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Үндэслэл,Зорилго:

• НИЙГМИЙН СЭТГЭЛГЭЭ

• ТАТВАР ТЄЛЄХ ХАНДЛАГА

• ИРЭЭДЇЙН ТАТВАР
ТЄЛЄГЧДИЙН ТАТВАРЫН
БОЛОВСРОЛ

• ТАТВАРЫН БААЗ СУУРИЙГ
НЭМЭГДҮҮЛЖ

• ИРГЭН БҮР ТАТВАРЫН
ЭЕРЭГ ХАНДЛАГАТАЙ

• ТАТВАР ТӨЛӨХ СЭТГЭЛГЭЭ
ӨНДӨРТЭЙ НИЙГЭМ БИЙ
БОЛГОХ



ХЭРЭГЖИЖ БАЙСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН 

ХҮРЭЭНД:

• 2010 онд ТЕГ нь БСШУЯ, JICA-Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны
Байгууллага-тай хамтран “Татварын шинэчлэл, ил тодын хөтөлбөр”-ийн
хүрээнд Ирээдүйн татвар төлөгчдөд зориулсан дараах гарын авлага
бэлдсэн:



Дэвшїїлэх санал:

Нийгмийн татварын талаарх сэтгэлгээг єєрчилж, насжилт бїрд

зориулсан татварын боловсрол олгох хєтєлбєрийг олон нийтийн

сїлжээгээр системтэйгээр зохион байгуулж, албаны хэмжээнд

маркетингийн албыг бий болгож, татварын албаны їндэсний

“контент”-ыг бий болгон, нийгмийг сегментэд ангилан

“интертайнмент”-аар боловсролыг олгох



Татварын албаны їйлчилгээний хїрээ

Татварын хууль тогтоомж Татвар тєлєгч

Татварын алба



Хэрэгжүүлэх хєтєлбєр: 

Сургуулийн ємнєх боловсролын
тївшинд:

• Татвар гэдэг ойлголтыг ирээдїйн татвар тєлєгчдєд
нийгмийн харилцаанд орж эхэлж буй сургуулийн
ємнєх боловсролын тївшинд “интертайнмент”
хєтєлбєр буюу анимэйшн, хїїхэлдэйн киногоор нь
ойлгуулан ирээдїйд би сайн дураараа болон албан
журмаар татвар тєлєгч болох нь миний эх оронд,
бидэнд ийм ач тустай байх юм гэдгийг ойлгуулах.



Ерєнхий боловсролын тївшинд:

• БСШУСЯ-тай хамтарч

ерөнхий боловсролын сургуулийн

сургалтын хөтөлбөрт татварын

хичээлийг системтэйгээр оруулж,

сурагч бүр улс эх орны төсвийн

бүрдүүлэлт, зарцуулалт, татварын ач

тусын талаарх суурь боловсрол

сайтай болгох.



Их дээд боловсролын
түвшинд:

• Санхүү, эдийн засгийн чиглэлээр
суралцагч оюутнууд бус их дээд
сургуулийн бүх мэргэжил, чиглэлийн
сургуулиудад татварын талаарх
тодорхой хэмжээний мэдлэг олгох
хичээл хөтөлбөртэй болгож, оюутны
ширээнээс ажилчин нийгэмд шилжиж
буй залуус бүр татвар төлөх өндөр
сэтгэлгээтэй, ажил хөдөлмөр эрхлэн
эхэлсэн үеээсээ сайн дураараа татварын
албанд тайлагнан татвар төлдөг болох
нийгмийг бий болгох



Зорилтод зах зээл

96
155,248

798 572,825

1416 256,718



Нийгмийн хїрээнд:

• Татварын хууль тогтоомжын дагуу
татвар төлөгч өөрөө татвараа
тодорхойлж төлөх үйл ажиллагааг үр
дүнтэй зохион байгуулахад татварын
албанаас олон нийтэд үзүүлэх
үйлчилгээгээ сайжруулан нийгэмд
хандсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэн
нийгмийн сэтгэл зүйг төлөвшүүлэн,
татвар төлөгчдийг эрсдлээс
урьдчилан сэргийлнэ.



Хүрэх үр дүн, дїгнэлт:

Татварын боловсрол олгох контент, интертайнмент хєтєлбєрийг хэрэгжїїлж,
маркетингийн албыг бий болгосноор:

• Иргэн бүр татварын мэдлэг боловсролтой болно.

• Татвар тєлєгч єєрєє татвараа їнэн зєв тодорхойлох нийгмийн сэтгэлгээ
нэмэгдэнэ.

• Ирээдїйн татвар тєлєгчдийн татварын ач холбогдлын талаарх ойлголт бий
болж, ирээдїйд татвар тєлєх сэтгэлгээ нэмэгдэнэ

• Иргэд, татвар тєлєгчдийн татварын байгууллага, засгийн газарт итгэх итгэл
нэмэгдэнэ.

• Татвар тєлєгчдийн эрсдэл буурна.

• Сургалт сурталчилгаа, мэдээ мэдээллийг нээлттэй хїргэснээр идэвхитэй
татвар тєлєгчийн тоо нэмэгдэнэ.



Анхаарал хандуулсанд 

баярлалаа


