
/төсөл/                                                               

 

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 

                                                                            

  

20... оны ... сарын ....өдөр                                 Дугаар    Улаанбаатар хот 

 

 

Тайлангийн маягт, мэдээ, заавар батлах тухай 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 

дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Татварын ерөнхий хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.7.3 дахь 

заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь: 

1.Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тайлангийн маягт (ТТ-03а), тайлангийн 

маягт нөхөх заавар, Тухайн сарын Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдөх 

борлуулалт, Худалдан авалтын бүртгэл, Борлуулалтын бүртгэлийн мэдээ, Гаалийн 

мэдүүлэг, Худалдан авалтын буцаалт болон хөнгөлөлтийн залруулагдах падааны 

жагсаалт, Борлуулалтын буцаалт болон хөнгөлөлтийн залруулагдах падааны жагсаалт,  

Тухайн сард хамаарах барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт, 

импортын падааны жагсаалт, падаан хэрэглэх заавар”, Мал аж ахуй, газар тариалангийн 

үйлдвэрлэл эрхлэгчээс авсан худалдан авалтын мэдээг 1 дүгээр хавсралтаар, Оршин 

суугч бус этгээдээс суутгасан нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тайлангийн маягт (ТТ-

03б), хавсралт мэдээ, нөхөх зааврыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус  баталсугай. 

2. Тушаалыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж, хяналт тавьж, програмчлах ажлыг 

зохион байгуулж ажиллахыг Татварын ерөнхий газрын Татвар төлөгчтэй харилцах газар 

(Д.Цогзолмаа), Мэдээлэл технологи статистикийн төв (Х.Батбаяр), нийслэл, дүүргийн 

татварын газар, хэлтсийн дарга нарт үүрэг болгосугай. 

3. Гааль, татварын ерөнхий газрын даргын  2016 оны 01 дүгээр сарын 18-ны 

өдрийн А/21 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай. 

 

 

 

 

                   ДАРГА                                         Б.ЗАЯАБАЛ 

     

         

 



ТЕГ-ын даргын .... оны .... дугаар сарын .....-ны өдрийн 
 .... дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт 

             

 

Тухайн сарын НӨАТ-аас чөлөөлөгдөх борлуулалт /ТТ-03а-1/ 

                      20..… оны ......-р сар 

 Албан татвар суутган төлөгчийн нэр:  ……………………..                    Регистрийн дугаар:  

Татвар төлөгчийн дугаар:            (төгрөг) 

Огноо 

Тухайн сарын НӨАТ-аас чөлөөлөгдөх 

борлуулалт /өөрт хамаарах 

чөлөөлөгдөх борлуулалтын орлогыг 

гараар бөглөнө/ 

Үүнээс 

Нийт дүн 
Бусад чөлөөлөгдөх борлуулалтын дүн 

НӨАТ хуулийн 13.1.3 

ДДТД Үнийн дүн 

1 2 3 4 5  

      

      

      

      

      

 Нийт  Нийт Нийт 

Нягтлан бодогч  ................................................                /............................................. / 

                                                              (гарын үсэг)                                                     (нэр)                                       

Тайлбар: Тухайн сарын НӨАТ-аас чөлөөлөгдөх борлуулалт хэсэгт ЦТБС-д “чөлөөлөгдөх бараа” шивэх хэсгийн кодоос сонгож бөглөнө. 

                                                                                                                         

 

                                                                                                                       

   

 

                    

                        



ТЕГ-ын даргын .... оны .... дугаар сарын .....-ны өдрийн 
 .... дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт 

 

 
 

Худалдан авалтын бүртгэл /ТТ-03а-3/ 

20..… оны ......-р сар 

 

Албан татвар суутган төлөгчийн нэр:  ……………………..                           Регистрийн дугаар:  

Татвар төлөгчийн дугаар:                                                                                                                 (төгрөг) 

НӨАТ-ын падаан 

НӨАТ-ыг багтаасан 

худалдан авалтын 

нийт дүн 

Худалдан авалт Төлбөр хийсэн 

Огноо 
Дахин давтагдашгүй 

төлбөрийн дугаар 

Борлуулагчийн Албан татвар суутган төлөгчөөс авсан 

Огноо Нийт дүн 

Үүнээс 

Нэр Регистрийн дугаар 

Бараа, ажил, 

үйлчилгээ (БАҮ)-

ний  үнэ 

НӨАТ БАҮ-ний үнэ НӨАТ 

1 2 3 4 5=(6+7) 6 7 8 9=(10+11) 10 11 

           

           

           

           

           

           

           

Нийт дүн        

 

Нягтлан бодогч   ....................................................             /........................................./ 

                    (гарын үсэг)                                       (нэр)                                     

           

                                                                                                                     
 

                    

                        



ТЕГ-ын даргын .... оны .... дугаар сарын .....-ны өдрийн 
 .... дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт 

 

 

Борлуулалтын бүртгэл /ТТ-03а-2/ 

20..… оны ......-р сар 

 

Албан татвар суутган төлөгчийн нэр:  ……………………..                                   Регистрийн дугаар:  

Татвар төлөгчийн дугаар:                                                                                                                  төгрөг 

НӨАТ-ын падаан 
НӨАТ-аас 

чөлөөлөгдөх 

борлуулалтын дүн 

“0” хувьтай 

борлуулалтын дүн 

НӨАТ-ыг  багтаасан 

борлуулалтын нийт 

дүн 

Үүнээс 

Огноо 

Дахин 

давтагдашгүй 

төлбөрийн дугаар 

Худалдан авагчийн 
Бараа, ажил, 

үйлчилгээний  үнэ 
НӨАТ 

Нэр 
Регистрийн 

дугаар 

1 2 3 4 5 6 7=(8+9) 8 9 

         

         

         

         

         

         

Нийт дүн      

 

Нягтлан бодогч   ....................................................             /........................................./ 

                    (гарын үсэг)                                       (нэр)                                       

Тайлбар: 

НӨАТ-аас чөлөөлөгдөх борлуулалт баганад Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн дагуу чөлөөлөгдөх бараа, ажил, үйлчилгээний 

борлуулалтын орлогыг тусгана. 

“0” хувьтай борлуулалтад Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн дагуу 0 хувь хэмжээгээр нэмэгдсэн өртгийн албан татвар ногдох 

бараа, ажил, үйлчилгээний орлого хамаарна.   

                    

                        



 
ТЕГ-ын даргын .... оны .... дугаар сарын .....-ны өдрийн 

 .... дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт 
 

 
 

Гаалийн мэдүүлэг /ТТ-03а-6/ 

20..… оны ......-р сар 

 

Албан татвар суутган төлөгчийн нэр:  ……………………..                                     Регистрийн дугаар:  

Татвар төлөгчийн дугаар:                                                                                                           төгрөг 

№ 
Гаалийн мэдүүлгийн 

дугаар 
Мэдүүлгийн огноо Барааны нэр БАҮ үнэ Гаалийн татвар 

ОАТ /Онцгой 

албан татвар / 
Бусад татвар 

Бараа ажил 

үйлчилгээний нийт дүн 

(НӨАТ-гүй) 

НӨАТ-ын дүн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

Нийт дүн   

 

Нягтлан бодогч   ....................................................             /........................................./ 

                    (гарын үсэг)                                       (нэр)                                       

Тайлбар: 

Гаалийн мэдээ нь “гаалийн мэдүүлэг”-ийн “Хүлээн авагч /импортлогч/” хэсэгт бичигдсэн татвар төлөгчийн НӨАТ-ын тайланд татагдана. 

Тухайн мэдээнд Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн дагуу импортын НӨАТ-ын татвараас чөлөөлөгдөх бараа хамаарахгүй.

                    

                         



ТЕГ-ын даргын .... оны .... дугаар сарын .....-ны өдрийн 
 .... дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт 

 

              

 

Худалдан авалтын буцаалт болон хөнгөлөлтийн залруулагдах падааны жагсаалт /ТТ-03а-5/ 

                      20..… оны ......-р сар 

Албан татвар суутган төлөгчийн нэр:  ……………………..             Регистрийн дугаар:  

Татвар төлөгчийн дугаар:            

 (төгрөг) 

 

 

Нягтлан бодогч  ................................................                /............................................. / 

                                                              (гарын үсэг)                                                     (нэр)                                       

Тайлбар:   Тухайн мэдээнд тайлант сар болон өмнөх сарын худалдан авалтыг тайлант сард буцаасан баримтын нийт дүнд хамаарна.

                    

                        

№ 
Борлуулсан ААН-ийн 

нэр 
Регистрийн дугаар Барааны нэр 

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын падааны (Буцаалт, хөнгөлөлтийг 

тодорхойлох) Дугаар Огноо НӨАТ-гүй үнэ НӨАТ Нийт үнэ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

Нийт дүн     



ТЕГ-ын даргын .... оны .... дугаар сарын .....-ны өдрийн 
 .... дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт 

 

           

Борлуулалт буцаалт болон хөнгөлөлтийн залруулагдах падааны жагсаалт /ТТ-03а-4/ 

                      20..… оны ......-р сар 

Албан татвар суутган төлөгчийн нэр:  ……………………..        Регистрийн дугаар:  

Татвар төлөгчийн дугаар:            

 (төгрөг) 

 

 

Нягтлан бодогч  ................................................                /............................................. / 

                                                              (гарын үсэг)                                                     (нэр)                                       

 

Тайлбар:   Тухайн мэдээнд тайлант сар болон өмнөх сарын борлуулалтыг тайлант сард буцаасан баримтын нийт дүнд хамаарна.  

             
 
 

                    

                        

№ 
  Худалдан авагчийн 

нэр 
Регистрийн дугаар Барааны нэр 

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын падааны (Буцаалт, хөнгөлөлтийг 

тодорхойлох) Дугаар Огноо НӨАТ-гүй үнэ НӨАТ Нийт үнэ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Нийт дүн         



 
ТЕГ-ын даргын .... оны .... дугаар сарын .....-ны өдрийн 

 .... дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт 
 

           

Мал аж ахуй, газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчээс авсан худалдан авалтын мэдээ /ТТ-03а-7/ 

    20..… оны ......-р .. сар 

Албан татвар суутган төлөгчийн нэр:  ……………………..   Регистрийн дугаар:  

Татвар төлөгчийн дугаар:            

 (төгрөг) 

Огноо 

Үйлдвэрлэл эрхлэгчийн 
Бүтээгдэхүүний 

ангилал 
Бүтээгдэхүүний нэр 

Үүнээс 
Үүнээс 

Бизнес эрхлэгч Хувь хүн 

Нэр 
Регистрийн 

дугаар 

Дахин давтагдашгүй 

төлбөрийн дугаар 

Татвар төлөгчийн цэнхэр 

дэвтрийн дугаар 

Нийт худалдан 

авалтын үнэ 

Хасагдах 

цэвэр дүн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

Нийт дүн   

 

 

Нягтлан бодогч  ................................................                /............................................. / 

                                                              (гарын үсэг)                                                     (нэр)                                       

 

Тайлбар:   Бүтээгдэхүүний ангилал хэсэгт зөвхөн Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.4-т хамаарах 

барааг сонгож илгээнэ. /мах-401, сүү-402, өндөг-403, арьс шир-404,  хонь, тэмээний ноос, ноолуур, сарлагийн хөөвөр-405, таван хошуу мал-

406,  төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ-407,  дотооддоо үйлдвэрлэсэн гурил-408/

                    

                        



ТЕГ-ын даргын .... оны .... дугаар сарын .....-ны өдрийн 
 .... дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт 

 

           

Тухайн сард хамаарах барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт, импортын падааны жагсаалт /ТТ-03а-8/ 

    20..… оны ......-р сар 

Албан татвар суутган төлөгчийн нэр:  ……………………..                    Регистрийн дугаар:  

Татвар төлөгчийн дугаар:            

 (төгрөг) 

Огноо 

Дахин 

давтагдашгүй 

төлбөрийн 

дугаар 

Борлуулагчийн НӨАТ-ыг 

багтаасан 

худалдан 

авалтын нийт 

дүн 

Үүнээс Хасагдах 

Барилга байгууламж Тоног төхөөрөмж 

Огноо Нийт дүн 

Үүнээс 

Нэр 
Регистрийн 

дугаар 

Бараа, ажил, 

үйлчилгээ (БАҮ)-

ний үнэ 

НӨАТ 

Бараа, ажил, 

үйлчилгээ (БАҮ)-

ний үнэ 

НӨАТ 
БАҮ-

ний үнэ 
НӨАТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

             

Нийт дүн      Нийт дүн    

 

Нягтлан бодогч  ................................................                /............................................. / 

                                                              (гарын үсэг)                                                     (нэр)                                       

 

Тайлбар:   Тухайн мэдээний “хасагдах” хэсэгт зөвхөн тухайн сард ногдох худалдан авалтын дүн хамаарах бөгөөд тайлангийн маягтын /мөр 

37/-д мэдээний 12 дугаар мөрийн нийт дүнг шивнэ.

                    

                        



 


