بسمه تعالی
تعهدنامه اخذ معافيت مالياتی شركتها و موسسات دانش بنيان
موضوع ماده ( )3قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان

در اجرای دستورالعمل اجرایی موضوع ماده  22آئین نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و
تجاری سازی نوآوریها و اختراعات» مصوب  9881/8/5مجلس شورای اسالمی ،شرکتها و موسسات دانش بنیان که به
موجب مصوبه «کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» مورد تأیید
قرار گرفتهاند ،در صورت رعایت مقررات ذیربط و تعهدنامه ذیل ،از معافیت مالیات موضوع ماده ( )8این قانون
برخوردار خواهند شد:
 .9شرکت دستورالعملها و بخشنامههای مرتبط با اجرای «قانون حمایت از شرکتهاا و مسسساات داناش بنیاان و
تجاریسازی نوآوری ها و اختراعات» را مطالعه نموده و از آنها آگاهی کامل دارد.
 .2شرکت باید گردش مالی شفاف داشته باشد (نظیر دارا بودن دفااتر قاانونی معتبار ،اساناد ماالی درآماد و هزیناه
معتبر ،گردش وجوه نقد صرفاً از طریق حساب های بانکی رسمی شرکت ،ثبت به موقع و صحیح اسناد مالی ،و
رعایت استانداردهای حسابداری).
 .8شرکت در زمینه عملیات مالی و حسابداری خود وحدت رویه دارد و طبق نظام ناماه ماالی مشاخص نسابت باه
ثبت فعالیتهای مالی ،عملیاتی و جاری خود اقدام مینماید(شرکت موظف اسات نظاام ناماه ماالی خاود را باا
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توجه به نمونه نظام نامه مالی موجود در وب سایت شرکتها و موسسات دانش بنیان ،تهیه نموده و تعهدنامه "دارا
بودن نظام نامه مالی در شرکتها و موسسات دانش بنیان" را در کارتابل خود در سامانه بارگذاری نماید).
 .4شرکت در خصوص فعالیتهای مالی خود الزم است به نکات آورده شده در پیوست یک توجه نماید.
 .5شرکت اطالعات و اسناد مورد نیاز (اظهارنامه مالیاتی ،اسناد ماالی و  )...را حساب ماورد در اختیاار «کاارگروه
ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» و کارگزاران مالیاتی مرباو
قرار دهد.
 .6مدارک مورد نیاز در فرآیند اعطای معافیت مالیاتی دانش بنیان (ازجمله تکمیل اطالعاات درخواسات معافیات
مالیاتی ،ارائه اظهارنامه مالیاتی ،قرارداد و گزارش حسابرسی) را طبق روال و موعدهای مقرر مشخص شاده در
وب سایت شرکتها و موسسات دانش بنیان ارسال نماید( برخی زمانهای مهم در پیوست  2آورده شده است).
 .7چنانچه اطالعات مربو به شرکت یا کاال/خدمات تولیدی آن بر اساس ابالغ کارفرمایان دولتی ،محرمانه بوده
و قابل ارایه به کارگزار و یا انتشار عمومی نمی باشد ،الزم است مراتب از طریق کارگزار باه دبیرخاناه اطاالع-
رسانی شود.
 .8در صورتی که درآمد کل شرکت در همه زمینه ها (اعم از دانش بنیان و غیر دانش بنیان) در ساال ماالی 9818
بيش از ده ميليارد ريال میباشاد ،شارکت موظاف اسات ضامن انعقااد قارارداد "اجارای روشاهای تاوافقی
رسیدگی به اطالعات مالی" با یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (عضو حقوقی
جامعه) ،گزارش مربو به این قرارداد را به همراه اظهارنامه مالیاتی منطبق بر صاورتهای ماالی ،حاداکرر تاا 95
مرداد ماه در کارتابل شرکت در سامانه شرکتهای دانش بنیان به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایاد .الزم باه ذکار
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است که قرارداد مربو باید منطبق بر قرارداد نمونه "اجرای روشاهای تاوافقی رسایدگی باه اطالعاات ماالی"
آورده شده در وب سایت شرکتها و موسسات دانش بنیان باشد.
 .1حداقل نیمی ( 55درصد) از میزان معافیت مالیاتی تایید شاده توساط ساازمان اماور مالیااتی (منادر در بار
تشخیص مالیاتی) را به مدت  2سال از شرکت خار ننموده؛ و حداکرر ظرف مدت  6ماه پس از صدور بار
قطعی مالیاتی ،با انجام تشریفات قانونی الزم در افزایش سرمایه بعدی شرکت اعمال نمایاد و مساتندات ثبتای و
قانونی آن را به کارگزار مالیاتی ارسال کند .در صورتی که شرکت در سالهای گذشته از معافیت ماده  8قاانون
استفاده نموده است ،جهت برخورداری از معافیت سال مالی جاری ملزم به ارائه مستندات مرباو باه کاارگزار
در راستای رعایت مفاد این بند خواهد بود.
 .95شرکت موظف است به منظور بهره برداری از کل مبلغ معافیت مالیاتی برای توسعه حوزه دانش بنیان خود ،پس
قطعی مالیاتی شرکت ،هر شش ماه یک بار ،گزارشی (عملکرد و مالی) از اقدامات خود در

از صدور بر

یک یا چند مورد از زمینه های زیر(مرتبط با کاال و خدمت تایید شده شرکت) ،را به کارگزار مالیاتی ارسال
نموده و همچنین اسناد مالی آن را برای رسیدگی در محل شرکت ،در دسترس قرار دهد:
 .9انجام تحقیقات بنیادین یا کاربردی؛
 .2تولید محصول جدید مبتنی بر تحقیق و توسعه؛
 .8بهبود و ارتقای کیفی یا بهبود فرآیند تولید محصوالت دانش بنیان فعلی مجری (بهبود
ویژگی های کیفی ،اخذ و پیاده سازی استانداردهای کیفی محصول و)...؛
 .4خرید تجهیزات آزمایشگاهی یا تجهیزات بخش تحقیق و توسعه؛
 .5آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در تحقیق و توسعه محصوالت دانش بنیان؛
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 .6توسعه بازار داخلی محصول دانش بنیان و یا صادرات (توسعه بازاریابی ،بهبود کیفیت بسته
بندی ،بهبود کمیت و کیفیت خدمات پس از فروش ،عرضه محصوالت دانش بنیان در
نمایشگاههای بین المللی ،اخذ مجوزهای ضروری ،اخذ استانداردهای داخلی و تأییدیههای
کشورهای مقصد ،ثبت پتنت بین المللی ،ایجاد نمایندگی داخلی یا خار از کشور و)...؛
 .99شرکت هرگونه تغییر محل قانونی ،تغییر در سهامداران شرکت ،محل تولید محصول و یا هرگونه تغییر کلی در
تولید محصول دانشبنیان را حداکرر ظرف مدت یک ماه کتباً به کارگزار مالیاتی مربو اعالم نماید.
 .92دبیرخانه کارگروه به منظور نظارت بر روند اخذ معافیتهای مالیاتی ،در صورت لزوم کارگزاران ارزیاب منتخب
خود را برای بازدیدهای تصادفی از محل فعالیت شرکت و بررسی اسناد و مدارک مرتبط با شرکت ،اعزام می
نماید .لذا شرکت موظف است با کارگزاران ارزیابی ،همکاری کافی نماید.
 .98چنانچه شرکت بر اساس گزارش دستگاههای ذیربط یا نظارت های دوره ای ،با کتمان اطالعات یا ارائه
اطالعات ناصحیح ،از این حمایت ها برخوردار شده باشند ،یا حمایت ها و تسهیالت اعطا شده را برای مقاصد
دیگری مصرف نموده باشند ،ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت های قانون ،با ارجاع به مراجع
قانونی ذیصالح ،عالوه بر پرداخت اصل معافیتهای دریافت شده ،مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت
اعطا شده خواهد بود که جریمه مذکور با توجه به بند

ماده ( )99قانون حمایت از شرکت ها و موسسات

دانش بنیان بدون رعایت مرور زمان قابل مطالبه بوده و قابل بخشودگی نمی باشد.
 .94در موارد زیر ،کارگروه مجاز است ،نسبت به لغو تأییدیه شرکت و یا تجدید نظر در نحوه ارائه حمایتها،
اقدام نماید:
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 در صورت اثبات موارد خالف واقع در رابطه با اسناد و مدارک ارائه شده توسط شرکت ،که مبنای تأیید
شرکت توسط کارگروه در زمان ارزیابی اولیه بوده است؛
 در صورت تخلف از آئین نامه ها و دستورالعملهای مربو به تهیه صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی؛
 در صورت از دست دادن معیارهای شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب کارگروه؛
 در صورت عدم همکاری در ارسال مدارک مورد نیاز در فرآیند اعطای معافیت مالیاتی دانش بنیان در
موعدهای مقرر (ازجمله ارائه اظهارنامه ،قرارداد و گزارش حسابرسی)
تعهدات فوق از سوی صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهد آور شرکت/موسسه ............................................تایید
میشود.
اینجانبان آقای/خانم..............................فرزند  ......................دارای کد ملی (.................مدیرعامل) و
آقای/خانم...........................فرزند ........................دارای کدملی ( ........................عضو هیئت مدیره) به نمایندگی
از شرکت .....................به شماره ثبت  ............به شناسه ملی  ...........................به نشانی قانونی.............. :
 .........................................................................................................و شماره تلفن ....................... :با امضای
ذیل این تعهدنامه ،مورخ  .......................گواهی مینماییم ،موارد فوق را مطالعه نموده و خود را متعهد به رعایت
کلیه مفاد آن بدانیم.
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پيوست  :1نکات مربوط به اصول مالی و حسابداری
 با توجه به اینکه معافیتهای مالیاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان از تاریخ صدور تاییدیه در کارگروه
قابل اعمال است ،شرکت الزم است در تمامی مراحل تکمیل اظهارنامه مالیاتی (به خصوص موارد
مربو به معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان ،ردیف  95جدول شماره  6اظهارنامه مالیاتی) ،تاریخ
تأیید (مندر وب سایت شرکتها و موسسات دانش بنیان) و مصادیق فعالیتهای مورد تأیید در
کارگروه را رعایت نماید.
 اسناد و مدارک مالی شرکت باید اثبات کننده هزینه های انجام شده برای خرید مواد اولیه و ملزومات
بکار رفته در محصول دانش بنیان فروش رفته و همچنین حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان موثر
در ساخت و تولید محصول مورد نظر باشد.
 شرکت در کلیه اسناد مالی خود پس از زمان تایید توسط کارگروه ،اعم از قراردادهای فروش،
صورتحسابهای فروش ،اسناد و دفاتر مالی ،برای هر کاال/خدمت تایید شده ،فقط از یک نام تجاری
(مورد تایید کارگروه در زمان ارزیابی که در کارتابل هر شرکت پس از تایید قابل مشاهده می باشد)
استفاده کرده باشد.
 با توجه به اینکه برخی حمایتهای قانون مربو از شرکتهای تایید شده بر مبنای کاال/خدمات تایید
شده شرکت میباشد ،شرکت الزم است فاکتورهای مربو به هر یک از کاالها/خدمات دانش بنیان
خود را که توسط کارگروه تایید شده است ،صرفا تحت عنوان یک نام تجاری (برند) به فروش
رسانده و از ذکر چند نام تجاری برای یک کاال /خدمت دانش بنیان خودداری نماید .همچنین الزم
است در فاکتورهای فروش ،مواردی همچون نام خریدار/فروشنده ،شناسه ملی خریدار/فروشنده،
شماره اقتصادی خریدار/فروشنده (با رعایت موارد مندر در موضوع ماده  961مکرر قانون مالیاتهای
مستقیم و دستورالعملهای اجرایی آن) ،آدرس دقیق خریدار/فروشنده ،کدپستی خریدار/فروشنده،
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تلفن خریدار/فروشنده و تاریخ فروش را لحاظ نماید .معافیتهای موردنظر در صورتی اعمال خواهد
شد که شرکت ،موارد مندر در موضوع ماده  961مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعملهای
اجرایی آن را رعایت کرده باشد( الزم به ذکر است شرکت میتواند پس از تایید کارگروه ،با مراجعه
به کارتابل خود در سامانه دانش بنیان ،کاال/خدمت دانش بنیان و مورد تایید خود را در قسمت
«کاال/خدمات ارزیابی شده» مشاهده نماید.).
 در مواردی که در قراردادها و صورت حسابهای فروش شرکت ،محصولی به فروش می رسد که تنها
بخشی از آن محصول ،توسط کارگروه به عنوان کاال و خدمت دانش بنیان تأیید شده است ،الزم
است سهم کاال و خدمت دانش بنیان از فروش کل از طریق تسهیم به نسبت بهای تمام شده هر یک از
اجزای مذکور تفکیک و در حساب جداگانهای در گردد.
 شرکت دفاتر مالی سال  15را تا قبل از اتمام سال  14پلمپ نماید.
 در جهت تحریر دفاتر مالی شرکت مطابق با آیین نامه تحریر دفاتر مورد تایید وزارت امور اقتصاد و
دارایی ،تمهیدات الزم انجام شود.
 اظهارنامه ،ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر به استناد ماده  995قانون مالیاتهای مستقیم و
همچنین اظهارنامه دوره ای مربو به قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده  29قانون مالیات بر
ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی ارسال گردد.
 لیست حقوق کارکنان شرکت به سازمان امور مالیاتی موضوع ماده  86قانون مالیاتهای مستقیم ارائه
گردد.
 صورت معامالت فصلی موضوع ماده  961مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به سازمان مربو ارائه شود.
 اعمال معافیت موضوع ماده ( )8قانون ،نسبت به درآمد ناشی از فعالیتهای دانش بنیان مطابق مصادیق
ذکر شده در فهرست ارسالی از سوی کارگروه بوده و این امر مانع استفاده از سایر معافیتهای قانونی
نخواهد بود.
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 موضوع ماده ( )1قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان در خصوص واحدهای پژوهشی،
فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری بوده که از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت
(رئیس) پارک و نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفا در پارکهای
علم و فناوری تحقق می یابد می باشد .شرکتهای مشمول این موضوع الزم است ردیف  96جدول 6
اظهارنامه مالیاتی را تکمیل نموده و در صورتی که درآمدهای دیگر این شرکت مشمول ماده  8قانون
بوده و در خار از پارکهای علم و فناوری محقق شده است ،در ردیف  95جدول مذکور آورده
شود.
 شرکتها و موسساتی که در حال حاضر از معافیتهایی همچون کارخانه های واقع در خار از شعاع
 925کیلومتری تهران و( ...تبصره  8ماده  988ق.م.م ،).فعالیت های تولیدی و معدنی (ماده 982
ق.م.م ،).فعالیت در مناطق آزاد تجاری ،فعالیت های شرکت های تعاونی روستایی ،عشایری و
…(ماده  988ق.م.م) برخوردار میباشند ،الزم است به طور دقیق درآمدها و هزینههای هر موضوع را
تفکیک نموده در ردیفهای مشخص شده در جدول  6اظهارنامه مالیاتی وارد نمایند.
 با توجه به بخشنامه شماره  255/29592مورخ  9819/95/25با موضوع رسیدگی به حساب تعدیالت
سنواتی ،اقالم مربو به هزینه های سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد  941و  948قانون مالیاتهای
مستقیم) در صورتی که به هر دلیل خار از اختیار مسدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد ،مشرو
بر اینکه مربو به درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی و یا مالیات مقطوع نبوده و یا درآمد مشمول
مالیات سال مربو از طریق علی الرأس تعیین نگردیده باشد ،به عنوان اقالم بدهکار حساب برگشت و
به درآمد مشمول مالیات عملکرد مورد رسیدگی اضافه نخواهند گردید .به عبارتی شرکتها و
موسساتی که کاال و خدمات دانش بنیان آنها در سال مالی جاری فروشی نداشته و یا در اظهارنامه
مالیاتی خود زیان ده می باشند ،الزم است توجه نمایند که زیان آورده شده در قسمت معافیتهای
مالیاتی نمی تواند در سالهای آینده مستهلک شود.
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پيوست  :2زمانهای مهم در فرآيند معافيت مالياتی شركتهای دانش بنيان
(در صورتی که سال مالی شرکت پایان سال شمسی نمیباشد الزم است به ارزیاب مالیاتی خود اعالم نموده تا متناسب با
شرکت ،زمانهای اعالم شده تغییر یابد).
 .9تکمیل و ارسال اطالعات درخواست معافیت مالیاتی ،از طریق مراجعه به کارتابل شرکت در ساامانه شارکتهای
دانش بنیان؛ حداكثر تا  22بهمنماه .1331
 .2ارائه قرارداد "اجرای روشهای توافقی رسيدگی به اطالعات مالی" مربو به شرکتهای با فروش بیش
از ده میلیارد ریال در سال مالی (9818حسابرسی مالی) ،حداكثر تا پايان اسفندماه .1331
 .3مراجعه کارگزار ارزیاب به شرکت ،در صورتی که شرکت کاال و محصول جدید اعالم کرده است؛ حداكثر
تا  12ارديبهشت .1331
 .4مراجعه به کارتابل شرکت در سامانه شرکتهای دانش بنیان به منظور اطالع از کاال و محصوالت نهایی مورد
تایید به منظور در در اظهارنامه مالیاتی؛ پيش از تکميل اظهارنامه مالياتی.
 .5ارسال اظهارنامه مالیاتی و تکمیل سطر مربو به معافیت مالیاتی دانش بنیان (سطر  95جدول شماره  6اظهارنامه
مالیاتی)؛ تا  31تير ماه .31
 .6ارائه اظهارنامه مالیاتی ارسال شده به سازمان امور مالیاتی از طریق کارتابل شرکت در سامانه شرکتهای
دانشبنیان؛ حداكثر تا تاريخ  11مرداد ماه .1331
 .7ارائه گزارش مربو به قرارداد "اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطالعات مالی" مربو به شرکتهای با
فروش بیش از ده میلیارد ریال در سال مالی ( 18گزارش حسابرسی) ،از طریق کارتابل شرکت در سامانه
شرکتهای دانشبنیان؛ حداكثر تا پايان  11مردادماه .1331
 .8اعالم کاال و خدمات دانش بنیان هر شرکت به سازمان امور مالیاتی توسط دبیرخانه تا  31شهريور ماه .31
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