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 امور مالیاتي شهر و استان تهران مخاطبين/ ذينفعان

 اداره کل امور مالیاتي استان..

 و مؤسسات دانش بنيان( قانون حمايت از شرکتها 9آيين نامه اجرايي ماده) موضوع

هیأت محترم وزيران در خصوص اصالح آيین نامه اجرايي قانون حمايت از شرکتها و  17/10/91هـ مورخ 46513/ت202956به پیوست تصويب نامه شماره  
هیأت محترم وزيران و الحاق  21/8/91هـ مورخ 46513/ت141602مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصويب نامه شماره 

 آن، ابالغ مي گردد: 28يک تبصره به ماده 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي جمهوری اسالمي ايران موضـوع  47تصويب نامه صدرالذکر، آيین نامه اجرايي ماده  11به موجب بند 

قانون مذکور تنفیذ گرديد. کـه  9م وزيران)تصوير پیوست( به عنوان مقررات اجرايي ماده هیأت محتر 10/5/84هـ مورخ 32863/ت28609تصويب نامه شماره 
 قانون ياد شده به شرح زير قابل اعمال است: 9به اين ترتیب، معافیت ماده 

راعـات و تبصـره الحـاقي آيین نامه اجرايي قانون حمايت از شـرکتها و مؤسسـات دانـش بنیـان و تجـاری سـازی نـوآوری هـا و اخت 28در اجرای ماده  -1

علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ايجاد مي شـوند و  پارکهايمستقر در  )پژوهشي و فناوري و مهندسي(آن،واحدهای فناوری

صـرفا  در پـاره هـای نسبت به درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي مذکور در مجوز که اشتغال دارند، فعاليتدر جهت انجام مأموريت های محوله به 

( قانون چگونگي اداره منـاقق 13از معافیت مالیاتي موضوع ماده) از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت)رئيس( پارکعلم و فناوری تحقق مي يابد 

ساله چهارم توسـعه برخـوردار قانون برنامه پنج  47و اصالحیه های بعدی آن با رعايت ساير مقررات آيین نامه اجرايي ماده  1372آزاد تجاری صنعتي مصوب 
 خواهند بود.

مجلس شـورای  5/8/1389با توجه به الزم االجرا شدن قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب  -2

قـانون برنامـه پـنج  47ت،در اجرای مقررات مـاده در روزنامه رسمي جمهوری اسالمي ايران منتشر شده اس17/9/1389مورخ  19159اسالمي که قي شماره 
االجرا شدن ساله چهارم توسعه، واحدهای پژوهش و فناوری و مهندسي)اعم از دولتي و خصوصي(در پاره های علم و فناوری که مجوز خود را از تاريخ الزم 

ها و مؤسسـات دانـش بنیـان و تجـاری سـازی نـوآوری هـا و قانون برنامه پنجسـاله چهـارم توسـعه تـا تـاريخ الزم االجـرا شـدن قـانون حمايـت از شـرکت
قانون مالیاتهای مستقیم تا پايان دوره مربوط با رعايت مقررات قابل اعمـال خواهـد  146( دريافت نموده باشند،معافیت آنها در اجرای ماده 2/10/89اختراعات)

و مؤسسـات دانـش  وز الزم را پس از اجرايي شدن قانون حمايـت از شـرکتهابود و مقررات موضوع اين بخشنامه صرفا  در خصوص واحدهای فناوری که مج
( دريافت نموده اند، نافذ مي باشد. بديهي است چنانچه شرکتهای دولتي، مؤسسات و نهادهای عمـومي 2/10/89بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات)

 مجـوز اسـت، دولتـي غیـر آنها متعلق به شرکتهای دولتي، مؤسسات و نهادهای عمـومي غیردولتي و شرکت ها و مؤسساتي که بیش از پنجاه درصد مالکیت
 و هـا نـوآوری سـازی تجـاری و بنیـان دانـش مؤسسـات و شـرکتها از حمايـت قـانون شدن االجرا الزم تاريخ از بعد را فناوری و علم های پاره در فعالیت

 وضوع اين قانون نخواهند بود.م معافیت مشمول باشند، نموده دريافت( 2/10/89)اختراعات

ی معافیت قانوني مذکور صرفا  در خصوص فعالیتهای پژوهشي، فناوری و مهندسي مندرج در مجوز واحدهای فنـاوری مسـتقر در پارکهـای علـم و فنـاور -3

نـاوری و قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها قابل اجرا است و به فعالیت های خارج از پاره علـم و ف 9موضوع ماده 
 همچنین ساير شرکتهای تولیدی و صنعتي تسری ندارد.

 هند بود.در صورت انتقال واحدهای فناوری به خارج از پاره های علم و فناوری، از تاريخ انتقال مشمول برخورداری از معافیت موضوع اين ماده نخوا -4



اظهارنامه مالیاتي در موعد مقرر قانوني موجب عدم برخورداری از معافیت مالیـاتي در قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تسلیم  119ماده  2در اجرای تبصره  -5

 سال مربوط خواهد شد.

آيـین نامـه اجرايـي آن،کلیـه  32قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سـازی نـوآوری هـا و اختراعـات و مـاده  11در اجرای ماده  -6

حمايت های اين قانون برخوردار مي شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرايي ذيربط يـا ناـارت دوره ای يـا مـوردی  اشخاص)حقیقي يا حقوقي( که از
شـده بـر قبـق ايـن دبیرخانه شورا يا صندوق با کتمان اقالعات يا ارائه اقالعات ناصحیح از اين حمايتها برخوردار شده باشند يا حمايتها و تسهیالت اعطـا  

 ای مقاصد ديگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا يا صندوق مذکور،ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمايتهای قانون،با ارجـاعقانون را بر
و جريمـه لیـات به مراجع قانوني ذيصالح،عالوه بر پرداخت اصل مالیات متعلق مشمول جريمه نقدی برابر میزان معافیت مالیاتي اعطا شده خواهند بود کـه ما

 قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. 157و  156مذکور بدون رعايت مرور زمان مالیاتي موضوع مواد 

  
 علي عسکري

 رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
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