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 105مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 
 

  

 ص/20384/200شماره:
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 پیوست: دارد

 بخشنامه

  

 م ساير 92 116

  

مخاطبين/ 
 ذينفعان

 امور مالیاتي شهر و استان تهران

 اداره کل امور مالیاتي استان...

 موضوع

آيين نامه  22دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 
اجرايي قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش 
بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 

 مجلس شوراي اسالمي 5/8/1389

موضوع  21/10/1392مورخ  173295/24به پیوست دستورالعمل شماره 
آيین نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش  22ماده 

مجلس  5/8/1389نوآوري ها و اختراعات مصوب بنیان و تجاري سازي 
 شوراي اسالمي، براي اجرا ابالغ مي گردد:

صرفاً  دستورالعمل اجرايي پیوست، 2نظر به اينکه به موجب ماده 
ناشي  شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان مشمول مالیاتدرآمد

قراردادها و فعاليتهاي تحقيق و توسعه، تجاري سازي و توليد از
خدمات دانش بنيان در حوزه فناوري هاي برتر و  محصوالت و

توسط  توليد نرم افزارهاي مربوط، به ويژه در فراوان افزوده ارزشبا
سال پس از تاريخ صدور  15همان شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به مدت 

 105مجوز براي هر شرکت يا مؤسسه دانش بنیان از مالیات موضوع ماده 
با رعايت ساير مقررات آيین نامه اجرايي مربوط  قانون مالیاتهاي مستقیم

که در حوزه  اشخاص حقيقي معاف هستند،لذا درآمد مشمول مالیات
فعالیت هاي دانش بنیان موضوع دستورالعمل مزبور به فعالیت مي پردازند 
و نیز درآمد حقوق کارکنان شاغل در شرکتها يا مؤسسه دانش بنیان، 

 لیاتي مورد نظر نخواهند بود.مشمول برخورداري از معافیت ما

دستورالعمل مزبور، مقتضي است  9( ماده 1در ضمن در اجراي تبصره)
ادارات امور مالیاتي در موارديکه در رسیدگي هاي خود به موارد کتمان 
اطالعات يا ارائه اطالعات ناصحیح از سوي شرکتها و مؤسسات مذکور در 

برخورد نمايند ضمن اقدام طبق برخورداري از معافیت مالیاتي مورد نظر 
مقررات قانوني مربوط، موارد را ظرف يک هفته به دادستاني انتظامي 
مالیاتي اعالم تا از طريق دادستاني انتظامي مالیاتي مراتب حداکثر ظرف 
يـک مـاه به دبیرخانه شورا يا صندوق گزارش گردد.الزم به ذکر است، 

اين سازمان موضوع آيین نامه  20/5/92مورخ  9113/200بخشنامه شماره 
قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري  9اجرايي ماده 

سازي نوآوري ها و اختراعات، مستقل از اين دستورالعمل مي باشد و به 
 قوت خود باقي است.
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 سیستمي
با دفتر فني و حسابرسي مالیاتي مطرح و  39903532لطفاً هر گونه ابهام و توضیح را از طريق شماره تلفن 

 يیگیري نمايید.
  


