 38.1-д заасныг тус тус баримтална.  
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4.3.Монгол Улс болон хилийн гадна гарсан төлөөний газрын үйл ажиллагаатай 
холбоотой анхан шатны баримт, гэрээ хэлцэл, данс бүртгэл, бэлэн мөнгөний баримт, 
зарлагын баримт зэрэг санхүүгийн баримтуудыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 
бүрдүүлж, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хадгална. 

 

Жич: 1. Тайлангийн маягтыг Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангийн маягт 
шинэчлэн батлагдахад төлөөний газарт хамаарах заалтуудыг нэмж оруулан ижил 
маягттай байхаар батлах.Төлөөний газарт хамаарах орлого ашгийг хуваарилсан 
тооцоолол, шинжилгээг хавсаргах 

1. Татвар төлөгчийн бүртгэлийн маягтыг шинэчлэн батлахад төлөөний газраар 
бүртгэгдэж буй үндэслэлийг нэмж оруулан ижил маягттай байхаар батлах 

2. Суутган төлөгчийн үүрэг үүсэх эсэхийг тогтоох шалгуур үзүүлэлт гаргаж өгөх  

3. ААНтайлангийн хавсралтаар 


