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ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

2018 оны 04  сарын 24 

Тус хэлтэс нь Тєсвийн тухай хууль, Тєрийн албаны хууль, Татварын ерєнхий хууль, татварын 

хууль тогтоомжууд, Хєдєлмєрийн хууль бусад хууль тогтоомж, эрх зїйн актыг мєрдєж ажиллаж 

байна.   

Монгол улсын Тєсвийн тухай  хуулийн хэрэгжилтийг хангах, орлого бїрдїїлэлтийг 

эрчимжїїлэх чиглэлээр Сангийн сайдын албан даалгаврыг хэрэгжїїлэн  тєсвийн орлогын тєлєвлєгєєг 

жигд хангах биелїїлэхэд анхаарч, їйл ажиллагаагаа 7 хоногоор нарийвчлан тєлєвлєж їр дїнг 7 хоног 

бїр тайлангнан хяналт тавьж ажиллаж байна.  

Төсвийн орлогын  бүрдүүлэлтийн  талаар: /2018.04.24-ний байдлаар/ 

Төрөл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь 

Улсын төсөв 450,240.0 460,852.7 102.4 

Аймгийн төсөв 954,758.2 1,000,346.9 104.8 

Сумын төсөв 88,175.6 101,283.0 114,9 

Нийт  1,493,173.8 1,562,482.7 104.6 

 

Татвар төлөгчдөд үйлчилгээ үзүүлэх 

2018 оны 04 сарын 24-ний єдрийн байдлаар бїртгэлтэй, аж ахуйн тооцоотой хуулийн этгээд: 

ХК-1,  ХХК-272, ББН-5, ЗБН-10, Хоршоо-23, ОНӨҮГ-6, Салбар-68, Тєсєвт болон тєрийн бус 

байгууллага: Тєсєвт байгууллага-55, Тєрийн бус байгууллага-82, Шашны байгууллага-5, Сан-9, Олон 

нийтийн байгууллага-14  тус тус бїртгэгдэн нийт хуулийн этгээд 550 болж нэмэгдсэн байна. 

Тайлангийн ирц: 

 

Тайлант хугацаа Тайлан 

ирүүлбэл зохих 

Тайлан ирүүлсэн Ирцийн хувь 

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчийн тайлан 

03 сар 118 118 100% 

ААНОАТ-ын тайлан 

2018 оны 1-р улирал 317 317 100% 

Суутган-1 

2018 оны 1-р улирал 509 507 99,2% 

Суутган-2 

2018 оны 1-р улирал 138 138 100% 
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2017 оны ХХОАТ-ын хєнгєлєлт, чєлєєлєлийн нийт 502 иргэний тайлан хїлээн авч  271,328.6  

мянган  тєгрєгийг иргэдийн дансанд 100 хувь буцаан олгосон. 

Татвар тєлєгчдєд їзїїлэх їйлчилгээ тїргэн шуурхай 

їзїїлэх зорилгоор сар бїр їдийн цаны цагаар хуваарь гарган 

ажиллаж байна. 2018 оны 4 сарын 04-наас 4 сарын 12-ны єдрийг 

дуустал хугацаанд албан хаагчид їдийн цайны цагаар хуваарийн 

дагуу ажиллаж, 28 татвар тєлєгчдєд  їйлчилгээ їзїїлсэн.  

2018 оны 04 сарын 25-ны єдрийн байдлаар  татвар 

тєлєгчийн хїсэлтээр нийт 86 лавлагаа, тодорхойлолт гарган 

їзїїллээ. 

Сар бїр уриа дэвшїїлэн тєлєвлєгєє гарган ажиллаж 

хэвшсэн бєгєєд 4 дїгээр сар Татварт хамрагдалтыг нэмэгдүүэх 

сар болгон татварт хамруулах ажлыг эрчимжїїлэн, албан хаагч 

бїр хариуцсан татвар тєлєгчдєд чиглэсэн їйл ажиллагаа 

явуулж байна.  

Татвар тєлєгчдєд хэлтсийн 1-р улирлын їйл 

ажиллагааны товч Мэдээллийг бэлтгэн 60 гаруйг хэлтсийн 

байранд їйлчлїїлсэн татвар тєлєгчдєд мэдээлж ажилласан.  

 

Хяналт шалгалтын ажил:  

 Тайлант сард 2018 оны  03 дугаар сарын 06-ны  єдрийн А/35 дугаар тушаалаар батлагдсан 

татварын албаны  2018 оны  Татварын хяналт шалгалтад хамруулах эрсдэл бїхий  татвар тєлєгчийн 

жагсаалтын дагуу 2 аж ахуйн нэгжийн албан татварын ногдуулалт, татварын тайлан, харилцах дансны 

хуулга, хєндлєнгийн мэдээлэл, гэрээ хэлцэл зэрэг баримт материалд їндэслэн татварын хяналт 

шалгалтыг хийж  гїйцэтгэн, 2 татвар тєлєгчид хяналт шалгалтанд хамрагдах мэдэгдэл хїргїїлэн 

ажиллаж байна.  

Хууль эрх зүй 

Урьд оны татварын єртэй 1 аж ахуйн нэгжийн 11,835.1 мянган тєгрєгийн єрийн барагдуулахаар 

шїїхэд нэхэмжлэл гаргаж, 2018 оны 3 сарын 15-нд иргэний хэргийн давж заалдах шатны шїїх хурал 

хуралдаж, Говьсїмбэр аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шїїхийн 2018.01.26-ны 

єдрийн 134/ШШ2018/00020 дугаар шийдвэрээр татварын албаны талд шийдвэрлэгдсэн бєгєєд татвар 

тєлєгч давж заалдах гомдол гаргасны дагуу 2018.03.15-ны єдєр Говьсїмбэр аймгийн Иргэний хэргийн 

давж заалдах шатны шїїх хуралдаж 2018.03.15-ны єдрийн 216/МА2018/00005 дугаар тус шїїхийн 

магадлал гарч, анхан шатны шїїхийн шийдвэрийг хэвээр їлдээж шийдвэрлэсэн.   Хариуцаг тал дахин 

хяналтын шатанд гомдол гаргасан байгаа болно.  

ШШГА-нд ажиллагаа хийгдэж байгаа 1 аж ахуйн нэгжийн єрийг барагдуулахаар хамтран 

ажиллаж байна.  
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 Хүний нөөцийн үйл ажиллагаа:  

Монгол Улсын Засгийн газрын “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 2017 оны 01 

дїгээр албан даалгавар, Татварын ерєнхий газрын даргын 2017 оны 12 сарын 28-ны єдрийн А/239 

дїгээр тушаал Татварын  албаны 2018 оны їйл ажиллагааны зорилт ”Чадварлаг хариуцлагатай албан 

хаагч, Чанартай хїртээмжтэй тєрийн їйлчилгээ”, Говьсїмбэр аймгийн Засаг даргын 2018.03.12-ны 

єдрийн А/83 дугаар захирамж “2018 оныг хариуцлагын жил болгон зарлах тухай” шийдвэрїїдийг 

хэрэгжїїлэх хїрээнд тус хэлтсийн Албан хаагчид ёс зїй, сахилга хариуцлагатай ажиллахаа илэрхийлж 

“Ёс зүй сахилга хариуцлагын батламж” їйлдэж баталгаажуулав.  

 

 

 

 

 

 

 Хэлсийн албан хаагчид 2017 оны ажлаа дїгнэн хэлэлцэж, 2018 

оныд Чадварлаг хариуцлагатай албан хаагч, чанартай хариуцлагатай 

тєрийн їйлчилгээ зорилтын хїрээнд хийх ажлаа тєлєвлєн, “Үйл 

ажиллагаанд мєрдєгдєх дїрэм журам-2” эмхэтгэлийн албан хаагчдын 

албан ажилд зориулан 2 дахь жилдээ гарган гарын авлагаар хангасан.  

 

 

 

 

 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах 

тухай” 2017 оны 01 дїгээр албан даалгавар, Татварын ерєнхий газрын даргын 2017 

оны 12 сарын 28-ны єдрийн А/239 дїгээр тушаал Татварын  албаны 2018 оны їйл 

ажиллагааны зорилт ”Чадварлаг хариуцлагатай албан хаагч, Чанартай хїртээмжтэй 

тєрийн їйлчилгээ” зэрэг шийдвэрийг албан хаагчдад танилцуулан, хэрэгжїїлж 

ажиллах тєлєвлєгєє гарган ажиллаж байна.  

Шинээр орсон хураагч нарын шинэ ажилтныг дадлагажуулах хуудсаар 

ажлын байранд дадлагажуулан холбогдох хууль дїрэм, журмыг судлуулан чиглїїлж ажиллаж байна.  

   Татварын хууль тогтоомжийн талаарх 

мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа 
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Хэлтсийн вэб сайт, facebook-д НӨАТ-ын урамшууллын тухай, иргэний мэдээлэл 

баталгаажуулах тухай, ХХОАТ-ын хуульд орсон нэмэлт єєрчлєлт, ХХХОАТ-ын хувь хэмжээг хэрхэн 

тооцож тухай, зохион байгуулсан сургалтуудын  мэдээлэл, татварын хуулийн шинэчлэл, санал асуулга 

авч байгаа тухай зэрэг мэдээлэл оруулсан.  www.gobisumber.mta.gov.mn Залуус ТВ-ээр дээрх 

мэдээллийг нэвтрїїлж, мэдээлэл хийсэн.  

Хэлтсийн тасаг, улсын байцаагчдаас болон татвар тєлєгчдєєс татварын хууль тогтоомжийг нэг 

мєр ойлгож хэрэгжїїлэх хїрээнд Нэг асуулт нэг хариултын санг тухай бїр баяжуулан ажиллаж 

байна.  

 НӨАТ-ын хуулийн дагуу зохион байгуулагдсан 2018 оны НӨАТ-ын урамшууллын 2 дахь 

удаагийн сугалааны тохирлоор Говьсїмбэр аймгийн иргэдээс 112 иргэн 50000-200000 тєгрєг хонжвор 

таарч азтан болсон байна. Нэмэгдсэн єртгийн албан татварын хуулийг хэрэгжїїлэх хїрээнд хэлтэст 

ирж зєвєлгєє авсан 12 иргэнд ebarimt.mn сайтад хэрхэн бїртгїїлэх тухай зєвлєгєє єгч, мэйл хаяг нээж 

цахим тєлбєрийн баримтуудыг бїртгэхэд нь туслалцаа їзїїлэн ажиллав.  

Татварын хууль тогтоомжийн талаар 60 гаруй иргэнд хэлтсийн байранд болон утсаар зєвлєгєє 

єгсєн. Зєвєлгєє єгсєн агуулга нь НӨАТ-ын урамшууллын систем, сугалааны хонжвор хэрхэн авах 

тухай, ХХОАТ-ын хєнгєлєлт чєлєєлєлтєнд хэрхэн хамрагдах, аж ахуй нэгжийн орлогын албан 

татварын тайлан гаргахад анхаарах, Хувь хїний орлогын албан татварын тайлан гаргахад анхаарах 

асуудал зэрэг байсан.   

 СУГАЛААНЫ ТОХИРОЛ: НӨАТУС-ийн 2018 оны 4 удаагийн сугалааны 

тохирлоор манай аймгийн иргэдээс 502 иргэн тохирол таарснаас 20.000-100.000 

тєгрєгийн тохирол 115 хїн, 50.000-200.000 тєгрєгийн тохирол 384, 500,000 

тєгрєг 1 хїн, 1,000,000 тєгрєг 2 хїн тус тус хожсон байна.  

 НӨАТ-ын хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах хїрээнд хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн 

дагуу худалдаа їйлдвэрлэл їйлчилгээ эрхэлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжїїдэд тєлбєрийн баримт олгож 

байгаа эсэхэд шалгалт хийж, хуулийн дагуу албан шаардлага хїргїїлж, хэрээгжилтэнд хяналт тавьж 

ажилласан. Найрамдал хотхоны 34 худалдаа їйлчилгээ эрхэлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжийн їйл 

ажиллагаатай танилцан цахим тєлбєрийн баримт олгож байгаа эсэхэд хяналтт тавихал 11 газар баримт 

олгож, баримт олгож байна гэсэн стикер наалт нааж байршуулан, баримт олгохгїй байгаа 23 газар 

хугацаатай албан шаардлага хїргїїлэн ажиллалаа.  

 

Татварын хэлтэс Авто тээвэр єєрєє явагч хэрэгслийн албан татварын гэрчилгээ, татвар тєлєгч 

иргэний орлого, татвар бїртгэлийн дэвтэр, Үл хєдлєх эд хєрєнгийн албан татварын гэрчилгээ олгох 

їйлчилгээндээ  /600 тєгрєг/ цахим тєлбєрийн баримт олгож эхэлсэн.  

Мєн, НӨАТ-ын хуулийг хэрэгжїїлэх уриалга гарган цахимаар сурталчилан мэдээлэл, зєвлєгєє 

єгч ажиллаж байна. 

http://www.gobisumber.mta.gov.mn/
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  Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, авлигын эсрэг төлөвлөгөөний хэрэгжилт: 

Авлигын эсрэг їйл ажиллагааны 2018 оны тєлєвлєгєєг боловсруулан ажиллаж байна.  

Тус хэлтсийн їйл ажиллагааг ил тод нээлттэй сурталчилан мэдээллийн самбар, вэб сайт болон 

бусад цахим хуудсаар татвар тєлєгчдєд мэдээ, мэдээллийг тогтмол єгч, тайлант сард 15 мэдээлэл 

байршуулсан.   

Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх олон нийтийн зєвлєлийн орон нутагт дахь салбарын 

гишїїдийн удирдамжийн дагуу ЭБАТ-ын їйл ажиллагаа, хэлтсийн їйл ажиллагааны ил тод байдалд  

шалгалт хийж, танилцах хїрээнд 14 їзїїлэлтийн дагуу шалгуулж Сайн їнэлгээ авсан.  

Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааны  хүрээнд: 

Шилэн дансанд 2018 оны 1 дїгээр улирлын тайланг хугацаанд нь илгээсэн. Сарын мэдээллийг 

2018 оны 4 сарын 1-ны єдєр цаг хугацаанд нь їнэн зєв байршуулсан.   

2018.03.30-нд Нийгмийн даатгалын тайланг гаргаж, дэвтрийг баталгаажуулсан.  

2018 онд улсын тєсвийн хєрєнгєєр худалдан авах ажиллагааны дэлгэрэнгїй тєлєвлєгєєг 

www.tender.gov.mn сайтад байршуулсан.  

 

Архив албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны  ажлын хүрээнд: 

Хэлтсийн албан хэрэг хєтлєлтийг журам, заавар, стандартын дагуу бїрэн хєтєлж, ирсэн албан 

бичгийг хлтсийн даргаар цохуулан холбогдох албан тушаалтнуудад шилжїїлэн хэрэгжїїлж, 

шийдвэрлэн ажиллаж байна. Хариутай бичиг, єргєдєл гомдолд бїртгэл хяналтын карт хєтлєн хяналт 

тавьж байна.  03 сарын 24-ний єдрийн байдлаар 416 албан бичиг ирсэний цаасаар 181,  цахимаар 235 

ирсэн байна. Ирсэн бичгийг тухай бїр хэлтсийн даргаар цохуулан холбогдох албан хаагчид єгч, 

хугацаанд нь шийдвэрлїїлэн ажиллаж байна.  

Татварын ерєнхий газар болон бусад байгууллага руу 145 албан бичиг хїргїїлсэн байна. 

Татварын ерєнхий газраас ирсэн 13 тушаалыг хяналтанд авч, тухай бїр холбогдох албан хаагчдад 

танилцуулан, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаж байна.  

2018 оны 04 сарын 24-ний байдлаар иргэдээс болон албан хаагчдаас нийт 61 єргєдєл ирсэн:  

 Татвар тєлєгчдєєс- 58 

 Ажилчдаас 3.  Бїх єргєдлийг хуулийн хугацаанд нь  шийдвэрлэсэн. 

 

Тайлан нэгтгэсэн: Хуулийн зєвлєх   Б.Гандулам  

http://www.tender.gov.mn/

