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“Х” ТАЙЛАНГИЙН ЭРСДЭЛ
Санхүүгийн тайлангийн ерөнхий ойлголт

АГУУЛГА

Х тайлан
гэж юу вэ
Х тайланг хэн
гаргадаг вэ
Х тайлангийн
эрсдэл
“Х” тайлангийн
эрсдэлд орохгүйн тул
юу анхаарах вэ?

“Х” тайлан гэж юу вэ?
Татвар төлөгч тайлант хугацаанд ямар нэгэн
орлого олж, зардал гаргаагүй нөхцөлд “Х” буюу
үйл ажиллагаа явуулаагүй гэсэн тайлан гаргаж,
үйл
ажиллагаа
явуулаагүй
үндэслэлээ
тайлбарласан албан бичгийн хамт харъяалах
татварын
албанд
тушаасан
байна.

Х тайлан яагаад гаргаж болохгүй вэ
Тайлант хугацаанд үйл ажиллагаа явуулсан
хэдий ч орлого олоогүй байсан ч, үндсэн
хөрөнгийн элэгдэл хорогдлыг тооцох ёстой.
Энэ тохиолдолд “Х” тайлан гаргахгүй.

Татварын алба таныг илүү ч үгүй, дутуу ч үгүй
төлбөл зохиох татварын хэмжээг тодорхойлж,
санхүүгийн тайлангийн талаар бүхий л зөвлөгөөг
өгдөг.

Х ТАЙЛАН ХЭН ӨГДӨГ ВЭ
Татвараас зайлсхийх зугтаах зорилготой

Үйл ажиллагаа явуулаагүй

НББ хөтөлдөггүй

Бүтээлч бус

Шийдвэртэй бус

Х тайлангийн эрсдэл гэж юуг хэлэх вэ
Эрсдэл гэдэг нь үүсч болзошгүй алдагдалтай холбоотой
тодорхойгүй байдлыг хэлнэ
Татварын эрсдэл гэдэг нь татварын хууль тогтоомжийг зөрчих
магадлал юм

Жил бүр Х тайлан ирүүлсэн ААН үүдийн
НТА ны статистик аас
доошгүйг татварын хяналт шалгалтанд
хамруулж зөрчил илэрвэл ТХ ийн
р
зүйлийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ

Х тайлан өгсөн ААН үүдэд учрах эрсдлүүд

• Нөхөн татвар

•

Төлбөл зохих татвар

Төлбөл зохих татварын

Торгууль

•
Алданги
Татвар төлөх хуулийн хугацаа
хэтэрсэн хоног тутамд

Энэ нь
дүнгийн

нөхөн төлүүлэх
аас хэтрэхгүй

ЖИШЭЭ
А ХХК
онд Х тайлан ирүүлсэн байна
нд хийсэн
татварын хяналт шалгалтаар өөрийн банкин дахь А ХХК нь
онд Х
тайлан ирүүлсэн байна
нд хийсэн татварын хяналт
шалгалтаар өөрийн банкин дахь дансыг бусдад ашиглуулан
мянган
төгрөгийн татвар ногдох орлогыг нуусан болох нь хөндлөнгийн мэдээллээр
илэрчээ Хуулиар хүлээх хариуцлагын дүнг тодорхойлбал

Нөхөн татвар
Торгууль
Алданги

₮
₮
₮

 Хариуцлагын дүн буюу эрсдэл

₮
₮
₮

хоног
₮

₮

₮

₮

ЖИШЭЭ

Х тайлангийн эрсдэл тус компанийн ажилтанд хуулиар олгосон эрх
боломжийг үгүйсгэнэ

Байгууллагаас төлсөн






Ажилтнаас төлсөн

тэтгэврийн даатгал
тэтгэмжийн даатгал
эрүүл мэндийн даатгал
үйл ийн осол МШӨД груп
ажилгүйдлийн даатгал

Тэтгэврийн мөнгө

Үйлдвэрийн осол
Груп тогтоох

Ажилгүйдлын
тэтгэмж

Рашаан сувилал

Жирэмсний амралт
хүүхэд асарсны
ХЧТАТ

ЭМ үзлэг
Хөнгөлттэй эм

Орлогоо нуун
дарагдуулдаг
орлогын төрөл

Хөдөлмөр
эрхлэлтийн
орлого
Үйл
ажиллагааны
орлого

Татвар ногдох
бусад орлого

Албан
татвар
ногдох
орлого

Шууд бус
орлого

Хөрөнгө
борлуулсны
орлого

Хөрөнгийн
орлого

Хөрөнгө
ашигласны
орлого

Х тайлан илгээдэг НДШ төлдөггүй
бол хуулиар хүлээх эрсдэл
• Ажил олгогч шимтгэл ногдох хөдөлмөрийн хөлсний сан түүнтэй адилтгах орлогыг
нуусан буюу хэмжээг нь санаатайгаар бууруулсан бол орлогод ногдох шимтгэлийг
нөхөн төлүүлж мөн орлоготой тэнцэх хэмжээний алданги ногдуулна Энэхүү
алдангийн хэмжээ нь төлбөл зохих шимтгэлийн
хувиас хэтрэхгүй байна
• Дутуу төлөгдсөн буюу хугацаандаа төлөгдөөгүй шимтгэлийг нөхөн төлүүлж
шимтгэлийн дүнгээс хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд О З хувийн алданги
ногдуулна Энэхүү алдангийн хэмжээ нь төлбөл зохих шимтгэлийн
хувиас
хэтрэхгүй байна
• Тооцооны алдаа гаргаснаас шимтгэлийг дутуу төлсөн бол дутуу төлсөн
шимтгэлийг нөхөн төлүүлж уг шимтгэлийн дүнгээс тооцооны алдаа гарснаас
хойшхи хугацааны хоног тутамд О хувийн алданги ногдуулах боловч алдангийн
нийт хэмжээ дутуу төлсөн шимтгэлийн
хувиас хэтэрч болохгүй

Аливаа эрсдэлд орохгүйн тулд

Татварын хуулийн талаар
мэдлэгтэй байх

Нягтлан бодох бүртгэлийг
стандартын дагуу хөтлөх

Татварын талаар мэргэжлийн
зөвлөгөө авах

Татвараа зөв ногдуулж эрсдлээс хамгаалагдахын тулд

Татвараа зөв тайлагнахын ач холбогдол
Хувь хүний орлогыг тодорхойлдог цэнхэр дэвтэр нь тэтгэвэрт суухад
нэмэлт орлого болж таны тэтгэвэр мөнгө өндөр тогтоолгоход тус
нэмэртэй
Мөн цалингаас суутгагддаг ХХОАТ ийг үнэн зөв тайлагнасан тохиолдолд хуулийн
дагуу хүүхдийн оюутны төлбөр хувийн байшин барьсан орон сууц худалдан
авсан үнийн дүнгийн
сая ₮ ийн
ийн хөнгөлөлт эдлэх эрх үүсгэгдэнэ
Энэ нь тухайн жилд таны цалингаас суутгасан ХХОАТ ын нийлбэрийг буцааж
олгоно гэсэн үг

НДШ төлөгдсөнөөр банкны зээл олон улсад зорчих визэнд ороход
асуудал үүсэхгүй
НДШ ийг бууруулахгүйгээр үнэн зөв тайлагнах тохиолдолд тэтгэвэр
тогтоолгоход шударга тогтолцоо болно
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Өнөөдөр сүүдэрт нь амарч суугаа
модныхоо үндсийг олон жилийн өмнө
хөрсөнд нь суулгасан байдаг

компанийн Ерөнхий
захирал Хөрөнгө оруулагч

Холбоо барих
Мэдээллийн Технологийн Үндэсний Парк
Улаанбаатар
С хбаатар дүүрэг Бага тойруу
Утас
Факс
Цахим шуудан

