
.................................. ХАМТАРСАН ТУШААЛ 

 

 

2021 оны .. дүгээр сарын ..   өдөр                                                                     Улаанбаатар хот  

Дугаар ..., ....., 

 

Монгол Улсын Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай хуулийн 

6 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь: 

1. “Албан татвар ногдох автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийг бүртгэх, бүртгэлээс 

хасах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.   

   

2. Журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Татварын ерөнхий 

газар /Б.Заяабал/, Гаалийн ерөнхий газар /Б.Асралт/, “Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ 

/Б.Гүрсоронзон/-т тус тус үүрэг болгосугай.  

 

 

                                                             ГАРЫН ҮСЭГ ......................................... 

   

  

  

                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



................................................. 
2021 оны .... дугаар хамтарсан тушаалын хавсралт 

 

 

 

АЛБАН ТАТВАР НОГДОХ АВТОТЭЭВРИЙН БОЛОН ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ 

ХЭРЭГСЛИЙГ БҮРТГЭХ, БҮРТГЭЛЭЭС ХАСАХ ЖУРАМ 

 

 

Нэг.Нийтлэг үндэслэл  

1.1.Энэхүү журмын зорилго нь Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын  тухай 

хуульд заасан албан татвар ногдох автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийг бүртгэх, 

бүртгэлээс хасахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.  

1.2.Албан татвар төлөх үүрэг бүхий этгээдийг татварын алба татвар төлөгчөөр татварын бүртгэл, 

мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэх харилцааг Татвар төлөгчийн бүртгэлийн журмаар зохицуулна. 

 

Хоёр.Албан татвар төлөгчийг бүртгэх 

 

2.1.Татварын ерөнхий хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.17-д заасны дагуу автотээврийн асуудал 

хариуцсан захиргааны байгууллагаас ирүүлсэн мэдээллийг үндэслэн татварын алба хувь хүн, аж 

ахуйн нэгж, байгууллагыг автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар төлөгчөөр, 

албан татвар ногдох автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийг татвар ногдох хөрөнгөөр  

бүртгэнэ. 

2.2.Авто тээврийн асуудал хариуцсан захиргааны байгууллага нь энэ журмын 2.1-т заасан 

мэдээллийг Засгийн газраас баталсан “Төрийн байгууллагаас төрийн болон бусад байгууллагатай 

цахим хэлбэрээр мэдээлэл солилцох, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах журам”-д заасны дагуу 

Үндэсний дата төвийн цахим мэдээллийн санд байршуулах бөгөөд цахим үйлчилгээний системээр 

дамжуулан татварын алба хүлээн авна. 

2.3.Татвар төлөгч нь Татварын ерөнхий хуулийн 26.5-д заасны дагуу мэдээллийн үнэн зөв байдлыг 

хариуцна. 

2.4.Авто тээврийн асуудал хариуцсан захиргааны байгууллага нь автотээврийн болон өөрөө явагч 

хэрэгслийг шинээр бүртгэсэн, шилжилт хөдөлгөөн, өөрчлөлт, хасалтын мэдээллийг энэ журмын 

2.2-т заасны дагуу тухай бүр Үндэсний дата төвийн Цахим мэдээллийн санд байршуулна.  

2.5.Авто тээврийн асуудал хариуцсан захиргааны байгууллага нь тээврийн хэрэгслийн болон 

эзэмшигч, түүний өөрчлөлтийн мэдээллийг үнэн зөв бүртгэх ба зөрүү үүссэн тохиолдолд нэн даруй 

залруулах арга хэмжээг авна. 

2.6.Авто тээврийн асуудал хариуцсан захиргааны байгууллагаас олгосон улс хоорондын  

тээвэрлэлт гүйцэтгэх “С” төрлийн зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдийн тээврийн хэрэгслийг 

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2011 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн хурлаар баталсан  

MNS 6278:2011 стандартыг баримтлан татварын алба татварын ногдлыг татварын бүртгэл, 

мэдээллийн нэгдсэн системд үүсгэх. 

2.7.Авто тээврийн асуудал хариуцсан захиргааны байгууллага нь автотээврийн болон өөрөө явагч 

хэрэгслийн албан татварын төрлөөр татварын өртэй тохиолдолд хувь хүн, хуулийн этгээдийн 

автотээврийн хэрэгсэл авах эрхийн хязгаарлалт тогтоох. 

 

 



Гурав.Албан татвар төлөгчийг бүртгэлээс хасах    

 

3.1.Татварын алба нь албан татвар төлөгчийг бүртгэлээс хасахдаа дараах журмыг баримтална.  

3.1.1.Авто тээврийн асуудал хариуцсан захиргааны байгууллагаас ирүүлсэн автотээврийн болон 

өөрөө явагч хэрэгслийг бүртгэлээс хассан болон шилжилт хөдөлгөөний өөрчлөлтийн талаарх 

мэдээллийг үндэслэн татварын алба татварын төрлийн бүртгэлээс хасаж, мэдээллийн санд 

холбогдох өөрчлөлтийг хийнэ.  

3.1.2.Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар төлөгч нь тээврийн хэрэгслийг 

бүртгэлээс хасуулах болон бусдад шилжүүлэхдээ автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 

албан татварын өр, төлбөр, хураамжийг бүрэн барагдуулсан байна.  

3.1.3.Энэ журмын 3.1.2-т заасны дагуу татварын тооцоо хийсэн тухай тодорхойлолтыг үндэслэн 

авто тээврийн асуудал хариуцсан байгууллага нь автотээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөнийг 

бүртгэнэ.   

3.2.Татварын алба нь автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлгүй болсон татвар төлөгчийг албан 

татварын өр, төлбөрийг барагдуулсан тохиолдолд автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 

татварын төрлийн бүртгэлээс хасна. 

3.3.Гаалийн ерөнхий газар Татварын ерөнхий хуулийн 34 дүгээр зүйлд заасны дагуу тухайн татвар 

төлөгчийн экспорт, импортоор оруулсан автотээврийн хэрэгслийн мэдээллийг тухай бүр төрийн 

мэдээллийн ХУР системээр дамжуулан солилцох бөгөөд тухайн автотээврийн хэрэгслийг бүртгэх, 

бүртгэлээс хасах өөрчлөлтийг мэдээллийн санд хийнэ.      

3.4.Авто тээврийн асуудал хариуцсан захиргааны байгууллага нь Монгол Улсын хилээр гараад 

буцаж орж ирээгүй, эвдэрсэн, байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл, гэнэтийн ослоос шалтгаалан 

эвдэрч цаашид ашиглах боломжгүй болсон автотээврийн хэрэгслийг хасахад эзэмшигчийн 

хүсэлтийг үндэслэн холбогдох хугацааны албан татварыг төлүүлж, татварын албаны татварын 

тодорхойлолтоор өргүй тохиолдолд хасах. 

                                                      

 

 

                                                                          ---о0о--- 

 

 

 

 


