
Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

Татварын ерөнхий газрын даргын 
20... оны .... сарын .... -ны өдрийн 

 .... дугаар тушаалын …. хавсралт 

  

             МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА     Маягт ҮББ-01 

МЭДЭГДЭЛ 

 

20... оны ... сарын … өдөр                                 № ...                               ..................... аймаг, хот 

 

“............................................” ..........-ийн ................................................ /албан тушаал/ 
................................. регистрийн дугаартай иргэн ....................................................... овогтой 
.......................................... таныг  ............................. Татварын /газар, хэлтэс/-ийн  ........... тоот 
өрөөнд 20.......оны ..... сарын .... –ний өдрийн ........... цагт татварын улсын байцаагч 
..........................................–тай ирж  уулзахыг мэдэгдье.  
Татварын албаны хаяг/ утас: ........................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
Татвар төлөгч та Татварын ерөнхий хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.8-д заасны дагуу 
шийдвэрийг биелүүлэх үүрэгтэй бөгөөд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүрэлцэн ирээгүй 
тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн 11.19 дүгээр зүйлд заасны дагуу хариуцлага 
оногдуулахыг мэдэгдье.  
Татварын улсын байцаагчийн үйлдсэн мэдэгдэлтэй холбоотой гомдлыг Татварын ерөнхий 
хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.1.1-д заасны дагуу тухайн байцаагчийг шууд харьяалах 
татварын албаны даргад гаргах эрхтэй. 

Мэдэгдэл үйлдсэн:  

...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн   

                                       /хэлтэс, тасаг/-ийн дарга ................... / ..................... / огноо: .............. 
 тэмдэг                               гарын үсэг   овог, нэр 

...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн  

              тэмдэг                   татварын улсын байцаагч ................... / ..................... /   

                               гарын үсэг   овог, нэр  

Хүргүүлсэн тэмдэглэл: а/     - биечлэн  б/     - шуудан  в/      - цахим хэлбэрээр                

 

Гардуулсан тухай тэмдэглэл: Татварын албаны ............................. дугаартай мэдэгдлийг 
........................................................ хаягт оршин суух /байрлах/ “.............................” .........-ийн 
.................................. албан тушаалтай ....................................... регистрийн дугаартай иргэн 
.......................................-д ......оны .......сарын ......-ний өдрийн .......... цагт /биечлэн, шуудан, 
цахим/ гардуулав. 

 

Гардан авсан: ................................../ ............................ /............................ / огноо: .............. 
                          гарын үсэг                           овог, нэр                    албан тушаал 

Шуудангийн хаяг, мэйл хаяг: ................................................. 

 

 

 



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

Татварын ерөнхий газрын даргын 
20... оны .... сарын .... -ны өдрийн 

 ..... дугаар тушаалын …. хавсралт 

  

             МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА     Маягт ҮББ-02 

ШААРДАХ ХУУДАС 

20... оны ... сарын … өдөр                                     № ...                                        ..................... аймаг, хот 

................................. /аймаг, дүүрэг/ ................................. /газар, хэлтэс/-тай харьцдаг, .... оны 
... сарын ...-ний өдрийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн ....................... тоот гэрчилгээ, 
.................... тоот регистрийн дугаартай "................." ......ийн ....... оны ..... сарын ....-ний өдрөөс ..... 
оны ...... сарын .....-ний өдрийг дуусталх хугацааны албан татварын ногдуулалт, төлөлтийн байдалд 
/эрсдэлд суурилсан, татвар төлөгчөөс ирүүлсэн хүсэлт/-ийн дагуу татварын хяналт шалгалт хийх 
ерөнхий /тусгай/ удирдамж, ...... тоот томилолтоор /бүрэн, хэсэгчилсэн/ шалгалтыг ..... оны ... сарын 
....өдрөөс ...... оны ....сарын .... өдрийг хүртэлх хугацаанд .................................. нар хийж гүйцэтгэв. 

Шалгалтын зорилго: Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, зөрчлийг арилгуулах, 
татвар төлөгч таныг эрсдэлээс хамгаалах, зөвлөгөө өгөх, татварын хууль тогтоомжийн даган 
мөрдөлтийг сайжруулахад оршино. 

Шалгалтын хугацаанд илрүүлсэн зөрчлийн тэмдэглэл: 
Зөрчлийн утга: ..................... ......................................................................................................................... 
нь ..................................................................................................................................................... хуулийн 
……........................................ заалтыг зөрчсөн байна.  
Цаашид авах арга хэмжээ: Дээрх зөрчлийг арилгуулах зорилгоор Татварын ерөнхий хуулийн  79.4.2 
дахь заалтыг үндэслэн дараах арга хэмжээг авч ажиллахыг шаардаж байна.  

1. ........................................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................................... 

Зөрчлийг ..... оны .... дүгээр сарын .....-ний өдрийн дотор арилгаж, хариу ирүүлэхийг мэдэгдье. Татвар 
төлөгч та Татварын ерөнхий хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.8-д заасны дагуу шийдвэрийг биелүүлэх 
үүрэгтэй бөгөөд тогтоосон хугацаанд зөрчлийг арилгаагүй тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн 11.19 
дүгээр зүйлд заасны дагуу хариуцлага оногдуулах болно. Татварын улсын байцаагчийн үйлдсэн 
шаардах хуудастай холбоотой гомдлыг Татварын ерөнхий хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.1.1-д 
заасны дагуу тухайн байцаагчийг шууд харьяалах татварын албаны даргад гаргах эрхтэй. 

Шаардах хуудас бичсэн:  

...........................Татварын /газар, хэлтэс/-ийн хяналт шалгалтын  

                           /хэлтэс, тасаг/-ийн дарга ............................ / ........................ / огноо: .............. 
         тэмдэг                 гарын үсэг    овог, нэр 

........................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн хяналт шалгалтын /хэлтэс, тасаг/-ийн 
                            татварын улсын байцаагч ............................ / ........................ / 
        гарын үсэг    овог, нэр 

                                                                        ............................ / ........................ / 
        гарын үсэг    овог, нэр 

Хүргүүлсэн тэмдэглэл: а/     - биечлэн  б/     - шуудан   в/     - цахим хэлбэрээр                

 

Гардуулсан тухай тэмдэглэл:  Татварын албаны .............................. дугаартай шаардах хуудсыг 
......................................................................... хаягт оршин суух /байрлах/ “..........................” .......-ийн 
......................... албан тушаалтай ...........................регистрийн дугаартай иргэн ...............................-д   
.... оны .... сарын .... өдрийн .......... цагт /биечлэн, шуудан, цахим/ гардуулав.  

Гардан авсан:  .................................../ ............................ /............................ /   огноо: .................        
                                   гарын үсэг                    овог, нэр                 албан тушаал 

Шуудангийн хаяг, мэйл хаяг: .................................................



 

 

Татварын ерөнхий газрын даргын 
20... оны .... сарын .... -ны өдрийн 

 ..... дугаар тушаалын …. хавсралт 

  

             МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА     Маягт ҮББ-03 

БИТҮҮМЖЛЭХ АКТ 

20… оны ... сарын … өдөр                         № .......                                       .............. аймаг, хот 
 

Эд хөрөнгө битүүмжилж буй газрын хаяг ……………………………………… 
………………………………………………………………..-т байрлах................................ /аймаг, 
нийслэл, сум, дүүрэг/-ийн ......................................... татварын улсын байцаагч 
........................................ би хөндлөнгийн гэрчээр  

1. ......................... ажилтай ........................ /аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг/-ийн ......... 
/баг, хороо/-д амьдрах, .......................... регистрийн дугаартай ........................... овогтой 
........................ –ыг; 

2. ................................. ажилтай ........................ /аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг/-ийн 
......... /баг, хороо/-д амьдрах, ........................ регистрийн дугаартай ........................... овогтой 
...................... нарыг оролцуулан ...................... /аймаг, нийслэл, дүүрэг/-ийн Татварын /газар, 
хэлтэс/-ийн ..... оны .... сарын ....-ний өдрийн ............................... дугаар нэхэмжлэлд заасан 
....................................... төгрөгийн татварын өрийг гаргуулахаар Татварын ерөнхий хуулийн 
60 дугаар зүйлийн 60.7, 79.4.9-т заасны дагуу акт үйлдэж, мөн хуулийн 60.1-д заасны дагуу 
доорх жагсаалтад дурдсан .......................................... нэр төрлийн хөрөнгийг битүүмжилж, 
захиран зарцуулах эрх, бусдад шилжүүлэхийг хориглов. 

Битүүмжлэх ажиллагааны явцад ................. дугаартай лац /хэв, дардас/-аар лацадсан. 
Битүүмжилсэн эд хөрөнгийг ................................... /татвар төлөгч, түүний гэр бүлийн гишүүн, 
гэрээ байгуулсан бусад этгээд/-ны хадгалалт, хамгаалалтад хүлээлгэн өгч, битүүмжилсэн 
эд хөрөнгийг захиран зарцуулсан, үрэгдүүлсэн, шилжүүлсэн тохиолдолд Зөрчлийн тухай 
хуулийн 11.19 дүгээр зүйлд заасны дагуу хариуцлага оногдуулахыг мэдэгдье. 

Танилцсан: .................................../ ............................ /............................ /   огноо: .................        
                                   гарын үсэг                      овог нэр                   албан тушаал 

Эд хөрөнгө битүүмжлэх ажиллагаанд төлбөр төлөгч, түүний төлөөлөгч, гэр бүлийн гишүүд, 
бусад этгээд болох :  
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. нар байлцав.



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

БИТҮҮМЖИЛСЭН ЭД ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ 

№ 
Эд хөрөнгийн нэр 

/хаяг, байршил, бүртгэлийн 
дугаар/ 

Элэгдэл, 
шинж чанар 

О
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х
 

тэ
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э
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Ү
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э
л

э
х
 

н
э
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о
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э
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э
 

Нэг 
бүрийн 

үнэ 
Бүгд үнэ 

        

        

        

Эд хөрөнгийг битүүмжлэхэд байлцсан татвар төлөгч болон бусад этгээдээс гаргасан санал, 
хүсэлтийн агуулга, түүнийг татварын албанаас шийдвэрлэсэн байдал:  

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Татвар төлөгч нь Татварын ерөнхий хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.8-д заасны дагуу 
шийдвэрийг биелүүлэх үүрэгтэй бөгөөд татварын улсын байцаагчийн үйлдсэн хөрөнгө 
битүүмжлэх акттай холбоотой гомдлыг Татварын ерөнхий хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 
81.1.1-д заасны дагуу тухайн байцаагчийг шууд харьяалах татварын албаны даргад гаргах 
эрхтэйг мэдэгдэв.  

Акт үйлдсэн:  

Ажлын хэсгийн дарга: ................................... / ............................. / огноо: ................. 
               гарын үсэг   овог, нэр 

Гишүүд:                        ................................... / ............................. / огноо: ................. 
             гарын үсэг   овог, нэр    

   ................................... / ............................ / огноо: ................. 
             гарын үсэг   овог, нэр 

Танилцсан: 

Хөндлөнгийн гэрч:       .................................. / ............................./ огноо: ................. 
             гарын үсэг   овог, нэр 

Байлцсан этгээд:         .................................. / ............................/ огноо: .................. 
             гарын үсэг   овог, нэр 

Битүүмжилсэн эд  хөрөнгийг хадгалагч: 

    …..…....................... / ............................./ огноо: .................. 
             гарын үсэг   овог, нэр 

 

Гардуулсан тухай тэмдэглэл: Татварын албаны ............................. дугаартай хөрөнгө 
битүүмжлэх актыг ..................................... хаягт оршин суух /байрлах/ “.........................” .........-
ийн ............................... албан тушаалтай .................... регистрийн дугаартай иргэн 
................................-д ......оны .......сарын ......-ний өдрийн ..........цагт /биечлэн, шуудан, 
цахим/ гардуулав.  

Гардан авсан: ................................../ ............................ /............................ / огноо:.................        
                                   гарын үсэг                           овог, нэр                   албан тушаал 

Шуудангийн хаяг, мэйл хаяг: ................................................. 



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

Татварын ерөнхий газрын даргын 
20... оны .... сарын .... -ны өдрийн 

 ..... дугаар тушаалын …. хавсралт 

  

             МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА   Маягт ҮББ-03А 

БИТҮҮМЖЛЭХ АКТ 
/хүчингүй болгох тухай/ 

 

20… оны ... сарын … өдөр                         № .......                                         .............. аймаг, хот 

.............................................../аймаг, нийслэл, дүүрэг/-ийн Татварын /газар, хэлтэс/-
ийн ..... оны .... сарын ......-ний өдрийн ............. дугаар эд хөрөнгө битүүмжлэх актаар хийсэн 
битүүмжлэлийг Татварын ерөнхий хуулийн  60 дугаар зүйлийн 60.8 дахь хэсгийг үндэслэн 
ТОГТООХ нь: 

1.Татвар төлөгч  ...............................................-ний татварын өрөнд ......... оны ...... 
сарын ........-ний өдрийн ........ дугаар актаар битүүмжилсэн ...................................................... 
......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
эд хөрөнгийг битүүмжилсэн шийдвэрийг хүчингүй болгосугай. 

2.Актын хувийг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газар болон бүртгэх 
байгууллага, татвар төлөгч нарт хүргүүлэхийг .......................................... татварын улсын 
байцаагч ............................. овогтой .......................................-д даалгасугай.  

 

Акт үйлдсэн:  

Ажлын хэсгийн дарга:  ................................... / ............................. /  
               гарын үсэг   овог, нэр 

Танилцсан: 

Татварын улсын байцаагч: .................................... / ............................. / огноо: ................. 
              гарын үсэг   овог, нэр 

           .................................... / ............................. / огноо: ................. 
                           гарын үсэг   овог, нэр 

 

Гардуулсан тухай тэмдэглэл:  Татварын албаны ............................. дугаартай хөрөнгө 
битүүмжлэх актыг хүчингүй болгох тухай шийдвэрийг ............................ хаягт оршин суух 
/байрлах/ “.........................” .........-ийн ............................... албан тушаалтай .................... 
регистрийн дугаартай иргэн ................................-д ......оны .......сарын ......өдрийн .......... цагт 
/биечлэн, шуудан, цахим/ гардуулав.  

Гардан авсан:   ................................../ ............................ /............................ / огноо: .................        
                                       гарын үсэг               овог, нэр                   албан тушаал 

Шуудангийн хаяг, мэйл хаяг: ................................................. 

 



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

 Татварын ерөнхий газрын даргын 
20... оны .... сарын .... -ны өдрийн 

..... дугаар тушаалын …. хавсралт 

  

             МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА     Маягт ҮББ-04 

БИТҮҮМЖЛЭЛИЙН ХУУДАС 
/татвар төлөгчид/ 

 

20… оны ... сарын … өдөр                         № .......                                         .............. аймаг, хот 

.................................. /аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг/-ийн Татварын /газар, хэлтэс/-тэй 
харьцдаг .................................... регистрийн дугаартай ................................ татвар төлөгч та 
татварын улсын байцаагчийн ............................. дугаартай нэхэмжлэхэд заасан ……........... 
төгрөг ...... мөнгөний татварын өрийг төлөөгүй тул Татварын ерөнхий хуулийн  65, 66 дугаар 
зүйлийн 66.1-д заасныг тус тус үндэслэн: 

      1.Хөрөнгийн нэр: ...................................................................................................................... 

2.Байршил: ............................................................................................................................... 

      3.Шинж чанар, тоо: .................................................................................................................. 

4.Хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар: ................................. –тай хөрөнгийг   

..................... татварын албаны  даргын .... оны ..... сарын ......-ний өдрийн ............. тоот 
тушаалаар татварын албаны мэдэлд авахаар шийдвэрлэлээ. 

Татвар төлөгч нь Татварын ерөнхий хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.8-д заасны дагуу 
шийдвэрийг биелүүлэх үүрэгтэй бөгөөд татварын улсын байцаагчийн үйлдсэн 
битүүмжлэлийн хуудастай холбоотой гомдлыг Татварын ерөнхий хуулийн 81 дүгээр 
зүйлийн 81.1.1-д заасны дагуу тухайн байцаагчийг шууд харьяалах татварын албаны 
даргад гаргах эрхтэй.  

 

Битүүмжлэх мэдэгдэх хуудас үйлдсэн:  

...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн   

                                       /хэлтэс, тасаг/-ийн дарга ................... / ..................... / огноо: .............. 
 тэмдэг                      гарын үсэг    овог, нэр 

...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн  

                                       татварын улсын байцаагч ................... / ..................... / 

            гарын үсэг    овог, нэр 

Хүргүүлсэн тэмдэглэл: а/     - биечлэн  б/     - шуудан  в/      - цахим хэлбэрээр                

 

Гардуулсан тухай тэмдэглэл:  Татварын албаны ..................................... дугаартай 
битүүмжлэлийн  хуудсыг ................................. хаягт оршин суух /байрлах/ “.........................” 
.........-ийн ........................... албан тушаалтай .................... регистрийн дугаартай иргэн 
................................-д   ......оны .......сарын ......-ний өдрийн ........ цагт /биечлэн, шуудан, 
цахим/ гардуулав.  

Гардан авсан:   ................................../ ............................ /............................ /   огноо: ................        
                                          гарын үсэг               овог, нэр                   албан тушаал 

Шуудангийн хаяг, мэйл хаяг: ................................................. 

  



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

Татварын ерөнхий газрын даргын 
20.... оны .... сарын .... -ны өдрийн 

  ..... дугаар тушаалын …. хавсралт 

     

 

 

НӨХӨН НОГДУУЛАЛТЫН АКТ 

/ ...... аймаг, хот, ....... сум, дүүрэг, 

....... баг, гудамж, ......... 

Утас: (976) ............................../ 

 .........................................................-Д 

 

20… оны ... сарын … өдөр                                  № .......                                .............. аймаг, хот   

Татварын ногдуулалт, төлөлтийг  
              шалгасан тухай 

................................. /аймаг, дүүрэг/ ................................. /газар, хэлтэс/-тай харьцдаг, 
.... оны ... сарын ...-ний өдрийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн ....................... тоот 
гэрчилгээ, .................... тоот регистрийн дугаартай ".............................." ......-ийн ....... оны ..... 
сарын ....-ний өдрөөс ..... оны ...... сарын .....-ний өдрийг дуусталх хугацааны албан татварын 
ногдуулалт, төлөлтийн байдалд /эрсдэлд суурилсан, татвар төлөгчөөс ирүүлсэн хүсэлт/-
ийн дагуу татварын хяналт шалгалт хийх ерөнхий /тусгай/ удирдамж, ...... тоот томилолтоор 
/бүрэн, хэсэгчилсэн/ шалгалтыг ..... оны ... сарын ....-ний өдрөөс ...... оны ....сарын ....-ний 
өдрийг хүртэлх хугацаанд .................................. нар хийж гүйцэтгэв. 

ТЭМДЭГЛЭХ НЬ: 

 

 

 



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

Татварын ерөнхий хуулийн 28, 29 дүгээр зүйл болон татварын хууль, тогтоомжийн 
холбогдох (тэмдэглэх хэсэгт бичигдсэн) заалтыг тус тус зөрчиж, татварын хяналт 
шалгалтаар нийт .......... төгрөгийн зөрчил илэрснийг тэмдэглээд Татварын ерөнхий хуулийн 
42.1, 79.1, 79.4.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ: 

Татварын ерөнхий хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1, 39.2, 40 дүгээр зүйлийн 40.6.1, 82 дугаар 
зүйлийн 82.1, 82.2 /сонголтоор/, мөн хуулийн 73 дугаар зүйлийн 73.1 дэх хэсгийг тус тус 
үндэслэн ........ төгрөгийн нөхөн татвар, ......... төгрөгийн торгууль, .......... төгрөгийн алданги, 
нийт ................ төгрөгийн төлбөр төлүүлэхээр акт тогтоов. Актыг гардуулснаас хойш ажлын 
15 өдрийн дотор нэхэмжлэхийн дагуу төлж барагдуулахыг ................................. –д 
даалгасугай. 

Акт нь: тэмдэглэх, тогтоох хэсгээс бүрдэх бөгөөд хавсаргасан баримт бүхий бүгд .... 
хуудастай. /Энэхүү акт нь хавсралтын хамт хүчинтэй/ 

 

Акт тогтоосон:  

...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн хяналт шалгалтын /хэлтэс, тасаг/-ийн 

          тэмдэг                    татварын улсын байцаагч ................................... / ............................. / 
                        гарын үсэг     овог, нэр                                                                                      

................................... / ............................. / 
                   гарын үсэг  овог, нэр 

Хянан баталгаажуулсан:  

...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн хяналт шалгалтын  

                тэмдэг              /хэлтэс, тасаг/-ийн дарга ................... / ..................... / огноо: .............. 
                    гарын үсэг   овог, нэр                                                                                      

Актыг зөвшөөрсөн:  

"..........................." ............-ийн 

Захирал:   .................................... / ............................. / 
     гарын үсэг  овог, нэр 

Нягтлан бодогч:   .................................... / ............................. /  
гарын үсэг  овог, нэр 

 

Татвар төлөгч .............. миний бие энэхүү актаар тогтоосон нийт .............. төгрөгийн 
төлбөрөөс .............. төгрөгийн төлбөр /Маягт-ХШ06/02/-ийг актыг гардуулснаас хойш ажлын 
15 өдрийн дотор ..................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн үүсгэсэн нэхэмжлэхийн дагуу 
төлөхөөр зөвшөөрч, .............. төгрөгийн төлбөрийг зөвшөөрөхгүй байгаа бөгөөд актыг 
гардан авснаас хойш 30 хоногийн дотор Татварын албаны дэргэдэх Маргаан таслах зөвлөл 
болон шүүхийн байгууллага, эрх бүхий этгээд, түүний төлөөлөгчид хандахаар шийдвэрлэв.  

Гардан авсан: ............................/ ......................... /............................ /     огноо:.................        
                                      гарын үсэг              овог, нэр                 албан тушаал 

      



  

Татварын ерөнхий газрын даргын 
20.... оны .... сарын .... -ны өдрийн 

  ..... дугаар тушаалын …. хавсралт 
 

 

 

       НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН  
ТАТВАРЫН НОГДУУЛАЛТ, ТӨЛӨЛТИЙГ 

БАТАЛГААЖУУЛСАН АКТ  

/ ...... аймаг, хот, ....... сум, дүүрэг, 

....... баг, гудамж, ......... 

Утас: (976) ............................../ 

 .........................................................-Д 

 

20… оны ... сарын … өдөр                                 № .......                                .............. аймаг, хот   

  Суутган төлөгчийн албан татварын 
ногдуулалт, төлөлтийг шалгасан тухай 

................................. /аймаг, дүүрэг/ ................................. /газар, хэлтэс/-тай харьцдаг, 
.... оны ... сарын ...-ний өдрийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн ....................... тоот 
гэрчилгээ, .................... тоот регистрийн дугаартай "................." ......-ийн ....... оны ..... сарын 
....-ний өдрөөс ..... оны ...... сарын .....-ний өдрийг дуусталх хугацааны нэмэгдсэн өртгийн 
албан татварын ногдуулалт, төлөлтийн байдалд /эрсдэлд суурилсан, татвар төлөгчөөс 
ирүүлсэн хүсэлт/-ийн дагуу татварын хяналт шалгалт хийх ерөнхий /тусгай/ удирдамж, ...... 
тоот томилолтоор /бүрэн, хэсэгчилсэн/ шалгалтыг ..... оны ... сарын ....-ний өдрөөс ...... оны 
....сарын .... –ний өдрийг хүртэлх хугацаанд .................................. нар хийж гүйцэтгэв. 

ТЭМДЭГЛЭХ НЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

Татварын ерөнхий хуулийн 28, 29 дүгээр зүйл болон нэмэгдсэн өртгийн албан татварын 
хууль /актын хавсралтад бичигдсэн/-ийн заалтыг тус тус зөрчиж, татварын хяналт 
шалгалтаар нийт .......... төгрөгийн зөрчил илэрснийг тэмдэглээд Татварын ерөнхий хуулийн 
45 дугаар зүйлийн 45.2, 79 дүгээр зүйлийн 79.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ: 

1.Татварын ерөнхий хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.1 дэх хэсгийг үндэслэн ........ төгрөгийн 
нөхөн татварыг тайлангийн илүү төлөлтөөс суутган тооцож, "................................." .......-ийн 
.... оны ... сарын ...-ний өдрийн байдлаар төсвөөс буцаан авах нэмэгдсэн өртгийн албан 
татварын үлдэгдлийг ............  төгрөгөөр баталгаажуулав.      
   

2.Баталгаажуулсан нэмэгдсэн өртгийн албан татварын илүү төлөлтөөс:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

         а/ .................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн дараагийн хугацаанд төлөх 
нэмэгдсэн өртгийн албан татварт .................................................... төгрөгийг суутган тооцох;                                                                                                                                                                                                                                                                                          

         б/ татварын албанаас үүсгэсэн ...................... дугаартай нэхэмжлэхийн дагуу тухайн 
хугацаанд төлбөл зохих /татварын төрөл сонгохоор/ албан татварт 
................................................... төгрөгийг  шилжүүлэх;          

         в/ ".................................." .........-ийн төсвөөс буцаан авах ................................. төгрөгийг 
татвар төлөгчийн ................ банкан дахь ....................... тоот дансанд шилжүүлэхээр тогтоов. 

 

Акт тогтоосон :  

...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн хяналт шалгалтын /хэлтэс, тасаг/-ийн 

              тэмдэг                   татварын улсын байцаагч ................................... / ............................. / 
                  гарын үсэг  овог, нэр 

                                                                                   .................................... / ............................. / 
                  гарын үсэг  овог, нэр 

Хянан баталгаажуулсан:  

...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн хяналт шалгалтын  

               тэмдэг                 /хэлтэс, тасаг/-ийн дарга ................... / ..................... / огноо: .............. 
                     гарын үсэг овог, нэр 

Акт зөвшөөрсөн:  

"..........................." ............-ийн 

Захирал:   .................................... / ............................. / 
     гарын үсэг  овог, нэр 

Нягтлан бодогч:  .................................... / ............................. /  
          гарын үсэг  овог, нэр 

Татвар төлөгч .............. миний бие энэхүү актаар баталгаажуулсан ..... төгрөгийн төсвөөс 
буцаан авах үлдэгдлийг зөвшөөрөхгүй байгаа бөгөөд актыг гардан авснаас хойш 30 
хоногийн дотор Татварын албаны дэргэдэх Маргаан таслах зөвлөл болон шүүхийн 
байгууллагад хандахаар шийдвэрлэв.  

Гардан авсан:  ............................/ ......................... /......................... /   огноо:.................        
                                       гарын үсэг      овог, нэр                албан тушаал 

      



  

Татварын ерөнхий газрын даргын 
20.... оны .... сарын .... -ны өдрийн 
..... дугаар тушаалын …. хавсралт 

  

 

 

ИЛТГЭХ ХУУДАС 

/ ...... аймаг, хот, ....... сум, дүүрэг, 

....... баг, гудамж, ......... 

Утас: (976) ............................../ 

 .........................................................-Д 

 

20… оны ... сарын … өдөр                                 № .......                                .............. аймаг, хот   

Татварын ногдуулалт, төлөлтийг  
             шалгасан тухай 

................................. /аймаг, дүүрэг/ ................................. /газар, хэлтэс/-тай харьцдаг, 
.... оны ... сарын ...-ний өдрийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн ....................... тоот 
гэрчилгээ, .................... тоот регистрийн дугаартай "................." ......ийн ....... оны ..... сарын 
....-ний өдрөөс ..... оны ...... сарын .....-ний өдрийг дуусталх хугацааны албан татварын 
ногдуулалт, төлөлтийн байдалд /эрсдэлд суурилсан, татвар төлөгчөөс ирүүлсэн хүсэлт/-
ийн дагуу татварын хяналт шалгалт хийх ерөнхий /тусгай/ удирдамж, ...... тоот томилолтоор 
/бүрэн, хэсэгчилсэн/ шалгалтыг ..... оны ... сарын ....-ний өдрөөс ...... оны ....сарын ....-ний  
өдрийг хүртэлх хугацаанд .................................. нар хийж гүйцэтгэв. 

ТЭМДЭГЛЭХ НЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

Шалгалтад хамрагдсан хугацааны албан татварын ногдуулалт, төлөлтийн байдалд зөрчил 
илрээгүй тул Татварын ерөнхий хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1, 79 дүгээр зүйлийн 79.1, 
79.4.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн илтгэх хуудас үйлдэв. 

 

Илтгэх хуудас үйлдсэн: 

...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн хяналт шалгалтын /хэлтэс, тасаг/-ийн 

             тэмдэг                  татварын улсын байцаагч ................................... / ............................. / 
                     гарын үсэг  овог, нэр 

                                                                                   .................................... / ............................. /
                     гарын үсэг  овог, нэр 

Хянан баталгаажуулсан:  

...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн хяналт шалгалтын  

              тэмдэг                  /хэлтэс, тасаг/-ийн дарга ................... / ..................... / огноо: .............. 
          гарын үсэг   овог нэр 

Танилцсан: 

"..........................." ............-ийн 

Захирал:      .................................... / ............................. / 
                    гарын үсэг       овог, нэр 

Нягтлан бодогч: .................................... / ............................. /  
                   гарын үсэг       овог, нэр  

Гардан авсан:   ............................/ ......................... /......................... /  огноо:.................       
                                                     гарын үсэг                  овог, нэр               албан тушаал 

 

 

  



  

Татварын ерөнхий газрын даргын 
20.... оны .... сарын .... -ны өдрийн 

  ..... дугаар тушаалын …. хавсралт 

  

             МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА     Маягт ҮББ-08 

ТЭМДЭГЛЭЛ 
/Татварын албаны нийтлэг ажиллагааны/ 

 

20... оны ... сарын … өдөр                               № ...                               ..................... аймаг, хот 

Нийтлэг ажиллагааг хэрэгжүүлэх үндэслэл: 
        а/     - хяналт шалгалт хийх    б/     - татварын өр хураах  в/     - мэдээлэл солилцох                
 
Томилолтын дугаар: ......................... 
Томилолтын хугацаа: ...оны ...сарын ...-ний өдрөөс ...оны ...сарын ...-ний өдрийн хүртэл 
Томилогдсон: : 

1.Татварын улсын байцаагчийн нэр: ................................. 
2.Татварын улсын байцаагчийн нэр: .................................  

Татвар төлөгчийн нэр: “....................................................” ........   
Татвар төлөгчийн дугаар: ................. 
Татвар төлөгчид урьдчилан мэдэгдсэн эсэх: /тийм, үгүй/ 

Татварын ерөнхий хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх хэсгийг удирдлага болгон нийтлэг 
ажиллагаа /үзлэг, тооллого, ажлын зураг авалт, мэдээ, мэдээлэл, баримт цуглуулах 
/доогуур нь зурах/-г хэрэгжүүлэв.  

Нийтлэг ажиллагааг хэрэгжүүлэх байршил, хаяг: ...................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

Нийтлэг ажиллагааг хэрэгжүүлэх хөрөнгө, байгууламжийн мэдээлэл: .................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

Нийтлэг ажиллагаанд дараах этгээдүүд оролцов:  
1. Уг зүйлийг өмчлөгч, эзэмшигч /овог, нэр, эрхэлдэг ажил, гэрийн хаяг, холбоо барих 
мэдээлэл/ ....................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
2. Түүний хууль ёсны төлөөлөгч /овог, нэр, эрхэлдэг ажил, гэрийн хаяг, холбоо барих 
мэдээлэл/ ....................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
3. Хөндлөнгийн гэрч /овог, нэр, эрхэлдэг ажил, гэрийн хаяг, холбоо барих мэдээлэл/ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
4. Хөндлөнгийн гэрч гэрч /овог, нэр, эрхэлдэг ажил, гэрийн хаяг, холбоо барих мэдээлэл/   
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

5. Мэргэжилтэн /овог, нэр, эрхэлдэг ажил, гэрийн хаяг, холбоо барих мэдээлэл/ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 

НИЙТЛЭГ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН ТАЛААР: 
/тодорхой, дэлгэрэнгүй бичих/ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

  



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

 
НИЙТЛЭГ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЕД ГАРГУУЛАН АВСАН БАРИМТ,  

ЦУГЛУУЛСАН МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ 

Д/д 
Мэдээ, мэдээлэл, 

баримтын нэр 
Тоо, 

ширхэг 
Баримтжуулсан 

хэлбэр 
Төлбөрийн 
мэдээлэл 

Тайлбар 

      

      

 
НИЙТЛЭГ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЕД ГАРГУУЛАН АВСАН БАРИМТ, 

МАТЕРИАЛЫГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН ЭСЭХ ТЭМДЭГЛЭЛ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 

НИЙТЛЭГ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЕД ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ: 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 

НИЙТЛЭГ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЕД ИЛЭРСЭН ЗӨРЧЛИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ: 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 

НИЙТЛЭГ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЕД ХУРААН АВСАН 
БИТҮҮМЖИЛСЭН ЗҮЙЛСИЙН ТУХАЙ: 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
 
Нийтлэг ажиллагааны тэмдэглэлтэй танилцсан оролцогчийн санал, хүсэлт:  
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

Нийтлэг ажиллагааг  20..... оны ...... сарын .......-ний өдрийн ....... цаг ..... минутаас эхлэн 20... 
оны .... сарын ......-ний өдрийн ..... цаг ..... минут хүртэл нийт ..... цаг ..... удаагийн 
давтамжтайгаар  хийж гүйцэтгэв.  

 
НИЙТЛЭГ АЖИЛЛАГААГ ХЭРЭГЖЭЭГҮЙ ШАЛТГААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ: 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
 
Тэмдэглэл үйлдсэн: 
Татварын улсын байцаагч: .................................../ ................................./  
                                                        гарын үсэг                            овог, нэр 

Татварын улсын байцаагч: .................................../ ................................./  
                                                        гарын үсэг                            овог, нэр 

Танилцсан:  
Өмчлөгч, эзэмшигч: ..................................../ ................................/ огноо: ........... 
                                            гарын үсэг                            овог, нэр 

Хууль ёсны төлөөлөгч: .............................../ ................................/ огноо: ........... 
                                            гарын үсэг                            овог, нэр 

Хөндлөнгийн гэрч: ....................................../ ................................/ огноо: ........... 
                                            гарын үсэг                            овог, нэр 

Мэргэжилтэн: ............................................./ ................................/ огноо: ........... 
                                            гарын үсэг                            овог, нэр 

Танилцсан: 

Татварын /газар, хэлтэс/-ийн   
/хэлтэс, тасаг/-ийн дарга      .............................. / ................................. / огноо: .............. 
                                  гарын үсэг                овог, нэр 



  

Маягт ҮББ-08-ын хавсралт 

 

ТООЛЛОГЫН БҮРТГЭЛ        

Д/д Хөрөнгийн нэр Хэмжих нэгж Тоо, хэмжээ Тайлбар 

     

     

     

Тооллогын тэмдэглэлтэй танилцсан оролцогчийн санал, хүсэлт:  

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Тооллого хийсэн: 

Татварын улсын байцаагч: .................................../ ................................./  
                                              гарын үсэг               овог, нэр  

Татварын улсын байцаагч: .................................../ ................................./  

                                              гарын үсэг               овог, нэр  

Тооллогод оролцогч:  

Эзэмшигч: ................................................./ ................................./ огноо: .............. 
                                             гарын үсэг               овог, нэр  

Хууль ёсны төлөөлөгч: ............................/ ................................./ огноо: .............. 
                                             гарын үсэг               овог, нэр    

Нягтлан бодогч:      ..................................../ ................................/ огноо: .............. 
                                             гарын үсэг               овог, нэр  

Нутгийн захиргааны 
Байгууллагын төлөөлөгч: ..................................../ ................................/ огноо: .............. 
                                             гарын үсэг               овог, нэр  

 

Тооллогод хамрагдвал зохих бараа материал, эд хөрөнгийг бүрэн тоолуулсан:  

             Эд хариуцагч: ................................................./ ................................./ огноо: ..............             

                                             гарын үсэг               овог, нэр  

 

 

 

 

 

 

 

 



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

Татварын ерөнхий газрын даргын 
20.... оны .... сарын .... -ны өдрийн 

  ..... дугаар тушаалын …. хавсралт 

  

            МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА    Маягт ҮББ-08А 

ТЭМДЭГЛЭЛ 
/эд хөрөнгө битүүмжилсэн тухай/ 

20... оны ... сарын … өдөр                               № ...                               ..................... аймаг, хот 

Татварын албаны нэр: ...................................................................... 
Татварын улсын байцаагчийн нэр ................................................... 
Татвар төлөгчийн нэр: ...................................................................... 
Татвар төлөгчийн регистрийн дугаар: ............................................. 
Татвар төлөгчийн хаяг: ..................................................................... 

 
Татварын ерөнхий хуулийн 60 дугаар зүйлд заасныг үндэслэн ................................... 

/байршилд/, ........................................................................................... эд хөрөнгийг битүүмжлэх 
ажиллагааг гүйцэтгэв. Битүүмжлэх ажиллагааг 20…...оны ..... сарын .....-ний өдрийн .....цаг, 
минутад эхлэн 20 …. оны ..... сарын ......-ний өдрийн ... цаг, минут хүртэл хийв.  
Битүүмжлэх ажиллагаанд дараах этгээдүүд оролцов:  
1.Уг зүйлийг өмчлөгч, эзэмшигч /татвар төлөгчийн, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгчийн  нэр, овог, нэр, эрхэлдэг ажил, гэрийн хаяг, холбоо барих мэдээлэл/   
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
2.Хөндлөнгийн гэрч /овог, нэр, эрхэлдэг ажил, гэрийн хаяг, холбоо барих мэдээлэл/ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
  
3.Хөндлөнгийн гэрч гэрч /овог, нэр, эрхэлдэг ажил, гэрийн хаяг, холбоо барих мэдээлэл/   
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
 
4.Нутгийн захиргааны төлөөлөгч /оролцсон бол овог, нэр, эрхэлдэг ажил, гэрийн хаяг, 
холбоо барих мэдээлэл/ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
Битүүмжлэх ажиллагаанд оролцогч хөндлөнгийн гэрч нарт битүүмжлэх үйл ажиллагааг 
эхнээс нь дуустал анхааралтай ажиглан харж, битүүмжлэх ажиллагааны талаар хожим 
ямар нэгэн гомдол санал, маргаан гарахад битүүмжлэх ажиллагааны талаар  шударгаар 
үнэн зөв гэрчлэх үүрэгтэйгээр оролцож байгаа талаар танилцуулсан болно.  

 
БИТҮҮМЖЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН ТЭМДЭГЛЭЛ: 

/ тодорхой, дэлгэрэнгүй бичих/ 
 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 



  

 
БИТҮҮМЖИЛСЭН ЭД ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ: 

  

Д/Д  Хөрөнгийн нэр Чанар  
Хэмжих 

нэгж  
Тоо 

хэмжээ 

Нэг 
бүрийн 
үнэ /төг/ 

Бүгд үнэ 
/төг/ 

Тайлбар 

        

        

        
 
 

Танилцсан оролцогч:  
 
Өмчлөгч, эзэмшигч: ................................../ ................................/ огноо: .............. 
                                            гарын үсэг                           овог, нэр   

Хууль ёсны төлөөлөгч: ............................/ ................................./ огноо: .............. 
                                            гарын үсэг                           овог, нэр     
Хөндлөнгийн гэрч: ..................................../ ................................/ огноо: .............. 
                                            гарын үсэг                           овог, нэр 
Хөндлөнгийн гэрч: ..................................../ ................................/ огноо: .............. 
                                            гарын үсэг                           овог, нэр 
Нутгийн захиргааны 
төлөөлөгч:             ...................................../ ................................./ огноо: .............. 
                                            гарын үсэг                           овог, нэр 

   
Тэмдэглэл үйлдсэн:   

Татварын улсын байцаагч: ........................... /........................./ огноо: .............. 
                                                               гарын үсэг                   овог, нэр   



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

Татварын ерөнхий газрын даргын 
20.... оны .... сарын .... -ны өдрийн 
..... дугаар тушаалын …. хавсралт 

  

            МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА    Маягт ҮББ-08Б 

ТЭМДЭГЛЭЛ 
/битүүмжилсэн эд хөрөнгийг хүчингүй болгох тухай/ 

20... оны ... сарын … өдөр                               № ...                               ..................... аймаг, хот 

Татварын албаны нэр: ...................................................................... 
Татварын улсын байцаагчийн нэр ................................................... 
Татвар төлөгчийн нэр: ...................................................................... 
Татвар төлөгчийн регистрийн дугаар: ............................................. 
Татвар төлөгчийн хаяг: ..................................................................... 

 ............................................... /аймаг, нийслэл, дүүрэг/-ийн Татварын /газар, хэлтэс/-
ийн ..... оны .... сарын ......-ний өдрийн ............. дугаар эд хөрөнгө битүүмжлэх актаар хийсэн 
эд хөрөнгийн битүүмжлэлийг хүчингүй болгох ажиллагааг 20…. оны .... сарын ...-ний өдрийн 
.... цагт ..... минутаас эхлэн 20 …. оны .... сарын ...-ний өдрийн ...цаг...минут хүртэл хийв. 

Битүүмжлэлийг хүчингүй болгох ажиллагаанд дараах этгээдүүд оролцов.  
1.Уг зүйлийг өмчлөгч, эзэмшигч /татвар төлөгчийн, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгчийн  нэр, овог, нэр, эрхэлдэг ажил, гэрийн хаяг, холбоо барих мэдээлэл/   
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
2.Хөндлөнгийн гэрч /овог, нэр, эрхэлдэг ажил, гэрийн хаяг, холбоо барих мэдээлэл/ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
  
3.Хөндлөнгийн гэрч /овог, нэр, эрхэлдэг ажил, гэрийн хаяг, холбоо барих мэдээлэл/   
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
4.Нутгийн захиргааны төлөөлөгч /оролцсон бол овог, нэр, эрхэлдэг ажил, гэрийн хаяг, 
холбоо барих мэдээлэл/ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
Битүүмжлэлийг хүчингүй болгох ажиллагаанд оролцогч хөндлөнгийн гэрч нарт 
битүүмжлэлийг хүчингүй болгох үйл ажиллагааг эхнээс нь дуустал анхааралтай ажиглан 
харж, уг ажиллагааны талаар хожим ямар нэгэн гомдол санал, маргаан гарахад 
битүүмжлэлийг хүчингүй болгох ажиллагааны талаар шударгаар үнэн зөв гэрчлэх 
үүрэгтэйгээр оролцож байгаа талаар танилцуулсан болно.  
 

БИТҮҮМЖЛЭЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН ТЭМДЭГЛЭЛ: 
/ тодорхой, дэлгэрэнгүй бичих/ 

 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 



  

 
БИТҮҮМЖЛЭЛИЙГ НЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОСОН ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ: 

 

Д/Д Хөрөнгийн нэр 
Хэмжих 

нэгж 
Тоо 

хэмжээ 
Чанар 

Нэг бүрийн 
үнэ /төг/ 

Бүгд үнэ 
/төг/ 

Тайлбар 

        

        

        

 
 
Танилцсан оролцогч:  

 
Өмчлөгч, эзэмшигч: ................................../ ................................/ огноо: .............. 
                                            гарын үсэг                           овог, нэр   

Хууль ёсны төлөөлөгч: ............................/ ................................./ огноо: .............. 
                                            гарын үсэг                           овог, нэр     
Хөндлөнгийн гэрч: ..................................../ ................................/ огноо: .............. 
                                            гарын үсэг                           овог, нэр 
Хөндлөнгийн гэрч: ..................................../ ................................/ огноо: .............. 
                                            гарын үсэг                           овог, нэр 
Нутгийн захиргааны 
төлөөлөгч:             ...................................../ ................................./ огноо: .............. 
                                            гарын үсэг                           овог, нэр 

   
Тэмдэглэл үйлдсэн:   

Татварын улсын байцаагч: ........................... /........................./ огноо: .............. 

                  гарын үсэг                   овог, нэр



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

Татварын ерөнхий газрын даргын 
20.... оны .... сарын .... -ны өдрийн 

  ..... дугаар тушаалын …. хавсралт 

 

 

ТАТВАРЫН БУЦААН ОЛГОЛТЫН АКТ 

/ ...... аймаг, хот, ....... сум, дүүрэг, 

....... баг, гудамж, ......... 

Утас: (976) ............................../ 

 .........................................................-Д 

 

20… оны ... сарын … өдөр                                 № .......                                .............. аймаг, хот     

Илүү хураасан мөнгөн хөрөнгийг  
         баталгаажуулах тухай 

Нийслэлийн /аймаг, дүүрэг/ Татварын /газар, хэлтэс/-тай харьцдаг, .... оны ... сарын 
...-ний өдрийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн .................. тоот гэрчилгээ, .............. тоот 
регистрийн дугаартай "................." ......-ийн ....... оны ..... сарын ....-ний өдрөөс ..... оны ...... 
сарын .....-ний өдрийг дуусталх хугацаанд илүү хураасан ........................... төгрөгийн мөнгөн 
хөрөнгийг ................ /маргаан таслах зөвлөл, шүүх/-ийн ... оны ... сарын ...-ний өдрийн ........ 
тоот шийдвэрийг үндэслэн ..... оны ... сарын ....-ний өдрөөс ...... оны ....сарын ....-ний өдрийг 
хүртэлх хугацаанд шалган буцаан олгох дүнг баталгаажуулав. 

ТЭМДЭГЛЭХ НЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

Татварын ерөнхий хуулийн 72 дугаар зүйлийн 72.1, 73 дугаар  зүйлийн 73.1, 73.1.2, 73.2.2, 
79 дүгээр зүйлийн 79.1, 79.4.6 дахь  заалтыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ: 

..................... тоот шийдвэрийг үндэслэн Татварын Ерөнхий хуулийн 72 дугаар 
зүйлийн 72.2 дахь заалтыг үндэслэн ........ төгрөгийн нөхөн татвар, .......... төгрөгийн 
торгууль, .... төгрөгийн алданги, нийт ................ төгрөгийг буцаан олгохоор акт үйлдэв. 

Акт нь: тэмдэглэх, тогтоох хэсгээс бүрдсэн хавсралт болон хавсаргасан баримт бүхий бүгд 
.... хуудастай. /Энэхүү акт нь хавсралтын хамт хүчинтэй/ 

 

Акт тогтоосон :  

...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн хяналт шалгалтын /хэлтэс, тасаг/-ийн 

              тэмдэг                   татварын улсын байцаагч ................................... / ............................. / 
                  гарын үсэг  овог, нэр 

                                                                                   .................................... / ............................. / 
                  гарын үсэг  овог, нэр 

Хянан баталгаажуулсан:  

...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн хяналт шалгалтын  

               тэмдэг                 /хэлтэс, тасаг/-ийн дарга ................... / ..................... / огноо: .............. 
                     гарын үсэг овог нэр 

Акт зөвшөөрсөн:  

"..........................." ............-ийн 

Захирал:   .................................... / ............................. / 
     гарын үсэг  овог, нэр 

Нягтлан бодогч:  .................................... / ............................. /  
          гарын үсэг  овог, нэр 

 

......................................... Татварын алба нь татвар төлөгчийн илүү төлсөн .............. 
төгрөгийн төлбөрийг акт гардуулсан өдрөөс хойш 30 өдрийн дотор “................................” 
.......-ийн ........... банкны ................. тоот дансанд буцаан олгоно. Татвар төлөгч .................... 
төгрөгийн буцаан олгох дүнг эс зөвшөөрвөл акт гардуулснаас хойш 30 хоногийн дотор 
Татварын албаны Маргаан таслах зөвлөлд гомдол гаргаж болно. 

  

Гардан авсан:  ............................/ ......................... /............................ /   огноо:.................        
                                       гарын үсэг      овог, нэр                албан тушаал 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

Татварын ерөнхий газрын даргын 
20.... оны .... сарын .... -ны өдрийн 

  ..... дугаар тушаалын …. хавсралт 

  

             МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА     Маягт ҮББ-10 

НЭХЭМЖЛЭХ 
/татварын өрийг төлүүлэх/ 

20... оны ... сарын … өдөр                                     № ...                                          ..................... аймаг, хот 

1.Татвар төлөгчийн:   2.Татварын алба:. 
1.1.Нэр: ..........................................  2.2.БТД: ................ 
1.2.ТТД: ............................  2.3.Газар, хэлтсийн хаяг: ................................. 
1.3.Татвар төлөгчийн хаяг:  ............................................................................ 
      Аймаг, хот: .................... 
      Сум, дүүрэг: .................... 
      Баг, хороо: .................... 
      Гудамж, хороолол: .................... 
      Байшин, хашаа, хаалга: .................... 

 Утас1: .................... 
Утас2: .................... 
Факс: .................... 
Шуудангийн хайрцаг: ................................. 
 

     Холбоо барих утас: ........................... 

3.Татварын өр төлөх үндэслэл: Нэхэмжлэхийг Татварын ерөнхий хуулийн 51 дүгээр зүйл, мөн 
хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.4.7-д заасныг тус тус үндэслэн хавсралтад заасан татвар, алданги, 
торгуулийн өрийг төлүүлэхээр хүргүүлж байна. Татварын ерөнхий хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.1.7-
д заасны дагуу .......... төгрөгийн татварын өрийг нэхэмжлэх хүлээн авснаас хойш ажлын 10 өдөрт 
багтаан барагдуулахыг үүрэг болгож байна. Татварын өрийг төлбөрийн нэхэмжлэхэд заасан 
хугацаанд барагдуулаагүй тохиолдолд Татварын ерөнхий хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.2-т заасан 
өр хураах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээс гадна, Татварын ерөнхий хуулийн 73.1, Зөрчлийн тухай 
хуулийн 11.19.1-д заасны дагуу хуулиар тогтоосон хугацаанд төлөөгүй татварын дүнд хоног тутам 
….... хувиар алданги, ....... хувьтай тэнцэх хэмжээний торгууль оногдуулахыг мэдэгдье. 

4.Татварын өрийн тооцоолол:  

Д/Д 

Татварын өрийн мэдээлэл 

Үүссэн 
огноо 

Татварын 
төрлийн код 

Татвар Торгууль Алданги Нийт дүн 

       

       

Татварын өрийн нийт дүн     

Танд  ................... дугаартай төлбөрийн нэхэмжлэхийг хавсралтаар хүргүүлэв. 

Нэхэмжлэх үйлдсэн:  

............................. Татварын /газар, хэлтэс/-ийн   
                              /хэлтэс, тасаг/-ийн дарга .............................. / ........................... / огноо: .............. 
         тэмдэг                       гарын үсэг              овог, нэр 
.............................Татварын /газар, хэлтэс/-ийн  
                               татварын улсын байцаагч ................................... / ............................. / 
                            гарын үсэг     овог, нэр                                                            

Хүргүүлсэн тэмдэглэл: а/      - биечлэн   б/      - шуудан   в /      - цахим хэлбэрээр                

Татварын албанд үлдэх хэсэг 

ГАРДУУЛСАН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ 

........................... регистрийн дугаартай ............ татвар төлөгч ...................................... би татварын албанаас 
ирүүлсэн ................. тоот татварын нэхэмжлэхийг .... оны ....сарын ....-ний өдөр ................................ /биечлэн, 
шуудангаар, цахим хэлбэрээр/ (аль тохирохыг доогуур зурах) хүлээн авсан бөгөөд энэхүү нэхэмжлэхийн дагуу 
................... төгрөгийн татвар, алданги, торгуулийг ажлын 10 өдөрт барагдуулаагүй тохиолдолд миний банкан 
дахь дансанд байгаа мөнгөн хөрөнгөөс татварын өрийг үл маргах журмаар гаргуулах, хөрөнгө болон авлага 
битүүмжлэх, битүүмжилсэн хөрөнгийг хураах, битүүмжилсэн хөрөнгийг мөнгөн хэлбэрт шилжүүлэх ажиллагааг 
татварын алба  хэрэгжүүлж болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.  
Гардан авсан:   ................................../ ............................ /.................................. /   огноо:.................        
                                гарын үсэг           овог, нэр              албан тушаал 
Шуудангийн хаяг, мэйл хаяг: ................................................. 



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.  

Татварын ерөнхий газрын даргын 
20.... оны .... сарын .... -ны өдрийн 
..... дугаар тушаалын …. хавсралт 

  

             МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА     Маягт ҮББ-11 

УРЬДЧИЛАН НЭХЭМЖЛЭХ ХУУДАС 

20... оны ... сарын … өдөр                                     № ...                                          ..................... аймаг, хот 

1.Татвар төлөгчийн:   2.Татварын алба:. 
1.1.Нэр: ..........................................  2.2.БТД: ................ 
1.2.ТТД: ............................  2.3.Газар, хэлтсийн хаяг: ................................. 
1.3.Татвар төлөгчийн хаяг:  ............................................................................ 
      Аймаг, хот: .................... 
      Сум, дүүрэг: .................... 
      Баг, хороо: .................... 
      Гудамж, хороолол: .................... 
      Байшин, хашаа, хаалга: .................... 

 Утас1: .................... 
Утас2: .................... 
Факс: .................... 
Шуудангийн хайрцаг: ................................. 
 

     Холбоо барих утас: ........................... 
 
3.Татварын өр төлөх үндэслэл: Татварын ерөнхий хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 54.1.1, 54.1.2, 54.1.3, 54.1.4-д 
(доогуур зурах) заасан нөхцөл байдал бий болсонтой холбогдуулан танд дор дурдсан татварын өрийг ажлын 3 
өдөрт багтаан төлөхийг мэдэгдэж байна. Татварын өрийг урьдчилан нэхэмжлэх хуудсанд заасан хугацаанд 
бүрэн төлөөгүй тохиолдолд Татварын ерөнхий хуулийн 55 дугаар зүйлд заасан татварын өр хураах ажиллагааг 
хэрэгжүүлэхээс гадна, Татварын ерөнхий хуулийн 73.1, Зөрчлийн тухай хуулийн 11.19.1-д заасны дагуу хуулиар 
тогтоосон хугацаанд төлөөгүй татварын дүнд хоног тутам ….... хувиар алданги, ....... хувьтай тэнцэх хэмжээний 
торгууль оногдуулахыг мэдэгдье. 
 
4.Татварын өрийн тооцоолол: 

Д/Д 

Татварын өрийн мэдээлэл 

Үүссэн 
огноо 

Татварын 
төрлийн код 

Татвар Торгууль Алданги Нийт дүн 

       

       

Татварын өрийн нийт дүн     

Танд  ................... дугаартай төлбөрийн нэхэмжлэхийг хавсралтаар хүргүүлэв.  
 
Урьдчилсан нэхэмжлэх үйлдсэн:  

...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн   
                                       /хэлтэс, тасаг/-ийн дарга .............................. / ......................... / огноо: .............. 
 тэмдэг                          гарын үсэг     овог, нэр 
...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн  
                                       татварын улсын байцаагч ................................... / ............................. / 
        гарын үсэг  овог, нэр 
                                                                                    

Хүргүүлсэн тэмдэглэл: а/     - биечлэн  б/     - шуудан  в/      - цахим хэлбэрээр                

Татварын албанд үлдэх хэсэг 
ГАРДУУЛСАН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ 

 

........................... регистрийн дугаартай ............ татвар төлөгч ...................................... би татварын 
албанаас ирүүлсэн ............ тоот татварын урьдчилан нэхэмжлэх хуудсыг .... оны ....сарын .... өдөр 
................................ /биечлэн, шуудангаар, цахим хэлбэрээр/ (аль тохирохыг доогуур зурах) хүлээн авсан бөгөөд 
энэхүү нэхэмжлэхийн дагуу ................... төгрөгийн татвар, алданги, торгуулийг ажлын 10 өдөрт барагдуулаагүй 
тохиолдолд миний банкан дахь дансанд байгаа мөнгөн хөрөнгөөс татварын өрийг үл маргах журмаар гаргуулах, 
хөрөнгө болон авлага битүүмжлэх, битүүмжилсэн хөрөнгийг хураах, битүүмжилсэн хөрөнгийг мөнгөн хэлбэрт 
шилжүүлэх ажиллагааг татварын алба  хэрэгжүүлж болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.  

 
Гардан авсан:   ................................../ ............................ /..................................... / огноо:.................        
                               гарын үсэг            овог, нэр                    албан тушаал 

Шуудангийн хаяг, мэйл хаяг: ................................................



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

Татварын ерөнхий газрын даргын 
20.... оны .... сарын .... -ны өдрийн 
..... дугаар тушаалын …. хавсралт 

  

             МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА     Маягт ҮББ-12 

МЭДЭГДЭХ ХУУДАС 
/батлан даагчид хүргүүлэх/ 

20... оны ... сарын … өдөр                                     № ...                                          ..................... аймаг, хот 

1.Татвар төлөгчийн:   2.Татварын алба:. 
1.1.Нэр: ..........................................  2.2.БТД: ................ 
1.2.ТТД: ............................  2.3.Газар, хэлтсийн хаяг: ................................. 
1.3.Татвар төлөгчийн хаяг:  ............................................................................ 
      Аймаг, хот: .................... 
      Сум, дүүрэг: .................... 
      Баг, хороо: .................... 
      Гудамж, хороолол: .................... 
      Байшин, хашаа, хаалга: .................... 

 Утас1: .................... 
Утас2: .................... 
Факс: .................... 
Шуудангийн хайрцаг: ................................. 
 

     Холбоо барих утас: ........................... 
 
3.Татварын өр төлөх үндэслэл: Татварын ерөнхий хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.8, 58 дугаар 
зүйлийн 58.1 дэх заалтыг үндэслэн .................... регистрийн дугаартай .........................-ийн .......... 
төгрөгийн татварын өрийг хураахаар ................... регистрийн дугаартай ........................ татвар төлөгч 
таны  .............. тоот хүсэлтийн дагуу Батлан даагч болсон тул Татварын ерөнхий хуулийн 79 дүгээр 
зүйлийн 79.4.7-д заасныг тус тус үндэслэн мэдэгдэх хуудсыг танд хүргүүлж байна. Батлан даагч та 
.......... төгрөгийн татварын өрийг мэдэгдэх хуудсыг хүлээн авснаас хойш ажлын 20 өдөрт багтаан 
барагдуулахыг үүрэг болгож байна. Танд  ..................................... дугаартай төлбөрийн нэхэмжлэхийг 
хавсралтаар хүргүүлэв. 

Татварын өрийг заасан хугацаанд бүрэн төлөөгүй тохиолдолд Татварын ерөнхий хуулийн 55 дугаар 
зүйлд заасан татварын өр хураах ажиллагааг хэрэгжүүлэхээс гадна, Татварын ерөнхий хуулийн 73.1, 
Зөрчлийн тухай хуулийн 11.19.1-д заасны дагуу хуулиар тогтоосон хугацаанд төлөөгүй татварын 
дүнд хоног тутам ….... хувиар алданги, ....... хувьтай тэнцэх хэмжээний торгууль оногдуулахыг 
мэдэгдье.  

Мэдэгдэх хуудас үйлдсэн:  

...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн   
                                       /хэлтэс, тасаг/-ийн дарга ............................ /...................... / огноо: .............. 
 тэмдэг             гарын үсэг            овог, нэр 
...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн   
                                       Татварын улсын байцаагч ................................... / ............................. / 
                 гарын үсэг            овог, нэр 

Хүргүүлсэн тэмдэглэл: а/     -биечлэн б/     - шуудан  в/      - цахим хэлбэрээр                

 
Татварын албанд үлдэх хэсэг 

ГАРДУУЛСАН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ 
 

........................... регистрийн дугаартай ............ татвар төлөгч ...................................... би татварын 
албанаас ирүүлсэн ............ тоот мэдэгдэх хуудсыг .... оны ....сарын ....-ний өдөр ................................ 
/биечлэн, шуудангаар, цахим хэлбэрээр/ (аль тохирохыг доогуур зурах) хүлээн авсан бөгөөд энэхүү 
мэдэгдэх хуудасны хавсралтад заасан ................... төгрөгийн татвар, алданги, торгуулийг ажлын 20 
өдөрт барагдуулаагүй тохиолдолд миний банкан дахь дансанд байгаа мөнгөн хөрөнгөөс татварын 
өрийг үл маргах журмаар гаргуулах, хөрөнгө болон авлага битүүмжлэх, битүүмжилсэн хөрөнгийг 
хураах, битүүмжилсэн хөрөнгийг мөнгөн хэлбэрт шилжүүлэх ажиллагааг татварын алба  хэрэгжүүлж 
болохыг хүлээн зөвшөөрч байна.  
Гардан авсан:   ................................../ ............................ /................................... /   огноо:.................        
                             гарын үсэг      овог, нэр                албан тушаал 
Шуудангийн хаяг, мэйл хаяг: ................................................. 



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

Татварын ерөнхий газрын даргын 
20.... оны .... сарын .... -ны өдрийн 
..... дугаар тушаалын …. хавсралт 

  

            МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА     Маягт ҮББ-12А 

МЭДЭГДЭХ ХУУДАС 
/үнэт цаас борлуулах эрх бүхий этгээдэд/ 

 

20... оны ... сарын … өдөр                                № ...                                      ................аймаг хот 

 

Мэдэгдэх хуудас хүлээн авагч ………....................................................… байгууллагын 
........................... албан тушаалтай ........................... регистрийн дугаартай ………….. овогтой 
............................................-д Татварын ерөнхий хуулийн 62, 65 дугаар зүйлийг үндэслэн 
“.......................................” ..........-ийн өмчлөл, эзэмшилд буй .................. эд хөрөнгө /үнэт 
цаас, үл хөдлөх эд хөрөнгийн нэр/-өөс татварын өрийг гаргуулах зорилгоор битүүмжилсэн 
талаар мэдэгдэж байна. 
 
Татвар төлөгчид гардуулсан ............... дугаар битүүмжлэх акт, битүүмжлэлийн хуудас, 
тэмдэглэлийг хавсаргав.   
 
Татварын ерөнхий хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.8-д заасны дагуу шийдвэрийг биелүүлэх 
үүрэгтэй бөгөөд татварын улсын байцаагчийн үйлдсэн битүүмжлэх мэдэгдэх хуудастай 
холбоотой гомдлыг Татварын ерөнхий хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.1.1-д заасны дагуу 
тухайн байцаагчийг шууд харьяалах татварын албаны даргад гаргах эрхтэй.  
 
Татварын албаны шийдвэрийг биелүүлээгүй тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн 11.19 
дүгээр зүйлд заасны дагуу хариуцлага оногдуулахыг мэдэгдье.   

Мэдэгдэх хуудас үйлдсэн:  

...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн   
                                       /хэлтэс, тасаг/-ийн дарга ...................... / ................... / огноо:.............. 
 тэмдэг                     гарын үсэг     овог, нэр 

...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн  
                                       татварын улсын байцаагч ................................ / ............................. / 
               гарын үсэг              овог, нэр 

                                                                                    
Хүргүүлсэн тэмдэглэл: а/     - биечлэн  б/     - шуудан  в/      - цахим хэлбэрээр                

 

Гардуулсан тухай тэмдэглэл:   

Татварын албаны .............................. дугаартай мэдэгдэх  хуудсыг ................................. хаягт 
оршин суух /байрлах/ “.........................” .........-ийн ........................... албан тушаалтай 
.................... регистрийн дугаартай иргэн ..........................-д   ......оны .......сарын ......-ний 
өдрийн ..........цагт /биечлэн, шуудан, цахим/ гардуулав.  

Гардан авсан:   ................................../ ............................ /............................ / огноо: ................        
                                         гарын үсэг              овог, нэр                   албан тушаал 

Шуудангийн хаяг, мэйл хаяг: .................................................  



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

Татварын ерөнхий газрын даргын 
20.... оны .... сарын .... -ны өдрийн 

  ..... дугаар тушаалын …. хавсралт 

  

             МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА     Маягт ҮББ-13 

ШААРДЛАГА 

20... оны ... сарын … өдөр                                № ...                                      ................аймаг хот 

 
Татвар төлөгчийн дугаар: ..............................................                               
Регистрийн дугаар: ........................................................ 
Татвар төлөгчийн нэр: ................................................... 
Тайлангийн төрөл: ......................................................... 
Тайлант хугацаа: ........................................................... 

1.Татварын ерөнхий хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1, 30.2-т заасны дагуу тайланд 
хийсэн боловсруулалтаар мэдээлэл зөрүүтэй байгаа тул шаардлага хүргүүлэв.  

2.Татварын ерөнхий хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.5-д заасны дагуу шаардлагыг хүлээн 
авснаас хойш  ажлын 3 өдрийн дотор зөрүүтэй мэдээллийг залруулан тайлангаа тушаана. 

3.Татварын ерөнхий хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.6, 30.7-д зааснаар шаардлагыг 
үндэслэлгүй гэж үзвэл хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдөрт багтаан тайлбараа ирүүлнэ.  

4.Татварын ерөнхий хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.8-д заасны дагуу тайлбар 
ирүүлээгүй, ирүүлсэн тайлбар үндэслэлгүй гэж үзвэл татварын алба татварын бүртгэл 
мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэх бөгөөд энэ нь тайлангийн хугацаанд хамаарах татвар 
ногдуулалт төлөлттэй холбоотой асуудалд татварын хяналт шалгалт хийж тайлангийн 
ногдлыг тодорхойлох үндэслэл болохыг мэдэгдье. 

Залруулах мэдээлэл: 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 

Шаардлага үйлдсэн: 

............................. Татварын /газар, хэлтэс/-ийн   
                                 /хэлтэс, тасаг/-ийн дарга ......................... / ..................... / огноо: .............. 
 тэмдэг                               гарын үсэг              овог, нэр 

............................. Татварын /газар, хэлтэс/-ийн  
                               татварын улсын байцаагч ................................... / ............................. / 
            гарын үсэг      овог, нэр 

Хүргүүлсэн тэмдэглэл: а/     - биечлэн  б/     - шуудан  в/      - цахим хэлбэрээр                

 

Гардуулсан тухай тэмдэглэл:   

Татварын албаны ........................... дугаартай шаардлагыг .............................................. хаягт 
оршин суух /байрлах/ “.............................” .........-ийн ................................................... албан 
тушаалтай ................................... регистрийн дугаартай иргэн ..............................................-д   
......оны .......сарын .....-ний өдрийн ..........цагт /биечлэн, шуудан, цахим/ гардуулав.  

 
Гардан авсан:   ................................../ ............................ /............................ /   огноо:.................        
                                       гарын үсэг          овог, нэр                       албан тушаал 

Шуудангийн хаяг, мэйл хаяг: .................................................    



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

Татварын ерөнхий газрын даргын 
20.... оны .... сарын .... -ны өдрийн 

  ..... дугаар тушаалын …. хавсралт 

 

             МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА     Маягт ҮББ-14 

СУУТГАЛЫН ХҮСЭЛТ 

 

20... оны ... сарын … өдөр                                № ...                                      ................аймаг хот 

 
1.Хүсэлт гаргаж буй гүйцэтгэгч байгууллага:                     2.Татварын алба: 
1.1.Нэр: …………………...............……                                 2.1.Нэр: ……………….........................….. 
1.2.ТТД: ………………................……..                                 2.2.БТД:..................................................... 
1.3.Гүйцэтгэгч байгууллагын хаяг:                                                                                  
      Аймаг, хот: ....................................                                       Утас1:………….  Утас 2:........................  
      Сум, дүүрэг: ..................................                                       Факс : ..................................................... 
      Баг, хороо:  ...................................                                       Шуудангийн хайрцаг: ............................ 
      Гудамж, хороолол: .......................                                       Цахим хаяг:............................................ 
      Байшин, хашаа, хаалга:................                                
      Холбоо барих утас:.......................  

3.Хүсэлт гаргах үндэслэл:Татварын өр болон татварын өр хураах зардлыг барагдуулах 
зорилгоор дор дурдсан хөрөнгийн тухайд Татварын ерөнхий хуулийн 67 дугаар зүйлд 
заасны дагуу суутгах хүсэлт гаргав.  

Татвар төлөгчийн дугаар: .............................................                              
Регистрийн дугаар: ........................................................ 
Татвар төлөгчийн нэр: ................................................... 
Татвар төлөгчийн хаяг: .................................................. 
Татварын өрийн мэдээлэл:  

Он 
Татварын 
төрлийн 

код 

Татвар 
төлөх 

эцсийн 
хугацаа 

Татвар Торгууль Алданги 
Нийт 
дүн 

Татварын 
өр хураах  
зардал 

Нэмэлт 
мэдээлэл 

         

         

         

         

Нийт татварын өр, хураах зардлын дүн 

………………………...................…....... 
/тоогоор/ 

............................................................. 
/үсгээр/ 

Суутгах хүсэлтэд хамаарах 
хөрөнгө: 

Нэр: 
Тоо 
хэмжээ: 

Шинж 
чанар: 

Байршил: 

 

Суутгах хүсэлт хүргүүлсэн: 

 

............................. Татварын /газар, хэлтэс/-ийн   
                                
/хэлтэс, тасаг/-ийн дарга ......................... / ..................... / огноо: .............. 
 тэмдэг                               гарын үсэг              овог, нэр 

 

 

 



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

Татварын ерөнхий газрын даргын 
20.... оны .... сарын .... -ны өдрийн 
..... дугаар тушаалын …. хавсралт 

  

             МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА     Маягт ҮББ-15 

ХУВААРИЛАЛТЫН ТООЦООЛЛЫН АКТ 

20... оны ... сарын … өдөр                                № ...                                                    ................аймаг, хот 

Татварын ерөнхий хуулийн 69 дүгээр зүйлийн дагуу мөнгөн хэлбэрт шилжүүлсэн орлогыг хуваарилахад 
мөн хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.4.11-д заасныг үндэслэн акт үйлдэв. 

Өртэй татвар төлөгч 
Хаяг  

Нэр  

Дуудлага 
худалдаагаар болон 
шууд гэрээгээр 
хөрөнгийг 
борлуулснаас орсон 
орлого 

Мөнгөн хэлбэрт шилжүүлсэн эд хөрөнгийн нэр, тоо хэмжээ, 
шинж чанар болон байршил 

Мөнгөн дүн 

  

  

Нийт дүн /А /  

 
Дуудлага 
худалдаагаар болон 
шууд гэрээгээр 
хөрөнгийг 
борлуулахтай 
холбогдон гарсан 
зардал 

Зардлын төрөл Дүн 
Хавсаргасан 

баримт 

Хөрөнгө хүлээн авах болон дуудлага худалдааг зохион 
байгуулахтай холбогдон гарсан зардал 

 
 

Хадгалалт тээвэрлэлттэй холбогдон гарсан зардал   

Дээд шатны татварын албаны төлөөлөгч ажиллуулахтай 
холбогдон гарсан зардал 

  

Хөрөнгийн анхны үнэ тогтооход мэргэжлийн байгууллага 
болон мэргэжилтний туслалцаа авсан бол түүний 
үйлчилгээний хөлс 

  

Нийт дүн / Б /   

Татвар төлөгчийн 
барьцаа, ипотекийн 
барьцаа зэрэг 
гуравдагч этгээдээс 
давуу эрхтэйгээр 
шаардах эрхтэй 
хөрөнгөөс татварын 
өрийг гаргуулах 

Суутгах хүсэлт гаргасан татвар, битүүмжилсэн хөрөнгийн 
барьцаат эрх, ипотектийн эрх, түрүүлж авах давуу эрхийн 
дагуу барьцаалагдсан авлагад хуваарилсан дүн 

  

 Нийт дүн / В /   

Үлдэгдэл дүн /А-Б-В/   

Татварт суутгах дүн   

Илүү, дутуу (-) 
Татварын албанд   

Татвар төлөгчид   

Татвар төлөгч нь хуваарилалтын тооцооллын акттай холбоотой гомдлыг Татварын ерөнхий хуулийн 69 дүгээр 
зүйлийн 69.4, мөн хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.1.1-д заасны дагуу гомдол гаргах эрхтэй. 
 
Акт үйлдсэн:  

Ажлын хэсгийн дарга: ................................... / ............................. / огноо:  ....................... 
      гарын үсэг              овог, нэр 

Гишүүд:                        .................................... / ............................. /  
                                              гарын үсэг                        овог, нэр                                                                                        

                                       
Актыг зөвшөөрсөн:  

"..........................." .......-ийн  Захирал:  ......................................... / ............................. /  
                                          гарын үсэг                      овог, нэр 

                                               Нягтлан бодогч: ............................... / ............................. /  
                                            гарын үсэг                     овог, нэр  

Хүргүүлсэн тэмдэглэл: а/     - биечлэн  б/     - шуудан  в/      - цахим хэлбэрээр                

 
Гардуулсан тухай тэмдэглэл: Татварын албаны ...................... дугаартай актыг ........................ хаягт оршин суух 

/байрлах/ “..................................”..........-ийн ..................................... албан тушаалтай .......................... регистрийн 
дугаартай иргэн ................................-д   ......оны .......сарын ......-ний өдрийн ..........цагт /биечлэн, шуудан, цахим/ 
гардуулав.  
Гардан авсан:   ................................../ ............................ /................................... /  огноо:.................        
                                 гарын үсэг                  овог, нэр                  албан тушаал 
Шуудангийн хаяг, мэйл хаяг: ................................................. 



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.  

        Татварын ерөнхий газрын даргын 
20.... оны .... сарын .... -ны өдрийн 

  ..... дугаар тушаалын …. хавсралт 

  

             МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА     Маягт ҮББ-16 

ЗАРЛАН ДУУДАХ ХУУДАС 

 

20... оны ...сарын …өдөр                               №........                              .................… аймаг хот      

Татварын ерөнхий хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3, 79 дугаар зүйлийн 79.4.13 дахь 
заалтыг удирдлага болгон .............................................................................хаягт оршин суух 
/байрлах/ “.................................” ..........-ийн ................................................ албан тушаалтай 
.....................овогтой ...................... таныг .................................Татварын /газар, хэлтэс/-ийн 
.............тоот өрөөнд ..... оны .... сарын ......-ний өдрийн ....... цагт татвар төлөгч ................-тай 
холбоотой.......................................................................................................................................
.................................................................................... баримтыг гаргуулан авах зорилгоор 
татварын улсын байцаагч ....................................................-тай уулзахыг мэдэгдэн ...... оны 
......сарын ......-ний өдөр зарлан дуудах хуудас үйлдэв. 

Татвар төлөгч нь шийдвэрийг биелүүлэх үүрэгтэй бөгөөд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 
хүрэлцэн ирээгүй тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн 11.19 дүгээр зүйлд заасны дагуу 
хариуцлага оногдуулахыг мэдэгдье.  

Зарлан дуудах хуудас үйлдсэн:  

...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн хяналт 
                                       шалгалтын /хэлтэс, тасаг/-ийн 
                                       татварын улсын байцаагч ................................... / ............................. / 
                 гарын үсэг             овог, нэр 

                                                                                   .................................... / ............................. / 
                  гарын үсэг             овог, нэр 

 

Хүргүүлсэн тэмдэглэл: а/     - биечлэн  б/     - шуудан  в/      - цахим хэлбэрээр   

             

Гардуулсан тухай тэмдэглэл:   

Татварын албаны ...................... дугаартай зарлан дуудах хуудсыг ................................ хаягт 
оршин суух /байрлах/ “..........................” .......-ийн ......................... албан тушаалтай 
...........................регистрийн дугаартай иргэн...............................-д   ......оны .......сарын ......-
ний өдрийн ..........цагт /биечлэн, шуудан, цахим/ гардуулав.  

 

Гардан авсан:   .................................../ ............................ /............................ / огноо: .................        

                                   гарын үсэг               овог, нэр                    албан тушаал 

 

Шуудангийн хаяг, мэйл хаяг: ................................................. 

 

  



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

Татварын ерөнхий газрын даргын 
20.... оны .... сарын .... -ны өдрийн 
..... дугаар тушаалын …. хавсралт 

  

             МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА     Маягт ҮББ-17 

БИТҮҮМЖЛЭХ МЭДЭГДЭХ ХУУДАС 
/Гуравдагч этгээдэд хүргүүлэх/ 

 

20... оны ... сарын … өдөр                                № ...                                      ................аймаг хот 

............................................................ -Д 

................................. /аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг/-ийн Татварын /газар, хэлтэс/-ийн 
татварын улсын байцаагч ............................. би Татварын ерөнхий хуулийн  64 дүгээр 
зүйлийн 64.1, 64.6.1, 66 дугаар зүйлийн 66.2-т заасныг тус тус үндэслэн: 

1. ............................... регистрийн дугаартай ............................................. татвар 
төлөгчийн танай байгууллага /иргэн/-аас авах ..................................... төрлийн авлага, цалин 
хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого, хөрөнгийн орлого (аль тохирохыг доогуур зурах)-оос 
................. төгрөгийг татварын албаны .............. тоот төлбөрийн нэхэмжлэхийн дагуу 
шилжүүлэхийг мэдэгдэж байна. 

2. Авлага, цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого, хөрөнгийн орлого (аль тохирохыг 
доогуур зурах)-оос татварын өрийг барагдуулах ажиллагааг хэрэгжүүлэх тухай татвар 
төлөгчид урьдчилан мэдэгдсэн мэдэгдэх хуудас, тэмдэглэл болон гардуулсан тухай 
тэмдэглэлийг хавсаргав.  

Татвар төлөгч та Татварын ерөнхий хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.8-д заасны дагуу 
шийдвэрийг биелүүлэх үүрэгтэй бөгөөд татварын улсын байцаагчийн үйлдсэн битүүмжлэх 
мэдэгдэх хуудастай холбоотой гомдлыг Татварын ерөнхий хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 
81.1.1-д заасны дагуу тухайн байцаагчийг шууд харьяалах татварын албаны даргад гаргах 
эрхтэй. 

Татварын албаны шийдвэрийг биелүүлээгүй тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн 11.19 
дүгээр зүйлд заасны дагуу хариуцлага оногдуулахыг мэдэгдье. 

 
Битүүмжлэх мэдэгдэх хуудас үйлдсэн: 

...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн   
                                       /хэлтэс, тасаг/-ийн дарга ................... / ..................... / огноо: .............. 
 Тэмдэг                     гарын үсэг  овог, нэр 

...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн  
                                       татварын улсын байцаагч ................................... / ............................. / 
                  гарын үсэг             овог, нэр                                                                          

Хүргүүлсэн тэмдэглэл: а/     -биечлэн  б/     -шуудан в/     -цахим хэлбэрээр                

 

Гардуулсан тухай тэмдэглэл:   

Татварын албаны ............... дугаартай битүүмжлэх мэдэгдэх  хуудсыг ............................ хаягт 
оршин суух /байрлах/ “.........................” .........-ийн ........................... албан тушаалтай 
.................... регистрийн дугаартай иргэн ................................-д   ......оны .......сарын ......-ний 
өдрийн ..........цагт /биечлэн, шуудан, цахим/ гардуулав.  
 
Гардан авсан:   ................................../ ............................ /............................ / огноо: .................        
                                   гарын үсэг              овог, нэр                    албан тушаал 

Шуудангийн хаяг, мэйл хаяг: .................................................



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

Татварын ерөнхий газрын даргын 
20.... оны .... сарын .... -ны өдрийн 

  ..... дугаар тушаалын …. хавсралт 

  

            МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА     Маягт ҮББ-17А 

БИТҮҮМЖЛЭХ МЭДЭГДЭХ ХУУДАС 
 /Банканд хүргүүлэх/ 

 

20... оны ... сарын … өдөр                                № ...                                                    ................аймаг хот    

..................................... банкны ............................. салбарт: 
 

 Татварын ерөнхий хуулийн 63 дүгээр зүйл, Банкны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.8, 16 
дугаар зүйлийн 16.1.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн танай банкны харилцагч ...................................... 
регистрийн дугаартай ..............................................-ийн ................................ харилцах, хадгаламжийн 
данснаас..................... /тоогоор/ ......................................... /үсгээр/ төгрөгийн татварын өрийг үл маргах 
журмаар гаргуулахаар энэхүү битүүмжлэх мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлж байна.  
Энэхүү мэдэгдэх хуудасны хавсралтаар тодорхойлсон ...................төгрөгийн татварын өрийг 
харилцагчийн дансан дахь мөнгөн хөрөнгөөс Татварын ерөнхий хуулийн 63 дугаар зүйлд  заасны 
дагуу битүүмжлэх мэдэгдэх хуудас хүлээн авсан даруйд татварын өрийг бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн 
шилжүүлэх бөгөөд татварын албанаас дансны битүүмжлэлийг цуцлах албан бичиг хүргүүлэх хүртэл 
хугацаанд харилцагчийн дансны шүүхийн шийдвэртэйгээс бусад зарлагын гүйлгээг бүрэн эсхүл 
хэсэгчлэн (аль тохирохыг зурах) зогсоож, шилжүүлэхийг үүрэг болгож байна. Танд төлбөрийн 
нэхэмжлэх, нэхэмжлэхийг хавсралтаар хүргүүлэв. Битүүмжлэх мэдэгдэх хуудас хүлээн авсан даруйд 
татварын өрийг бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн шилжүүлээгүй тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн 11.19 
дүгээр зүйлд заасны дагуу хариуцлага оногдуулахыг мэдэгдье. Татвар төлөгчид хүргүүлсэн 
татварын нэхэмжлэх, урьдчилсан нэхэмжлэх, мэдэгдэх хуудас хүлээн авсан тэмдэглэлийг хавсаргав. 
 
Татварын өрийн мэдээлэл:  
1.Татвар төлөгч:                                                       2.Татварын алба: 
1.1.Нэр: _____________________________          2.1.Нэр: ____________________________ 
1.2 ТТД:                                                                     2.2.БТД: ____________________________ 

Д/Д 

Татварын өрийн мэдээлэл 

Үүссэн 
огноо 

Татварын 
төрлийн код 

Татвар Торгууль Алданги Нийт дүн 

       

Татварын өрийн нийт дүн     

Битүүмжлэх мэдэгдэх хуудас үйлдсэн:  
...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн   
                                       /хэлтэс, тасаг/-ийн дарга ........................ /......................... / огноо: .............. 
 тэмдэг            гарын үсэг          овог, нэр 

...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн  
                                       татварын улсын байцаагч ................................... / ................................. / 
                  гарын үсэг  овог, нэр                                                                                    

Хүргүүлсэн тэмдэглэл: а/     -биечлэн б/     -шуудан в/     -цахим хэлбэрээр                

Татварын албанд үлдэх хэсэг 

БИТҮҮМЖЛЭХ МЭДЭГДЭХ ХУУДАС ХҮЛЭЭН АВСАН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ 
 

................... банкны ................ /албан тушаал/ ..................... овогтой ...................... татварын албанаас ирүүлсэн 

.............. тоот битүүмжлэх мэдэгдэх хуудсыг ...... оны ..... сарын .....-ний өдөр хүлээн авч, мэдэгдэх хуудсанд 
заасан татварын өрийг харилцагчийн данснаас төсвийн холбогдох дансанд шилжүүлэх, харилцагчийн данснаас 
төлөх шүүхийн шийдвэртэйгээс бусад зарлагын гүйлгээг татварын өрийг бүрэн барагдуулах, татварын албанаас 
дансны битүүмжлэлийг цуцлах албан бичиг хүргүүлэх хүртэлх хугацаанд бүрэн эсхүл хэсэгчлэн зогсоох арга 
хэмжээ авах үүрэг хүлээж байна. 
 
Гардан авсан:   ................................../ ............................ /...................................... / огноо: ..................        
                                    гарын үсэг             овог, нэр                   албан тушаал 
 
Шуудангийн хаяг, мэйл хаяг: .................................................



Татварын улсын байцаагчийн үйлдэх баримт 
 бичгийг Татварын удирдлагын нэгдсэн  

системээс үүсгэсэн кодоор баталгаажуулна.   

                                                                                                 Татварын ерөнхий газрын даргын 
20.... оны .... сарын .... -ны өдрийн 

  ..... дугаар тушаалын …. хавсралт 

  

             МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА     Маягт ҮББ-18 

ЗӨВЛӨМЖ 
 /татварын хяналт шалгалтын/ 

 
20... оны ... сарын … өдөр                                № ...                                      ................аймаг хот    
 
................................. /аймаг, дүүрэг/ ................................. /газар, хэлтэс/-тай харьцдаг, .... оны 
... сарын ... -ний өдрийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн ....................... тоот гэрчилгээ, 
.................... тоот регистрийн дугаартай "..........................." ......-ийн ....... оны ..... сарын ....-
ний өдрөөс ..... оны ...... сарын .....-ний өдрийг дуусталх хугацааны албан татварын 
ногдуулалт, төлөлтийн байдалд /эрсдэлд суурилсан, татвар төлөгчөөс ирүүлсэн хүсэлт/-
ийн дагуу татварын хяналт шалгалт хийх ерөнхий /тусгай/ удирдамж, ...... тоот томилолтоор 
/бүрэн, хэсэгчилсэн/ шалгалтыг ..... оны ... сарын ....-ний өдрөөс ...... оны ....сарын ....-ний 
өдрийг хүртэлх хугацаанд .................................. нар хийж гүйцэтгэв. 
 
Татварын хяналт шалгалтыг хийх явцад: 
1.Нягтлан бодох бүртгэлийн хуулийн хэрэгжилтийн тухайд: ..................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

2.Татварын хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийн тухайд: Татварын ерөнхий хуулийн 28, 29 
дүгээр зүйлд заасныг болон татварын бусад хууль тогтоомжийн заалтыг зөрчсөн зөрчил 
/дэлгэрэнгүйг актын тэмдэглэх хэсгээс үзнэ үү/ илэрлээ.          
 
Иймд, ............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
Татварын ерөнхий хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.4.12-т заасны дагуу зөвлөмж үйлдэв.           
 

Татварын хяналт шалгалт нь татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавихаас 
гадна татвар төлөгч таныг эрсдэлээс хамгаалах, зөвлөгөө өгөх, татварын хууль 
тогтоомжийн даган мөрдөлтийг сайжруулж нийгмийн сэтгэл зүйг төлөвшүүлэхэд чиглэгддэг 
гэдгийг ойлгож бидэнтэй хамтран ажилласан эрхэм татвар төлөгч танд талархаж буйгаа 
үүгээр илэрхийлье.  

 

Зөвлөмж үйлдсэн:  

...................................... Татварын /газар, хэлтэс/-ийн хяналт 
                                       шалгалтын /хэлтэс, тасаг/-ийн 
                                       татварын улсын байцаагч ................................... / ............................. / 
                    гарын үсэг              овог, нэр 

                                                                                   .................................... / ............................. / 
                  гарын үсэг              овог, нэр 

 


