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Программын нэр:
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Системийн нэр:

"Цахим тайлангийн систем"

Хандах хаяг:
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Программын зорилго: Тоон гарын үсгийн нийтийн болон
хувийн түлхүүрийн дэд бүтцийг бий
болгох, түүнийг цахим харилцаанд
оруулан ашиглах
Хэрэглэгчийн түвшин:

- Татвар төлөгч - зөвхөн өөрийн нууц кодоор
харах, тайланг засварлах
-Татварын байцаагч - Хариуцсан татвар
төлөгчийн тайлангийн ирцийг харах

1. Системд нэвтрэх хэсэг:

Та өөрийн байгуулгын регистр, нууц үгийг ашиглан e-tax.mta.mn цахим тайлангийн
системд нэвтэрч орно.

2. Мэдээлэл хэсгээс "Тоон гарын үсэг" хэсэгт хандана.
Энэ цэс рүү нэвтэрч орсноор танд тоон гарын
үсэг эзэмшихэд шаардагдах:
1. Тоон гарын үсгийн хүсэлт
2. Тоон гарын үсгийн өргөдөл
3. Тоон гарын үсгийн гэрээг бөглөх эрх
үүснэ.

Зурагт үзүүлсэн хэсэг нь тоон гарын үсгийн хүсэлт, өргөдөл, гэрээний хэрэглэгчийн
хэсэг бөгөөд тоон гарын үсэг эзэмшихээр шийдвэрээ гаргасан бол Та: Хүсэлт->Өргөдөл>Гэрээ гэх дарааллаар бөглөх ѐстой.

2.1. Хүсэлтийн хэсэг

Энэ хэсэгт хүсэлтийг бөглөх бөгөөд хэрэв та хүсэлтээ бүртгүүлээгүй бол дээр үзүүлсэн
шиг хоосон харагдах болно.

Хүсэлт нь тухайн байгууллагын удирдлага тоон гарын үсэг эзэмших эрхийг холбогдох
этгээдэд олгож байгаа шийдвэр юм. Энэхүү хүсэлтийг үнэн, зөв бөглөсний дараа "Илгээх"
товчийг дарж, дараагийн хэсэг болох өргөдлийн хэсэг рүү шилжинэ. Хүсэлтийн хэсэг нь
өөрөө хэвлэх, засварлах, устгах гэсэн боломжтой байна.

(Хүсэлтийг буруу шивсэн тохиолдолд засварлах сонголтыг сонгохыг зөвлөж байна.
Тухайн хүсэлтийг устгах үед хэрэв өргөдөл, гэрээ бүртгэгдсэн бол автоматаар дагаж устахыг
анхаарна уу)
Хүсэлтийг үнэн зөв бөглөж илгээсэн тохиолдолд танд дараах мессеж ирж, өргөдөл
бүртгүүлэх хэсэгт автоматаар шилжинэ.

2.2. Өргөдлийн хэсэг
Өргөдлийн хэсгийг тухайн тоон гарын үсэг эзэмшигчийн хувийн мэдээллээр бүртгэнэ.
/Өргөдлийг бүртгэсний дараа харагдах байдал/

(Өргөдлийг буруу шивсэн тохиолдолд засварлах сонголтыг сонгохыг зөвлөж байна.
Тухайн өргөдлийг устгах үед хэрвээ гэрээ бүртгэгдсэн бол автоматаар дагаж устахыг
анхаарна уу.)
Өргөдлийг үнэн зөв бөглөж илгээсэн тохиолдолд танд дараах мессеж ирж гэрээний
хэсэгт автоматаар шилжинэ.

2.3. Гэрээний хэсэг
Гэрээний хэсгийг мөн тоон гарын үсэг эзэмшигч иргэн тухайн харъяалагдах татварын
албатай байгуулна. Гэрээний хэсэг нь өмнө нь дурдсан хүсэлт, өргөдлийн адилаар хэвлэх,
засварлах, устгах боломжтой байна.

Гэрээний хэсгийг бүртгэж илгээсний дараа дараах мессеж танд ирнэ.

Та системд нэвтэрч Тоон гарын үсгийн хүсэлт, өргөдөл, гэрээгээ үнэн зөв бүртгэж
илгээсний дараа цаасаар баталгаажуулан, хувийн Flash disk-тэйгээ харъяалагдах татварын
албанд хандаж, өөрийн Тоон гарын үсгийн гэрчилгээг авна.
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