
 هب انم خدا 

 : 59مشمول استفاده از معافیت مالیاتی سال  نحوه مشاهده کاال و خدمات دانش بنیان

  ورود به کارتابل اختصاصی شرکت -1

) و رمز عبور ( شناسه ملی)و وارد نمودن نام کاربری   ir.daneshbonyan.reg.www  ورود به سامانه دانش بنیان از طریق آدرس

 ( رمز خود را در  ایمیل خود دریافت نمایید "فراموشی رمز"در صورت فراموشی رمز می توانید از طریق دکمه 

 

 

  پیام های دریافتنی /ورود به بخش پیام  -2

 .از طریق نوار ابزار باالی صفحه به قسمت پیامهای دریافتی بروید

 
 

http://www.reg.daneshbonyan.ir/


 مشاهده پیام -3

 " 59معافیت مالیاتی سال "کلیک روی پیام با موضوع 

 

 مشاهده کاال و خدمات تایید شده -4

نام شرکت، شناسه ملی، کد اقتصادی، کد واحد امور مالیااتی، مصاادیق   »هرگونه ایراد و اشکال در اطالعات موجود در پیام شامل 

ایا  ایارادات   . اطاالع دهناد   tax@daneshbonyan.irرا از طریق ارساال ایمیال باه آدرس   « آدرس شرکتمشمول معافیت و 

همچنی  الزم . گرددبررسی و ترتیب اثر داده خواهد شد و پیام اصالح شده مجددا ارسال می دو روز کاریاحتمالی حداکثر ظرف 

اطالعات به منظاور اعماال معافیات باه ساازمان اماور مالیااتی ارساال         به ذکر است بعد از پایان مهلت تکمیل اظهارنامه مالیاتی، ای  

 .خواهد شد و امکان اصالح و تغییر بعدی آن به هیچ وجه مقدور نیست

 :نحوه تکمیل اظهارنامه  

 : و تکمیل اظهارنامه مطابق آنزیر مالیاتی اشخاص حقوقی مندرج در سامانه مالیات به آدرس مطالعه راهنماهای اظهارنامه  -1

http://e3.tax.gov.ir/pages/action/show/414 

در ای  راستا توصیه می شود . الزم به ذکر است طبق قانون، شرکتهای مشمول معافیت مالیاتی نیز الزم است اظهارنامه خود را ارسال کنند

  .رنامه به روزهای پایانی موکول نگرددتکمیل اظها

 : تکمیل جدول معافیت ها با توجه به کاال و خدمات دانش بنیان و تاریخ تایید شرکت -2

باید حتما اظهارنامه مالیاتی فوق،  6جدول شماره  ،های دانش بنیانبه منظور ثبت صحیح درخواست معافیت مالیاتی شرکت

  .(باشدعدم درخواست معافیت مالیاتی میبه معنی  6جدول شماره  عدم تکمیل: )دشوتکمیل 

ها  توانند همزمان برای همه یا برخی از ای  معافیت ها می مورد معافیت وجود دارد که شرکت 39اظهارنامه مالیاتی، ( 6)در جدول شماره 

اظهارنامه مالیاتی ( 6)بنیان مندرج در جدول شماره ها و موسسات دانش های مربوط به قانون حمایت از شرکتمعافیت. تقاضا دهند

 : عبارت است از

 ( بنیان های دانش قانون حمایت از شرکت 3بخش الف ماده )بنیان  های دانش شرکت :اظهارنامه 6جدول  92ردیف  -الف

 5ماااده )ی واحاادهای پهوهشاای، فناااوری و مهندساای واقااا در پارکهااای علماای و فناااور   :اظهارنامففه 6جففدول  34ردیففف  -ب

 (بنیان های دانش قانون حمایت از شرکت

 کلیک کنیددابل در ای  قسمت 

http://e3.tax.gov.ir/pages/action/show/410


مااورد تاییااد کااارگروه بااوده انااد، باارای درخواساات معافیاات مالیاااتی بایااد ردیااف   1359بنیااان کااه تااا پایااان سااال  هااای دانااش شاارکت

کاااال و الزم بااه ذکاار اساات کااه ایاا  شاارکتها الزم اساات بااا توجااه بااه       . اظهارنامااه مالیاااتی را تکمیاال نماینااد  ( 6)در جاادول ( 25)

و در صافحات ابتادایی ایا  فایال نحااوه      کارتابال هاار شارکت مشاخی گردیاده اسات      هاای قسامت پیاام   کاه در )خادمات تاییاد شاده    

ذکاار درآمااد، هزینااه )را بااه طااور کاماال  25ردیااف بنیااان و همچناای  تاااریی تاییدیااه دانااش( اسااتدسترساای بااه آن توضاایح داده شااده

 .  تکمیل کنند( های مستقیم و مشترک مربوط به کاال و خدمات دانش بنیان

 

 : مالیاتیتکمیل اظهارنامه  چند نکته در مورد

  25ساطر  . تواند از آنها استفاده نمایاد هایی است که شرکت میبیانگر تمام معافیت؛ 6اظهارنامه مالیاتی جدول شماره 

هاای  شارکت کلیه  مورددر )دانش بنیان  و موسسات هاقانون حمایت از شرکت 3ای  جدول به منظور استفاده از ماده 

در مورد )قانون ای   5ای  جدول به منظور استفاده از ماده  33و سطر ( ، فارغ از محل استقرارنوپا و تولیدی دانش بنیان

یید یا عدم تأیید توسط کاارگروه ارزیاابی شارکتهای    ، فارغ از تأهای علم و فناوریهای مستقر در پارکشرکتکلیه 

 .باشدمی( دانش بنیان

  در ساتون اول بایاد    .ستون مربوط به هر ساطر تکمیال گاردد    4الزم است تمام  6جدول شماره  25سطر برای تکمیل

باه  کاه اساامی آنهاا    توساط کاارگروه،   شرکت از محل کاالهای دانش بنیان تایید شاده  ( فروش کل)مجموع درآمد 

هاای مساتقیمی کاه    مجماوع هزیناه   (معاف درآمد مستقیم های هزینه) در ستون دوم. شوداطالع شرکت رسیده وارد 

اولیه مواد قطعات و شامل مواردی نظیر خرید هزینه مستقیم . شودبرای تولید کاالهای دانش بنیان صورت گرفته وارد 

درآمدهای ناشی از کاال و خدمات تایید شده 

ز تاریخ تایید به فروش بعد اکه  دانش بنیان را

 .ند، وارد نماییدرسیده ا



ساتون  . تولید کاالهای دانش بنیان شرکت شده است بوده و مستقیما صرفاست که مختی همان کاالی دانش بنیان 

یم نظیار اجااره بهاای    هاای ییرمساتق  االهای دانش بنیان از کلیه هزیناه مربوط به سهم ک ،(سهم از هزینه مشترک)سوم 

تقسایم   آن ابا  ی دانش بنیاان و ییرمارتبط  اکااله ابط بتای  هزینه ییرمستقیم باید به دو قسمت مر. باشدمحل تولید می

در ستون چهاار در نهایات   . در ستون سوم آورده شود با کاالهای دانش بنیان مرتبطتنها هزینه های ییرمستقیم و  شود

 .درج می شود ،های دوم و سوم از ستون اول می باشداف که حاصل تفریق مجموع ستوندرآمد مع( زیان)سود 

 نکارده  وارد  6جدول  3و  2های در ستون را تولیدهای هزینه هاال گذشته مشاهده شد تعدادی از شرکتدر فرآیند س

 رستون هر سط 4هر شرکتها الزم است مجددا تأکید می شود . بودند که موجب تذکر از سوی دبیرخانه کارگروه شد

 .عدم تکمیل هر کدام از ای  چهار ستون ممک  است مورد ایراد ممیز مالیاتی قرار بگیرد .را تکمیل نمایند

 باید کلیه موارد باال انجام  ،های علم و فناوریشرکت های دانش بنیان مستقر در پارکتوسط  33سطر  به منظور تکمیل

پاارک هاای    در داخال شده تولید کاالها و خدمات  ،ای  ستون با ای  تفاوت که مالک ذکر درآمد و هزینه در ،دشو

  .استعلم و فناوری است که به تایید رییس پارک رسیده و در مجوز صادر شده توسط پارک ذکر شده 

 نیاز  جادول را  ایا    25نند سطر درصورت تمایل می توا ،شرکت های دانش بنیان واقا در پارک های علم و فناو ری

شرکت، در خارج از محدوده پارک علم ش بنیان بخشی از کاالها و خدمات دانبه ویهه در مواقعی که . تکمیل نمایند

 . و فناوری تولید می شود

 از زمان  ،و نوپا یهای تولیدباید توجه داشت کاالهای دانش بنیان تمام شرکت، اظهارنامه 6 جدول در ورود اطالعات

در ایا  ماورد بایاد     لاذا . استمالیاتی مشمول معافیت بنیان تا انتهای سال مالی شرکت صدور تاریی مجوز تایید دانش

 .بنیانی به بعد محاسبه و وارد گرددمقادیر عددی فروش و هزینه از تاریی مجوز دانش

  افیت میتواند مع داشت یک درآمد مشخی فقط از یکفقط باید توجه  .چند سطر وجود دارد زمانامکان تکمیل هم

مشمول یکی از دو معافیت منااطق  بنیان مستقر در مناطق آزاد تجاری های دانششرکت درآمد کند برای مثال استفاده

 .بنیان استدانشهای قانون حمایت از شرکت 3ماده آزاد تجاری و یا 


