
 

 
 
 

  بسمه تعالی

  فرآیند اعطاي حمایتهاي مالیاتی به شرکتها و موسسات دانش بنیان
  قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان 3موضوع ماده 

 
مراجعه ) www.daneshbonyan.ir(بنیان به کارتابل خود در سامانه شرکتها و موسسات دانش شرکتها در ابتدا  .1

 . ودش میخود مطلع تایید و ردشده خدمات /هااز وضعیت ارزیابی کاالنموده و 

موجود در سامانه دانش  »)خدمات/اکسل کاالها(یت مالیاتی تعهدنامه، فرم درخواست معاف«تکمیل فایلهاي  .2
نوار ابزار سمت چپ سایت دانش (معافیتهاي مالیاتی قانون  /سایت دانش بنیان: قابل دسترسی در آدرس(بنیان 

 ؛ ))بنیان

کارگزاران تعیین شده از سوي دبیرخانه کارگروه، با شرکتها   :تماس با شرکتهاي تایید شده از سوي کارگزاران .3
 .  تماس گرفته و توضیحات الزم را ارائه خواهند داد و ارزیابی هاي مربوط را انجام می دهند

در این مرحله شرکتهاي متقاضی فایلهاي تکمیل شده را به کارگزار مالیاتی : به کارگزار مالیاتی مربوطارسال  .4
باید از  25/1/94حداکثر تا تاریخ  ،تکمیل شدهفرم ها و تعهدنامه  الزم به ذکر است . نماید مربوط ارسال می

 . سوي شرکت در اختیار کارگزاران قرار بگیرد

هزینه ارزیابی مالیاتی ( شرکتهاي متقاضی ، بر مبناي اطالعات تکمیل شدهگزاراعالم هزینه توسط کار .5
تعیین و به شرکتها اعالم خواهد  ،، بر اساس صالحدید رییس پاركشرکتهاي مستقر در پارکهاي علم و فناوري

 ).شد

کارگزار هاي مربوط توسط  نحوه پرداخت هزینه: پرداخت هزینه توسط شرکتها و اعالم به کارگزار مربوط .6
 . مبالغ مربوط به هزینه ها در سامانه دانش بنیان قابل مشاهده است. مشخص خواهد شد

  )در صورت لزوم به همراه بازدید و ارزیابی مالی(ارزیابی نهایی توسط کارگزار  .7

ماه  خرداد 20حداکثر تا تاریخ  ارسال نتایج از طریق کارگزار به دبیرخانه کارگروه و اطالع رسانی به شرکتها .8
94 

   )بر مبناي نتایج ارزیابی( تکمیل اظهارنامه مالیاتی و ارائه آن به سازمان امور مالیاتی توسط شرکتها .9

در این مرحله شرکتها : مربوط توسط کارگزار) و در صورت لزوم گزارش حسابرسی(بررسی اظهارنامه مالیاتی  .10
را به ) به همراه کد رهگیري سازمان امور مالیاتی(باید اظهارنامه مالیاتی ارسال شده به سازمان امور مالیاتی 



 

 
 
 

شفافیت، ارائه فروش به تفکیک محصوالت دانش (هاي الزم  کارگزار مالیاتی ارسال کنند تا کارگزار بررسی
 . را انجام دهد...) بنیان، رعایت دستورالعملهاي اعالم شده و 

 1394مرداد ماه  15نه کارگروه حداکثر تا تاریخ ارسال نتایج نهایی ارزیابی ها از سوي کارگزاران به دبیرخا .11

دبیرخانه : سازمان امور مالیاتی توسط دبیرخانه کارگروهبه  خدمات تاییدشده/ معرفی شرکتها و کاالها .12
خدمت دانش بنیان هر شرکت به سازمان /شرکتهاي تایید شده را به همراه فهرست کاالکل کارگروه، اسامی 

  .کردامور مالیاتی ارسال خواهد 



 

 
 
 

 

 

تکمیل اطالعات   
شرکتهاي متقاضی

مراجعه شرکتها به کارتابل خود در سامانه شرکتها و موسسات دانش بنیان   - 1•
)www.daneshbonyan.ir (خدمات ارزیابی شده  / و مشاهده کاالها

موجود در  » )خدمات/اکسل کاالها(تعهدنامه، فرم درخواست معافیت مالیاتی «تکمیل فایلهاي  - 2•
سامانه

تماس با شرکتهاي تایید شده از سوي کارگزاران•
94/1/25کارگزار مالیاتی مربوط؛ حداکثر تا تاریخ ارسال فایلهاي تکمیل شده به  - 3•

پرداخت هزینه  
توسط شرکتهاي  

متقاضی

هزینه ارزیابی  (شرکتهاي متقاضیاعالم هزینه توسط کارگزار بر مبناي اطالعات تکمیل شده  - 4•
مالیاتی شرکتهاي مستقر در پارکهاي علم و فناوري، بر اساس صالحدید رییس پارك، تعیین و به  

.)شرکتها اعالم خواهد شد
پرداخت هزینه توسط شرکتها و اعالم به کارگزار مربوط - 5•

بررسی اطالعات  
توسط کارگزاران  

مالیاتی

در صورت لزوم به همراه بازدید و  (توسط کارگزار اطالعات تکمیل شده شرکتها ارزیابی نهایی  - 6•
)ارزیابی مالی

ارسال نتایج از طریق کارگزار به دبیرخانه کارگروه و اطالع رسانی به شرکتها - 7•

ارسال اطالعات به  
سازمان امور  

مالیاتی  

)بر مبناي نتایج ارزیابی( تکمیل اظهارنامه مالیاتی و ارائه به سازمان امورمالیاتی توسط شرکتها - 8•
توسط کارگزار مربوط)  و در صورت لزوم گزارش حسابرسی(بررسی اظهارنامه مالیاتی  - 9•
ارسال نتایج نهایی ارزیابی ها از سوي کارگزاران به دبیرخانه کارگروه   - 10•
توسط دبیرخانه   به سازمان امور مالیاتی خدمات تاییدشده/ معرفی کل شرکتها و کاالها - 11•

کارگروه  


