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  بسمه تعالی

  

  تعهدنامه اعطاي معافیتهاي مالیاتی به شرکتها و موسسات دانش بنیان

  قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان) 3(موضوع ماده 
  

  

آئین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاري  22در اجراي دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 
مجلس شوراي اسالمی، شرکتها و موسسات دانش بنیانی که به موجب  5/8/1389سازي نوآوریها و اختراعات مصوب 

، اند قرار گرفته تأیید مورد  »و نظارت بر اجرا دانش بنیان موسساتارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و کارگروه «مصوبه 
قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش ) 3(ماده ، از معافیت مالیاتو تعهدنامه ذیل در صورت رعایت مقررات ذیربط

 :د، برخوردار خواهند شبنیان

هـا و مؤسسـات دانـش بنیـان و     ز شـرکت قانون حمایت ا«هاي مرتبط با اجراي  ها و بخشنامه شرکت دستورالعمل .1
  .  را مطالعه نموده و از آنها آگاهی کامل دارد» سازي نوآوري ها و اختراعاتتجاري

کارگروه به منظور نظارت بر ثبات رویه مصادیق دانش بنیان و رعایت ضوابط مقرر توسط شرکت، دبیرخانه  .2
از محل فعالیت شرکت و بررسی اسناد و مدارك ود را براي بازدید ارزیاب منتخب خمجاز است، کارگزاران 

 .با کارگزاران منتخب، همکاري کافی بنماید شرکت موظف استلذا . مرتبط به شرکت، اعزام نماید

 کـارگروه «در اختیـار   حسـب مـورد   را ...)اظهارنامه مالیاتی، اسـناد مـالی و   ( شرکت اطالعات و اسناد مورد نیاز .3
و کارگزاران مالیـاتی مربـوط    »ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت

 .قرار دهد
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فروردین مـاه   25حداکثر تا را ) قرار دارد daneshbonyan.irکه در سایت (فرم درخواست معافیت مالیاتی  .4
 .براي کارگزار مالیاتی مرتبط ارسال نماید 94

هـا و اظهارنظرهـاي کارشناسـانه و گـزارش هـایی را کـه توسـط         مربـوط، در ازاي بررسـی   الزحمـه  حـق  شرکت .5
 .1شود پرداخت نماید کارگزار مالیاتی انجام می

بیشتر از چهـار  ) اعم از دانش بنیان و غیر دانش بنیان(در صورتی که سقف درآمد کل شرکت در همه زمینه ها  .6

شـرکت موظـف اسـت ضـمن انعقـاد قـرارداد        باشـد،  1393اسـفند مـاه    29در سال مالی منتهی بـه   میلیارد ریال
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، پس از انجام عملیات حسابرسی،  یحسابرسموسسات حسابرسی با یکی از 

نطبـق بـر   صورتهاي مالی حسابرسی شده کـه بـه تأییـد حسـابرس رسـیده باشـد، بـه همـراه اظهارنامـه مالیـاتی م          
  .ارسال نماید کارگزار مالیاتیصورتهاي مالی و گزارش حسابرسی و قرارداد حسابرسی، را به 

کمتر از چهار ) اعم از دانش بنیان و غیر دانش بنیـان (در صورتی که سقف درآمد کل شرکت در همه زمینه ها   .7

دارا بـودن   نظیر(شفاف  شرکت مالی باشد، باید گردش 1393اسفند ماه  29سال مالی منتهی به در  میلیارد ریال
 رسـمی  بانکی هاي حساب طریق از صرفاً نقد وجوه گردش معتبر، هزینه و درامد مالی اسناد معتبر، قانونی دفاتر

 کارگزاران براي رسیدگی قابل و) حسابداري استانداردهاي رعایت مالی، اسناد صحیح و موقع به ثبت شرکت،
  .2باشد مالیاتی

                                                        
  .اطالع رسانی شده است daneshbonyan.irدر سایت الزحمه مربوط به کارگزاران مالیاتی  سازوکار حق  1
توانند از از تسهیالت مصوب معاونت علمی و  این بند میدر این صورت استفاده از حسابرس مالی اختیاري بوده و شرکتهاي مشمول   2

  .  دستورالعمل مربوط به این تسهیالت به پیوست اطالع رسانی شده است. فناوري در جهت استفاده از حسابرسان مالی برخوردار گردند
  



امضاء مدیر عامل                     ..                                                ................شرکت 

    امضاء رییس هیات مدیره    مهر شرکت

 

 
 
 

صدور تاییدیـه در کـارگروه اعمـال     تاریخبا توجه به اینکه معافیتهاي مالیاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان از  .8
 )www.daneshbonyan.irمندرج در سـایت  (تاریخ تأیید تمامی مراحل تکمیل اظهارنامه مالیاتی،  ، درشود می

 .در کارگروه را رعایت نماید مصادیق فعالیتهاي مورد تأیید و

کـارگزار   مـرداد  15حـداکثر تـا تـاریخ    را با رعایت دستورالعملهاي اعـالم شـده بـه شـرکت،     اظهارنامه مالیاتی  .9
تسلیم نماید و درصورت رعایت نکردن دستورالعملها و یا زمان مـورد نظـر، اعتراضـی نسـبت بـه       مالیاتی مربوط

 .عدم بررسی پرونده نخواهد داشت

دانش  محصول ابهاي فروش شرکت، محصولی به فروش می رسد کهدر مواردي که در قراردادها و صورتحس .10
بخشی از محصول فروش رفته است، باید قیمت محصول دانش بنیان از قیمت توسط کارگروه، بنیان تأیید شده 

در غیر این . محصول فروش رفته اصلی تفکیک و جداگانه در قرارداد یا صورتحساب فروش ذکر گردد
 .مشمول معافیت مالیاتی نخواهد بود آن محصول دانش بنیان صورت فروش

اسناد و مدارك مالی شرکت باید اثبات کننده هزینه هاي انجام شده براي خرید مواد اولیه و ملزومات بکار  .11
رفته در محصول دانش بنیان فروش رفته و همچنین حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان موثر در ساخت و 

 .  ورد نظر باشدتولید محصول م

هاي  در کلیه اسناد مالی خود پس از زمان تایید دانش بنیان، اعم از قراردادهاي فروش، صورتحساب شرکت .12
  .فقط از یک نام تجاري استفاده نماید مشخص، خدمت تایید شده/کاالبراي هر فروش، اسناد و دفاتر مالی، 

منـدرج در بـرگ   (توسـط سـازمان امـور مالیـاتی      شـده  تاییـد  مالیاتی معافیتمیزان از ) درصد 50(نیمی حداقل  .13
پس از صدور بـرگ  ماه  6حداکثر ظرف مدت و ؛ سال از شرکت خارج ننموده 2مدت را به  )تشخیص مالیاتی
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کـارگزار  و مسـتندات ثبتـی و قـانونی آن را بـه      ایداعمال نم بعدي شرکت  در افزایش سرمایه ،تشخیص مالیاتی
  .کندارسال  مالیاتی

، ه حوزه دانش بنیان شرکتبه منظور بهره برداري از کل مبلغ معافیت مالیاتی براي توسع وظف استشرکت م .14
از اقدامات ) مالی عملکرد و (ماه یک بار، گزارشی پس از صدور برگ تشخیص مالیاتی شرکت، هر شش 

 کارگزار مالیاتی بهرا ، )مرتبط با کاال و خدمت تایید شده شرکت(یک یا چند مورد از زمینه هاي زیر خود در
 :قرار دهددسترس  ارسال نموده و همچنین اسناد مالی آن را براي رسیدگی در محل شرکت، در

 کاربردي؛ یا بنیادین تحقیقات انجام .1

 تولید محصول جدید مبتنی بر تحقیق و توسعه؛   .2

بهبود (بهبود و ارتقاي کیفی یا بهبود فرآیند تولید محصوالت دانش بنیان فعلی مجري   .3
 ؛ ...)ویژگی هاي کیفی، اخذ و پیاده سازي استانداردهاي کیفی محصول و

 خرید تجهیزات آزمایشگاهی یا تجهیزات بخش تحقیق و توسعه؛  .4

 حصوالت دانش بنیان؛آموزش و توانمندسازي نیروي انسانی شاغل در تحقیق و توسعه م  .5

توسعه بازاریابی، بهبود کیفیت بسته (توسعه بازار داخلی محصول دانش بنیان و یا صادرات   .6
بندي، بهبود کمیت و کیفیت خدمات پس از فروش، عرضه محصوالت دانش بنیان در 

هاي  نمایشگاههاي بین المللی، اخذ مجوزهاي ضروري، اخذ استانداردهاي داخلی و تأییدیه
 ؛...)کشورهاي مقصد، ثبت پتنت بین المللی، ایجاد نمایندگی داخلی یا خارج از کشور و

شرکت هرگونه تغییر محل قانونی و محل تولید محصول را حداکثر ظرف مدت پانزده روز کتباً به کارگزار  .15
  . مالیاتی مربوط اعالم نماید
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یر در سهامداران شرکت را با ذکر دالیل، ظرف بنیان و یا تغی شرکت هرگونه تغییر کلی در تولید محصول دانش .16
 . مدت پانزده روز به دبیرخانه کارگروه و همچنین کارگزار مالیاتی اعالم نماید

در صورت ارسال ناقص اطالعات و یا مستندات الزم، هیچگونه رسیدگی براي ارزیابی بهره مندي از معافیت  .17
کارگروه مجاز است، نسبت به لغو تأییدیه شرکت و یا تجدید همچنین در موارد زیر، . مالیاتی انجام نخواهد شد

  :نظر در نحوه ارائه حمایت ها، اقدام نماید
  تأیید در صورت اثبات موارد خالف واقع در رابطه با اسناد و مدارك ارائه شده توسط شرکت، که مبناي

 در زمان ارزیابی اولیه بوده است؛ شرکت توسط کارگروه

 هاي مربوط به تهیه صورتهاي مالی و اظهارنامه مالیاتی؛ ن نامه ها و دستورالعملدر صورت تخلف از آئی 

  شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب کارگروه؛ صورت از دست دادن معیارهايدر 

  

  .شود تایید می............................................موسسه /تعهدات فوق از سوي صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهد آور شرکت
و ) مدیرعامل.................(داراي کد ملی ...................... فرزند ..............................خانم/اینجانبان آقاي

به نمایندگی از ) رئیس هیئت مدیره........................ ( داراي کدملی........................فرزند ...........................خانم/آقاي
: .............. نشانی قانونیبه ........................... به شناسه ملی ............ به شماره ثبت ..................... شرکت

با امضاي ذیل این : .......................  و شماره تلفن................................. ........................................................................
نماییم، موارد فوق را مطالعه نموده و  خود را متعهد به رعایت کلیه مفاد آن  گواهی می....................... تعهدنامه، مورخ 

   .بدانیم
 


