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آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور
 

 

  شماره107036/ت52047هـ                                                              17/8/1394 

 

وزارت امور اقتصادي و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 

وزارت جهاد کشاورزي ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 

 

هیأت وزیران در جلسه 6/8/1394 به پیشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي و به استناد اصل یکصد 

و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و ماده (4) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ ، آیین نامه اجرایی 

ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: 

 

آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 

 

و ارتقاي  نظام مالی کشور 

 

ماده1ـ در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 

 

الف ـ قانون: قانون رفع موانع تولیـد رقابت پذیـر و ارتقـاي نظـام مالـی کشـور ـ مصوب 1394ـ 

 

ب ـ واحد تولیـدي: بنگاه داراي پروانه بهـره برداري یا مجوز از دستگاه هـاي اجرایی ذي ربط. 

 

پ ـ هزینه تحقیقاتی و ارتقاي وضعیت زیست محیطی: هزینه هاي طرح هاي پژوهشی و مطالعاتی مصوب واحدهاي تحقیق و توسعه نزد دستگاه هاي اجرایی 

مربوط که سبب کاهش یا رفع آالیندگی و یا منجر به ثبت اختراع یا حق امتیاز شده باشد. 

 

ت ـ حق امتیاز تولید کاال یا خدمات: امتیاز، مجوز یا گواهینامه اي که واحد تولیدي براي تولید کاال یا خدمات جدید و یا ارتقاي فرآیندهاي تولید و ارائه خدمات از 

دستگاه هاي اجرایی ذي ربط در اثر فعالیت هاي تحقیق و توسعه دریافت می کند. 

 

ث ـ ثبت اختراع: گواهینامه ثبت اختراع (پتنت) از مراجع ذي صالح ملی یا بین المللی زیست محیطی. 
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ماده2ـ دستگاه هاي اجرایی ذي ربط مجازند تا پنجاه درصد (50%) هزینه هاي تحقیقاتی یا ارتقاي وضعیت زیست محیطی واحدهاي تولیدي را در حدود منابع 

پیش بینی شده در بودجه هاي سنواتی، در قالب کمک و در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور پرداخت نمایند. 

 

تبصره ـ کمک موضوع این ماده به مأخذ پرداخت، هزینه قطعی شده براي دستگاه اجرایی ذي ربط محسوب می گردد. 

 

ماده3ـ دستگاه هاي اجرایـی ذي ربـط طـرح هاي تحقیـق و توسعـه و ارتقـاي زیست محیطی مشمول را با توجه به منابع اعتباري مصوب، براساس ماهیت، 

میزان اثر درون بنگاهی و فرابنگاهی طرح، رسوخ فناوري در بخش، ارتقاي بهره وري کل عوامل تولید، پیچیدگی و تنوع عوامل مؤثر بر طرح و میزان هزینه بري 

آنها، اولویت بندي نموده و کمک هاي مذکور را براساس سرفصلهاي مقرر در ماده (4) این آیین نامه به واحد یا واحدهاي تولیدي (طرح هاي مشترك) ذي ربط 

اختصاص می دهند. میزان کمک ها به نسبت اعتبار تخصیص یافته به دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده (2) این آیین نامه خواهد بود. 

 

ماده4ـ هزینه هاي زیر به عنوان هزینه هاي تحقیقاتی مرتبط قابل قبول می باشد: 

 

الف ـ هزینه هاي آزمایشگاهی، آزمون نمونه اولیه و آزمایش هاي بالینی، هزینه استانداردهاي ایمنی و ارتقاي زیست محیطی. 

 

ب ـ هزینه هاي ثبت و حفاظت از حق اختراع داخلی و خارجی. 

 

پ ـ هزینه هاي مربوط به همکاري هاي تحقیقاتی با دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکت هاي دانش بنیان. 

 

ت ـ هزینه هاي خرید یا اخذ حق استفاده از اختراعات، حق امتیاز و دانش فنی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به ثبت حق اختراع داخلی و خارجی مشروح 

در ادعانامه منجر شده است. 

 

تبصره1ـ کمک هاي موضوع این آیین نامه در سقف بودجه هاي سالیانه تنها شامل آن دسته از هزینه هاي تحقیقاتی یا ارتقاي وضعیت زیست محیطی می شود 

که حق امتیاز کاال یا خدمات یا ثبت اختراع حاصل از آن پس از تصویب قانون صورت گرفته باشد. 

 

تبصره2ـ اعطاي کمک هاي موضوع این آیین نامه به هر واحد تولیدي منوط به عدم استفاده از مزایا یا کمک هاي مشابه براي هر حق امتیاز یا هر ثبت اختراع 

فقط یک بار مجاز خواهدبود. 

 

ماده5 ـ دستگاه هاي اجرایی حسب مورد با استفاده از تمامی ظرفیت هاي ساختاري و نهادي موجود کشور مسئول اجراي این آیین نامه بوده و مکلفند گزارش 

هاي مربوط را ساالنه به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور و شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري ارایه نمایند. 

 

ماده6 ـ دستگاه هاي اجرایی مجازند از محل منابع داخلی خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تأیید باالترین مقام دستگاه تا پنجاه درصد (50%) هزینه 

هاي تحقیقاتی واحدهاي تولیدي ذي ربط را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کاال یا خدمات یا ثبت اختراع یا ارتقاي وضعیت زیست محیطی شده در قالب 

کمک پرداخت نمایند. این پرداخت به عنوان هزینه قطعی شده براي دستگاه اجرایی ذي ربط محسوب می شود. 

 

ماده7ـ واحدهاي تولیدي مشمول این آیین نامه مکلفند درخواست خود را در سامانه جامع وزارت صنعت، معدن و تجارت که به این منظور راه اندازي می شود، 

ثبت نمایند تا وزارتخانه هاي مربوط ظرف سه ماه درخواست را بررسی و نتیجه ارزیابی و میزان کمک به هر واحد مشمول را براساس دستورالعمل هاي مندرج در 
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سامانه اعالم نمایند. 

 

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیري 
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