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  امور مالیاتی شهر و استان تهران ذینفعان/ مخاطبین

 ..اداره کل امور مالیاتی استان

  بنیان ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکت) 9(آیین نامه اجرایی ماده موضوع
هیـأت محتـرم وزیـران در خصـوص اصـالح آیـین نامـه         17/10/91هـ مورخ 46513ت/202956نامه شماره به پیوست تصویب  

اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات موضـوع تصـویب نامـه شـماره     
  :آن، ابالغ می گردد 28ماده هیأت محترم وزیران و الحاق یک تبصره به  21/8/91هـ مورخ 46513ت/141602

قانون برنامه چهـارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی       47تصویب نامه صدرالذکر، آیین نامه اجرایی ماده  11به موجب بند 
) تصـویر پیوسـت  (هیأت محترم وزیران 10/5/84هـ مورخ 32863ت/28609جمهوري اسالمی ایران موضوع تصویب نامه شماره 

قانون یاد شـده بـه شـرح زیـر قابـل       9که به این ترتیب، معافیت ماده . قانون مذکور تنفیذ گردید 9اجرایی ماده به عنوان مقررات 
  :اعمال است

آیین نامـه اجرایـی قـانون حمایـت از شـرکتها و مؤسسـات دانـش بنیـان و تجـاري سـازي نـوآوري هـا و              28در اجراي ماده  -1
علـم و فنـاوري کـه بـا      پارکهـاي مستقر در  )پژوهشی و فناوري و مهندسی(اختراعات و تبصره الحاقی آن،واحدهاي فناوري

نسـبت   ،اشتغال دارند فعالیت بهمجوز وزارت علوم،تحقیقات و فناوري ایجاد می شوند و در جهت انجام مأموریت هاي محوله 
از تـاریخ   ی یابـد صـرفاً در پـارك هـاي علـم و فنـاوري تحقـق مـ       به درآمدهاي حاصل از فعالیتهاي مذکور در مجوز که 

قـانون چگـونگی اداره منـاطق آزاد تجـاري     ) 13(از معافیت مالیاتی موضوع ماده پارك) رئیس(صدور مجوز توسط مدیریت
قانون برنامه پنج سـاله چهـارم    47و اصالحیه هاي بعدي آن با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی ماده  1372صنعتی مصوب 

  .توسعه برخوردار خواهند بود
با توجه به الزم االجرا شدن قانون حمایت از شـرکتها و مؤسسـات دانـش بنیـان و تجـاري سـازي نـوآوري هـا و اختراعـات           -2

در روزنامه رسمی جمهوري اسـالمی ایـران   17/9/1389مورخ  19159مجلس شوراي اسالمی که طی شماره  5/8/1389مصوب 
اعـم  (ه پنج ساله چهارم توسعه، واحدهاي پژوهش و فنـاوري و مهندسـی  قانون برنام 47منتشر شده است،در اجراي مقررات ماده 

در پارك هاي علم و فناوري که مجوز خود را از تاریخ الزم االجـرا شـدن قـانون برنامـه پنجسـاله چهـارم       )از دولتی و خصوصی
ــ       ــازي ن ــاري س ــان و تج ــش بنی ــات دان ــرکتها و مؤسس ــت از ش ــانون حمای ــدن ق ــرا ش ــاریخ الزم االج ــا ت ــعه ت ــا و توس وآوري ه

قـانون مالیاتهـاي مسـتقیم تـا پایـان دوره مربـوط بـا         146دریافت نموده باشند،معافیت آنها در اجـراي مـاده   ) 2/10/89(اختراعات
رعایت مقررات قابل اعمال خواهد بود و مقررات موضوع این بخشنامه صرفاً در خصوص واحدهاي فنـاوري کـه مجـوز الزم را    

  ص/9113/200 :ماره 
  20/05/1392 :ر 

 دارد :ت



) 2/10/89(و مؤسسـات دانـش بنیـان و تجـاري سـازي نـوآوري هـا و اختراعـات         یـت از شـرکتها  پس از اجرایی شدن قانون حما
بدیهی است چنانچه شرکتهاي دولتی، مؤسسات و نهادهاي عمـومی غیردولتـی و شـرکت هـا و     . دریافت نموده اند، نافذ می باشد

اسـت،   غیـر دولتـی   و نهادهـاي عمـومی  مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد مالکیت آنها متعلق بـه شـرکتهاي دولتـی، مؤسسـات     
مجوز فعالیت در پارك هاي علم و فناوري را بعد از تاریخ الزم االجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانـش بنیـان و   

  .دریافت نموده باشند، مشمول معافیت موضوع این قانون نخواهند بود) 2/10/89(تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات
معافیت قانونی مذکور صرفاً در خصوص فعالیتهاي پژوهشی، فناوري و مهندسی مندرج در مجوز واحدهاي فنـاوري مسـتقر    -3

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیـان و تجـاري سـازي نـوآوري هـا قابـل        9در پارکهاي علم و فناوري موضوع ماده 
  .ناوري و همچنین سایر شرکتهاي تولیدي و صنعتی تسري ندارداجرا است و به فعالیت هاي خارج از پارك علم و ف

در صورت انتقال واحدهاي فناوري به خارج از پارك هاي علم و فناوري، از تاریخ انتقـال مشـمول برخـورداري از معافیـت      -4
  .موضوع این ماده نخواهند بود

اظهارنامـه مالیـاتی در موعـد مقـرر قـانونی موجـب عـدم        قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تسـلیم   119ماده  2در اجراي تبصره  -5
  .برخورداري از معافیت مالیاتی در سال مربوط خواهد شد

 32قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانـش بنیـان و تجـاري سـازي نـوآوري هـا و اختراعـات و مـاده          11در اجراي ماده  -6
حمایت هـاي ایـن قـانون برخـوردار مـی شـوند چنانچـه بـر اسـاس           که از) حقیقی یا حقوقی(آیین نامه اجرایی آن،کلیه اشخاص

گزارش دستگاه اجرایی ذیربط یا نظارت دوره اي یا موردي دبیرخانه شورا یـا صـندوق بـا کتمـان اطالعـات یـا ارائـه اطالعـات         
اي مقاصـد دیگـري   ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتهـا و تسـهیالت اعطـاء شـده بـر طبـق ایـن قـانون را بـر         

مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یـا صـندوق مذکور،ضـمن محرومیـت از اسـتفاده مجـدد از حمایتهـاي قانون،بـا         
ارجاع به مراجع قانونی ذیصالح،عالوه بر پرداخت اصل مالیات متعلق مشمول جریمـه نقـدي برابـر میـزان معافیـت مالیـاتی اعطـا        

قـانون مالیاتهـاي مسـتقیم     157و  156و جریمه مذکور بدون رعایت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد شده خواهند بود که مالیات 
  .قابل مطالبه خواهد بود
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