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 (۸9/9/17مورخ 19159روزنامه رسمی شماره )  حمایت از شرکت های دانش بنیان و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعاتقانون 

 خالصه آیین نامه قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

 (91/۸/21-هـ 4۶513ت/141۶02شماره)نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات آیین 

مقررات قانونی فعالیت شرکت های دانش بنیان  

 ، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات  اصالحات

 ماهیت حقوقی شرکت های دانش بنیان

 اینفوگرافی ثبت شرکت دانش بنیان

 ضمانت اجرای تسهیالت ارائه شده به شرکت های دانش بنیان

 حمایت های قانونی از شرکت های دانش بنیان

 (نحوه تکمیل اظهارنامه توسط شرکتهای دانش بنیان)های دانش بنیانمعافیت مالیاتی به شرکت

 حمایت های جدید سازمان تأمین اجتماعی از شرکت های دانش بنیان

 بیمه قراردادهای شرکت  ها و مؤسسات دانش بنیان

 پرداخت کمک هزینه حسابرسی به شرکت های دانش بنیان با فروش کمتر از یک میلیارد تومان

 خدمات دانش بنیان/فهرست کاالها

 لیزینگ محصوالت دانش بنیان –طرح توسعه بازار فناوری 

 معرفی حمایت ها از شرکتهای  دانش بنیان به همراه توضیح مختصر هر حمایت و روش استفاده
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 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
 ایرانریاست محترم جمهوری اسالمی 

 
  اسالمی جمهوری اساسی قانون (123) سوم و بیست و یکصد اصل اجراء در 13۸7/10/0۸ مورخ 1۸1333/407۶۸ شماره نامه به عطف
 شرکتهای از حمایت الیحه عنوان با که اختراعات و نوآوریها تجاری سازی و دانش بنیان مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون ایران

   روزچهارشنبه علنی جلسه در تصویب با ،بود گردیده تقدیم اسالمی شورای مجلس به اختراعات و نوآوریها تجاری سازی و دانش بنیان
 .می گردد ابالغ پیوست به نگهبان محترم شورای تأیید و 13۸9/0۸/05 مورخ

 الریجانی علی ـ اسالمی شورای مجلس رییس
 
 

 13۸9/0۸/1۶                                                   195۶02شماره
 فن آوریـ وزارت علوم، تحقیقات و ( معاونت علمی و فناوری رییس جمهور)نهاد ریاست جمهوری 

 
  پنجم مورخ چهارشنبه روز علنی جلسه در که اختراعات و نوآوریها تجاری سازی و دانش بنیان مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون
  طی و رسیده نگهبان شورای تأیید به 13۸9/0۸/19 تاریخ در و تصویب اسالمی شورای مجلس نه و هشتاد و سیصد و یکهزار ماه آبان
 .می گردد ابالغ اجراء جهت پیوست به است، گردیده واصل اسالمی شورای مجلس 13۸9/0۸/30 مورخ 57953/25۸شماره نامه

 
 رییس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

 
 
 
 
 
 
 

 www.accrah.com https://telegram.me/accrahcom            6قبول محمد 



 قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات
 
 

  ،ثروت و علم هم افزایی  منظور به که است تعاونی یا خصوصی مؤسسه یا شرکت دانش بنیان مؤسسات و شرکتها ـ1ماده
  نتایج تجاری سازی و (نوآوری و اختراع کاربرد و گسترش شامل) اقتصادی و علمی اهداف تحقق ،محور دانش اقتصاد توسعه
  تولید در ویژه به فراوان افزوده ارزش با و برتر فناوری های حوزه در (خدمات و کاال تولید و طراحی شامل) توسعه و تحقیق

 .می شود تشکیل مربوط نرم افزارهای
 

  (%50) درصد پنجاه از بیش که مؤسساتی و شرکتها نیز و غیردولتی عمومی نهادهای و مؤسسات دولتی، شرکتهای ـ تبصره
 قانون این حمایتهای مشمول باشد، غیردولتی عمومی نهادهای و مؤسسات و دولتی شرکتهای به متعلق آنها مالکیت از

 .نیستند
 

 عهده به را قانون این  اجراء پیگیری و برنامه ریزی سیاستگذاری، مسؤولیت فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای ـ2ماده
  از شورا مصوبات اجراء پیگیری مسؤول شورا دبیرخانه .می شود نامیده شورا اختصار به قانون این در پس این از که دارد

 .خواهدبود ذی ربط دستگاههای طریق
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 :از عبارتند قانون این موضوع دانش بنیان مؤسسات و شرکتها به اعطاء قابل تسهیالت و حمایتها ـ3ماده
 

 .سال پانزده مدت به صادراتی عوارض و بازرگانی سود گمرکی، حقوق عوارض، مالیات، پرداخت از معافیت ـ الف 
  بهره بدون یا کم بهره تسهیالت اعطاء با فناوری و نوآوری به کارگیری یا عرضه تولید، هزینه از بخشی یا تمام تأمین ـ ب

 .شرعی عقود طبق بر کوتاه مدت یا بلندمدت
 

 این موضوع دانش بنیان مؤسسات و شرکتها تولیدی و مهندسی و فناوری پژوهشی، واحدهای استقرار اولویت ـ ج
 .فناوری و علم ویژه مناطق یا و اقتصادی ویژه مناطق رشد، مراکز فناوری، و علم پارکهای محل در قانون

 
  قانون ضوابط براساس واگذاری قابل دولتی پژوهشی مؤسسات و مراکز سهام از بخشی یا تمام واگـذاری اولویت ـ د

 سیاستهای اجراء و ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون از موادی اصالح
 .قانون این موضوع دانش بنیان مؤسسات و شرکتها به اساسی قانون (44) چهارم و چهل اصل کلی

 
 تمام در فناوری و نوآوری دانش، دستاوردهای محصوالت خطرپذیری کاهش برای مناسب بیمه ای پوشش ایجاد ـ هـ

 .به کارگیری و عرضه تولید، مراحل
 

  دانش بنیان مؤسسات و شرکتها مشارکت امکان تمهید و (1) ماده با مرتبط موضوعات در مناقصه شرایط تسهیل ـ و
 .قانون این موضوع
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  (44) چهارم و چهل اصل کلی سیاستهای اجراء قانون راستای در است موظف دارایی و اقتصادی امور وزارت ـ4ماده
 دستگاههای کلیه همکاری با قانون، این تصویب تاریخ از ماه سه ظرف شمسی 13۸۶ بهمن ماه مصوب اساسی قانون

 ماه سه ظرف است موظف شورا .نماید ارائه شورا به و تهیه را دولتی پژوهشی مؤسسات و مراکز تمامی فهرست دولتی،
 را تعاونی و خصوصی بخش به قابل واگذاری غیرحاکمیتی پژوهشی مؤسسات و مراکز فهرست، این دریافت تاریخ از

 .نماید فراهم را آنها واگذاری زمینه ماده این در مذکور قانون مطابق دارایی و اقتصادی امور وزارت و نموده احصاء
 

 .کند تغییر نباید واگذاری از پس شرکتها این ماهیت ـ1تبصره
 

 ماده این در را خریداران صالحیت احراز و اجراء حُسن بر نظارت وظیفه فناوری و تحقیقات علوم، وزارت ـ2تبصره
 .دارد برعهده

 
 ارائه طریق از فنی دانش نمودن اربردیک و شکوفاسازی و اختراعات و نوآوریها تجاری سازی به کمک منظور به ـ 5ماده

 از بخشی یا تمام بخشش اختیار با مشارکت و تضمین هرگونه اخذ بدون تسهیالت و قرض الحسنه تسهیالت و کمک
 شورای به وابسته شکوفایی و نوآوری صندوق عنوان تحت صندوقی دانش بنیان، مؤسسات و شرکتها به مشارکت سهم
  دولت، کمکهای شامل صندوق مالی منابع .می شود تأسیس شورا رئیس نظر زیر و فناوری و تحقیقات علوم، عالی

  و وابسته دولتی شرکتهای و حقوقی و حقیقی اشخاص سرمایه گذاری و کمک هرگونه ساالنه، بودجه در مندرج اعتبارات
 .می باشد تابع و وابسته شرکتهای و شهرداریها و غیردولتی عمومی نهادهای تابع،

 مالی منابع تأمین منظور به .نمایند تأمین را یادشده صندوق موضوع تسهیالت منابع از بخشی می توانند نیز بانکها
  خود عمومی بودجه منابع از (%0/5) نیم درصد حداقل بودجه، الیحه در بعد به سوم سال از است موظف دولت صندوق،

 .بگیرد نظر در صندوق این به کمک جهت را
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  فناوری و پژوهشی غیردولتی صندوقهای به تسهیالت اعطاء جهت صندوق این سرمایه از (%5) درصد پنج حداقل ـ1تبصره
  وزارت تأیید مورد ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون (45) ماده موضوع

 .خواهدیافت تخصیص فناوری و تحقیقات علوم،
 

  حداکثر تدریج به ریال (30٫000٫000٫000٫000) میلیارد سی هزار میزان به شکوفایی و نوآوری صندوق اولیه سرمایه ـ2تبصره
 .می گردد تأمین ارزی ذخیره حساب یا ملی توسعه صندوق محل از سال سه ظرف

 
 چهارچوب در صندوق بر نظارت و مدیریت فعالیت، نحوه اختیارات، وظایف، ارکان، شامل صندوق این اساسنامه ـ3تبصره

 تصویب به و تهیه قانون این تصویب تاریخ از ماه سه ظرف حداکثر فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای توسط قانون این
 .می رسد وزیران هیأت

 
 جهت را خارجی مبدأ با خدمات یا کاال خرید قراردادهای مبلغ از بخشی مجازند دولتی شرکتهای و دستگاهها کلیه ـ ۶ماده
 و شرکتها با قرارداد عقد ضمن فناوری توسعه و تحقیق فعالیتهای انجام طریق از زمینه همان در خودکفایی به نیل

 .رسانند انجام به دانش بنیان مؤسسات
 

  استفاده جهت متقاضیان درخواستهای به ماه یک ظرف حداکثر هستند موظف قانون این مجری دستگاههای کلیه ـ7ماده
  درخواست رد بر مبنی نظر چنانچه نمایند، اعالم متقاضی به را نهایی نتیجه و رسیدگیکنند قانون این در مندرج حمایت از

  شورا و کند اعتراض دبیرخانه نزد می تواند درخواست کننده .برسانند درخواست کننده آگاهی به مستدل طور به باید باشد
 .کند رسیدگی واصله شکایت به ماه یک ظرف است موظف
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 رعایت با شهرها دیگر و تهران شهر محدوده در را خود فعالیت مرکز مجازند دانش بنیان مؤسسات و شرکتها ـ ۸ماده
 .نمایند مستقر محیطی زیست مقررات

 
  می شود داده اجازه بین المللی همکاریهای تقویت و دانش بنیان مؤسسات و شرکتها توسعه و ایجاد منظور به ـ9ماده

 مزایای از محوله مأموریتهای انجام جهت در فناوری و علم پارکهای در مستقر مهندسی و فناوری و پژوهشی واحدهای
  بین المللی مالی مبادالت و خارجی سرمایه گذاری ، عوارض و مالیاتی معافیتهای کار، روابط درخصوص آزاد مناطق قانونی

 .گردند برخوردار
 (آوری فن و علم های پارک در شاغل کارکنان حقوق درآمد بر مالیات )93/12/23مورخ14۸/93/200 بخشنامه –
 

  از پس دانش بنیان مؤسسات و شرکتها برای قانون این در عنوان شده تسهیالت و امتیازات مزایا، از استفاده هرگونه ـ10ماده
  و تحقیقات علوم عالی شورای به تصویب جهت فناوری و تحقیقات علوم، وزارت توسط قانون این در مندرج اهداف با انطباق
 .می گردد ارائه فناوری

 
  تسهیالت و حمایتها چنانچه شده اند برخوردار قانون این حمایتهای از که (حقوقی یا حقیقی) اشخاص کلیه ـ11ماده

 قانون این حمایتهای از مجدد استفاده از محرومیت ضمن کنند مصرف دیگری مقاصد برای را قانون این طبق بر اعطاءشده
 .می شود اعمال آنها مورد در زیر مجازاتهای

 
 .می شوند محکوم دریافتی تسهیالت با برابر نقدی جریمه به مال، رد بر عالوه مالی تسهیالت از برخورداری صورت در ـ الف

  منع مناقصه ها کلیه در شرکت از سال سه مدت به مناقصه به ورود در تسهیالت شرایط از برخورداری صورت در ـ ب
 .می شوند
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ج ـ در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی یا عوارض عالوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء  
 .شده محکوم می شوند

 .د ـ در صورت برخورداری از پوشش بیمه ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه ای دریافتی محکوم می شوند
 

  ارائه اسالمی شورای مجلس به و تهیه شورا دبیرخانه توسط یک بار ماه شش هر قانون این اجراء نحوه گزارش ـ12ماده
 .می گردد

 
این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای  آئین نامه های اجرائی ـ 13ماده

 .عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید
  و سیصد و یکهزار ماه آبان پنجم مورخ چهارشنبه روز علنی جلسه در تبصره شش و ماده سیزده بر مشتمل فوق قانون

   .رسید نگهبان شورای تأیید به 13۸9/0۸/19 تاریخ در و تصویب اسالمی شورای مجلس نه و هشتاد
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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 صندوق نوآوری و شکوفایی
 

 فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت پیشنهاد به بنا 1391/0۸/21 مورخ جلسه در وزیران هیئت
 آیین ـ13۸9 مصوب ـ اختراعات و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون (13) ماده استناد به و

 :نمود تصویب زیر شرح به را شده یاد قانون اجرایی نامه
 

 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
 

 تعاریف ـ اول فصل
 

 :روند می کار به مربوط مشروح معانی در زیر اصطالحات نامه، آیین این در ـ1ماده
 

 ـ13۸9 مصوب ـ اختراعات و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون  :قانون ـ الف
 .قانون (5) ماده موضوع شکوفایی و نوآوری صندوق  :صندوق ـ ب
 .فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای  :شورا ـ ج
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 تمامی شامل که جدید فناوریهای یا ها ایده بر مبتنی جدید خدمت یا محصول عرضه با مرتبط فعالیتهای  :سازی تجاری ـ د
  نیاز مورد فناوریهای سایر کسب و انتشار و انتقال امتیاز، اعطای فناوری، گذاری ارزش اختراع، ثبت جمله از مرتبط فرایندهای

  انجام جدید، محصول یا فرایند صنعتی طراحی سازی، نمونه) منابع و سرمایه جذب مرتبط، االمتیازهای حق پرداخت و (مکمل)
  سازی تجاری تخصصی پشتیبانی خدمات همچنین و (اشکال رفع و بازاریابی آزمایشی، تولید الزم، های تأییدیه دریافت و آزمونها

  خدمات و سنجی اندازه استانداردسازی، خدمات فرایند، و محصول طراحی فناوری، مدیریت مشاوره، های فعالیت شامل)
 .شود می (آزمایشگاهی

  معرض در و گرفته شکل نوآوری و فناوری بر مبتنی که نوپا و جوان شرکتهای در گذاری سرمایه  :پذیر ریسک گذاری سرمایه ـ هـ
 .بود خواهند آینده در فراوان رشد دارای کارشناسی های ارزیابی براساس و باشند می غیرمتعارف و باال ریسکهای

 .صندوق قرارداد طرف قانونی مجوز دارای مالی صندوقهای سایر و فناوری و پژوهش صندوقهای عامل، بانکهای  :صندوق عامل ـ و
 .کشوری خدمات مدیریت قانون (5) ماده موضوع اجرایی دستگاههای  :اجرایی دستگاه ـ ز
 
 

  توسعه و تحقیق نتایج سازی تجاری» و «نوآوری و اختراع کاربرد و گسترش» زمینه در که بنیان دانش مؤسسات و شرکتها ـ2ماده
  دانش مؤسسه یا شرکت نمایند، می فعالیت «باال افزوده ارزش با و برتر فناوریهای حوزه در (خدمات و کاال تولید و طراحی) شامل
 .شوند می محسوب بنیان

 
  روزمره و عادی فعالیتهای کارآموزی، و آموزش کتابداری، خدمات علمی، همایشهای در شرکت و برگزاری نظیر فعالیتهایی ـ1تبصره

  به بنیان دانش فعالیتهای از نیست، آنها کیفیت بهبود یا خدمات یا محصـوالت طراحی آنها هدف که فعالیتهایی سایر و افزاری نرم
 .روند نمی شمار

 این شمول از پردازند، می تجارت امر به که بنیان دانش محصوالت واردکننده های شرکت و خارجی های شرکت نمایندگی ـ2تبصره
 .هستند خارج نامه آیین
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 آنها مالکیت از درصد پنجاه از بیش که مؤسساتی و شرکتها و غیردولتی عمومی نهادهای و مؤسسات دولتی، های شرکت ـ3تبصره
 .نیستند قانون های حمایت مشمول باشد، غیردولتی عمومی نهادهای و مؤسسات دولتی، های شرکت به متعلق

 
  و شرکتها مصادیق تشخیص معیارهای و بنیان دانش فعالیتهای های حوزه تدوین منظور به و قانون (2) ماده مفاد اجرای در ـ3ماده

 :شود می تشکیل زیر اعضای از متشکل شورا رییس نظر زیر کارگروهی ماده، این اجرای بر نظارت و بنیان، دانش مؤسسات
 (رییس) شورا رییس نماینده ـ الف

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت نماینده ـ ب
 جمهور رییس فناوری و علمی معاونت نماینده ـ ج
 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت نماینده ـ د

 تجارت و معدن صنعت، وزارت نماینده ـ هـ
 مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت نماینده ـ و
 صندوق مدیرعامل ـ ز
 

  صندوق قانون، در شده بینی پیش حمایتهای سایر و تسهیالت و کمکها از بنیان دانش مؤسسات و شرکتها استفاده منظور به ـ4ماده
 .نماید اقدام شده یاد مؤسسات و شرکتها مالی و اقتصادی وضعیت بررسی به نسبت است موظف
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 کمک اعطای ـ دوم فصل
 

  می سال، پنج از بیش فعالیت سابقه با و متخصص انسانی نیروی نفر پنجاه از بیش دارای بنیان دانش مؤسسات و شرکتها ـ 5ماده
 خارجی و داخلی شرکتهای و ها دانشگاه مشارکت با نامه آیین این موضوع فعالیتهای جهت کنسرسیوم، تشکیل صورت در توانند

  توسعه و تحقیق های فعالیت هزینه از درصد بیست تا داخلی، بنیان دانش مؤسسات و شرکتها به آن سهام اکثریت تعلق به مشروط
 .کنند دریافت کمک کننده، اثبات اسناد ارایه ازای در را خود

 
 بانکی نظام از سازی تجاری و توسعه و تحقیق فعالیتهای انجام جهت بنیان دانش مؤسسات و شرکتها که صورتی در ـ ۶ماده

 .نماید اعطا عامل بانک با قرارداد قالب در را شده یاد تسهیالت سود از بخشی تواند می صندوق نمایند، اخذ تسهیالت
 

 تسهیالت ـ سوم فصل
 

  از توانند می سازی نمونه و (امتیاز حق دریافت) فناوری کسب اختراع، ثبت فعالیتهای جهت بنیان دانش مؤسسات و شرکتها ـ7ماده
 .نمایند استفاده ساله سه حداکثر بازپرداخت دوره با صندوق عامل توسط تجاری طرح بررسی از پس صندوق الحسنه قرض تسهیالت

 
  تسهیالت از شده، یاد خدمات انجام برای توانند می نیز سازی تجاری تخصصی پشتیبانی خدمات کننده ارایه شرکتهای ـ ۸ماده

   .کنند استفاده صندوق الحسنه قرض
 

 خط سازی آماده و کارگاه تجهیز اولیه هزینه قبیل از صنعتی تولید از قبل تا فعالیتهای جهت بنیان دانش مؤسسات و شرکتها ـ9ماده
  صندوق عامل طریق از صندوق منابع محل از توانند می بازاریابی و آزمایشی تولید اشکال، رفع و آزمون انجام صنعتی، طراحی تولید،

  هر در اعتبار و پول شورای مصوب نرخ از تر پایین درصد پنج سقف تا) ترجیحی نرخ با (ساله پنج حداکثر) مدت میان تسهیالت از
 .بود خواهد صندوق عامل عهده بر موردنیاز، تضمین نوع تشخیص  .نمایند استفاده (سال
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 یا اعتباری و مالی مؤسسات بانکها، با درصدی پنجاه حداکثر مشارکت با صنعتی تولید منظور به است موظف صندوق ـ10ماده

  بلندمدت تسهیالت دریافت امکان شده یاد مؤسسات و بانکها نزد مشترک اعتباری خطوط گشایش و مرتبط مالی صندوقهای
 تأمین برای را (سال هر در اعتبار و پول شورای مصوب نرخ از تر پایین درصد پنج سقف تا) ترجیحی نرخ با (ساله هفت حداکثر)

 .نماید فراهم بنیان، دانش مؤسسات و شرکتها نیاز مورد تجهیزات و آالت ماشین نصب و خرید و مکان تهیه های هزینه از قسمتی
 

 بانکها با درصدی سی حداکثر مشارکت با است مجاز صندوق بنیان، دانش مؤسسات و شرکتها گردش در سرمایه تأمین جهت ـ11ماده
 ترجیهی نرخ با (ساله یک حداکثر) مدت کوتاه تسهیالت ارایه به اقدام مؤسسات این طریق از و مالی های صندوق و مؤسسات سایر و

 .نماید
 

 فروش برای تسهیالت اعطای به نسبت است مجاز صندوق بنیان، دانش خدمات و محصوالت بازار توسعه از حمایت منظور به ـ12ماده
 .نماید اقدام صندوق عامل طریق از بنیان دانش مؤسسات و شرکتها به ترجیحی نرخ با موارد سایر و لیزینگ اقساطی،

 
 یا افراد به ترجیحی نرخ با خرید تسهیالت بنیان، دانش مؤسسات و شرکتها سهام خرید جهت است موظف صندوق ـ13ماده

  از ترجیحاً را مذکور سهام که حقوقی و حقیقی اشخاص به شده یاد تسهیالت  .نماید ارایه موجود صنعتی و اقتصادی فعال بنگاههای
 .شود می اعطا نمایند، خریداری فرابورس بازار طریق از یا پذیر ریسک گذاری سرمایه های صندوق
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 بیمه و نامه ضمانت ـ چهارم فصل
 

  اعتباری، و مالی مؤسسات و بانکها از بنیان دانش مؤسسات و شرکتها دریافتی تسهیالت وثیقه کسر پوشش منظور به ـ14ماده
 .نماید می اقدام (وثایق درصد هفتاد سقف تا) اعتباری نامه ضمانت خدمات ارایه به نسبت صندوق

 
  بنیان، دانش مؤسسات و شرکتها برای مناقصه در حضور شرایط تسهیل و قراردادها ریسک پوشش منظور به صندوق ـ15ماده

 با کارگزاری و همکاری قراردادهای عقد با آن دریافت روند تسهیل و نامه ضمانت صدور هزینه از بخشی پرداخت به نسبت صندوق
  سایر و کار انجام حسن پرداخت، پیش مناقصه، در شرکت نامه ضمانت شامل خدمات این  .نماید می اقدام ذیربط مؤسسات و بانکها
 .باشد می مرتبط موارد

 
  به نسبت صندوق بنیان، دانش مؤسسات و شرکتها توسط شده عرضه داخلی فناوریهای کارگیری به ریسک پوشش منظور به ـ1۶ماده
 این حمایت نوع  .نماید می اقدام ذیربط تخصصی مؤسسات طریق از فنی دانش ریسک پوشش منظور به ای نامه ضمانت خدمات ارایه
 ارایه با کارگزاری و همکاری قراردادهای عقد با آن دریافت روند تسهیل و نامه ضمانت صدور هزینه از بخشی پرداخت شامل ماده

 .گردد می نامه ضمانت دهندگان
 حمایت به نسبت قانونی مراحل طی از پس تواند می صندوق موجود، تخصصی مؤسسات کارگیری به امکان عدم صورت در ـ تبصره

 .نماید اقدام ربط ذی نهادهای سایر مشارکت با تخصصی مؤسسات ایجاد از
 

  بیمه بنیان، دانش مؤسسات و شرکتها خدمات و محصوالت خطرپذیری کاهش منظور به و قانون (3) ماده (هـ) بند اجرای در ـ17ماده
  طراحی خدمات و محصوالت نوع این بکارگیری و عرضه تولید، طراحی، مراحل در را مناسب ای بیمه پوشش است مکلف ایران مرکزی

 .نماید ایجاد و
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 مشارکت ـ پنجم فصل
 

 ریسک گذاری سرمایه صندوقهای و شرکتها توسعه و تأسیس برای صندوق پذیر، ریسک گذاری سرمایه توسعه منظور به ـ1۸ماده
 .نماید واگذار را خود سهام سال پنج از پس حداکثر و نماید مشارکت سهام، درصد نه و چهل سقف تا پذیر

 
 گمرکی و مالیاتی های معافیت ـ ششم فصل

 
 سازمان سرمایه، بازار از بنیان دانش مؤسسات و شرکتها استفاده امکان و خطرپذیر گذاری سرمایه چرخه تکمیل منظور به ـ19ماده

  فرابورس، بازار در بنیان دانش شرکتهای سهـام عرضـه کار و ساز تسهیـل و تعیین به نسبت است مکلف بهادار اوراق و بورس
 .نماید ابالغ و تهیه را الزم اجرایی های دستورالعمل

 
 و سازی تجاری توسعه، و تحقیق فعالیتهای و قراردادها از ناشی بنیان دانش مؤسسات و شرکتها مالیات مشمول درآمدهای ـ20ماده

 .هستند معاف مستقیم مالیاتهای قانون (105) ماده موضوع مالیات از سال پانزده مدت به بنیان دانش خدمات و محصوالت تولید
 

 معاف صادراتی عوارض و بازرگانی سود و گمرکی حقوق و عوارض های هزینه پرداخت از بنیان دانش مؤسسات و شرکتها ـ21ماده
 .هستند

 
  است موظف فناوری و تحقیقات علوم، وزارت همکاری با دارایی و اقتصادی امور وزارت قانون (3) ماده اجرای در ـ22ماده

  ابالغ ایران گمرک و کشور مالیاتی امور سازمان به و تهیه نامه آیین این ابالغ از پس ماه سه ظرف را فصل این اجرایی دستورالعمل
 .نماید
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1391/0۸/21 
 ها حمایت سایر و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها به دهی اولویت ـ هفتم فصل

 
  در دهی اولویت به نسبت موظفند اقتصادی ویژه مناطق و فناوری و علم ویژه مناطق رشد، مراکز فناوری، و علم پارکهای ـ23ماده

 .نمایند اقدام بنیان دانش مؤسسات و شرکتها استقرار
 

  رشد مراکز در مستقر بنیان دانش شرکتهای به را خود های گذاری سرمایه و تسهیالت کمکها، درصد سی حداقل صندوق ـ24ماده
 .دهد تخصیص اقتصادی ویژه مناطق و فناوری و علم ویژه مناطق فناوری، و علم پارکهای فناوری، و علم

 
  بنیان دانش کاالهای عرضه و سازی تجاری و فناوری پژوهشی، قراردادهای مناقصات در بنیان دانش مؤسسات و شرکتها ـ25ماده

 .باشند می اولویت حائز اجرایی دستگاههای داخل ساخت
  با را آنها فنی و کیفی ارزیابی امتیاز بنیان، دانش مؤسسات و شرکتها صالحیت تأییدیه دریافت از پس اجرایی دستگاه ـ1تبصره
  مناطق و فناوری و علم ویژه مناطق و فناوری و علم پارکهای در مستقر شرکتهای برای  .نماید می محاسبه (درصد 120) 2/1 ضریب

 .است افزایش قابل (درصد پنجاه و صد) 5/1 ضریب تا اقتصادی ویژه
  مشمول دولتی مناقصات در خود بنیان دانش خدمات و محصوالت فروش و ارایه برای بنیان دانش مؤسسات و شرکتها ـ2تبصره

 .گردند می مناقصه در شرکت سپرده مبلغ در درصدی پنجاه تخفیف
 

  توسعه، و تحقیق راستای در را خارجی مبدأ با خدمات یا کاال خرید مبلغ درصد یک حداقل توانند می اجرایی های دستگاه ـ2۶ماده
 .نمایند هزینه بنیان دانش مؤسسات و شرکتها طریق از مذکور خدمات یا کاال داخل ساخت و سازی تجاری طراحی،

 



 

https://telegram.me/accrahcom            22 

  قانون (1) ماده (2) تبصره اجرای در ربط ذی اجرایی های دستگاه همکاری با است موظف فناوری و تحقیقات علوم، وزارت ـ27ماده
  صدور منظور به تسهیالت ایجاد و ها پروژه اجرای در کشور اجرایی و صنعتی و تولیدی مهندسی و فنی توان از استفاده حداکثر
 به را مذکور قانون در مندرج اجرایی های دستگاه نیاز مورد اولیه مواد و تجهیزات فناورانه، نیازهای فهرست ـ1375 مصوب ـ خدمات
 .نماید اعالم نیز بنیان دانش مؤسسات و شرکتها

 
 المللی، بین های همکاری تقویت و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها توسعه و ایجاد منظور به و قانون (9) ماده اجرای در ـ2۸ماده

 از محوله مأموریتهای انجام جهت در فناوری و علم پارکهای در مستقر مهندسی و فناوری پژوهشی، واحدهای شود می داده اجازه
  المللی بین مالی مبادالت و خارجی گذاری سرمایه عوارض و مالیاتی معافیتهای کار، روابط درخصوص آزاد مناطق قانونی مزایای

 .گردند برخوردار
 

 زیست مقررات رعایت با شهرها دیگر و تهران شهر محدوده در را خود فعالیت مرکز مجازند بنیان دانش مؤسسات و شرکتها ـ29ماده
 .نمایند مستقر محیطی

 
 قانونی مجازاتهای و اعتراضات به رسیدگی دهی، گزارش و نظارت ـ نهم فصل

 
 به مستندات ارایه با قانون مجری دستگاههای عملکرد به نسبت را خود اعتراض توانند می بنیان دانش مؤسسات و شرکتها ـ30ماده

 .نماید اقدام شده واصل اعتراضات به رسیدگی به نسبت ماه یک ظرف است موظف شورا دبیرخانه  .نمایند ارسال شورا دبیرخانه
 

  نسبت نامه آیین این در مندرج تسهیالت و حمایتها سازی شفاف و برابر فرصتهای ایجاد جهت است موظف شورا دبیرخانه ـ31ماده
  دانش مؤسسات و شرکتها اطالعاتی بانک و مرتبط اجرایی دستگاههای اسامی ربط، ذی دستورالعملهای و ها نامه آیین انتشار به

 .نماید اقدام رسانی اطالع جامع پایگاه طریق از تسهیالت این از شده برخوردار بنیان
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 ربط ذی اجرایی دستگاه گزارش براساس چنانچه شوند، می برخوردار قانون حمایتهای از که بنیان دانش مؤسسات و شرکتها ـ32ماده

  باشند شده برخوردار حمایتها این از ناصحیح اطالعات ارایه یا اطالعات کتمان با صندوق یا شورا دبیرخانه موردی یا ای دوره نظارت یا
  صندوق، یا شورا دبیرخانه تشخیص با باشند، نموده مصرف دیگری مقاصد برای را قانون طبق بر شده اعطا تسهیالت و حمایتها یا

  قانون (11) ماده موضوع مجازاتهای مشمول صالح، ذی قانونی مراجع به ارجاع با قانون، حمایتهای از مجدد استفاده از محرومیت ضمن
 .گردید خواهند

 
  قانون اجرای نحوه و عملکرد گزارش است مکلف و دارد عهده به را نامه آیین این اجرای پیگیری مسئولیت شورا دبیرخانه ـ33ماده

 .نماید ارایه اسالمی شورای مجلس و شورا به بار یک ماه شش هر را
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 ایرانقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ( 47)آیین نامه اجرایی ماده 
 

 هـ32۸۶3 ت2۸۶09. : شماره 
 13۸4.05.10 : تاریخ 

 ، تحقیقات و فناوری وزارت علوم - وزارت کار و اموراجتماعی
 دبیرخانه شورای عالی -سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

 صنعتی –مناطق آزادتجاری 
  استناد به و فناوری و تحقیقات ، وزارت علوم 13۸4.2.3 مورخ و4۶۶. شماره پیشنهاد به بنا 13۸4.5.5 مورخ جلسه در وزیران هیأت
 ، اقتصادی توسعه چهارم برنامه قانون (47) ماده اجرایی ،آیین نامه ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون هشتم و سی و یکصد اصل

 :نمود تصویب زیر شرح به ایران را اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی
 

 ایران ،اجتماعی  و فرهنگی  جمهوری  اسالمی   قانون  برنامه  چهارم  توسعه  اقتصادی( 47)آیین نامه  اجرایی  ماده  
  اول فصل

 تعاریف-
 
  :می روند کار به مربوط مشروح عبارتهای و ها واژه جای به زیر عبارتهای و ها واژه نامه تصویب این در -1 ماده 

 
 .می شوند ایجاد فناوری و تحقیقات ، علوم وزارت مجوز با که فناوری و علم پارکهای : پارک - الف

 . فناوری و علم پارکهای در مستقر مهندسی و فناوری و پژوهشی واحدهای : فناوری واحدهای - ب
 پارک  رییس : پارک مدیریت - پ
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 دوم فصل
 عوارض و مالیاتی معافیتهای - 

  پارک مدیریت توسط مجوز صدور تاریخ  از مذکور فعالیتهای به نسبت دارند، اشتغال فعالیت به پارک در که فناوری واحدهای -2 ماده 
 .بود خواهند برخوردار -1372 مصوب تجاری صنعتی آزاد مناطق اداره چگونگی قانون (13) ماده موضوع معافیت از
 

 .باشند می معاف کشور معمول عوارض هرگونه پرداخت از نمایند، می فعالیت پارکها در که فناوری واحدهای کلیه -3 ماده 
 

 سوم  فصل
 خارجی سرمایه گذار -

  در خارجیان میزان مشارکت و چگونگی و پارک به آن از حاصل سود و خارجی سرمایه خروج و ورود و پذیرش نحوه -4 ماده
 .شد خواهد انجام گذاری خارجی سرمایه حمایت و تشویق قانون مقررات براساس و منطبق ، پارک هر فعالیتهای

 
  مورخ ک23 ت 33432. تصویبنامه شماره آزاد، مناطق مقررات براساس پارکها در خارجی گذاری سرمایه پذیرش جهت -5 ماده

 :باشد می اجرا قابل پارکها در مستقر واحدهای فناوری برای زیر اصالحات با آن بعدی اصالحات و 1373.3.1۶
 
 می" مناطق سازمانهای" عبارت جایگزین" پارک مدیریت" عبارت (14) و (13)،(12) ،(11) ،(10) ،(۸) ،(۶) ،(4) ،(3) ،(1) مواد در-1

 .گردد
 

 .شود می " مناطق" جایگزین واژه " پارک" واژه (15) و (12) ،(11) ،(10) ،(9) ،(۸) ،(7) ،(۶) ،(5) ،(4) ،(3) ،(1) مواد در-2
 

 .شود می حذف (2) ماده-3
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 .شود آن می جایگزین خارجی " واژه و حذف " مقررات این (2) ماده موضوع" عبارت (۶) ماده"1" تبصره در-4
 

 می آن جایگزین " وفناوری تحقیقات ، علوم وزارت " عبارت و حذف "آزاد مناطق سازمانهای و دبیرخانه" عبارت (۶) ماده در-5
 .شود

 
  می "آزاد مناطق عالی عضوشورای وزرای" عبارت جایگزین " وزیران هیأت" عبارت (10) ماده تبصره و (۶) ماده "1" تبصره در-۶

 .شود
 

 .شود می "آزاد مناطق شورای عالی دبیرخانه" عبارت جایگزین " فناوری تحقیقات ، علوم وزارت" عبارت (۶) ماده "1" تبصره در-7
 

 چهارم  فصل
 کار روابط -
 

  مناطق در اشتغال مشمول مقررات پارکها در مستقر فناوری واحدهای در کار روابط و انسانی نیروی اشتغال به مربوط امور -۶ ماده
 :باشد می زیر اصالحات لحاظ با آن بعدی واصالحات 1373.3.1۶ مورخ ک 25 ت33433. شماره تصویبنامه موضوع آزاد،

 
 سازمانهای " عبارت جایگزین" پارک مدیریت" عبارت (43) و (3۸) ،(37) ،(3۶) ،(35) ،(30) ،(10) ،(۶) ،(3) ،(1) مواد در -1

 .شود می " مناطق
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 .شود می " مناطق" جایگزین واژه " پارک" واژه (51) و (43) ،(41) ،(37) ،(3۶) ،(2۶) ،(10) ،(۶) ،(3)،(2) ،(1) مواد در  -2
 
  حذف (50) و (49) ،(47) ،(4۶)مواد شامل هفتم فصل و (45) و (44) ،(42) ،(40) ،(39) مواد و آن های تبصره با (5) و (4) مواد -3 

 .شوند می
 

 .شود می حذف آن تعریف و " دبیرخانه" واژه (1) ماده در  -4
 

 .شود می حذف " اجتماعی تامین و بیمه" عبارت " مقررات" تعریف در (1) ماده در  -5
 

 آیین نامه این ضوابط رعایت با پارکها در قبیل این از اموری و کار بهداشت و حفاظت مسایل بر نظارت و کار بازار امور تنظیم -7 ماده
 . است شده واقع آن شهرستان حوزه در پارک که است شهرستانی اموراجتماعی و کار اداره برعهده

 
 شهرستانی اموراجتماعی و اداره کار عهده به پارک مدیریت درخواست و تشخیص به خارجی اتباع برای اشتغال پروانه صدور -۸ ماده
 . است شده واقع آن حوزه در پارک که است

 
 تعدادی به همچنین و کار پایان قرارداد هنگام به ، است ساخته منعقد خارجی کشورهای تبعه با کار قرارداد که هرکارفرمایی -9 ماده

 ، است واقع آن حوزه در پارک که شهرستانی واموراجتماعی کار اداره به را مراتب است موظف ، است پذیرفته پایان قراردادش که
 .دهد اطالع

 
  را کار انضباط نمونه آیین نامه ، واجتماعی اقتصادی احوال و اوضاع و شرایط به باتوجه است مکلف اموراجتماعی و کار وزارت ـ10 ماده

 .دهد قرار پارک هر اختیارمدیریت در اجرا برای و نماید تهیه پارک هر امنای هیأت هماهنگی با
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  را خود کارگران دریافتی ومزد شغل ، تخصص ، ملیت ، نام شامل فهرستی هستند ملزم منطقه در مستقر فناوری واحدهای -11 ماده
 .دهند اطالع ، است واقع آن حوزه پارک در که شهرستانی اموراجتماعی و کار اداره به و نمایند تهیه بار یک ماه شش هر

 
 انسانی نیروی اشتغال اجرای مقررات زمینه در پارکها با همکاری به موظف آن تابع واحدهای و اموراجتماعی و کار وزارت -12 ماده

 .باشند می پارکها در آیین نامه این چهارم فصل موضوع
 

 پنجم  فصل
 المللی بین مالی مبادالت -

 از پارکها این در مستقر واحدهایفناوری توسط کشور از خارج به پارکها از و پارکها به کشور از خارج از ارزها انتقال و نقل -13 ماده
 را ماده این مفاد اجرای شرایط ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک . است آزاد پارک هر امنای هیأت مجوز با بانکی شبکه طریق
 .کرد خواهد ایجاد

 
  چارچوب در وخدمات کاالها صادرات و واردات به نسبت پارک مدیریت موافقت با توانند می فناوری واحدهای -14 ماده

 .نمایند اقدام واردات و صادرات مقررات قانون و شده محول ماموریتهای
 .باشند می معاف صدور و ورود عوارض هرگونه پرداخت از مذکور مبادالت - تبصره

 
 ششم  فصل

 متفرقه مقررات -
 .شد خواهد اعمال نیز این آیین نامه در  متناسب آزاد مناطق مقررات در آتی تغییرات هرگونه ـ15ماده 
 

 .نماید فراهم پارکها این در را الزم تسهیالت ایران گمرک -1۶ ماده
 معاون  اول  رییس جمهور -محمدرضا عارف  
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 بسمه تعالی
 با صلوات بر محمد و آل محمد

 
 اصالح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

 و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
  

 جمهوری مرکزی بانک - جمهور رئیس فناوری و علمی معاونت - دارایی و اقتصادی امور وزارت - فناوری و تحقیقات علوم، وزارت
 شکوفایی و نوآوری صندوق - ایران اسالمی

  
 به و فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت پیشنهاد به بنا 91/09/29 مورخ جلسه در وزیران هیأت

  تصویب -13۸9 مصوب – اختراعات و نوآوری ها تجاری سازی و دانش بنیان مؤسسات و شرکتها از حمایتها قانون (13) ماده استناد
 :نمود

  تصویب موضوع اختراعات و نوآوری ها تجـاری سازی و دانـش بنیـان مؤسـسات و شـرکتهـا از حمایـت قـانـون اجـرایی آئین نامه
 :می شود اصالح زیر شرح به 91/0۸/21 مورخ هـ4۶513ت/141۶02 شماره نامه

 .می یابد تغییر ”مؤسساتی و شرکتها“ عبارت به ”دانش بنیان مؤسسات و شرکتها“ عبارت (2) ماده در.
 
  و ”نتایج سازی تجاری“ عبارت ”فعالیتهای“ واژه از بعد و ”و پژوهشگاهها“ عبارت ”داخلی شرکتهای“ عبارت از قبل (5) ماده در     -1

 .شود می اضافه ”مربوط طرحهای و“ عبارت ”توسعه“ واژه از بعد
 

 :شود می اضافه مکرر (۶) ماده عنوان به زیر متن    -2
 



https://telegram.me/accrahcom            31 

  و تحقیق نتایج سازی تجاری طرحهای های هزینه درصد پنجاه تا قانون، (5) ماده اجرای در است مجاز صندوق -مکرر ۶ ماده
 .نماید بالعوض کمک صندوق، امنای هیأت تأئید با را مالی توانایی فاقد بنیان دانش مؤسسات و شرکتها ”ویژه“ و ”مهم“ توسعه

 .می شود ”صندوق عامل توسط“ عبارت جایگزین ”صندوق عامل یا صندوق توسط“ عبارت (7) ماده در   -3
 .می شود اصالح ”عهده بر“ واژه به ”عامل عهده بر“ عبارت و حذف ”صندوق عامل طریق از”عبارت (9) ماده در   -4
 .می یابد تغییر ”درصد هفت“ عبارت به ”درصد پنج“ عبارت و ”طریق از مرتبط“ عبارت به ”و مرتبط“ عبارت (10) ماده در   -5
 اضافه ”اعتبار و پول شورای مصوب نرخ از تر پایین درصد هفت حداکثر سقف تا“ عبارت ”ترجیحی“ واژه از بعد (11) ماده در    -۶

 .می شود
 :می شود اضافه مکرر (13) ماده عنوان به زیر متن
  فاقد اما هستند، اهمیت حائز تجاری سازی طرحهای دارای که دانش بنیانی مؤسسات و شرکتها به است مجاز صندوق -مکرر 13 ماده

  براساس عامل هیأت تأئید از پس را (11) و (10) مواد موضوع تسهیالت هستند، بانکها مشارکت تأمین برای کافی توانایی
 .نماید اعطا (%100) صد در صد طور به ابالغی دستورالعمل

 .می یابد تغییر ”به“ واژه به ”به صندوق“ عبارت (15) ماده در   -۸
 :می شود اضافه مکرر (1۸) ماده عنوان به زیر متن    -9

  و شرکتها تجاری سازی طرحهای در مشارکت به نسبت امنا هیأت مصوب دستورالعمل براساس است مجاز صندوق -مکرر 1۸ ماده
 .نماید اقدام دانش بنیان مؤسسات

 :می شود اضافه (2۸) ماده به تبصره عنوان به زیر متن  -10
  موضوع ایران، اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون (47) ماده اجرایی آئین نامه -تبصره

 .می گردد تنفیذ  قانون (9) ماده اجرایی مقررات عنوان به ۸4/05/10 مورخ هـ32۸۶3ت/2۸۶09 شماره نامه تصویب
  

 محمدرضا رحیمی
 جمهور معاون اول رییس
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  مقررات (2) ماده اصالح درخصوص وزیران محترم هیات 1394/12/1۶ مورخ هـ 52234 ت/1۶5304 شماره تصویبنامه پیوست به
  (11) بند موضوع اختراعات و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش موسسات و ها شرکت از حمایت قانون (9) ماده اجرایی

  گردیده منتشر 1394/12/22 مورخ 20۶۸9 شماره رسمی روزنامه در که1391/10/17 مورخ هـ 4۶513 ت/20295۶ شماره تصویبنامه
 :گردد می ابالغ ذیل شرح به است،

 
 های فعالیت به نسبت فناوری های شهرک و فناوری و علم های پارک در مستقر مهندسی و فناوری و پژوهشی واحدهای -2 ماده

  قانون (13) ماده موضوع معافیت از شده یاد واحدهای در شاغل کارکنان نیز و پارک مدیریت توسط مجوز صدور تاریخ از مذکور
 .بود خواهند برخوردار آن بعدی اصالحات و -1372 مصوب -ایران اسالمی جمهوری صنعتی -تجاری ازاد مناطق اداره چگونگی
 مدیریت با قانون (9) ماده اجرای برای مزبور واحدهای در شاغل کارکنان و شده یاد واحدهای ماموریت با مرتبط فعالیت تشخیص

 .باشد می فناوری و علم پارک
 واحدهای ماموریت با مرتبط فعالیت تشخیص گردد، می متذکر الذکر فوق اصالحیه اخیر قسمت اجرای در و فوق موارد به عنایت با

  صادره مجوز زمینه در که دارد مصداق کارکنانی درخصوص صرفاً پارک مدیریت توسط مزبور واحدهای در شاغل وکارکنان شده یاد
 .باشند داشته اشتغال فعالیت به مزبور واحدهای در ذیربط
  و وزیران هیأت مصوبات : است گردیده مقرر دولت هیات داخلی نامه آیین  30 ماده ذیل تبصره موجب  به اینکه به نظر ضمناً،

  ایجاد تکلیف و حق مردم سایر برای آن وکارکنان اجرایی دستگاه هایی بر عالوه که اساسی قانون 13۸ اصل موضوع های کمیسیون
 انتشار از پس روز 15 ،(باشد شده پیش بینی آن اجرای برای خاصی کیفیت یا زمان مصوبه خود در که مواردی استثنای به ) می نمایند

 (1394/12/22) انتشار تاریخ از پس روز 15 صدراالشاره تصویبنامه اینرو از است، الزم االجرا ایران اسالمی جمهوری  رسمی روزنامه در
 .است االجرا الزم کشور رسمی روزنامه در

  
 سید کامل تقوی نژاد

 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
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 75۸ :نامه ویژه شماره- وزیران هیات :تصویب مرجع
 

 اصالح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
  ـ اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت ـ کشاورزی جهاد وزارت ـ دارایی و اقتصادی امور وزارت ـ فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 شکوفایی و نوآوری صندوق ـ ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک ـ رئیس جمهور فناوری و علمی معاونت
 

 به و فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت پیشنهاد به 1393/11/2۶ جلسه در وزیران هیأت
 تصویب ـ 13۸9 مصوب ـ اختراعات و نوآوری ها تجاری سازی و دانش بنیان مؤسسات و شرکت ها از حمایت قانون (13) ماده استناد

 :کرد
 

  شماره تصویب نامه موضوع اختراعات و نوآوری ها تجاری سازی و دانش بنیان مؤسسات و شرکت ها از حمایت قانون اجرایی آیین نامه
   :می شود اصالح زیر شرح به آن بعدی اصالح و 1391/0۸/21 مورخ ه 4۶513ت/141۶02

 
  وزارت نماینده ـ ح کشاورزی جهاد وزارت نماینده زـ :می شود اصالح (ط) بند به (ز) عنوان بند و اضافه (3) ماده به زیر متون ـ1

 اطالعات فناوری و ارتباطات
 
 تعیین و» عبارت و «از بنیان دانش» عبارت از بعد «دریافت برای آن همکار مالی نهادهای یا صندوق منابع» عبارت ،(4) ماده در ـ2 

 .می گردد اضافه «شده یاد مؤسسات» عبارت از بعد «خدمات از نوع هر برای مناسب تضامین
 
  با) مستقیم غیر یا مستقیم طور به و» عبارت و اضافه «تجاری سازی» عبارت از بعد «سرمایه گذاری و» عبارت ،(۶) ماده در ـ3 

 .می گردد «عامل بانک با» عبارت جایگزین «(رسمی مجوز دارای مالی نهادهای سایر یا بانک ها طریق از عامل هیأت تشخیص
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 تسهیالت اخذ جهت الزم آورده از بخشی تأمین یا بازار به دانش بنیان محصوالت ورود برای ظرفیت سازی و» عبارت ،(7) ماده در ـ4
 .می گردد اضافه «نمونه سازی» عبارت از بعد «بانکی

 
 با مشخص قراردادهای و پیمان قالب در دانش بنیان ماهیت با پروژه های اجرای فعالیت های همچنین و» عبارت ،(9) ماده در ـ 5 

 .می گردد «درصد پنج سقف» عبارت جایگزین «درصد چهل» عبارت و اضافه «بازاریابی» عبارت از بعد «کارفرمایان
 
 .می گردد «درصد هفت سقف» عبارت جایگزین «درصد پنجاه» عبارت ،(10) ماده در ـ ۶ 
 
 عبارت جایگزین «درصد پنجاه» عبارت و «(ساله یک حداکثر)» عبارت جایگزین «(ساله دو حداکثر)» عبارت ،(11) ماده در ـ7 
 .می گردد «درصد هفت حداکثر سقف»
 
  عبارت از بعد «نفع» واژه و «لیزینگ» عبارت از بعد «پیش خرید صورت به مطمئن بازار وجود صورت در و» عبارت ،(12) ماده در ـ ۸ 
 .می گردد اضافه «دانش بنیان مؤسسات» عبارت از بعد «یا رأساً» عبارت و «به ترجیحی نرخ با»
 
    .می گردد اضافه «آن دریافت روند تسهیل» عبارت از بعد «نحو هر به» عبارت ،(1۶) و (15) مواد در ـ9 
 
 
 

 جمهور ـ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
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 :است زیر شرح به وزیران هیئت مصوبه متن
 نامه تصویب موضوع اختراعات و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش موسسات و ها شرکت از حمایت قانون اجرایی نامه آیین

 :شود می اصالح زیر شرح به آن بعدی اصالحات و 1391/0۸/21 مورخ هـ4۶513ت/141۶02 شماره
 
   :شود می اصالح زیر شرح به (3) ماده -1

 .شود می حذف "ماده این اجرای بر نظارت و" عبارت -الف
 .شود می اصالح "(رییس) رییس جمهور فناوری و علمی معاون " عبارت به "(رییس) شورا رییس نماینده" عبارت (الف) بند در -ب
 این به (3) و (2) ،(1) های تبصره و (ی) و (ط) بندهای عنوان به زیر متون و اصالح ترتیب به بندها سایر عناوین و حذف (ج) بند -پ

 :شوند می اضافه ماده
 .کارگروه رییس حکم و کارگروه پیشنهاد به بنیان دانش های شرکت حوزه در صاحبنظر نفر سه - ی
 .کارگروه رییس حکم و ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی اتاق پیشنهاد به صاحبنظر نفر یک - ک

 .باشد می شورا دبیرخانه عهده بر ماده این اجرای بر نظارت -1 تبصره
 .درآورد کارگروه عضویت به را ها سازمان و ها بخش سایر نمایندگان از نفر سه تا تواند می کارگروه -2 تبصره
 .گیرد انجام ماه دو مدت در حداکثر باید پرونده تکمیل زمان از بنیان دانش های شرکت صالحیت بررسی فرایند -3 تبصره

 
   .شود می اضافه "فناوری و علم های پارک" عبارت از پس "فناوری و علم ویژه مناطق و" عبارت (2۸) ماده در -2
 

 .شود می اصالح "کتمان" واژه به "کمتان" واژه (32) ماده در -3
  و معدن صنعت، وزارت فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت به اجرا برای را مصوبه این جمهور، رییس اول معاون جهانگیری، اسحاق

 نوآوری صندوق و ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک جمهور، رییس فناوری و علمی معاونت دارایی، و اقتصادی امور وزارت تجارت،
 .کرد ابالغ شکوفایی و
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 اسالمی جمهوری مرکزی جمهور،بانک رییس فناوری و علمی معاونت دارایی، و اقتصادی امور وزارت فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت
 شکوفایی و نوآوری صندوق و ایران

 
 به و فناوری و تحقیقات علوم، شورای عالی و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت پیشنهاد به بنا 92/02/15 مورخ جلسه در هیئت وزیران

  تصویب ـ13۸9 مصوب ـ اختراعات و نوآوری ها تجاری سازی و دانش بنیان مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون (13) ماده استناد
 :نمود

 
  موضوع اختراعات و نوآوری ها تجاری سازی و دانش بنیان مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون اجرایی آیین نامه (2۶) ماده در

  بعد «مربوط مصوب اعتبارات محل از و قانون (۶) ماده اجرای در» عبارت ،1391/0۸/21 مورخ هـ4۶513ت/141۶02 شماره تصویب نامه
 .می شود اضافه «می توانند اجرایی دستگاههای» عبارت از
 

 
 معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
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 105 :مستقیم مالیاتهای با مرتبط مواد

 1392/11/1۶ :تاریخ   ص/203۸4/200:شماره 

 م سایر 92 11۶

  بخشنامه

 ذینفعان /مخاطبین
 تهران استان و شهر مالیاتی امور

 ...استان مالیاتی امور کل اداره

 موضوع

 اجرایی نامه آیین 22 ماده موضوع اجرایی دستورالعمل
 تجاری و بنیان دانش مؤسسات و ها شرکت از حمایت قانون
  مجلس 13۸9/0۸/05 مصوب اختراعات و ها نوآوری سازی

 اسالمی شورای

  شرکت از حمایت قانون اجرایی نامه آیین 22 ماده موضوع 1392/10/21 مورخ 173295/24 شماره دستورالعمل پیوست به
  اجرا برای اسالمی، شورای مجلس 13۸9/0۸/05 مصوب اختراعات و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و ها

 :گردد می ابالغ

 www.accrah.comقبول محمد 



https://telegram.me/accrahcom            39 

 

 ناشی بنیان دانش مؤسسات و ها شرکت مالیات مشمول درآمد صرفاً پیوست، اجرایی دستورالعمل 2 ماده موجب به اینکه به نظر
 ارزش با و برتر های فناوری حوزه در بنیان دانش خدمات و محصوالت تولید و سازی تجاری توسعه، و تحقیق فعالیتهای و ازقراردادها

 تاریخ از پس سال 155 مدت به بنیان دانش مؤسسات و شرکتها همان توسط مربوط، افزارهای نرم تولید در ویژه به فراوان افزوده
  آیین مقررات سایر رعایت با مستقیم مالیاتهای قانون 105 ماده موضوع مالیات از بنیان دانش مؤسسه یا شرکت هر برای مجوز صدور

  موضوع بنیان دانش های فعالیت حوزه  در که حقیقی اشخاص مالیات مشمول درآمد هستند،لذا معاف مربوط اجرایی نامه
  از برخورداری مشمول بنیان، دانش مؤسسه یا شرکتها در شاغل کارکنان حقوق درآمد نیز و پردازند می فعالیت به مزبور دستورالعمل

 .بود نخواهند نظر مورد مالیاتی معافیت
 

  موارد به خود های رسیدگی در مواردیکه در مالیاتی امور ادارات است مقتضی مزبور، دستورالعمل 9 ماده (1)تبصره اجرای در ضمن در
  برخورد نظر مورد مالیاتی معافیت از برخورداری در مذکور مؤسسات و شرکتها سوی از ناصحیح اطالعات ارائه یا اطالعات کتمان
 دادستانی طریق از تا اعالم مالیاتی انتظامی دادستانی به هفته یک ظرف را موارد مربوط، قانونی مقررات طبق اقدام ضمن نمایند

 بخشنامه است، ذکر به الزم.گردد گزارش صندوق یا شورا دبیرخانه به مـاه یـک ظرف حداکثر مراتب مالیاتی انتظامی
  و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون 9 ماده اجرایی نامه آیین موضوع سازمان این 92/05/20 مورخ 200/ 9113 شماره
 .است باقی خود قوت به و باشد می دستورالعمل این از مستقل اختراعات، و ها نوآوری سازی تجاری

  

 علی عسکری

 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 www.accrah.comقبول محمد 



https://telegram.me/accrahcom            40 

 م 14۶/15۶/157 92 021

 تهران استان و شهر مالیاتی امور ذینفعان/ مخاطبین

 ..استان مالیاتی امور کل اداره

  دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون (9) ماده اجرایی نامه آیین موضوع
 بنیان

 نامه آیین اصالح خصوص در وزیران محترم هیأت 91/10/17 مورخ هـ4۶513ت/20295۶ شماره نامه تصویب پیوست به 
 نامه تصویب موضوع اختراعات و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون اجرایی
 :گردد می ابالغ آن، 2۸ ماده به تبصره یک الحاق و وزیران محترم هیأت 91/0۸/21 مورخ هـ4۶513ت/141۶02 شماره

  

 اجتماعی، اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون 47 ماده اجرایی نامه آیین صدرالذکر، نامه تصویب 11 بند موجب به
  محترم هیأت ۸4/05/10 مورخ هـ32۸۶3ت/2۸۶09 شماره نامه تصویب موضوع ایران اسالمی جمهوری فرهنگی

 9 ماده معافیت ترتیب، این به که .گردید تنفیذ مذکور قانون 9 ماده اجرایی مقررات عنوان به (پیوست تصویر)وزیران
 :است اعمال قابل زیر شرح به شده یاد قانون

 146, 156, 157: مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم بخشنامه
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  و اختراعات و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات  و شرکتها از حمایت قانون اجرایی نامه آیین 2۸ ماده اجرای در -1
  وزارت مجوز با که فناوری و علم پارکهای در مستقر (مهندسی و فناوری و پژوهشی)فناوری آن،واحدهای الحاقی تبصره

 از حاصل درآمدهای به دارند،نسبت اشتغال فعالیت به محوله های مأموریت انجام جهت در و شوند می ایجاد فناوری و علوم،تحقیقات
 از پارک (رئیس)مدیریت توسط مجوز صدور تاریخ از یابد می تحقق فناوری و علم های پارک در کهصرفاً مجوز در مذکور فعالیتهای

 با آن بعدی های اصالحیه و 13722 مصوب صنعتی تجاری آزاد مناطق اداره چگونگی قانون (133)ماده موضوع مالیاتی معافیت
 .بود خواهند برخوردار توسعه چهارم ساله پنج برنامه قانون 47 ماده اجرایی نامه آیین مقررات سایر رعایت

  مصوب اختراعات و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون شدن االجرا الزم به توجه با -2 
  شده منتشر ایران اسالمی جمهوری رسمی روزنامه در17/9/13۸9 مورخ 19159 شماره طی که اسالمی شورای مجلس 139۸/0۸/05

  و دولتی از اعم)مهندسی و فناوری و پژوهش واحدهای توسعه، چهارم ساله پنج برنامه قانون 47 ماده مقررات اجرای است،در
  الزم تاریخ تا توسعه چهارم پنجساله برنامه قانون شدن االجرا الزم تاریخ از را خود مجوز که فناوری و علم های پارک در(خصوصی

  دریافتنموده (۸9/10/02)اختراعات و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون شدن االجرا
  و بود خواهد اعمال قابل مقررات رعایت با مربوط دوره پایان تا مستقیم مالیاتهای قانون 14۶ ماده اجرای در آنها باشند،معافیت

 و شرکتها از حمایت قانون شدن اجرایی از پس را الزم مجوز که فناوری واحدهای خصوص در صرفاً بخشنامه این موضوع مقررات
 چنانچه است بدیهی .باشد می نافذ اند، نموده دریافت (۸9/10/02)اختراعات و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات
 به متعلق آنها مالکیت درصد پنجاه از بیش که مؤسساتی و ها شرکت و غیردولتی عمومی نهادهای و مؤسسات دولتی، شرکتهای
  االجرا الزم تاریخ از بعد را فناوری و علم های پارک در فعالیت مجوز است، غیذردلتی عمومی نهادهای و مؤسسات دولتی، شرکتهای

  باشند، نموده دریافت (۸9/10/02)اختراعات و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون شدن
 .بود نخواهند قانون این موضوع معافیت مشمول
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  در مستقر فناوری واحدهای مجوز در مندرج مهندسی  و فناوری پژوهشی، فعالیتهای خصوص در صرفاً مذکور قانونی معافیت -3
 به و است اجرا قابل ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون 9 ماده موضوع فناوری و علم پارکهای
 .ندارد تسری صنعتی و تولیدی شرکتهای سایر همچنین و فناوری و علم پارک از خارج های فعالیت

 
 این موضوع معافیت از برخورداری مشمول انتقال تاریخ از فناوری، و علم های پارک از خارج به فناوری واحدهای انتقال صورت در -4

 .بود نخواهند ماده
 

  عدم موجب قانونی مقرر موعد در مالیاتی اظهارنامه  تسلیم عدم توسعه، پنجم برنامه قانون 119 ماده 2 تبصره اجرای در -5
 .شد خواهد مربوط سال در مالیاتی معافیت از برخورداری

 
 نامه آیین 322 ماده و اختراعات و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانن 11 ماده اجرای در -۶

 اجرایی دستگاه گزارش اساس بر چنانچه شوند می برخوردار قانون این های حمایت از که (حقوقی یا حقیقی)اشخاص آن،کلیه اجرایی
  شده برخوردار حمایتها این از ناصحیح اطالعات ارائه یا اطالعات کتمان با صندوق یا شورا دبیرخانه موردی یا ای دوره نظارت یا ذیربط
 یا شورا دبیرخانه تشخیص با باشند، نموده مصرف دیگری مقاصد برای را قانون این طبق بر شده اعطاء تسهیالت و حمایتها یا باشند

  مالیات اصل پرداخت بر ذیصالح،عالوه قانونی مراجع به ارجاع قانون،با حمایتهای از مجدد استفاده از محرومیت مذکور،ضمن صندوق
  زمان مرور رعایت بدون مذکور جریمه و مالیات که بود خواهند شده اعطا مالیاتی معافیت میزان برابر نقدی جریمه مشمول متعلق

 .بود خواهد مطالبه قابل مستقیم مالیاتهای قانون 157 و 15۶ مواد موضوع مالیاتی
 علی عسکری

 کشوررییس کل سازمان امور مالیاتی 

 www.accrah.comقبول محمد 
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  بخشنامه

 م ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعاتقانون حمایت از شرکت 93 93

 تهران استان و شهر مالیاتی امور ذینفعان /مخاطبین

 مالیاتی امور کل ادارات

 هایفعالیت مصادیق همراه به بنیاندانش موسسات و هاشرکت فهرست ابالغ موضوع
 اجرایی نامهآیین 3 ماده موضوع کارگروه ازسوی 1392 سال در که بنیاندانش
 اندشده تایید بنیاندانش موسسات و هاشرکت از حمایت قانون

 تجاری و بنیان دانش موسسات و ها شرکت از حمایت قانون اجرایی نامه آیین 22 ماده اجرایی دستورالعمل 3 ماده اجرای در
  مورخ 203۸4/200 شماره بخشنامه پیوست موضوع اسالمی شورای مجلس 13۸9/0۸/05 مصوب اختراعات و ها نوآوری سازی

 که بنیان دانش های فعالیت مصادیق ذکر با همراه بنیان دانش موسسه و شرکت 40 فهرست پیوست به سازمان، این 1392/11/1۶
 .گرددمی ابالغ اند، شده تایید مذکور قانون اجرایی نامه آیین 3 ماده موضوع کارگروه ازسوی 1392 سال در
  نیز و شده یاد قانون 13 ماده موضوع اجرایی نامه آیین مقررات سایر رعایت با مزبور قانون 3 ماده معافیت فوق، موارد به عنایت با

 :است اعمال قابل زیر شرح به مذکور اجرایی نامه آیین 22 ماده اجرایی دستورالعمل
  مطابق بنیان دانش های فعالیت از ناشی بنیان دانش موسسات و ها شرکت برای صادره مجوزهای اعتبار اینکه به نظر    -1

 بنابراین باشد، می (1393/07/01 پایان تا که پیوست فهرست 24 ردیف استثناء به ) 1392 سال پایان تا صرفاً پیوست فهرست
   .بود خواهد اعمال قابل صادره مجوز اعتبار مدت پایان تا مجوز صدور تاریخ از صرفاً نظر مورد معافیت

 www.accrah.comقبول محمد 
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  در مراتب باشد، می اعمال قابل آن صدور تاریخ از سال 15 تا مجوز تمدید درصورت مذکور معافیت اینکه به نظر است بدیهی
 .شد خواهد اعالم متعاقباً مذکور کارگروه اعالم صورت

  مقررات رعایت با آنان های فعالیت سایر و بوده ارسالی فهرست در شده یاد های فعالیت درخصوص صرفاً مذکور معافیت -2
 .باشد می مالیات مشمول

  غیر عمومی نهادهای و موسسات دولتی، شرکتهای شامل نظر مورد معافیت شده، یاد قانون (1) ماده ذیل تبصره اجرای در -3
  و موسسات یا دولتی شرکتهای به متعلق آنها مالکیت از (%50) درصد پنجاه از بیش که موسساتی و شرکتها نیز و دولتی

 .بود نخواهد باشد، دولتی غیر عمومی نهادهای

  مربوط سال در مقرر معافیت از استفاده عدم موجب معافیت، دوره در زیان و سود حساب و ترازنامه اظهارنامه، تسلیم عدم -4
 .شد خواهد

 .بود نخواهد نظر مورد مالیاتی معافیت از برخورداری مشمول شده کتمان درآمدهای -5

  است مقتضی بنیان، دانش موسسات و ها شرکت مالیاتی های پرونده تخصصی بررسی لزوم و موضوع اهمیت به نظر ضمناً
  ماموران از متشکل رسیدگی های گروه به را مزبور های شرکت مالیاتی های پرونده تشخیص و رسیدگی امورمالیاتی کل ادارات

 .گیرند قرار تشخیص و رسیدگی مورد متمرکز و گروهی صورت به تا نمایند محول خصوص این در تخصص دارای مالیاتی

 علی عسکری

 www.accrah.comقبول محمد 



 روزنامه حمایت:منبع
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  از  بنیان دانش موسسات و شرکت ها موضوع اما است، شده برشمرده و تعیین حقوقی نظر از شرکت نوع هفت تجارت قانون در اگرچه

 .شد کشور حقوقی نظام وارد حقوقی شخصیت از جدیدی گونه عنوان به ۸9 سال
 

 ؟دارند مقررات و قوانین در جایگاهی چه شرکت ها این اما
 

  از  بنیان دانش موسسات و شرکت ها موضوع اما است، شده برشمرده و تعیین حقوقی نظر از شرکت نوع هفت تجارت قانون در اگرچه

  و رشد کنار در بنیان دانش اقتصاد به توجه ضرورت .شد کشور حقوقی نظام وارد حقوقی شخصیت از جدیدی گونه عنوان به ۸9 سال

  تصویب موجب مساله همین و کرد مطرح پیش از بیش را شرکت ها این از قانونی حمایت های ضرورت فناوری و علم پارک های توسعه

 .شد 13۸9 آبان ماه در «اختراعات و نوآوری ها تجاری سازی و بنیان دانش مؤسسات و شرکت ها از حمایت قانون»

 www.accrah.com https://telegram.me/accrahcom            46محمد قبول       1395بهمن 



  تعیین ازحدود آن، ضمن در و کند تعریف بنیان دانش شرکت های برای مستقل حقوقی شخصیت یک بتواند اینکه برای گذار قانون
 قانون یک ماده در طوریکه به .است پرداخته بنیان دانش شرکت های از بینابینی تعریف به نکند، عدول نیز تجارت قانون در شده

 بنیان دانش مؤسسات و شرکت ها » که است آمده بنیان دانش شرکت های تعریف در دانش بنیان موسسات و شرکت ها از حمایت
  و علمی اهداف تحقق محور، دانش اقتصاد توسعه ثروت، و علم هم افزایی منظور به که است تعاونی یا خصوصی مؤسسه یا شرکت
  در (خدمات و کاال تولید و طراحی شامل) توسعه و تحقیق نتایج تجاری سازی و (نوآوری و اختراع کاربرد و گسترش شامل) دیااقتص
 « .می شود تشکیل مربوط افزارهای نرم تولید در ویژه به فراوان افزوده ارزش با و برتر فناوری های حوزه

  مصوب اختراعات و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون اجرایی آئین نامه 2 ماده اساس بر
  شامل توسعه و تحقیق نتایج سازی تجاری» و «نوآوری و اختراع کاربرد و گسترش» زمینه در که موسساتی و شرکت ها» ،1391

  بنیان دانش مؤسسه یا شرکت می کنند، فعالیت «باال افزوده ارزش با و برتر فناوری های حوزه در (خدمات و کاال تولید و طراحی)
 « .می شوند محسوب

بنابراین می توان گفت که شرکت دانش بنیان می تواند شرکت سهامی، یا تضامنی، یا نسبی، با با مسئولیت محـدود، یـا مخـتلط، و یـا     
بر اساس قانون و با توجه به سیاست هـای کلـی اجـرای    . تعاونی باشد که در حوزه دانش  محوری، اختراعات و نوآوری فعالیت می کند

قانون اساسی به عنوان یک سند باالدستی، شرکت های دانش بنیان نمی توانند به صورت دولتی تشـکیل شـوند و قانونگـذار     44اصل 
عالوه بر این قانونگذار حمایت های مشخصی را که در قوانین . تاکید ویژه ای بر خصوصی یا تعاونی بودن این شرکت ها بیان کرده است

تاحمایت متعدد برای حمایت از شرکت های تعاونی بیان کرده، در خصوص شرکت های دانش بنیان با محدوده بیشتری ارائه کرده است 
 .از این شرکت ها بیشتر از سایر انواع شرکت مشخص باشد

 
البته باید توجه کرد که بر اساس آئین نامه اجرایی، فعالیت هایی نظیر برگزاری و شرکت در همایش هـای علمـی، خـدمات کتابـداری،     
آموزش و کارآموزی، فعالیتهای عادی و روزمره نرم افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصـوالت یا خدمات یـا بهبـود   

 .کیفیت آنها نیست، از فعالیت های دانش بنیان به شمار نمی روند
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  برای شرکت ها این خاص وضع به توجه با دانش بنیان شرکت های در مالی و انسانی سرمایه گذاری از حمایت برای قانونگذار
 :مذکور قانون 3 ماده براساس .است کرده تسهیل و پیش بینی قانون در را خاصی حمایت های کشور، در علم تجاری سازی

 از بخشی یا تمام تأمین و سال پانزده مدت به صادراتی عوارض و بازرگانی سود گمرکی، عوارض،حقوق ،مالیات پرداخت از فیتمعا 
  عقود طبق بر مدت کوتاه یا بلندمدت بهره بدون یا بهره کم تسهیالت اعطاء با فناوری و نوآوری کارگیری به یا عرضه تولید، هزینه
 .است شده گرفته نظر در شرکت ها این برای که است تسهیالتی و حمایت ها از بخشی شرعی

 
 زمان مدت یک در عموما شرکت ها این که است این برای شرکت ها از نوع این برای ساله 15 معافیت گرفتن نظر در که کرد توجه باید

 از صادراتی و وارداتی معافیت کنار در مالیاتی معافیت این رو از کنند پیدا اقتصادی ارزش و رسیده سوددهی به می توانند طوالنی
 .می شود تلقی شرکت ها این از حمایت برای مناسب بسیار تسهیالت جمله

 
 و علم پارک های در استقرار برای الزم حمایت های و تسهیالت از می توانند شرکت ها این قانون، 3 ماده  د و ج بند اساس بر همچنین

  در شرکت ها این نیز واگذاری قابل دولتی پژوهشی مؤسسات و مراکز سهام نظر از و شده برخوردار اقتصادی ویژه مناطق و فناوری
 این برای را علمی کارهای در ریسک پذیری کاهش برای بیمه ای پوشش های تا است مکلف دولت دیگر، سوی از .می شوند تلقی اولویت

  دانش بنیان شرکت های اختراعات، و نوآوری ها توسعه و دانش محور اقتصاد با مرتبط مزایده های و مناقصه ها در و کند فراهم شرکت ها
 .دهد قرار ویژه امتیاز و اولویت در را

 
  که است فناوری و نوآوری از حمایت صندوق تشکیل دانش بنیان، شرکت های برای قانون در حمایتی موضوعات مهمترین از یکی اما

 می تواند صندوق این .است صندوق این مالی تامین به مکلف دولت و شده تشکیل فناوری و تحقیقات علوم، عالی شورای نظر زیر
  شرکت ها این به توجهی قابل کمک مالی نظر از و دهد قرار دانش بنیان شرکت های اختیار در را کم بهره یا قرض الحسنه تسهیالت

 .باشد داشته

 www.accrah.com https://telegram.me/accrahcom            48محمد قبول       1395بهمن 



باید توجه داشت که حمایت های قانونی از شرکت های دانش بنیان به صرف ادعای اشخاص یا شرکت ها نبوده و تنها ثبت یـک شـرکت   
شرکت های دانش بنیانی که خواهان اسـتفاده  . دانش بنیان نمی تواند زمینه ای برای بهره مندی از تسهیالت قانونی در این خصوص باشد

، درخواست خود را به شورای از تسهیالت قانون حمایت از موسسات و شرکت های دانش بنیان هستند باید پس از احراز شرایط قانونی
 .تشکیل می شود، ارائه کنندعالی علوم، تحقیقات و فناوری که به ریاست وزیر علوم 

 
قانون همانگونه که از توسعه علم و فناوری حمایت می کند، اما در مقابل از سودجویانی که می خواهنـد در فضـای حمایـت از اقتصـاد     

اگر شرکت ها دانش بنیان از تسهیالت ارائه شده، . دانش بنیان برای اهداف دیگری استفاده کنند، می ایستد و با آنها برخورد هم می کند
. در زمینه هایی غیر از آنچه مورد حمایت قانون است، استفاده کنند، ضمانت اجراهایی محکمی از سوی قانونگذار برای آنها دیده است

که از حمایت های قانونی برخوردار شده اند، چنانچه حمایت ها و تسهیالت اعطاء شـده  ( حقیقی یا حقوقی)بر این اساس، کلیه اشخاص 
را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت های این قانون، به مجازات های مشخص شده محکـوم  

 .می شوند
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 یک شرکت من می خواهم  ایا یک شرکت ثبت شده دارم؟
 دانش بنیان داشته باشم؟؟

در موضوع مورد عالقه شرکت یک 
 ثبت می کنم؟

 تحقیق و توسعه در زمینه 
 تخصصی و مورد عالقه

خدمت با /شرکت یک کاالایا 
 قابلیت دانش بنیان شدن 

 ارائه می کند؟؟؟/تولید 

 خدمت مورد نظر در /کاالایا 
 لیست دانش بنیان است؟؟؟

 خدمات/تکمیل فرم پیشنهاد کاال
جدید برای اضافه شدن در 

 فهرست دانش بنیان 

خدمت جدید از طرف /تایید کاال
 کارگروه ارزیابی و تشخیص  

 صالحیت شرکت های دانش بنیان



 

 www.accrah.com https://telegram.me/accrahcom            52محمد قبول       1395بهمن 

 ورود به سامانه و تکمیل اطالعات
 درخواستی و ارسال نهایی 

 درخواست بررسی به کارگروه

مراجعه به سامانه ازیابی و تشخیص 
 صالحیت شرکت های دانش بنیان و

 دریافت نام کاربری و رمز عبور 

ارسال اطالعات تکمیلی به کارگزار 
 تعیین شده

 تعیین و معرفی کارگزار 
 تایید صالحیت دانش بنیان 

 از طرف کارگروه ارزیابی

 ارزیابی مستندات و بازدید 
 حضوری کارگزار از شرکت

 !!!و اعالم نتیجه به کاگروه

 اعتراض و درخواست تجدید نظر
 برای دانش بنیان شدن

 اعالم نتیجه نهایی تاییدیه
 دانش بنیان شدن توسط 
 کارگروه ارزیابی به شرکت
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 دانش بنیان دارمیک شرکت من 
 معافیت گمرکی با حمایت های متعدد

 تسهیالت مالی

 معافیت مالیاتی معافیت سربازی

 لیزینگ محصوالت

 معافیت گمرکی

 کریدور صادرات
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 بنیان دانش هایشرکت به مالیاتی معافیت اعطای جزئیات اعالم

 

 .شد اعالم 1394 مالی سال در بنیان دانش هایشرکت به مالیاتی معافیت اعطای مراحل و فرآیند جزئیات

  امور سرپرست خراسانی صاحبکار محمد سید جمهور، رییس فناوری و علمی معاونت رسانی اطالع و عمومی روابط مرکز گزارش به

  کارگروه» تایید به 1394 سال پایان تا که شرکتهایی اطالعات :گفت فناوری و علمی معاونت بنیان دانش موسسات و ها شرکت

  امور سازمان به گذشته سالهای طبق آنها، بنیان دانش فعالیتهای مصادیق همراه به اندرسیده «بنیان دانش شرکتهای ارزیابی

 .شد خواهد ارسال مالیاتی

  مصادیق و بنیان دانش شرکت 1300 حدود اطالعات 1393 مالی سال برای :گفت بنیان دانش شرکتهای ارزیابی کارگروه دبیر

 نهایی مراحل در یا و شده اعمال هاشرکت مالیاتی معافیت و شد ارسال کشور مالیاتی امور سازمان به آنها بنیان دانش هایفعالیت

 .است معافیت اعمال و رسیدگی

  حدود اطالعات و هاپرونده تکمیل برای گذشته ماه چند طی زیادی اقدامات :افزود بنیان دانش موسسات و ها شرکت امور سرپرست

  مورد بنیاندانش خدمات و کاالها رسمی اعالم با و است شده انجام اند، رسیده تایید به 1394 سال تا که بنیان دانش شرکت 2150

 .دهند ارائه مالیاتی امور سازمان به و تکمیل را خود اظهارنامه 1395 تیرماه پایان تا توانندمی بنیان دانش هایشرکت تایید،
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 مالیاتی معافیت مشمول دانش بنیان خدمات و کاالها اطالع رسانی

 

 و هاشرکت از حمایت قانون 3 ماده اساس بر :گفت ها شرکت این مالیاتی معافیت مشمول خدمات و کاالها درباره صاحبکار دکتر

  تواننداست،می رسیده کارگروه تایید به که خود دانش بنیان خدمات و کاالها برای فقط متقاضی شرکت های بنیان،دانش موسسات

  .شد نخواهد مالیاتی معافیت مشمول شرکت خدمات و کاالها سایر و کنند مالیاتی معافیت درخواست

 هر اختصاصی کارتابل هایپیام قسمت در 1394 مالی سال در شرکت  شده تایید دانش بنیان خدمات و کاالها :افزود ادامه در وی

  سهولت به شرکت ها و است شده اطالع رسانی (reg.daneshbonyan.ir)دانش بنیان شرکت های ارزیابی سامانه روی بر شرکت

 .دهند مالیاتی معافیت تقاضای توانندمی شده تایید کاالهای این برای فقط هاشرکت و باشند داشته دسترسی آن به می توانند

 بنیان دانش های شرکت مالیاتی های معافیت از مندی بهره زمان و میزان درباره دانش بنیان موسسات و شرکت ها امور سرپرست

  و کاالها فروش از بخشی اگر بنابراین .کنند استفاده معافیت از می توانند کارگروه در تأیید تاریخ از دانش بنیان، شرکت های :کرد اظهار

 .کنند تقاضا مالیاتی معافیت آن برای نمی توانند باشد، شده محقق کارگروه تأیید تاریخ از قبل دانش بنیان، خدمات

 تاریخ و دانش بنیان خدمات و کاالها فهرست به خود مالیاتی اظهارنامه تکمیل مراحل در شرکت ها چنانچه :کرد تاکید صاحبکار دکتر

 مالیاتی، امور ادارات ممیزان توسط مالیاتی های پرونده رسیدگی مسیر در است ممکن نکنند، توجه کارگروه توسط شرکت تأیید

 .شوند مالیاتی جرائم برخی مشمول معافیتها، از استفاده امکان عدم ضمن و آمده پیش اشکاالتی
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 بنیان دانش شرکتهای توسط اظهارنامه تکمیل نحوه

 برای همزمان می توانند شرکت ها که دارد وجود معافیت مورد 19 مالیاتی، اظهارنامه (۶) شماره جدول در : داشت اظهار صاحبکار دکتر

  شماره جدول در مندرج بنیاندانش موسسات و شرکت ها از حمایت قانون به مربوط هایمعافیت .دهند تقاضا معافیت ها این از برخی

 از حمایت قانون 3 ماده الف بند) دانش بنیان شرکت های :اظهارنامه ۶ جدول 15 ردیف -الف :از است عبارت مالیاتی اظهارنامه (۶)

 فناوری و علمی پارکهای در واقع مهندسی و فناوری پژوهشی، واحدهای :اظهارنامه ۶ جدول 1۶ ردیف -ب (دانش بنیان شرکت های

 .(دانش بنیان شرکت های از حمایت قانون 9 ماده)
 مالیاتی معافیت درخواست برای اند، بوده کارگروه تایید مورد 1394 سال پایان تا که دانش بنیان شرکت های : افزود صاحبکار دکتر
  توضیح اظهارنامه تکمیل راهنمای در سطر این درست تکمیل نحوه .نمایند تکمیل را مالیاتی اظهارنامه (۶) جدول در (15) ردیف باید
 .است شده داده

  همه که مهندسی و فناوری پژوهشی، واحدهای برای مالیاتی معافیت :گفت بنیان دانش موسسات و ها شرکت امور سرپرست

 مدیریت سوی از شرکتها این و می شود اجرایی قانون (9) ماده مبنای بر شود، می انجام فناوری و علم پارک های در آنها فعالیتهای

  از استفاده برای می توانند مهندسی و فناوری پژوهشی، واحدهای لذا .می شوند معرفی منطقه همان مالیاتی امور اداره به پارک

 دانش بنیان شرکت های» عنوان با که نمایند وارد اظهارنامه (۶) جدول (1۶) ردیف در را خود معافیت درخواست مالیاتی، معافیت های

  مربوطه فناوری پارک مسئوالن با حتماً خود اظهارنامه تکمیل برای و است شده مشخص «(قانون 9 ماده) فناوری پارک های در واقع

  .نمایند مشورت
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از طریق نوار  همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، : پیام های دریافتی/ به بخش پیامورود -2
 .باالی صفحه به قسمت پیامهای دریافتی برویدابزار 
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 94سال معافیت مالیاتی "کلیک روی پیام با موضوع : پیاممشاهده -3

 شده تایید خدمات و کاال مشاهده -4
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 کارشناس تجاری سازی/مهدی آل احمد: تدوین
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  نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش موسسات و ها شرکت از حمایت قانون 3 ماده «ه» بند اجرای راستای در بنیان دانش های شرکت
 .شد خواهند برخوردار کشور مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون 40 ماده ذیل تسهیالت از اختراعات، و ها

 
 بخشنامه شرایط حائز بنیان دانش موسسات و  شرکتها اجتماعی، تأمین سازمان درآمد و فنی محترم معاون جدید اداری دستور بر بنا

  رفع قانون 40 ماده موضوع) درآمد جدید 14/9 بخشنامه و (ارتباطات و اطالعات فناوری قراردادهای موضوع) درآمد جدید 14/3
 .کنند استفاده ها بخشنامه این مزایای از توانند می ،(پذیر رقابت تولید موانع

 
 -فنی یا تولیدی خدمات و صنعتی های کارگاه دارای که هایی پیمان مورد در بیمه حق مطالبه مبنای 14/9 بخشنامه اساس بر

  و ارسالی فهرست اساس بر شود، می انجام کارگاه همان در شاغل افراد توسط پیمان اجرای موضوع و باشند می ثابت مهندسی
 حساب مفاصا باید اجتماعی تأمین سازمان و باشند می معاف پیمان قرارداد جهت بیمه حق ضریب اعمال از و است کارگاه بازرسی

 .کند صادر را ها پیمان گونه این
 

  و جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت نمایندگان حضور با مشترک کارگروهی است شده مقرر مذکور ابالغیه مطابق همچنین
  تشکیل اجتماعی تأمین بیمه زمینه در بنیان دانش های شرکت به مربوط مسائل و مشکالت بررسی برای اجتماعی تأمین سازمان

 آموزش تا نمایند اتخاذ ترتیبی اند شده مکلف اجتماعی تأمین سازمان های استان کل ادارات اخیر، ابالغیه مفاد به توجه با .شود
 پذیرد انجام مقتضی نحو به بنیان دانش شرکتهای به اجتماعی تأمین مقررات مجموعه

 
  دانش موسسات و ها شرکت قراردادهای بیمه حق محاسبه ، 5000/95/75۶ شماره به شده ابالغ اداری دستور  اساس بر عالوه به

 .شود می انجام 14/3 بخشنامه یا 14/9 بخشنامه اساس بر بنیان،
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  موضوع) درآمد جدید 14/3 شماره بخشنامه موضوع شرایط حائز دانش بنیان، موسسات و شرکت ها چنانچه
  که قراردادهایی موضوع) درآمد جدید 14/9 بخشنامه و «ICT» ارتباطات و اطالعات فناوری قراردادهای

 قرارداد انعقاد با و  باشند (گردد می اجرا ثابت مهندسی فنی یا تولیدی خدمات صنعتی، های کارگاه در
  اجرایی واحد های  نمایند، اقدام مذکور بخشنامه های در شده احصاء عملیات  انجام به نسبت پیمانکاری

  و محاسبه به نسبت فوق الذکر بخشنامه های مفاد رعایت با خواهند بود موظف اجتماعی تامین سازمان
 .نمایند اقدام قراردادها اجرای در شاغل کارکنان بیمه حق مطالبه
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 به :گفت است، مفید دانش بنیان شرکت های تمام برای حسابرسی اینکه بر تاکید با دانش بنیان شرکت های و مؤسسات امور رییس
 .شد خواهد پرداخت حسابرسی تشویقی هزینه کمک باشد، تومان میلیارد یک از کمتر آنها فروش که شرکت هایی

  :افزود و دانست شرکت ها این رشد را بنیان دانش شرکت های مالیات با مرتبط قوانین از هدف ، خراسانی صاحبکار محمد دکتر
 مشکالتی شرکت ها این اغلب رو این از ندارند؛ توجهی آن به و هستند غافل مالی مسائل به نسبت دانش بنیان شرکت های از بسیاری

 .دارند حسابداری و بیمه زمینه در
 داد نشان ما بررسی های :کرد اظهار نیستند، مالی مسائل به مسلط الزاما فنی حوزه در متخصص افراد اینکه بر تاکید با وی

 .هستند مواجه زیادی آسیب های با بوده اند، توجه کم حسابداری و بیمه مسائل به که شرکت هایی
  یادآور و برد نام دانش بنیان شرکت های در مطرح مسائل جمله از را کاال شده تمام قیمت و زیان و سود میزان مالیات، بیمه، صاحبکار

 .دارد حسابداری تخصصی محاسبات به نیاز کاال شده تمام قیمت تعیین :شد
 و مالی مسائل از شرکت ها آگاهی و مشکل این رفع برای :کرد اضافه کرده ایم، شناسایی را معضالت این ما معاونت در اینکه بیان با وی

  نرم خدمات ارائه» خدمات نوع دو بنیان دانش شرکت های شناسایی و ارزیابی کارگروه در و شده راه اندازی «بنیان دانش» سامانه بیمه
 .می شود ارائه «حسابرسی مشاوره » و «حسابداری افزاری
  :داد توضیح خدمات نوع دو این خصوص در ریاست جمهوری علمی وفناوری معاونت دانش بنیان شرکت های و مؤسسات امور رییس

  رو این از است؛ ه ایحرف حسابداران نبود دلیل به ندارند، دقیق حسابداری سیستم که شرکت هایی که می دهد نشان ما بررسی های
 .کنیم معرفی آنها به «ساعتی» صورت به حسابداری حرفه ای مشاوران شرکت ها، تقاضای صورت در که کردیم برنامه ریزی

  از شرکت ها از برخی :کرد خاطرنشان می گیرد، صورت حرفه ای نرم افزارهای طریق از شرکت ها حسابداری امور اینکه بیان با صاحبکار
 .ندارند اختیار در حرفه ای نرم افزارهای ولی کرده اند؛ همکاری به دعوت حسابداری حوزه در متخصص افراد

  و دادیم قرار را حسابداری حرفه ای نرم افزارهای «دانش بنیان» سامانه روی بر ها شرکت فاکتورهای و اسناد تقویت منظور به :افزود وی
 حسابداری مشاوره های از متفاوت خدمت این .کنند خریداری را نرم افزارها این شده، گرفته نظر در تخفیفات با می توانند شرکت ها

 .می شود ارائه متخصص افراد سوی از که است
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 دانش بنیانمعافیت مالیاتی در راستای تقویب شرکت های 
 
 
 

 

 نام دانش بنیان شرکت های از حمایت برای ریاست جمهوری علمی فناوری معاونت تسهیالت مهمترین را مالیاتی معافیت های

 سال پایان تا و شرکت 1300 تعداد 93 مالی سال پایان تا شرکت، 40 تعداد 92 مالی سال پایان تا اساس این بر :افزود و برد

 .شده اند معرفی مالیاتی امور سازمان به شرکت 300 و هزار 2 تعداد 94 مالی

 

 

  سال در :کرد اضافه شدند، تائید مالیاتی امور سازمان در مالیاتی معافیت های متقاضی شرکت های صددرصد ،92 سال در

 به ما ولی است؛ بوده ممیزها هماهنگی عدم آن دلیل که نشدند حمایت این مشمول شرکت ها این از معدودی تعداد 93

 .بگذارند میان در کارگروه این با مشکل بروز صورت در که کردیم اعالم دانش بنیان شرکت های
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 بهبود فعالیت شرکت ها با انجام حسابرسی
 
 
 

 این که شود حاصل اطمینان تا شوند مالی حسابرسی باید مالیاتی معافیت مزایای از بهره مندی برای بزرگ شرکت های
 .نکرده اند سازی فاکتور شرکت ها

 
 فعالیت های تقویت برای راهکاری را اقدام این دانش بنیان،  شرکت های در حسابرسی انجام مزایای بر تاکید با صاحبکار
 انجام را حسابرسی شرکت ها این که صورتی در کردیم اعالم شرکت ها به ما اساس این بر :داد ادامه و دانست شرکت ها

 .شد خواهند معاونت هزینه های کمک مشمول دهند،
 

 از یکی سوی از مالی دقیق حسابرسی انجام اینکه بیان با بنیان دانش شرکت های شناسایی و ارزیابی کارگروه دبیر
  امور دانش بنیان شرکت های که صورتی در :کرد اظهار می گیرد، صورت ایران رسمی حسابداران جامعه اعضای

  مبلغ ریاست جمهوری علمی وفناوری معاونت سوی از کنند، واگذار ایران حسابداران رسمی جامعه به را خود حسابرسی
 .شد خواهد اعطاء حسابرسی هزینه کمک عنوان به تومان میلیون 3
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 حسابرسیشرایط اعطای کمک هزینه 
 
 

 مالیاتی معافیت مشمول دانش بنیان شرکت های تمام :گفت و پرداخت حسابرسی هزینه کمک اعطای شرایط بیان به وی
 باشد تومان میلیارد یک از بیشتر آنها تولیدی محصوالت از حاصل فروش که دانش بنیانی شرکت های برای ولی می شوند؛

 .است شده گرفته نظر در حسابرسی انجام برای الزامی دارند، را مالیاتی معافیت از بهره مندی تقاضای و
 

  مربوط هزینه های اینکه بر تاکید با ریاست جمهوری علمی وفناوری معاونت دانش بنیان شرکت های و مؤسسات امور رییس
  می دهد اطمینان ما به حسابرسی انجام :کرد اضافه شود، پرداخت شرکت ها از دسته این سوی از باید حسابرسی انجام به
  .نکرده اند سازی فاکتور و است شفاف شرکت ها این فعالیت که

 
  ارسال ما برای باشد، شده تائید حسابرس یک سوی از که را خود حسابرسی گزارش باید شرکت ها این :شد یادآور وی

 .کنند
  باشد، تومان میلیارد یک از کمتر شرکتی سوی از دانش بنیان محصول از حاصل فروش که صورتی در :داد ادامه صاحبکار

  توانمندی طریق این از تا کنند اقدام زمینه این در که می کنیم پیشنهاد آنها به ما ولی ندارند؛ حسابرسی انجام به نیازی
 .یابد ارتقاء شرکت

 
 معاونت سوی از کنند، حسابرسی به اقدام تومان میلیارد یک از کمتر فروش با شرکت هایی که صورتی در وی گفته به

 .شد خواهد اعطاء آنها به عوض بال تومان میلیون 3 مبلغ به حسابرسی کمک هزینه ریاست جمهوری علمی وفناوری
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 اهمیت حسابرسی شرکت ها
 
 

 حسابداری امور شرکت ها به مراجعه با حسابرسان :شد یادآور و کرد اشاره شرکت ها در حسابرسان اقدامات به صاحبکار
  بزرگ و کوچک شرکت های همه نفع به اقدام این که می دهند قرار ارزیابی و بررسی مورد را آنها فاکتورهای و

 .است دانش بنیان
 

 دریافت بدون حتی است، تومان میلیارد یک از کمتر آنها فروش که دانش بنیانی شرکت های از بسیاری وی، گفته به
 .کرده اند اقدام مالی حسابرسی به نسبت شده گرفته نظر در مشوق های
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