
  بسمه تعالی

  :94 در سال مالی مالیاتی معافیتارسال درخواست نحوه 

شرکت  الزم است ،1394در سال مالی  قانون  3ارسال تقاضاي استفاده از معافیت مالیاتی ماده شرکتها و موسسات دانش بنیان 
اطالعات مراجعه نموده و ) www.reg.daneshbonyan.irدر سامانه ثبت اطالعات (کارتابل خود به  از یک بهمن ماه

از  به روزرسانی و درج اطالعات شرکت،پس از  .نمایندشرکت تکمیل و یا به روز رسانی  "ثبت اطالعات"در قسمت را زیر 
ذکر  شایان. درخواست خود را ارسال نماید "ارسال نهایی"ک روي دکمه کلیو  "خواست معافیت مالیاتیرارسال د"قسمت 

 . رج اطالعات درست و یا به روزرسانی اطالعات بر عهده شرکت خواهد بوداست که مسئولیت عدم د

به  اطالعات مربوط
  فیلدهاي مهم  درخواست معافیت مالیاتی

/ کد اقتصادي / شماره تماس/ )شرکت مندرج در اظهارنامه مالیاتی آدرس قانونی(نشانی  مشخصات کلی شرکت
  نام و نام خانوادگی رابط/ شماره رابط

  و هئیت مدیره اطالعات مدیرعاملبه روزرسانی   مدیرههیات 
  ...شهرك صنعتی و در پارك علم و فناوري،  محل استقرار کنونی شرکت  وضعیت استقرار

سیستم حسابداري،   نام حسابرس، مدیرمالی،(اطالعات مالیاتی / به روز رسانی اطالعات مالی  اطالعات مالی
  ...)معافیتها و

تعهدنامه دارا بودن نظام نامه / دنامه اخذ معافیت مالیاتی شرکتها و موسسات دانش بنیانتعه  بارگذاري اسناد
  مالی مشخص

  
 "ارسال درخواست معافیت مالیاتی"  

  
  



 اطالعات ناقص 

  
 

 ارسال نهایی اطالعات:  
نهایی  روي دکمه ارسال معافیت مالیاتیدر قسمت درخواست است پس از ثبت و به روز رسانی اطالعات شرکت الزم 

  .کلیک نموده تا اطالعات براي دبیرخانه کارگروه ارسال گردد

  
  

  :خدمت/ طالعات کاالابه روز رسانی 



  

  
  

  :نمایندتوجه  نیز به نکات زیر دانش بنیان خود در کارتابل الزم استثبت کاال و خدمات شرکت در زمان 
ثبت اطالعات به قسمت کاال و خدمات ارزیابی شده مراجعه نموده و وضعیت کاال  الزم است در ابتدا از طریق منويشرکت 

خود هرگونه تغییر کاالها و خدمات با توجه به وضعیت  سپس .و خدمات تایید شده و یا عدم تایید شده خود را مشاهده نماید
  :شامل موارد زیر را از طریق کارتابل خود اعالم نماید

صراحتا در فاکتور فروش و یا  بایدخدمات دانش بنیان /نام تجاري کاال: اتخدم/نام تجاري کاالصحت  .1
  باشدشرکت آورده شده قرارداد 

  : باشدبه صورت زیر مینمونه هایی از  نام تجاري 
 مورخ ل /400057 قرارداد شماره ،مسابقات چند نفره ساز شبیه ساخت و طراحی: قرارداد موضوع 

  )نحوه اعالم قراردادها( .04/10/1394
 11هاي ظرفیت و 400، 315، 250، 200، 160، 50، 25 هاي مدل در روغنی کمپکت پستkv  ،

19kv  ،23kv  ،40kv . ) تجارينحوه اعالم نام( 

 ماورا )SIEM (ماورا پشتیبانی و نصب همراه به )SIEM( )نحوه اعالم نام تجاري(  

که در  کاال و خدمتی است شرکت جدید خدمات دانش بنیان/کاالها :خدمات دانش بنیان جدید/ کاال .2
 . یده و در ارزیابی اولیه شرکت توسط کارگزار بررسی نگردیده استبه فروش رس 1394 مالی سال

نام : سترسیده ا فروشبه تولید و  به صورت مجزاکه زیرسیستم ها و قطعات محصوالت دانش بنیان  .3
به صورت مجزا تولید و در فاکتورهاي مجزا  کهدمات دانش بنیان خ/هاي کاالهاو زیرسیستم قطعاتتجاري 



معیارهاي سه گانه محصوالت (باشد  حائز شرایط آیین نامه ارزیابی در صورتی که  ، به فروش می رسد
در قسمت کاال و خدمت منطبق با قراردادها یا فاکتورهاي فروش  باید، )دانش فنیدانش بنیان و شرط 
  .شود ارزیابی شده آورده 

/ ، نبوده و کاالشودمینیز ننیازي به ثبت اطالعات محصوالت تایید شده شرکت که شامل موارد فوق شایان ذکر است که 
  .الزم است حذف شود نیز در کارتابل شرکت وجود دارد، در گذشته که شرکتخدمات ثبت شده 

  :نکات مهم
 توجه بنیان دانش موسسات و شرکتها سایت در مندرج توضیحات به ارسال اطالعات مالیاتی خود، از قبل لطفا .1

 .فرمایید

  
 

 مدیرعامل قانون به تایید) 3(اطالعات تکمیل شده در فرآیندهاي درخواست معافیت مالیاتی ماده  الزم است تمامی .2
 .باشد رسیده شرکت

دانش بنیان موضوع  تعهدنامه اخذ معافیتهاي مالیاتی به شرکتها و موسسات"شرکت و موسسات متقاضی الزم است  .3
را از سامانه دریافت " تعهدنامه دارا بودن نظام مالی"و   "ت از شرکتها و موسسات دانش بنیانقانون حمای) 3(ماده 

 .بارگذاري نمایند ، "بارگذاري اسناد"نموده و پس از امضا ومهر نمودن قسمتهاي مشخص در قسمت 



  
  

  


