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Хамтарсан хурлыг 2014 оны 04-р сарын 23-ны өдөр Нийслэлийн шийдвэр
гүйцэтгэх албаны даргын албан тасалгаанд 15 цаг 00 минутанд эхлэв.
Хуралд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас албаны дарга, хурандаа
Э.Батбаяр, дэд дарга, дэд хурандаа Ч.Оюунцэцэг, ахлах гүйцэтгэгч, ахмад
Н.Уранчимэг, ахмад Ц.Бямбасүрэн, ахмад Д.Анхтуяа, ахлах дэслэгч
Д.Лхагвасүрэн, ахлах дэслэгч С.Бямбарагчаа, Нийслэлийн татварын газраас
Хууль, эрхзүйн хэлтсийн дарга, А.Агбат, Татвар хураалтын хэлтсийн дарга
Б.Ганболд, татварын улсын байцаагч Б.Отгонбаяр нар оролцов.
Хэлэлцэх асуудал: Татварын нэхэмжлэлтэй гүйцэтгэх хуудсан дээр
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг эрчимжүүлэх талаар.
Татвар хураалтын хэлтсийн дарга Б.Ганболд: Өндөр үнийн дүнтэй
шүүхийн гүйцэтгэх хуудас гарсан компаниуд нь хуурамч дампуурах хүсэлт өгч
байгаа асуудал ихсэх шинжтэй байна. Манай байгууллагын зүгээс энэ талаар
шүүхүүд рүү хандсан байгаа. Татварын нэхэмжлэлтэй гүйцэтгэх хуудсанд шийдвэр
гүйцэтгэх ажиллагааг эрчимжүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, хоѐр
талаасаа гүйцэтгэх хуудасны бодит биелэлтийг нэмэгдүүлэх талаар хамтарч
ажиллах саналтай байна.
Хууль, эрхзүйн хэлтсийн дарга, А.Агбат: Татварын нэхэмжлэлтэй нийт
119 гүйцэтгэх хуудас байна. Хамтарч ажиллах төлөвлөгөөндөө хийгдвэл зохих
ажиллагаануудыг хугацааны хамт дэлгэрэнгүй тусгаж өгөх саналтай байна.
Албаны дарга, хурандаа Э.Батбаяр: Хамтарч ажиллах төлөвлөгөөнд
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй тусгаж өгөхийг дэмжиж
байна. 2014 оны 05 дугаар сарын 01-нээс 6 дугаар сарыг дуустал хамтарч
ажиллах саналтай байна.
Дэд дарга, дэд хурандаа Ч.Оюунцэцэг: Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч нар
татварын газрынхантай гүйцэтгэх хуудасны тулгалт хийж, гүйцэтгэх хуудсанд
хийгдвэл зохих ажиллагаануудын талаар судалж үзээрэй.
Татвар хураалтын хэлтсийн дарга Б.Ганболд: Нийт 26 тэрбумын төлбөр
байна, төлөвлөгөөт хугацаанд 30 хувийг нь гүйцэтгэж дуусгах саналтай байна.
Албаны дарга, хурандаа Э.Батбаяр: Нийт 8 тэрбум төгрөгийн өр
барагдуулахаар ажиллах болж байна. Дүүргүүд 2014 оны 05 дугаар сарын 01-нээс
эхлээд Татварын нэхэмжлэлтэй гүйцэтгэх хуудсан дээр онцгой анхаарч
ажиллаарай.
СБД-ийн ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, ахмад Н.Уранчимэг: Шүүхээс Жамп
ХХК-ийн үйл ажиллагааг зогсоосон тиймээс төлбөр төлөх боломжгүй байгаа. Энэ
асуудлыг яах вэ? Татварын газраас үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олговол
сард 200 сая төгрөгийн төлбөр төлнө гэж мэдэгдсэн.
Хууль, эрхзүйн хэлтсийн дарга, А.Агбат: Жамп ХХК-ны асуудал бол хэцүү
асуудал. Шүүхийн шийдвэр гарсан.

Дэд дарга, дэд хурандаа Ч.Оюунцэцэг: Компаниуд хуурамч дампуурлын
хэрэг үүсгэж, гүйцэтгэх хуудас хааж дуусгавар болгож байна. Энэ талаар манай
албаны зүгээс Цагдаагийн байгууллагад ханддаг боловч эрүүгийн хэрэг үүсгэж
шалгадаггүй. Энэ талаар танай байгууллагын зүгээс Цагдаагийн байгууллагад
хандаж эрүүгийн хэрэг үүсгэж, шалгах талаар хүсэлтээ гаргах шаардлагатай
байна.. Мөн гүйцэтгэх хуудасны мэдээн дээр зөрүү гарсан асуудал байна.
Татвар хураалтын хэлтсийн дарга Б.Ганболд: Татварын нэхэмжлэлтэй
гүйцэтгэх хуудсанд зөрүү гарсан тиймээс энэ талаар төлөвлөгөөндөө тусгаж
оруулах саналтай байна.
Албаны дарга, хурандаа Э.Батбаяр: 2014 оны 6 дугаар сар дуусахад
төлөвлөгөөгөө дүгнэж, 2014 оны 09 дүгээр сараас дахин он дуустал төлөвлөгөө
боловсруулж хамтарч ажиллах саналтай байна.
Улсын байцаагч Б.Отгонбаяр: Тэмдэгтийн хураамж дээр зөрүү гарч
байгаа.
Албаны дарга, хурандаа Э.Батбаяр: Энэ асуудлыг шийдвэрлэж болно.
Дэд дарга, дэд хурандаа Ч.Оюунцэцэг: Ханын материалын асуудлаар
Хотын захиргаанд хүсэлтээ манай алба гаргаж явуулсан. Хариу ирээгүй байгаа.
Хамтар ажиллах төлөвлөгөөндөө төлбөрийн үлдэгдэл Нийслэлийн татварын газар
болон манай албаны зүгээр хийж гүйцэтгэх ажлуудыг тусгаж, 2014 оны 06 дугаар
сар дуусахад төлөвлөгөөг дүгнэх саналтай байна.
Татвар хураалтын хэлтсийн дарга
төлөвлөгөөний төслөө танилцуулах болно.

Б.Ганболд:

Даваа

гарагт

Дэд дарга, дэд хурандаа Ч.Оюунцэцэг: Дампуурлын хэрэг үүсэх шүүх
хуралд гүйцэтгэх баримт бичгийг татсан тохиолдолд танай байгууллагад мэдэгдэх
болно.
Хурал 2014 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 15:30 минутад өндөрлөв.
Шийдвэрлэсэн нь:
Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, Нийслэлийн татварын газар хамтарч,
2014 оны 05 дугаар сарын 01-нээс эхлэн 06 дугаар сарыг дуустал Татварын
нэхэмжлэлтэй гүйцэтгэх хуудсан дээр шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг эрчимжүүлэх
ажлын төлөвлөгөө гарган баталж, хамтарч ажиллахаар шийдвэрлэв.
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