
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ: ТАТВАР ТӨЛӨЛТ 

Шинэчлэлийн шаардлага: Дэлхийн Банкны “Бизнес эрхлэх нь 2012” судалгааны “Татвар 
төлөлт”-ийн шалгуур үзүүлэлтээр Монгол Улс 183 орноос 57 дугаар байрт жагсжээ. Уг 
судалгаанаас харахад татвартай холбоотойгоор 41 төлбөр хийх, тайлан тушаахад аж ахуйн 
нэгжүүдэд 192 цаг шаардагдаж байна. Эдгээр шаардлагыг биелүүлэхэд татварт төлж буй 1 
ам.доллар тутамд 1.56 ам.долларын зардал татвар төлөгчдөд гарч буйг АНУ-ын Олон Улсын 
Хөгжлийн Агентлаг (ОУХА)-ийн санхүүжилттэй Бизнесийг Дэмжих Санаачилга (БДС) төслөөс 
тооцоолоод байна. Татвар төлөлтийн эл дарамтыг бууруулахын тулд 2010 онд Татварын 
Ерөнхий Газар (ТЕГ)-аар ахлуулан Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн төслийг боловсруулсан 
бөгөөд уг хууль 2011 оны сүүлчээр батлагдсан юм. Хэдийгээр уг хууль 2013 оны 1 дүгээр сарын 
1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжих боловч ТЕГ энэ хугацаанаас нэлээд өмнө 2012 оны 5 дугаар 
сараас хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ.  

Цахим гарын үсэг нь голлох татваруудын тайланг жинхэнэ утгаар нь цахим хэлбэрээр тушаах 
ажлыг нэвтрүүлэх боломжийг ТЕГ-т олгож байна. Энэ нь татварын хууль журмыг даган 
мөрдөхтэй холбоотойгоор татвар төлөгчдөд учирч буй дарамтыг дорвитой бууруулна. Цахим 
тайлан тушаалт нь боломжийн өртөгтэй, хэрэгжүүлж болохуйц, өндөр үр нөлөөтэй шинэчлэл 
тул ирэх 12 сарын хугацаанд хийвэл “Бизнес эрхлэх нь 2014” судалгааны “Татвар төлөлт”-ийн 
үзүүлэлтэд Монгол Улсын эзлэх байрыг 7 дугаар байрт авчрах боломжтой.  

Шинэчлэлийн зорилт: Татварын дүрэм журмыг дагаж мөрдөхтэй холбоотойгоор татвар 
төлөгчдөд учирч буй дарамтыг багасгах.  

Хэрэгжүүлэх механизм: ТЕГ-аар ахлуулсан, хувийн хэвшлийн төлөөлөл багтсан Ажлын хэсэг, 
техникийн зөвлөх багийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлнэ:  

 

Нөөц бололцоо: Төрийн байгууллагуудын мэргэжилтнүүд, бизнесийн холбоодын төлөөлөгчид. 
АНУ-ын ОУХА-ийн БДС төсөл, Эдийн Засгийн Бодлого, Өрсөлдөх Чадварын Судалгааны Төв, 
Азийн Хөгжлийн Банк, бусад байгууллага техникийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлнэ.  

Үүрэг, хариуцлага: ТЕГ Ажлын хэсгийг ахалж, төлөөллийн мэргэжилтнүүдийг томилж, төрийн 
бусад байгууллагууд, мэргэжлийн холбоод өөрсдийн төлөөллийг томилно. Техникийн зөвлөх баг 
нь төр болон хувийн хэвшлийн ажлын хэсэгт техникийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлнэ.  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд: Үр дүнг дараах шалгуур үзүүлэлтээр хэмжинэ. Үүнд:  
1. Татварын дүрэм, журмыг дагаж мөрдөхтэй холбоотойгоор татвар төлөгчдөд жил бүр 

шаардагдаж буй хугацаа буурах 
2. Татварын тайланг тушаахад тавигддаг шаардлагуудыг биелүүлэхтэй холбоотой 

маягтуудын тоо цөөрөх, тэдгээрийг хялбаршуулах.  

Үр дүнгийн явц, ахиц дэвшилд мониторинг хийх, тогтмол тайлагнах: Ажлын хэсэг нь 
гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтэд тогтоосон зорилтуудын явц, ахицыг тогтмол тайлагнана.   

Шинэ Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн эхний жилд санал болгож 
буй ажлууд: Дээрх шинэчлэлийг хэрэгжүүлэхэд санал болгож буй ажлууд болон тэдгээрийн 
графикт хугацааг дараагийн хуудсанд тайлбарлав.    
 



САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ ГОЛ АЖЛУУД Тайлбар

1 ТЕГ-аар ахлуулсан, төрийн холбогдох байгууллага ба хувийн хэвшлийн 
мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн Татвар төлөлтийн шинэчлэлийн Ажлын 
хэсгийг байгуулах



2 Татварын маягт, дүрэм журам, тайлагнах хэлбэрийг хялбаршуулах;  
үүний дотор ЖДҮ эрхлэгчдээс хуульд заасны дагуу холбогдох санхүүгийн 
хэлтэст тушаадаг улирлын санхүүгийн тайланг цуцлах, эсвэл хөнгөвчлөх

   

3 Ердийн гарын үсэгтэй адил чадамжтай цахим гарын үсэг ашиглах боломж 
олгох үүднээс ТЕГ-аас татвар төлөгчтэй байгуулах жишиг гэрээний 
загварын протоколыг боловсруулах замаар ажил олгогчоос төлсөн 
нийгмийн даатгалын шимтгэл, суутгал, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан 
татвар, НӨАТ-ын тайланг цаасан хэлбэрээр тушаах явдлыг халж, цаасгүй 
орчны үндэс суурийг тавих  

 

4 ЖДҮ эрхлэгчдэд жинхэнэ цахим тайлагналтыг хэрэгжүүлэх боломж олгох 
үүднээс тэдний нягтлан бодох бүртгэлийн програм хангамжид зориулсан 
файлын тодорхойлолт боловсруулах чиглэлд ТЕГ болон Монголын 
Програм Хангамж Үйлдвэрлэгчдийн Холбоо (МПХНХ)-ноос хамтран хийж 
буй ажлыг дуусгах  

 

5 Монголын Банкуудын Холбооны оролцоотойгоор цахим төлбөр тооцооны 
данс, бүртгэл, төлбөрийн баримтыг бий болгож, улмаар  интернет, 
мобайл банкны системд нэгтгэх зэргээр бизнес эрхлэгчдэд зориулсан 
татвар, хураамж болон захиргааны чанартай төлбөрийг барагдуулах 
сонголтыг өргөжүүлэх

       

6 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн хүрсэн түвшингийн талаар Ажлын 
хэсгээс Олон нийтэд зориулсан улирлын явцын тайлан гаргах (3 
хуудаснаас дээшгүй)   

Ажлын хэсгийн үйл ажиллагаанд 
онцгой хувь нэмэр оруулсан төрийн 
албан хаагчид, бизнесийн 
төлөөлөгчдийг шагнаж урамшуулах 
Цагаан Сар Үдшийн зоог арга хэмжээ 

7 Мэдээллийг цахим хэлбэрээр солилцох үүднээс ТЕГ болон төрийн бусад 
байгууллагуудын хооронд хийгдэх тодорхой мэдээлэл солилцох гэрээг 
хэлэлцэн тохиролцох 

         

2012 оны 
10-12 сар

2013 оны 
1-3 сар

2013 оны 
4-6 сар

2013 оны 
7-9 сар
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8 Цахим тайлагналтыг дэмжихийн тулд татвар төлөгчид болон татварын 
албаны хооронд мэдээллийг цахим хэлбэрээр солилцох талбарыг ТЕГ-ын 
вэбсайтад үүсгэх

  

9 Татварын тайланг цахим хэлбэрээр тушаах шинэ механизм, үүний дотор 
ТЕГ-ын лавлах үйлчилгээний төвийн ажиллагаа/протоколын талаар 
татвар төлөгчдөд таниулж сургах олон нийтийн харилцааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх

          

10 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн үнэлгээ, зөвлөмжүүдийг багтаасан 
Олон нийтэд зориулсан Ажлын хэсгийн эцсийн тайлан гаргах (5 
хуудаснаас дээшгүй)
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