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 اعالم اصالحات مورد نیاز و کاالهای جدید از طریق کارتابل

 

 قوانین و ارسال تعهدنامه استفاده از معافیت مالیاتیمطالعه 

 وش توافقی رسیدگی به اطالعات مالیر یاجرااقدام به 

 (درآمد ساالنه میلیارد ریال 01بیش از های شرکت)(حسابرسی)

 (در صورت لزوم)ارزیاب  مشاهده نتیجه اولیه و معرفی کارگزار

 ارسال قرارداد اجرای روش توافقی رسیدگی به اطالعات مالی

 توسط کارگزار ن شدهیعییابی در زمان تانجام ارز

به منظور اطالع از کاالهای تایید مراجعه به کارتابل شرکت 

  (ارسالی به سازمان امور مالیاتی) شده

پر کردن اظهارنامه مالیاتی بر مبنای کاالهای تایید شده و 

برای  49تکمیل اظهارنامه مالیاتی سال راهنمای » مطابق

 شرکتهای مشمول معافیت دانش بنیان

 کارگزاری به حسابرسی مال گزارشو  ارسال اظهارنامه

مشاهده محصوالت  - 1

 و اعالم اصالحات الزم

 ارزیابی مالیاتی - 2

تکمیل و ارسال  - 3

 اظهارنامه مالیاتی

0/493003/1 

0/4930/3/1 

0/49319310 

0/493193/0 

0/49319309 

 حد اکثر تا تاریخ

 های تجاری فعلی مشاهده فهرست محصوالت و نام

 

0/4930/301 



 

 4931سال مالی  –فرآیند اعطای معافیت مالیاتی دانش بنیان   

 :توضیحات

ی تایید شده و خدمات کاالدرآمدهای حاصل از ها و موسسات دانش بنیان، قانون حمایت از شرکت 3مطابق بند 

اعطا و برای  .مالیاتی برخوردارنددانش بنیان تولیدی و نوپا از تاریخ تایید به بعد از معافیت ها و موسسات کتشر

 :گام زیر را طی نماید  3الزم است شرکت   4331این معافیت در سال مالی  قطعی سازی

 مشاهده محصوالت و اعالم اصالحات الزم :گام اول 

مراجعه  نه شرکتها و موسسات دانش بنیانبه کارتابل خود در ساما ماهبهمن 02بهمن لغایت 4از تاریخ  شرکت باید

اعالم کارتابل خود از طریق  موارد زیر را خود هرگونه تغییر شامل کاالها و خدمات  توجه به وضعیتنماید و با 

 :نماید

مصادیق فعالیتهای دانش بنیان )خدمات /با توجه به اینکه کاال :خدمات/نام تجاری کاالصحت  .4

خدمات دانش بنیان /اعالم شده به سازمان امور مالیاتی، نام تجاری کاال( شرکتهای تایید شده

نام تجاری اعالم شده باشد که صراحتا در فاکتور فروش و یا قرارداد شرکت آورده شده است،  می

ی باشد که در فاکتورها و یا قرارداد فروش ری کامل و دقیقنام تجا دشرکت بایدر کارتابل 

 .باشددانش بنیان تایید شده  خدمات/کاال

 مالی شرکت که در سال جدید خدمات دانش بنیان/کاالها :خدمات دانش بنیان جدید/ کاال .0

شایان ذکر است که . یده و در ارزیابی اولیه شرکت بررسی نگردیده استبه فروش رس نیز 4331

از جمله )خدماتی جدید باید به فروش رسیده و سایر معیارهای محصوالت دانش بنیان /کاالها

 .را نیز داشته باشد( دانش فنیو شرط  4معیارهای سه گانه محصوالت دانش بنیان

: رسیده است فروشبه تولید و  به صورت مجزاکه زیرسیستم ها و قطعات محصوالت دانش بنیان  .3

در به صورت مجزا تولید و که خدمات دانش بنیان شرکت /های کاالهاو زیرسیستم قطعات

                                                           
  :معیارهای سه گانه محصوالت دانش بنیان عبارت است از   

 .باشد باال به متوسط و باال های فناوری حوزه در -4

 توان حفظ برای همچنین. باشد داشته خبره فنی تیم یک توسط هدفمند توسعه و تحقیق به نیاز آن تولید و بوده فنی پیچیدگی دارای-0

 .شود انجام مداوم صورت به باید توسعه و تحقیق بازار، در محصول آن رقابتی

 .باشد فناورانه نوآوری و فنی دانش از ناشی خدمات،/کاال آن افزوده ارزش عمده-3



معیارهای سه )باشد  می به فروش می رسد و حائز شرایط آیین نامه ارزیابی نیز فاکتورهای مجزا 

در . شده باشددر کارتابل شرکت وارد الزم است ، (دانش فنیگانه محصوالت دانش بنیان و شرط 

غیر اینصورت در الزم است اطالعات این کاال و خدمات به طور دقیق در قسمت اطالعات کاال و 

 .خدمات ثبت گردد

خدمات تخصصی تعمیر و نگهداری »با عنایت به اینکه  :خدمات مرتبط با محصوالت دانش بنیان .1

مرتبط با فهرست « فنی و فناوری دانش »، فروش «مرتبط با کاالهای تولید شده توسط آن شرکت

خدمات /مرتبط با فهرست کاالها« خدمات طراحی مهندسی»بنیان، و  خدمات دانش/کاالها

قانون برخوردار خواهند بود، شرکتهایی که به بنیان تایید شده نیز از معافیتهای مالیاتی این  دانش

دهد، ضروری است نام  صورت مجزا این خدمات را در قراردادها و فاکتورهای خود ارائه می

الزم به توضیح است . در کارتابل شرکت آورده شده باشدتجاری این خدمات نیز به طور دقیق 

خدمات دانش بنیان و شرط دانش /هاکه خدمات باید به فروش رسیده باشد و شرایط سه گانه کاال

 .فنی مندرج در آیین نامه ارزیابی را داشته باشد

الزم  قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان 3ماده های متقاضی استفاده از معافیت شرکتبه عالوه تمامی 

را نیز از  "دانش بنیان ها و موسساتشرکتمالیاتی معافیت  اخذ"تعهدنامه  ،خوددر زمان ارائه درخواست  است

، در مهر و امضا و پس از (4331فرآیند اعطای معافیت مالیاتی دانش بنیان  سال مالی پیوست اطالعیه ) سامانه دریافت

 .سامانه بارگذاری نماید

و اعم از دانش بنیان )ها در همه زمینه آنها فروشهایی که این تعهدنامه، شرکت 8بر اساس بند شایان ذکر است که 

ارائه گزارش حسابرسی بر اساس  ملزم به ، باشدریال میبیش از ده میلیارد  4333در سال مالی  (غیر دانش بنیان

با توجه به قرارداد  قرارداد بایداین . هستند( حسابرسی مالی)اجرای روش توافقی رسیدگی به اطالعات مالی  قرارداد

فرآیند اعطای معافیت مالیاتی دانش پیوست اطالعیه ) استآورده شده  نمونه که در سایت شرکتهای دانش بنیان

 .ایران منعقد شود رسمی جامعه حسابدارانعضو رسمی بین شرکت و یک موسسه حسابرسی   ،(4331بنیان سال مالی 

 

 (توسط کارگزار ارزیاب) خدمت/مجدد کاالارزیابی  :گام دوم 

یاز به مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت ناری شده شرکت، اطالعات ارسالی و بارگذدر مرحله بعد 

به طوری  .خواهد شد اعالم شرکتهای دانش بنیاندر سایت  31اسفندماه  42تا تاریخ  ، کارگزار مربوطمجددارزیابی 

فنی و دریافت مدارک الزم از با مراجعه حضوری و یا تماس تل 39اردیبهشت  42کارگزار باید تا قبل از تاریخ که 



ها و موسسات تشخیص صالحیت شرکتارزیابی و کارگروه دبیرخانه ارزیابی مد نظر را انجام و نتیجه را به شرکت، 

 .بنیان اطالع دهددانش

اجرای روش توافقی الزم است قرارداد نیز  4333در سال مالی  ده میلیارد ریال فروش بیش ازهای با شرکت

 .اری نمایندذدر کارتابل خود بارگ 31اسفند  03را حداکثر تا  رسیدگی به اطالعات مالی

 

 (و در صورت لزوم گزارش حسابرسی ویژه)  تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی :گام سوم 

مالیاتی  اقدام به تکمیل اظهارنامه در کارتابل خود، در این مرحله شرکت باید بعد از بررسی کاالهای تایید شده

تعهدنامه اخذ معافیت مالیاتی شرکتها و موسسات  "پیوست یک"توجه به نکات آورده شده در  مرحلهدر این . نماید

 39مردادماه  49در نهایت بعد از تکمیل اظهارنامه شرکت باید حداکثر تا تاریخ  .باشددانش بنیان حائز اهمیت می

 .اقدام نماید به سازمان امور مالیاتی خود ارسالیتی امالیاری اظهارنامه ذنسبت به بارگ

اجرای روش نیز الزم است گزارش مربوط به قرارداد  31های با فروش بیش از ده میلیارد ریال در سال مالی شرکت

 .اری نمایندذدر کارتابل خود بارگ 39مردادماه  49توافقی رسیدگی به اطالعات مالی را حداکثر تا  

 

 


