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Олон улсын татварын зохицуулалт 

 

Монгол Улсын Их Хурал (УИХ) –ын 2017 оны 01 сарын 12 –ны өдөр баталсан “Монгол Улсын хууль 

тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл” –ийн хүрээнд УИХ 2019 оны 03 

дугаар сарын 22-ны өдөр Татварын багц хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг баталсан. 

Энэхүү багц хуульд багтсан Татварын Ерөнхий Хуулийн шинэчилсэн найруулгын дагуу Татвараас 

Зайлсхийхийн Эсрэг Ерөнхий Дүрэм, Үнэ Шилжилтийн Дүрэм болон Гадаад улсын татварын 

байгууллагатай харилцан мэдээлэл солилцох журмуудыг шинээр баталж, мөрдүүлсэн. 

 

1. Татвараас Зайлсхийхийн Эсрэг Ерөнхий Дүрэм (ТЗЭЕД) 

Татвараас Зайлсхийхийн Эсрэг Ерөнхий Дүрмийг татвар төлөгч нь татварын хяналт шалгалтын 

үеэр дангаараа эсхүл бусад этгээдтэй хамтран татварын схем зохион байгуулсан эсхүл татварын 

схемийн хүрээнд тухайн татвар төлөгч татвараас зайлсхийх замаар татварын ашиг хүртсэн нь 

тогтоогдсон боловч татварыг нөхөн ногдуулах боломжгүй тохиолдолд хэрэгжүүлнэ. 

Дараах нөхцөлд татварын схемийг ашиглан ашиг хүртсэнд тооцно: 

 татварын суурийг бууруулах буюу татвараас чөлөөлөгдөх орлого, татварын хөнгөлөлт, 

суутган тооцоолол, татвар ногдох орлогоос хасагдах зардлыг бүртгэлийн аргаар 

өөрчилсөн; 

 татвар төлөх үүргийг хойшлуулсан; 

 татвар төлөх үүргийг хойшлуулснаар үүсэх давуу байдал олж авсан; 

 чөлөөлөгдөх орлого, эсхүл татвар ногдохгүй орлогын хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар татвар 

ногдох орлогыг бууруулсан; 

 татвар ногдох орлогод татвар ногдуулахгүй байсан. 

 

Татвар төлөгч нь дангаараа эсхүл бусад этгээдтэй хамтран татварын схем зохион байгуулсан 

эсхүл татварын схемийн хүрээнд тухайн татвар төлөгч татвараас зайлсхийх замаар татварын 

ашиг хүртсэн нөхцөлд татварын алба татвар төлөгчийн татварын ногдлын хэмжээг дээр дурдсан 

татварын схемийг ашиглаагүй, эсхүл татварын ашиг хүртээгүй байх нөхцөлөөр дахин тодорхойлж 

татварын ногдолд залруулга хийж, холбогдох татварыг нөхөн ногдуулна. Нөхөн ногдуулалтыг 4 

жилийн хугацаанд багтаан эхлүүлэх бөгөөд нөхөн ногдуулалтын хамрах хугацаа нь татварын 

ногдлыг дахин тодорхойлж, залруулга хийснээс өмнөх 4 жилийг хамаарна. 

Татвараас зайлсхийхийн эсрэг ерөнхий дүрмийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа: 

 

 

Татварын хяналт шалгалтын явцад Ерөнхий дүрмийг хэрэгжүүлэх нөхцөл 

үүссэн эсэхийг тодорхойлох 
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Ерөнхий дүрэм нь татвар төлөгч татварын схем зохион байгуулсны үр дүнд Татварын Ерөнхий 

Хууль /шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш хүртсэн татварын ашигт 

хамаарна1. 

2. Харилцан тохирох журам 

Монгол Улсаас бусад улстай байгуулсан Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж 

ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай хэлэлцээр 

(Давхар Татварын Гэрээ эсхүл ДТГ) –ийн хүрээнд Харилцан тохирох журмыг хэрэгжүүлэх бөгөөд 

зөвхөн гэрээ байгуулсан улсын татвар төлөгчид хамаарна. 

Давхар татварын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол давхар татварын гэрээнд нийцээгүй байдлаар 

татвар ногдуулсан, ногдуулах нөхцөл үүссэнийг анх мэдсэнээс 3 жилийн хугацаанд багтаан 

                                                           
1 Татвараас зайлсхийхийн эсрэг ерөнхий дүрмийг хэрэгжүүлэх журам – 
https://www.legalinfo.mn/annex/details/10432?lawid=14922 

Ерөнхий дүрмийг хэрэгжүүлэх хүсэлтийг холбогдох баримт материалын хамт 

Эрсдэлийн удирдлагын хороонд хүргүүлэх 

 

Эрсдэлийн удирдлагын хороо /нарийн бичгийн дарга/ нь ирүүлсэн хүсэлтийг 

хуульд заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг нягтлан шалгах 

Хүсэлтийг хүлээн авсан тохиолдолд татвар төлөгч, татварын улсын байцаагч 

болон татварын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын 

холбогдох нэгжид мэдэгдэх 

Ерөнхий дүрмийг хэрэгжүүлэх эсэхийг шийдвэрлэх 

 

Ерөнхий дүрмийг хэрэгжүүлэх шийдвэр гарсан тохиолдолд татвар төлөгчийн 

татварын ногдлын хэмжээг дээр дурдсан татварын схемийг ашиглаагүй, эсхүл 

татварын ашиг хүртээгүй байх нөхцөлөөр дахин тодорхойлж татварын 

ногдолд залруулга хийх  

 

https://www.legalinfo.mn/annex/details/10432?lawid=14922
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татварын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас томилогдсон төлөөлөгчид 

харилцан тохирох ажиллагааг хэрэгжүүлэх хүсэлтийг гаргана. 

Татвар төлөгч нь давхар татварын гэрээний “Харилцан тохирох журам”-д заасны дагуу дараах 

үндэслэлээр эрх бүхий этгээдэд бичгээр хүсэлт гаргана: 

Хүсэлт гаргах үндэслэл: 

a) татвар төлөгчийн хэлэлцэн тохирогч нөгөө улс дахь харилцан хамаарал бүхий этгээдтэй 

хийсэн ажил, гүйлгээнд хэлэлцэн тохирогч нөгөө улс үнэ шилжилтийн тохируулга 

хийсний улмаас татварыг давхардуулан ногдуулсан бол; 

b) татвар төлөгчийг хэлэлцэн тохирогч нөгөө улс төлөөний газартай гэж үзэн тус улсаас эх 

үүсвэртэй орлогод давхар татварын гэрээнд үл нийцэх байдлаар татвар ногдуулсан гэж 

үзвэл; 

c) татвар төлөгчийн хэлэлцэн тохирогч нөгөө улсад байрлах төлөөний газрын татвар 

ногдох орлогод хэлэлцэн тохирогч нөгөө улс тохируулга хийсний улмаас татварыг 

давхардуулан ногдуулсан бол; 

d) татвар төлөгчийн хэлэлцэн тохирогч нөгөө улсад олсон орлогоос хэлэлцэн тохирогч 

тухайн улс хэлэлцээрт үл нийцэх байдлаар татвар суутгасан гэж үзвэл; 

e) Монгол Улсын оршин суугч татвар төлөгч боловч хэлэлцэн тохирогч нөгөө улсын 

дотоодын хуулийн дагуу тухайн улсын оршин суугч татвар төлөгч гэж тодорхойлогдсон 

этгээд аль улсад татвар төлөхийг тодорхойлох зорилгоор; 

f) татвар төлөгч хувь хүний хэлэлцэн тохирогч нөгөө улсад ажил, үйлчилгээ эрхэлснээс 

олсон орлогод хэлэлцэн тохирогч нөгөө улс хэлэлцээрт үл нийцэх байдлаар татвар 

ногдуулсан гэж үзвэл; 

g) давхар татварын гэрээгээр “Харилцан тохирох журам”-д заасан хэлэлцээрийг 

хэрэглэхтэй холбоотой үүссэн бусад маргаантай асуудлаар; 

 

 

Хүсэлт гаргахад шаардлагатай баримт бичиг: 

 Баталсан маягтын дагуу эрх бүхий этгээдээс туслалцаа авах дараах асуудлыг тусгасан  хүсэлт; 

o тухайн асуудалд хамааралтай ажил гүйлгээ, арга хэмжээ, эсвэл бусад нөхцөл байдлын 

тухай; 

o тухайн асуудалд хамааралтай этгээдүүдийн улсын харьяалал, нэр, хаяг, холбогдох татвар 

төлөгчийн дугаар; 

o харьяа татварын алба эсхүл хэлэлцэн тохирогч нөгөө улсын татварын албанаас тухайн 

асуудалтай холбоотойгоор хийгдсэн аливаа ажиллагаа, гаргасан шийдвэр, баримт бичиг, 

тэдгээрийн явцын талаар; 
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o орлогын төрөл, татварын дүнг төгрөгөөр болон тухайн улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр 

гаргасан тооцоолол; 

 Хүсэлтэд хамаарах асуудлаар харилцагч татварын алба эсхүл хэлэлцэн тохирогч нөгөө улсын 

татварын албаны гаргасан баримт бичгийн баталгаажсан хуулбар, албан ёсны орчуулгын 

хамт; 

 Хүсэлтийг төлөөлөгчөөр дамжуулан гаргах тохиолдолд татвар төлөгчийг төлөөлөх итгэмжлэл; 

 Хүсэлтэд хамаарах асуудал нь үнэ шилжилтийн тохируулгатай холбоотой бол үнэ шилжилтийн 

баримтжуулалт, татварын албадаас хийгдсэн тохируулгатай холбоотой баримт бичиг, 

холбогдох бусад мэдээлэл; 

 Хэлэлцэн тохирогч нөгөө улсын эрх бүхий этгээдэд гаргасан хүсэлт, холбогдох баримт бичиг, 

ирүүлсэн хариу зэргийн баталгаажсан хуулбар, албан ёсны орчуулгын хамт; 

 Энэхүү харилцан тохирох ажиллагаанд хамаарах асуудлаар хэлэлцэн тохирогч нөгөө улсын 

эрх бүхий этгээд шийдвэр гаргасан бол түүний баталгаажсан хуулбар, албан ёсны орчуулгын 

хамт. 

 Эрх бүхий этгээд нэмэлт тодруулга, баримт бичгийг хүссэн тохиолдолд татвар төлөгч 30 

хоногийн дотор хүргүүлнэ.2 

 

3. Харилцан мэдээлэл солилцох журам 

Монгол Улсаас 

бусад улстай 

байгуулсан 

хэлэлцээрийг 

хэрэгжүүлэх 

зорилгоор эрх бүхий 

этгээд нь гадаад 

улсын эрх бүхий 

этгээдтэй зөвхөн 

татварын асуудлаар 

a) банк, санхүүгийн байгууллага, тэдгээрээс 

томилогдсон этгээд, хөрөнгө итгэмжилсэн этгээд, 

зуучлагч болон батлан даах чадвар бүхий этгээдийн 

мэдэлд байгаа баримт, тайлан, бүртгэл, дансны 

мэдээллийг; 

 

 

 

харилцан 

солилцоно. 

 

b) хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч, нөхөрлөл болон 

бусад этгээдэд хамааралтай үйл баримт, тайлан, 

баримт, бүртгэл, дансны мэдээллийг; 

c) хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьд хувьцаа, 

хувь оролцоо, нэгж эрх болон бусад ашиг сонирхлын 

тухай мэдээллийг, итгэлцлийн сангийн хувьд төлбөр 

тооцоо гүйцэтгэгч, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, болон 

өгөөж хүртэж байгаа этгээдийн талаарх мэдээллийг 

 

                                                           
2 Татварын харилцан тохирох журам – https://www.legalinfo.mn/annex/details/10429?lawid=14918 

https://www.legalinfo.mn/annex/details/10429?lawid=14918
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Харилцан мэдээлэл солилцох журамд заасан мэдээллийг хэлэлцэн тохирогч талын мэдэгдлийн 

үндсэн дээр санхүүгийн байгууллагаас авч, хэлэлцэн тохирогч улсын эрх бүхий этгээдэд 

хүргүүлнэ. Хэлэлцэн тохирогч талын мэдэгдэлд дараах мэдээллийг тусгаж болно: 

 мэдээлэл ирүүлэх хугацаа (хуанлийн 14 хоногоос хэтрэхгүй бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл 

эрх бүхий этгээд уг хугацааг өөрөөр тогтоож болно); 

 баримтын эх хувь, эсхүл түүний хуулбарыг авах эсэх талаар эрх бүхий этгээдээс шаардсан 

хэлбэр; 

 баримтыг албан ёсоор баталгаажуулах эсэх. 

 

4. Үнэ шилжилтийн дүрэм 

Монгол улсын Үнэ шилжилтийн зохицуулалт нь харилцан хамааралтай этгээдүүдийн хооронд 

хийгдсэн гадаад болон дотоод бүх төрлийн ажил гүйлгээнд үйлчилнэ 

№ Үнэ 

шилжилтийн 

тайлангийн 

ангилал 

Агуулга Хэн тайлагнах Тайлагнах 

хугацаа 

1. Үнэ 

шилжилтийн 

ажил 

гүйлгээний 

жилийн тайлан 

Харилцан хамааралтай 

этгээд хооронд хийсэн 

ажил гүйлгээний мэдээлэл 

 Харилцан хамааралтай 

этгээд хооронд хийсэн ажил 

гүйлгээ  

Дараа 

жилийн 2 

сарын 10-ны 

дотор 

тушаана. 

2. Дотоод үнэ 

шилжилтийн 

тайлан 

 Монгол Улсад 
байрладаг татвар 
төлөгч, эсхүл төлөөний 
газрын бизнесийн үйл 
ажиллагаа болон 
бизнесийн стратеги, 
бодлогын талаарх 
мэдээлэл; 

 Хяналтад байгаа ажил, 
гүйлгээний 
харьцуулагдах 
байдлын шинжилгээ 
хийхэд шаардагдах 
мэдээлэл, 
харьцуулагдах 
боломжтой бие даасан 
ажил гүйлгээний 
мэдээлэл, ашигласан 
үнэ шилжилтийн 
аргачлал болон 
холбогдох бусад 
мэдээлэл; 

 Монгол Улсад 
байрладаг татвар 
төлөгчтэй холбогдох 

 Өмнөх татварын жилд 6 
болон түүнээс дээш 
тэрбум төгрөгийн 
(ойролцоогоор 2,1 сая 
ам.доллар) 
борлуулалтын орлого 
олсон; 
борлуулалтын орлоготой; 

 Гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай аж ахуйн 
нэгж. 
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ажил, гүйлгээний 
санхүүгийн мэдээлэл. 

 

3. Ерөнхий үнэ 

шилжилтийн 

тайлан 

Групп болон группийн 

оролцогчдын: 

 хувьцаа, хувь 
оролцооны эзэмшлийн 
бүтэц; 

 үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа газар зүйн 
байрлал; 

 эзэмшиж байгаа биет 

бус хөрөнгө, 

тэдгээрийн эзэмшлийн 

бүтэц, биет бус 

хөрөнгөтэй 

холбогдуулан 

баримталж байгаа үнэ 

шилжилтийн бодлого; 

 хооронд хийгдсэн 

санхүүгийн ажил 

гүйлгээ болон үүнтэй 

холбогдуулан 

баримталж байгаа үнэ 

шилжилтийн бодлого; 

 санхүүгийн болон 
татварын асуудлаар 
баримталж байгаа 
бодлого, бусад улсын 
татварын албатай 
байгуулсан нэг болон 
хоёр талт үнэ 
урьдчилан тохиролцох 
гэрээний мэдээлэл; 

 Бизнесийн үндсэн үйл 
ажиллагаа, 
борлуулалт, худалдан 
авалт, нийлүүлэлтийн 
суваг, нэмүү өртөг 
үүсгэхэд ашиглагдаж 
байгаа голлох хөрөнгө, 
групп болон группийн 
оролцогчдын үйл 
ажиллагааны чиг үүрэг, 
хүлээх эрсдэл, тухайн 
санхүүгийн жилд 
гарсан бүтцийн 
өөрчлөлтөд нөлөөлсөн 
томоохон ажил 
гүйлгээний мэдээлэл. 

4. Улс бүрээр 

тайлан 

 Үндэстэн дамнасан 
группийн үйл 
ажиллагаа явуулж 
байгаа улс орон бүрт 
олсон орлого, 

Монгол Улсад татварын 

зорилгоор байрладаг 

үндэстэн дамнасан группийн 

толгой этгээд доор дурдсан 

Группийн 

санхүүгийн 

жилийн 

сүүлийн 
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татварын өмнөх ашиг 
/алдагдал/, төлсөн 
орлогын албан татвар, 
орлогын албан 
татварын өр, хувь 
нийлүүлсэн хөрөнгийн 
дүн, хуримтлагдсан 
ашиг, ажиллагчдын 
тоо, мөнгө болон 
түүнтэй адилтгах 
зүйлсээс бусад хөдлөх, 
үл хөдлөх хөрөнгөтэй 
холбоотой нэгдсэн 
мэдээлэл; 

 Үндэстэн дамнасан 
группийн оролцогч нэг 
бүрийн албан татвар 
төлөгчийн дугаар, 
татварын зорилгоор 
оршин суугч улсын 
мэдээлэл, хэрэв 
бүртгүүлсэн болон 
татварын зорилгоор 
оршин суугч улсууд нь 
ялгаатай бол эдгээр 
группийн оролцогч 
бүрийн аль улсын 
хуулийн дагуу үүсгэн 
байгуулагдсан талаарх 
мэдээлэл, группийн 
оролцогч бүрийн 
бизнесийн үндсэн үйл 
ажиллагааны талаарх 
мэдээлэл; 

 

нөхцөлийн аль нэгийг 

хангасан тохиолдолд 

татварын зорилгоор Монгол 

Улсад байрладаг үндэстэн 

дамнасан группийн толгой 

этгээд бус группийн 

оролцогч: 

 Үндэстэн дамнасан 
группийн толгой этгээд нь 
татварын зорилгоор 
байрладаг улс, бүс 
нутгийн хуулийн дагуу улс 
бүрээр тайлан 
боловсруулах, тайлагнах 
үүрэг хүлээдэггүй; 

 Үндэстэн дамнасан 
группийн толгой 
этгээдийн татварын 
зорилгоор байрладаг улс, 
бүс нутаг нь Монгол 
Улстай олон улсын 
татварын хэлэлцээр 
байгуулсан боловч 
хуульд заасан хугацаанд 
эрх бүхий этгээд 
хоорондын хэлэлцээр 
байгуулагдаагүй; 

 Үндэстэн дамнасан 
группийн толгой 
этгээдийн татварын 
зорилгоор байрладаг улс, 
бүс нутагт системийн 
саатал гарсныг 
харьяалах татварын алба 
Монгол Улсад байрладаг 
үндэстэн дамнасан 
группийн оролцогч 
этгээдэд мэдэгдсэн. 

 

өдрөөс хойш 

12 сарын 

хугацаанд 

багтаан 

харьяалах 

татварын 

албанд 

хүргүүлнэ 

 

Татвар төлөгч нь үнэ шилжилтийн тайланг буруу мэдээлсэн тохиолдолд татварын алба дараах 

арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ: 

 татвар төлөгчтэй харьцуулагдах өөр бусад татвар төлөгчийн нээлттэй мэдээлэлд 

үндэслэн, эсхүл татварын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сангаас сонгож харьцуулах замаар 

нөхөн ногдуулалт хийх; 

 татвар төлөгчийн мэдээллийг задруулахгүйгээр түүний ажил гүйлгээний үнийг харьцуулалт 

хийх зорилгоор авч болох бөгөөд энэ тохиолдолд уг этгээдийн мэдээллийг нууцална. 

Харилцан хамааралтай этгээд хооронд хийгдсэн ажил гүйлгээтэй холбоотой үнэ шилжилтийн 

тайланг татварын албанд хугацаанд нь гаргаагүй бол татварыг нөхөн төлүүлж: 
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№ Үнэ шилжилтийн тайлангийн ангилал Харилцан хамааралтай этгээд хооронд 

хийгдсэн ажил гүйлгээний доор дурдсан 

хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр 

торгоно3 

1. Үнэ шилжилтийн ажил гүйлгээний жилийн 

тайлан 

2% 

2. Дотоод үнэ шилжилтийн тайлан 3% 

3. Ерөнхий үнэ шилжилтийн тайлан 3% 

4. Улс бүрээр тайлан 4% 

 

 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эсвэл асуулт байвал ГРАТА Интернэшнл хуулийн фирмийн Партнер 

В.Болормаагийн bvolodya@gratanet.com  хаягаар эсвэл 976 70155031 утсаар холбоо барина уу. 

 

Дэлхийн 20 улсад салбартай олон улсын хуулийн фирм ГРАТА Интернэшнлийн Монгол дах 

оффис болох Өмгөөллийн “ГРАТА Интернэшнл Монголиа” ХХН энэхүү хууль зүйн мэдээллийг 

бэлтгэсэн. Энэхүү хуулийн зүйн мэдээлэл нь ерөнхий мэдээлэл өгөх зорилготой бөгөөд 

тодорхой асуудалд нарийвчлан дүн шинжилгээ хийгээгүй болно. Энэхүү хууль зүйн мэдээллийг 

уншигч нь ямар нэгэн үйлдэл хийхээсээ өмнө өөрсдийн нөхцөл байдалд тохирсон мэргэжлийн 

зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Энэхүү хууль зүйн мэдээллийг ашигласны улмаас үүссэн аливаа үр 

дагавар, хохирлыг бид хариуцахгүй. 

 

                                                           
3 Зөрчлийн тухай хууль – https://www.legalinfo.mn/law/details/12695  

https://www.legalinfo.mn/law/details/12695

