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ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ 

 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ 

Нийтлэг үндэслэл 

1 дүгээр зүйл. Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн ёс зүйн дүрмийн зорилго 

1.1. Татварын мэргэшсэн зөвлөх нь хуульд заасан үйлчилгээ үзүүлэх явцдаа 
мөрдөх үндсэн зарчим, зан үйлийн хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэх, бие 
даасан, хараат бус, шударга, нэр хүнд бүхий зөвлөх үйлчилгээг төлөвшүүлэн 
бэхжүүлэх, хамгаалахад энэ дүрмийн зорилго оршино. 

1.2. Татварын мэргэшсэн зөвлөх (цаашид “зөвлөх” гэх)-ийн ёс зүйн дүрмийг 
Татварын мэргэшсэн зөвлөх нийгэмлэгийн /цаашид нийгэмлэг гэх/ жинхэнэ 
гишүүд дагаж мөрдөнө. 

1.3. Нийгэмлэгийн нууцлалын журмаар зохицуулаагүй асуудлыг энэ дүрмээр 
зохицуулна. 

 
2 дугаар зүйл. Зөвлөхийн ёс зүйн дүрмийн эрх зүйн үндэс 
2.1. Монгол Улсын Үндсэн хууль, Татварын рөнхий хууль, Аж ахуйн үил 

ажиллагааны тусгаи зөвшөөрлийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр 
хуультай нийцүулэн гаргасан хууль болон Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн 
нийгэмлэгийн дүрмийн хэм хэмжээ, зарчим нь энэхүү дүрмийн эрх зүйн үндэс 
нь байна. 

 
3 дугаар зүйл. Дүрмийн нэр томьёоны тайлбар 

3.1. Энэ дүрэмд хэрэглэсэн зарим нэр томъёог дараах байдлаар ойлгоно; 

3.1.1. “зөвлөхийн ёс зүй” гэж зөвлөхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаатай холбоотой 

нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн итгэл үнэмшил, чиг хандлага, зан үйл, дадал, 

тогтсон дэг жаяг, хэвшсэн соёл болон харилцааны тухай цогц ойлголтыг; 

3.1.2. “зөвлөхийн ёс зүйн хэм хэмжээ’ гэж хариуцсан ажилдаа үнэнч байх, 

мэргэжлийнхээ нэр хүндийг хамгаалах, хүлээсэн үүргээ үнэнч шударга 

биөлүүлэх талаар тогтоосон ёс зүйн шаардлагын цогцыг хэлнэ; 

3.1.3.  “зөвлөхийн ёс зүйн горим’ гэж зөвлөх, нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлагаа 

гүнээ ухамсарлах, үйлчлүүлэгч, өөр хоорондоо болон нийгэмтэй харилцахад 

баримтлах журмын тогтолцоог; 

3.1.4. “татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ” / цаашид “үйлчилгээ” гэх/ гэж 

татварын мэргэшсэн зевлөх үйлчилгээнии тухаи хүулийн 3.1.1-дзаасныг; 

3.1.5. “үйлчлүүлэгч” гэж татварын мэргэшсэн зевлөх үйлчилгээнии тухаи хүулийн 

3.1.2-дзаасныг; 

3.1.6. “татварын мэргэшсэн зөвлөх” гэж татварын мэргэшсэн зевлөх үйлчилгээнии 

тухаи хүулийн 3.1.1-дзаасныг; 

3.1.7.  “татварын итгэмжлэгдсэн хуулиин этгээд” гэж Татварын мэргэшсэн зөвлөх 

үилчилгээний тухай хуулийн 3.1.1-д заасныг, 

3.1.8. “үйлчлүулэгчийн нууц” гэж татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 

явцад зөвлөхийн олж авсан Хувь хүний нууцын тухай болон Байгууллагын 
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нууцын тухай хуульд мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийг; 

 

4 дүгээр зүйл. Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн үйл ажиллагааны зарчим 

4.1. Татварын мэргэшсэн зөвлөх /цаашид “зөвлөх” гэх/ нь Татварын мэргэшсэн 

зөвлөх үйлчилгээний тухай хуулийн 5.1-д заасан зарчмыг үйл ажиллагаандаа 

баримтлан хариуцлагатай байж, мэргэжпийн нэр хүндээ сахин хамгаална. 

4.1.1. Хариуцлагатай байх - ажил мэргэжилдээ хүндэтгэлтэй хандаж, зохисгүй 

байдал гаргахгүй, мэргэшлийн өндөр түвшинд үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд 

мэдлэг, ур чадвараа байнга дээшлүүлэн, өөртөө болон бусдад зарчимч 

байдлаар хандаж, шударга бус байдалтай үл эвлэрнэ. 

4.1.2. Мэргэжлийн нэр хүндээ сахин хамгаалах- зөвлөхийн зан байдал, үйл 
ажиллагаа нь түүний үнэнч шударга байдалд итгэх олон нийтийн итгэлийг 
бататган бэхжүүлэхэд чиглэнэ. 

 
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ 

Мэргэжлийн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд мөрдөх 

ёс зүйн хэм хэжээ 

5 дугаар зүйл. Мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, хууль зүйн зөвлөгөө өгөхөд 

мөрдөх ёс зүйн хэм хэмжээ 

5.1. Зөвлөх нь шинжлэх ухааны мэдлэгт тулгуурлан зөвлөх үйлчилгээг чанартай 

үзүүлэхэд өөрийн мэдлэг, чадвар, туршлагыг бүрэн зориулж ажиллана. 

5.2. Зөвлөх нь аливаа асуудалд хууль зүйн болон мэргэжлийн байр сууринаас 

шударга ёсыг баримтлан бодитойгоор хандвал зохино. 

5.3. Зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ аливаа этгээд хөндлөнгөөс нөлөөлөх 

байдлыг гаргуулахгүй байх ёстой. 

5.4. Зөвлөх нь мэргэжлийнхээ нийгмийн ач холбогдол, үнэлэмжийг ухамсарлан 

ойлгож, ажилдаа хүндэтгэлтэй хандан, өөрийн үйл ажиллагаагаар мэргэжлийн 

нэр хүндийг хадгалж, олон нийтиин итгэлийг алдагдуулахгүй байх үүрэгтэй. 

5.5. Зөвлөх нь үйлчилгээ үзүүлэхдээ хэн нэгний нөлөөнд автахгүй, мэргэжил нэгг 

нөхөд,бусад мэргэжилтний эрхийг хүндэтгэн, нөхөрсөг, шудрагаар харилцан 

мэргэжлийн ур чадвар, харилцааны доголдол гаргах, хууран мэхлэх, 

залилахтай эвлэрэхгүй байхын зэрэгцээ эдгээр үйлдлээс өөрийгөө болон 

мэргэжил нэгтнээ сэргийлэн ажиллана. 

5.6. Татварын маргааны талаар бусдын болон олон нийтийн санаа бодол, 

зөвлөхийн үйл ажиллагааны талаар гарч болох шүүмжлэл, бусад зөвлөхийн 

үзэл бодол, харилцаа зэрэг нь зөвлөхөөс мэргэжпийн үйл ажиллагаагаа 

явуулахад нь нөлөөлөх ёсгүй. 

5.7. Үйлчлүүлэгчид татварын хөнгөлөлт эдлэх, татвараас чөлөөлөгдөх, хууль 

тогтоомжийн дагуу татвар төлөх хугацааг сунгуулах зэрэг хуулиар олгосон 

эрхийн талаар хууль зүйн зөвлөгөө өгч болно. 
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6 дугаар зүйл. Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан, татварын 

тайлан гаргахад мөрдөх ёс зүйн хэм хэмжээ 

6.1. Татварын тооцоо, тохируулга хийх, анхан шатны болон нягтлан бодох 

бүртгэлийн баримтын бүрдлийг хянах, татварын нөлөөллийг бүртгэх, 

татварын тайланг гаргахдаа бодитой мэдээлэлд үндэслэж, түргэн шуурхай 

цуглуулах, судлах, дүн шинжилгээ хийж, ашиглана. 

6.2. Аль нэгэн үйлчилгээг үзүүлэхэд тухайн салбарын талаарх мэдлэг, дадлага 

дутагдалтай гэж үзвэл тухайн үйлчилгээнээс татгалзвал зохино. 

6.3. Үйлчлүүлэгчийн тайлан балансыг шалтгаангүйгээр буюу тодорхойгүй 

хугацаагаар дур мэдэн хойшлуулахгүй байх үүрэгтэй. 

6.4. Үйлчлүүлэгч татвар ногдох зүйл, татвараа үнэн зөв тодорхойлж, тогтоосон 

хугацаанд төлөх, татвар ногдуулах, төлөхтэй холбогдсон тооцоо, тайланг 

гаргах, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийг тогтоосон журам болон 

нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу хөтөлж, санхүү аж ахуйн үйл 

ажиллагааны тайлан тэнцэл гаргах талаар мэргэжил, арга зүйн туслалцаа 

үзүүлж, хамтран ажиллах үүрэгтэй. 

6.5. Үйлчлүүлэгч татварын зөрчил гаргаж, эрсдэлд орохоос урьдчилан сэргийлэх 
арга зүйд суралцахад нь тусална. 

6.6. Татвар ногдуулах, бүртгэх, төлөх, тайлагнах үүрэгтэй холбоотой аливаа 

зөрчлийг үйлчлүүлэгчийн зүгээс гаргуулахгүй байх үүрэгтэй. 

 

7 дугаар зүйл. Мэргэжил, ур чадвараа дээшлүүлэхэд мөрдөх ёс зүйн хэм 

хэмжээ 

7.1. Зөвлөх нь хууль тогтоомж болон арга зүйн сүүлийн үеийн ололт амжилтанд 

тулгуурласан чадварлаг үйлчилгээг үзүүлэхэд шаардагдах түвшний 

мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг эзэмшсэн байхаас гадна мэдлэг чадвараа 

байнга хөгжүүлэх үүрэг хүлээнэ. 

7.2. Зөвлөх нь нь мэдлэг, чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэн, шаардлагатай үед 

бусад мэргэжилтнүүдээс зөвлөгөө авч, тэдэнтэй мэдлэг, ур чадвараа 

харилцан солилцож, шинэлэг санааг ажилдаа бүтээлчээр нэвтрүүлэхийг 

эрмэлзэж  ажиллана. 

7.3. Нийгэмлэгээс мэргэшлийн тасралтгүй боловсролын хөтөлбөрийн дагуу зохион 

байгуулж байгаа ээлжит сургалтад хамрагдах үүрэгтэй 

7.4. Татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон сургалт, семинар, 

хэлэлцүүлэг, судалгаа шинжилгээний ажилд тогтмол оролцоно. 

 

8 дугаар зүйл.Төлөөлөх үйл ажиллагаанд мөрдөх ёс зүйн хэм хэмжээ 

8.1. Үйлчлүүлэгчтэй холбогдсон татварын маргааныг шүүхийн болон захиргааны 

журмаар хянан шийдвэрлэхэд итгэмжлэлийн үндсэн дээр түүнийг төлөөлөн 

оролцох, шаардлагатай тайлбар, лавлагааг гаргах, өмгөөллийн үйлчилгээ 
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үзүүлнэ. 

8.2. Зөвлөх нь үйлчлүүлэгчийн эрх ашиг, нэр төрийг дээдлэн хүндэтгэж, хүнлэг 

энэрэнгүй, шударга хандаж,  хуулийн хүрээнд үйлчлүүлэгчийн нууцыг чандлан 

хадгална. 

8.3. Шүүхээр болон захиргааны журмаар шийдвэрлэгдээгүй байгаа маргааны 

тухайд саналаа урьдчилан илэрхийлэх, олон нийтэд мэдээлэхийг хориглоно. 

8.4. Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр илүү төлсөн татварыг буцаан авах буюу суутган 

тооцуулах, алданги тооцон нэхэмжлэх, хууль бус шийдвэр, үйлдлийн улмаас 

учирсан хохирлыг хуульд заасан журмын дагуу нөхөн төлөхийг шаардах 

эрхийг итгэмжлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлж болно. 
8.5. Үйлчлүүлэгчийн нэрийн өмнөөс  санхүү татварын тайланг холбогдох газарт 

тушаах, татварын хяналт шалгалтад үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн оролцож 
болно. 

 
9 дүгээр зүйл. Удирдлагын хүрээн дэх зөвлөхийн ёс зүй 

9.1. Зөвлөх бусад ажилтны үйл ажиллагааг уялдуүлан зохицуулах, зохион 

байгуулах, тэдгээрийн гаргасан тайлангийн үнэн зөвийг хянах шинжээчийн 

үүрэг гүйцэтгэх, дүгнэлт гаргах зэрэг эрх үүргийг татварын мэргэшсэн 

зөвлөхийн нийгэмлэгээс олгосон тохиолдолд түүнийг хичээнгүйлэн гүйцэтгэх 

үүрэгтэй. 

 
10 дугаар зүйл. Зохисгүй байдал гаргахгүй байх. 

10.1. Зөвлөх хуулийг чанд мөрдөж, үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжлийн нэр хүндийг 

өндөр байлгахыг ямагт эрмэлзэж, зохисгүй байдал гаргахгүй байх1 үүрэгтэй 

бөгөөд энэ нь түүний ажил мэргэжпийн болон хувийн зан үйлийн аль алинд 

хамааралтай. 

10.2. Хөдөлмөрийн тухай хууль, байгууллагын дотоод журам, нийгэмлэгийн дүрэм 

болон бусад дүрэм, журмыг чанд мөрдөх үүрэгтэй. 

 

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ 

ЗӨВЛӨХИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙН ГОРИМ 

11 дүгээр зүйл. Зөвлөх үйлчлүүлэгчтэй харилцах горим 

11.1. Үйлчлүулэгчтэй харилцахдаа ялгавартай байдап гаргалгүйгээр тэгш, 

хүлээцтэй, хүндэтгэлтэй хандаж зөвлөхийн зүгээс үйлчилгээг найдвартай 

үйлчилнэ гэсэн итгэл үнэмшлийг өөрийн үйл ажиллагаа, үГ яриагаар төрүүлж 

чадахуйц харилцааны соёлыг эзэмшсэн байх үүрэгтэй. 

11.2. Зөвлөх үйлчлүүлэгч болон бусадтай харилцахдаа мэргэжлийн нэр хүнд, 

үйлчилгээнд сөргөөр нөлөөлж болох аливаа хувийн харилцаанаас 

зайлсхийнэ. 

 

1 “Зохисгүй байдал гаргахгүй байх” гэдэгт зөвлөх ажлын байранд болон үйлчилгээ үзүүлэх явцдаа 

түүнчлэн ажлын бус цаг, амралт, баяр ёслолын үед ч зөвлөхийн нэр хүндийг хамгаалж, нийтээр 
хүлээн зөвшөөрсөн ёс суртахуун, зан үйлийн хэм хэмжээг зөрчихгүй байхыг хамруулж үзнэ. 
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11.3. Зөвлөх үйлчлүүлэгчтэй уулзаж, татвараас зайлсхийх, тайлан тооцоог 

будлиантуулах талаар ярилцаж болохгүй 

11.4. Зөвлөх үйлчлүүлэгчийн сэтгэл зүйн онцлогийг сайтар судлах, үйлчлүүлэгч 

бүрт итгэл үзүүлэн хүндэтгэлтэй харилцаж, тэдний эрх ашигийг хамгаална. 

 

12 дугаар зүйл. Хамт ажиллагчидтайгаа харьцах горим 

12.1. Хамт ажиллагчтайгаа харилцахдаа ажил төрлийн холбогдолтой бодитой 

шүүмжлэл, санааг хүлээн авч, бусдын үзэл бодолд хүндэтгэлтэй хандаж, 

аливаа маргаан зөрчлийг эв зүйгээр шийднэ. 

12.2. Мэргэжлийн үүргээ ухамсарлан, бусдын судалгаа шинжилгээ хийх эрх чөлөөг 

хүндэтгэж, хамтран ажиллагчийнхаа талаар мэргэжлийн дүгнэлт өгөхдөө 

бодитой хандах ёстой. Бусад зөвлөхүүдийн мэргэшлийн үйл ажиллагааг 

шүүмжпэхгүй байх үүрэгтэй. 
 

13 дугаар зүйл. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтантай харьцах горим 

13.1. Зөвлөх нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтны хуульд нийцсэн үйл 

ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ. 

13.2. Зөвлөх зах зээлд сурталчилахдаа өөрийгөө хэтрүүлэн дөвийлгөх, бусдын нэр 

хүндийг гутаах, уйл ажиллагаагаа ийм үр дүнд хүрнэ гэсэн хуурмаг төсөөлөл 

бий болгох, үйлчлүүлэгчийг буруу ойлголт, төөрөгдөлд оруулах, бусадтай 

харьцуулалт хийн нэг талыг баримталсан шинжтэй мэдээлэл тараахыг 

хориглоно. 

13.3. Үйлчилгээний талаар сурталчилгаа явуулахдаа бодит мэдээллийг олон 

нийтэд хүргэх, шударга, зүй зохистой, үнэн зөв байх нь мэргэжлийн ёс зүйд 

нийцнэ. 

 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ 

БУСАД 
14 дүгээр зүйл. Зөвлөхийн нэр хүндийг хамгаалах 

14.1. Зөвлөхийн талаарх аливаа нийтлэл, мэдээлэл үндэслэлгүй бол тухайн зөвлөх 

өөрөө, эсхүл эрх ашгийг нь хамгаалах үүрэг бүхий татварын итгэмжпэгдсэн 

хуулийн этгээд шүүхэд хандаж, зөвлөхийн нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн 

нэр хүндийг сэргээлгэх, эдийн бус гэм хорыг хуульд заасан арга, журмаар 

арилгуулахыг шаардах эрхтэй. 

 
15 угаар зүил. Ёс зүйн зөрчил 

15.1. Холбогдох хууль болон энэ дүрмээр тогтоосон хэм хэмжээ, өс зүйн горимыг 

зөрчсөн санаатай болон болгоомжгүй үйлдэл, түүнчлэн тэдгээр хэм хэмжээг 

дагаж мөрдөөгүй эс үйлдэхүйг ёс зүйн зөрчил2 гэж үзнэ. 

 
2 “Холбогдох хууль зөрчсөн” гэдэгт эрүүгийн гэмт хэргийн шинжгүй боловч үйлчилгээ үзүүлж 
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15.2. Дараах зөрчлийг ёс зүйн ноцтой зөрчилд тооцно: 

15.2.1. зөвлөх өөртөө болон бусад этгээдийн хувьд давуу байдал бий болгох 

зорилгоор Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэг болон татварын 

итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдийн нэр хүндийг ашигласан; 

15.2.2. үйлчлүүлэгч буюу тэдгээрийг төлөөлөх хүмүүсээс шууд ба шууд бусаар 

тусламж авах, үйлчлүүлэх, ямар нэгэн давуу байдал, хөнгөлөлт эдлэх; 

15.2.3. ажлын байранд болон үйлчилгээ үзүүлэх үедээ согтуурах, мансуурах, 

ийм байдалтай ажилдаа ирэх; 

15.2.4. үйлчилгээ үзүүлэх явцад олж мэдсэн аливаа мэдээллийг зөвлөхийн 

үүрэгтэй холбоогүй өөр бусад зорилгод / хувийн эсвэл аль нэг гуравдагч талын 

ашиг сонирхолд / ашиглах, задруулах 

15.2.5. энэ дүрмээр тогтоосон ёс зүйн хэм хэмжээ, ёс зүйн горимыг удаа дараа 

зөрчих 

15.2.6. ижил төрлийн үйл ажиллагаа  эрхэлж байгаа татварын итгэмжпэгдсэн 

хуулийн этгээдэд үндсэн болон түр орон тоонд давхар ажиллах, хуулиар 

тогтоосон үүрэгт нь үл хамаарах ажил, албан тушаал хавсран гүйцэтгэх 

15.2.7. зөвлөх үйлчлүүлэгчтэй болон бусад хүмүүстэй харилцахдаа зандрах, 

айлган сүрдүүлэх, үзэл бодлоо тулгах зэргээр удаа дараа зүй бус авирлах 

15.2.8. зөвлөхийн үнэмлэх, хувийн тэмдгийг бусдад дамжуулах, хууль бус үйл 
ажиллагаанд ашиглах 

15.2.9. зөвлөхийг үүрэгт ажлаа гүйцэтгэхэд нь удаа дараа саад учруулах, 
заналхийлэх буюу дарамтлах; 

15.2. Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч болон эрх зүйчийн эрх нь хүчингүй 
болсон хугацаанд татварын мэргэшсэн зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэхийг 
хориглоно 

15.3. Энэ дүрмийн 15.2-т зааснаас бусад зөрчлийг гаргасан тохиолдолд Ёс зүй, 
хяналтын менежментийн хорооны дүрэмд заасны дагуу хариуцлага 
хүлээлгэнэ. 

15.4. Энэ дүрмийн 15.2-т заасан ноцтой зөрчлийг гаргасан тохиолдолд татварын 
итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч болон эрх зүйчийн эрхийг хүчингүй болгох 
саналыг Ёс зүй, хяналтын менежментийн хороо дүрэмд заасны дагуу 
холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлнэ. 

15.5. Үйлчилгээ үзүүлэх явцад зөвлөхийн гаргасан зөвлөхийн хараат бус3 халдсан 
аливаа хууль шаардлага, зааврыг үл биелүүлсэн нь ёс зүйн зөрчилд 

хамаарахгүй. 
 

16 дугаар зүйл. Ёс зүйн дүрмийг биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагавар 

16.1. Энэ дүрэмд заасан ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн зөвлөхөд холбогдох хуульд 

 

байхдаа хуульд заасан үүрэгт ажлаа зориуд эсхүл хайнга хандаж гүйцэтгэхгүй байх (эс 
үйлдэхүй), эрхээ урвуулах буюу хэтрүүлсэн (үйлдэл), мэргэжлийн нэр хүндийг унагасан, 
ашигласан, харш үйлдэл хийсэн байхыг ойлгоно. 
3 Хараат бус байна гэдэг нь үйлчлүүлэгчээсээ гадаад нөлөөллийн болон сэтгэл зүйн хувьд байх 
асуудлыг ойлгоно. Гэхдээ үүнийг нийгмийн аливаа гишүүн бусадтай хэлхээ холбоотой 
байдагтай холбон ойлгож болохгүй. 
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заасан сахилгын шийтгэлийг эрх бүхий байгууллага оногдуулна. 

16.2. Зөвлөхөд сахилгын шийтгэл оногдуулахдаа зөрчлийн шинж байдал, ТМЗ 

болон Зөвлөхийн нэр хүндэд учруулсан хор уршиг, үр дагавар зэргийг 

харгалзан үзнэ. 

 
17 дугаар зүйл. Ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх 

17.1. Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, ёс зүйн зөрчлийг хянан 

шийдвэрлэх харилцааг Ёс зүй, хяналтын мөнежментийн хорооны дүрмээр 

зохицуулна. 

 

18 дугаар зүйл. Жинхэнэ гишүүний үүргийн биелэлт, тайлан  

(2013 оны 7 сарын 2-ны удирдах зөвлөлийн хурлаарх нэмэлт өөрчлөлт) 

18.1. Гишүүний үүргийн биелэлтийг кредит оноогоор үнэлнэ. 

18.2. Кредит оноо нь гишүүний үүргийн биелэлтийг хэмжих нэгж болно. Татварын 

мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэгийн жинхэнэ гишүүний хувьд өөрийн мэдлэг, 

ур чадвараа дээшлүүлэх, татварын харилцааг шударга болгох үйлсэд 

оруулсан хувь нэмрээ болон нийгэмлэгийн зүгээс зохион байгуулсан үйл 

ажиллагаанд оролцсон оролцоог үнэлэх нэгж юм. 

18.3. Татварын мэргэшсэн зөвлөх нь эрхээ сунгуулахдаа нийт 24-аас доошгүй 

кредит оноо цуглуулсан байх буюу гишүүний дэвтэрт тухай бүр тэмдэглүүлж, 

тухайн жилийн тайлангаа дараа оны 2-р сарын 1-ны дотор нийгэмлэгийн ёс 

зүй, хяналтын менежментийн хорооны нарийн бичигт ирүүлнэ. 

18.4. Ёс зүй, хяналтын менежментийн хороо гишүүний тайлангийн нэгтгэлийг хийх 

буюу 3-р сарын 1-ний дотор танилцуулга бэлтгэж Удирдах зөвлөлд 

танилцуулна. 

18.5. Гишүүний дэвтэр болон гишүүний үүргийн биелэлтийн тайлангийн загварыг 

нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчийн тушаалаар батална. 

18.6. Татварын мэргэшсэн зөвлөх нь эрх сунгах хугацаанд Татварын мэргэшсэн 

зөвлөхийн нийгэмлэгийн дүрмийн 7.3-д заасан сургалтад хамрагдсан (сургалт 

бүрд 2 кредит) байхын зэрэгцээ 8-аасдоошгүй кредитийг доорх чиглэлээр 

цуглуулна. 

18.6.1. СТОУС-ийн шинэчлэлтэй холбоотой олон улсын болон улсын шинжтэй 

хурал, семинар, сургалтад оролцсон тухай бүр 1 кредит, илтгэл тавьж 

хэлэлцүүлсэн бол 3 кредит; 

18.6.2. Татварын чиглэлийн олон улсын болон улсын шинжтэй хурал, 

семинар, сургалтад оролцсон тухай бүр 1 кредит, илтгэл тавьж хэлэлцүүлсэн 

бол 3 кредит; 

18.6.3. Татварын хууль тогтоомжийг сайжруулах, бүртгэх тайлагнах арга зүйг 

боловсронгуй болгохтой холбоотой хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан тухай бүр 

2 крөдит, оролцсон 0,5 кредит, судалгаа хийж санал боловсруулж 

танилцуулсан 3 крөдит; 

18.6.4. Нийгэмлэгийн аливаа сургалтыг боловсронгуй болгох, шинэчлэхтэй 
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холбоотой боловсруулж нэвтрүүлсэн ажил бүрд 3 кредит; 

18.6.5. Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйл ажиллагааны хөгжилтэй холбоотой 

илтгэл, өгүүлэл тус бүр 2 кредит, ярилцлага 1 кредит 

18.7. Татварын мэргэшсэн зөвлөх нь эрх сунгах хугацаанд нийгэмлэгийн үйл 

ажиллагааг өөрийн биеэр болон санхүүгээр дэмжих үйлсэд дараах чиглэлээр 

нийт 8-аас доошгүй кредитийг цуглуулна. 

18.7.1. Санхүүгийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэхэд үр дүнтэй ажил зохион 

байгуулсан буюу үр дүн нь тодорхой гарсан тохиолдолд 3 хүртэл кредит 

(.хандивийн хэмжээтэй уялдуулан тооцож болно) 

18.7.2. Олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулсан бол 2, оролцсон бол 1 

кредит 

18.7.3. Татварын хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах үйл ажиллагаа 

зохион байгуулсан бол 2, оролцсон бол 0,5 кредит 

18.7.4. Олон нийтийн арга хэмжээг санхүү болон материаллаг зүйлсээр 

дэмжсэн бол 2 хүртэл кредит (кредит тооцох хэмжээг тухайн үед нь 

тодорхойлно) 

18.8. Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэгийн дүрмийн 7.3, 7.9 дэх    

заалтуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой гарсан санаачлага, ажил хэрэг болсон 

үр дүнгээс хамааруулах 5 хүртэл кредитийг тооцно. 

18.9. Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэгийн дүрмийн 7.2 дахь заалтыг 

зөрчөөгүй тохиолдолд нийт кредитийг 2-оор нэмэгдүүлэх буюу зөрчсөн 

тохиолдол бүрт 0,5-3 кредитээр бууруулна. (зөрчлийн шинжээс хамааруулан) 

18.10. Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэгийн дүрмийн 7.5, 7.6  дахь 

заалтын хугацааг, 7.7 дахь заалтыг зөрчсөн тохиолдолд бүрт /-1/-ээс /-3/ 

хүртэл кредит бууруулан тооцно.  

18.11. Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд ажил олгогчоос өгөх үнэлгээ  2-оос 

дээшгүй кредит (ажил олгогчийг тодорхойлон үндэслэнэ) 

18.12. Татварын чиглэлээр магистрын цэрэг хамгаалсан тохиолдолд 5 кредит 

дүйцүүлэн тооцож болно. 

18.13. Кредит онооны үнэлгээг гишүүд өөрсдөө үнэлэн тайлангаа гаргаж 

ирүүлнэ. Үнэлгээг ерөнхийлөгчийн тушаалаар томилогдсон комисс нягталж 

баталгаажуулна. 

18.14. Гишүүний дэвтэрт тэмдэглэгээг тухайн үйл ажиллагааг хариуцсан 

нийгэмлэгийн ажилтан хийж гарын үсэг, тэмдэгээр баталгаажуулна. 
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