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ــرکت ــا شــ ــشهــ ــى  ى دانــ ــى از اساســ ــان یکــ ــا در   بنیــ ــرین کارهــ تــ
  .ى همــــــــــین اقتصــــــــــاد مقــــــــــاومتى اســــــــــت    مقولــــــــــه

ــخیص  ــه در تشـ ــرکتالبتّـ ــا شـ ــشهـ ــى   ى دانـ ــود، یعنـ ــت بشـ ــان دقّـ بنیـ
ــه ــه  شاخصـ ــا و مشخّصـ ــا  هـ ــود [هـ ــین بشـ ــش ] معـ ــرکت دانـ ــان  و شـ بنیـ

ــن   ــود؛ ایـ ــازى بشـ ــرکت      استانداردسـ ــم شـ ــه اسـ ــه بـ ــد کـ ــور نباشـ جـ
ــى از    دانـــش ــه در برخـ ــایى را کـ ــین کارهـ ــانى بیاینـــد و همـ ــان کسـ بنیـ

در  -دلّــــالى و ماننــــد اینهــــا  -هــــاى دیگــــر معمــــول اســــت  عرصـــه 
ــا[ ــد ] اینجــ ــیش ببرنــ ــه،    .پــ ــى کلمــ ــاى واقعــ ــه معنــ ــرکت بــ شــ

ــان دانـــش ؛ ایـــن را بایـــد یکـــى از محورهـــاى اساســـى  ]باشـــد[ بنیـ
  .قرار داد

ــام معظـــم رهبـــري بیانـــات در دیـــدار اســـاتید دانشـــگاه بیانـــات  ــا مقـ  هـ
)11/04/1393(  
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 مقدمه

  
  
  
  
  

  مقدمه
نامه ارزیابی و آیین در خصوصي متقاضی ها شرکتهاي متداول این راهنما جهت پاسخ به پرسش

و  ها شرکتهاي مربوط به انواع حمایت ، روند ارزیابی وسامانهبنیان، و موسسات دانش ها شرکتتشخیص 
در واقع هدف از مطالب موجود در بخش پرسش و پاسخ، ارائه پاسخی بر سواالت  .باشدمی بنیان دانشموسسات 

  .باشد، میاندبا آن مواجه ي متقاضیها شرکترایج و باورهاي غلطی که 
 بنیان دانشو موسسات  ها شرکتاز  سوال رایج مربوط به فرآیند ارزیابی و حمایت 221در این راهنما 

سوال مربوط به فرآیند  94. نامه ارایه شده استمتناسب با سواالت و منطبق بر آیینهاي آورده شده و پاسخ
بنیان که در سایت و موسسات دانش ها شرکتهاي مختلف سوال نیز مربوط به حمایت 127و  ها شرکتارزیابی 

ir.daneshbonyan.www بنابراین این راهنمایی یک منبع مفید براي  .باشدعنوان شده است، می
  .باشدبنیان میو موسسات دانش ها شرکتي متقاضی و کارگزاران ارزیابی و تشخیص ها شرکت

   

  
  
  

   



 

 
 

  

  

  

 
  
  
  
  
  

 بخش اول

  سواالت متداول فرآیند ارزیابی 

   بنیان و موسسات دانش ها شرکت
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 هاي متقاضیفرآیند ثبت نام شرکت

 هاي متقاضیشرکتفرآیند ثبت نام  .1
  
 چیست؟شدن  بنیان دانشبراي  ها شرکتمراحل ثبت نام  .1-1

مراجعه کرده و پس از مطالعه  ir.daneshbonyan.wwwبه سایت شرکت می بایست در ابتدا  :پاسخ
مصوبات کارگروه ارزیابی و «در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آئین نامه در قسمت  و ها و قوانیننامه آئین

و  ها شرکت ارزیابی سامانه، در »و نظارت بر اجراء بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکتتشخیص صالحیت 
  .ثبت نام نمایند  )ir.daneshbonyan.reg.www://http( بنیاندانش موسسات

  
  ؟باید کرد، چه بنیان دانشیا موسسه براي تاسیس یک شرکت  .1-2

ي سازمان ثبت اسناد و امالك ها شرکتبصورت عادي در اداره کل ثبت و موسسات باید  ها شرکت :پاسخ
  .وجود ندارد ها شرکتکشور ثبت شوند و در هنگام ثبت، هیچ تفاوتی بین 

ي ها شرکتبراي ( نمونه آزمایشگاهییا ارایه  بنیان دانشي متقاضی پس از تولید کاالها و خدمات ها شرکت
توانند از تسهیالت و محدود مینامه مصوب کارگروه، ارزیابی شده و براي یک مدت ، بر مبناي آیین)نوپا

  .مزایاي قانون استفاده کنند و براي تمدید زمان استفاده از مزایاي قانون، باید دوباره ارزیابی شوند
  
در اداره کل ثبت  بنیان دانشتوان از ابتدا شرکت را به عنوان شرکت و یا موسسه آیا می .1-3

  ثبت نمود؟سازمان ثبت اسناد و امالك کشور  ها شرکت
و شرکت  و موسسات خواهد بود ها شرکتهمانند دیگر  بنیان دانشو موسسات  ها شرکتثبت  خیر، :سخپا

  .شودمی ها شرکت، وارد فرآیند ارزیابی ها شرکتمتقاضی پس از ثبت شرکت در اداره کل ثبت 
  
  شود؟ به چه شرکتی گفته می بنیان دانششرکت  .1-4

افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش به منظور همشرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که  :پاسخ
سازي نتایج تحقیق و تجاري) شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري(محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادي 

هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در در حوزه فناوري) شامل طراحی و تولید کاال و خدمات(و توسعه 
  .رسدنامه، به تایید کارگروه میشود و بر اساس معیارهاي مورد نظر آیینافزارهاي مربوط تشکیل میتولید نرم

  
 ؟پذیر استآیا ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه امکان .1-5

به ثبت برساند  ها شرکتدر اداره ثبت را  ايیا موسسه خیر، الزم است فرد ابتدا به صورت حقوقی شرکت :پاسخ
جهت ارزیابی اقدام  بنیان دانشي ها شرکتشرکت در سامانه  به ثبت نامنسبت و بعد از اخذ شناسه ملی شرکت 

  .نماید
  
  توان پیدا نمود؟شناسه ملی اشخاص حقوقی را چگونه می .1-6
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 هاي متقاضیفرآیند ثبت نام شرکت

 )ir.ilenc.www://http( آدرس کشور با حقوقیتوانند به سامانه شناسه ملی اشخاص متقاضیان می :پاسخ
مراجعه نمایند و با جستجوي اسم شرکت یا موسسه، شناسه ملی اشخاص حقوقی را دریافت و در سامانه وارد 

  .نمایید
  
که در یک مرکز رشد ) هسته فناور یا واحد فناور(آیا یک تیم شامل چند نفر از افراد متخصص  .1-7

  شود؟ مشمول استفاده از مزایاي قانون میمستقر است، 
ي ثبت شده رسمی است و هسته فناور یا واحد فناور، پس از ثبت ها شرکتقانون مختص به حمایت از  :پاسخ

لذا قبل از ثبت رسمی شرکت، امکان ارایه تقاضا و . تواند بالفاصله تقاضا داده و ارزیابی شود رسمی حقوقی می
  .قانون وجود نداردهاي  استفاده از حمایت

  
اقدام به ثبت نام اولیه شرکت اگر شرکت چه کسی را به عنوان رابط در سامانه ثبت کند و  .1-8

ارسال نگردد، چه و یا مدیرعامل سازي به رابط نموده باشد، اما بعد از پنج ساعت ایمیل فعال
 ؟اقدامی باید صورت پذیرد

پذیر جانب دبیرخانه کارگروه با ایشان به راحتی امکانرابط شرکت شخصی است که برقراري ارتباط از  :پاسخ
 نمود اولیه نام ثبت به اقدام رابط شرکتاگر همچنین  .باشد و از کلیه اطالعات و فرآیندهاي شرکت مطلع باشد

  .نمایدد، الزم است که دوباره اقدام به ثبت نام یارسال نگردسازي براي وي فعال پنج ساعت ایمیلاز پس و 
  
تواند از کتی که قسمتی از سهام آن متعلق به شخص حقیقی با تابعیت غیرایرانی باشد میآیا شر .1-9

 استفاده نماید؟ بنیان دانشي ها شرکتهاي قانونی مربوط به حمایت

ي ها شرکتها و تسهیالت قانونی هیچ ممانعتی براي ثبت نام و استفاده از حمایت ها شرکتبله، این  :پاسخ
  .بنیان ندارند دانش

  
 سهام بی نام چیست؟ .1-10

ي سهامی، نام و مشخصات دارنده سهم بر روي ورقه سهم درج ها شرکتنام بودن سهام در  در صورت بی :پاسخ
شود، مگر خالف آن  نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک، دارنده آن شناخته می شود و سهم بی نمی

به ثبت آن توسط صاحب سهم یا وکیل او در دفاتر شرکت نام نیازي  براي نقل و انتقال سهام بی. ثابت گردد
  .را وارد نماید صفراگر شرکت فاقد سهام بی نام است در قسمت ثبت اطالعات مربوط به سهام بی نام  .نیست

  
 را دارند؟  بنیان دانشي ها شرکتها امکان مشارکت در تأسیس و اداره آیا دانشگاه .1-11

 مصوب -  دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون 43 مادهبر اساس  :پاسخ
مجازند با ایجاد و ) دولتی و غیردولتی(دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی  ، 4/12/93

سهام آن متعلق به دانشگاهها، %) 49(و نه درصد   بنیان که حداکثر چهل ي دانشها شرکتمشارکت در 
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 هاي متقاضیفرآیند ثبت نام شرکت

علمی و دانشجویان و سایر     واحدهاي دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضاي هیأتمؤسسات پژوهشی و دیگر 
سازي  علمی و دانشجویان خود را تجاري    سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضاي هیأت

  .نمایند
  
هاي قانون هاي دولتی یا متعلق به بخش عمومی هم حق استفاده از حمایتآیا شرکت .1-12

  را دارند؟ بنیان دانش
و مؤسساتی که بیش از پنجاه  ها شرکتي دولتی، مؤسسات ونهادهاي عمومی غیر دولتی و نیز ها شرکت :پاسخ

ي دولتی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی باشد، ها شرکتاز مالکیت آنها متعلق به %) 50(درصد 
  .دهاي این قانون نیستنمشمول حمایت

  
 ؟چیستدولتی  غیر عمومیمؤسسات  و نهادها فهرست  .13- 1

درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به  50که بیش از  یي تابعه آنان مادامها شرکتها و  شهرداري –  1 :پاسخ
بنیاد  - 5 کمیته امداد امام - 4 هالل احمر - 3 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی -  2. ها باشد شهرداري

 -  9 خرداد 15بنیاد  -  8 کمیته ملی المپیک ایران - 7 مسکن انقالب اسالمیبنیاد  - 6شهید انقالب اسالمی 
فدراسیون هاي ورزشی آماتوري جمهوري اسالمی  - 11  سازمان تأمین اجتماعی -  10 سازمان تبلیغات اسالمی

نگی شوراي هماه -13 هاي جهاد نصر، جهاد استقالل و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی مؤسسه - 12 ایران
بنیاد امور  - 16 جهاد دانشگاهی -15 )قم (اهللا مرعشی نجفی  کتابخانه حضرت آیت-14 تبلیغات اسالمی
صندوق تأمین  -19 صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر - 18  آموزي سازمان دانش -17 بیماریهاي خاص

  هاي بدنیخسارت
  
  مستلزم پرداخت هزینه است؟ها، آیا انجام فرایند ارزیابی و تأیید صالحیت شرکت .1-14

بنیان از ي دانشها شرکتهاي ارزیابی بنیان، همه هزینهي دانشها شرکتخیر، با توجه به لزوم حمایت از :پاسخ
اي را به ي متقاضی هیچ هزینهها شرکتشود و سوي معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري تامین می

  .کنندکارگزاران ارزیابی پرداخت نمی
  
بنیان  در نام ثبتی یا اساسنامه شرکت وجود داشت، آیا شرکت دانش بنیان عنوان دانشاگر  .1-15

  هاي مندرج در قانون استفاده کند؟ تواند از حمایت شود و می محسوب می
ها، اطالعات خود را در این سامانه وارد کرده و بر هاي متقاضی حمایتالزم است همه شرکت. خیر :پاسخ

بنیان دارند، یی هم که در نام ثبتی یا اساسنامه خود، عنوان دانشها شرکتو  زیابی شونداساس این فرایندها ار
  .بنیان ارزیابی شوندي دانشها شرکتنامه ارزیابی بر اساس آیین ها شرکتباید مشابه سایر 
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 هاي متقاضیفرآیند ثبت نام شرکت

هاي  شرکتهاي فناوري هستند جزو یی که عضو مراکز رشد و یا پاركها شرکتآیا  .1-16
  هستند؟قانون ) 3(مشمول مزایاي ماده  بنیان دانش

در سامانه ثبت  ها شرکتهاي فناوري و یا مراکز رشد بایستی همانند دیگر ي مستقر در پاركها شرکت :پاسخ
  .نام نموده و مراحل ارزیابی را طی نمایند

  
توانند در قالب یک شرکت  فعال در یک شرکت خصوصی می آیا واحدهاي تحقیق و توسعه .1-17

  بنیان مستقل شود؟ دانش
داراي بنیان ي دانشها شرکتبنیان و یا ي دانشها شرکت معیارهاي ارزیابیي بزرگی که ها شرکت :پاسخ

مستقل در صورتی که در  یک شرکتواحد تحقیق و توسعه خود به  تبدیلتوانند با صنعتی را ندارند میفعالیت 
به صورت مجزا در سامانه ثبت نام  کننداعالم شده توسط کارگروه فعالیت  بنیان دانشراستاي فهرست کاالهاي 

  .براي آنها نیز صورت پذیرد ها شرکتو فرآیند ارزیابی همانند دیگر  نموده
  
بنیان مصوب قرار دارد در  خدمات دانش/در صورتی که محصول شرکت که در فهرست کاال .1-18

  درخواست نماید؟حد طرح و مستندات باشد می تواند در سامانه ثبت 
با هدف (بنیان را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی ي نوپا باید کاالها و خدمات دانشها شرکتخیر،  :پاسخ

 .ساخته و ارائه نمایند) تولید و فروش
 
بنیان چه به هنگام ثبت نام در سامانه دانشدر صورتی که شرکت متقاضی تغییر نام داده باشد،  .1-19

  دهد؟اقدامی را باید انجام 
که بعد از وارد  در صورتی .در صورت تغییر نام، شرکت باید آگهی تغییرات را ضمیمه مدارك کند :پاسخ

و موسسات  ها شرکتامور باید آگهی تغییر نام براي دفتر ، نام شرکت  تغییر کند شدن به پروسه ثبت نام
  .باشد، در غیر اینصورت مسئولیت این امر به عهده شرکت می)88623593: تلفکس( فکس گردد بنیان دانش

 
ي نوپا تاریخ ثبت شرکت مالك هست یا تاریخ شروع ها شرکتسال براي  3 سقف شرط .1-20

  فعالیت؟
  .شرکت در سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مالك ارزیابی می باشد تاسیستاریخ  :پاسخ

  
 هنگام ثبت نام باید در پارك علم و فناوري مستقر باشند؟ي متقاضی در ها شرکتآیا  .1-21

.مستقر باشنددر هنگام ثبت نام الزاماً نباید در پارك علم و فناوري  ها شرکت - خیر :پاسخ
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 ي متقاضیها شرکتدر سامانه فرآیند ثبت اطالعات  .2
 
  چه مدارکی به صورت اسکن شده جهت تکمیل اطالعات الزم است؟ .1- 2

  :مدارك الزم براي ارسال از طریق سامانه در جدول زیر آورده شده است :پاسخ

 مستندات مورد نیاز
 /اختیاري( نوع

 )اجباري
 توضیح

مجوز تأسیس، پروانه (تصویر مجوزهاي شرکت 
 ...)برداي و بهره

 اختیاري
 

تاسیس به همراه آخرین تغییرات شرکت  آگهی تصویر
 در روزنامه رسمی

 اجباري
 

  اجباري  تعهدنامه دارا بودن نظام نامه مالی
نامه بر روي سامانه ثبت نمونه نظام

نام وجود دارد که باید تکمیل، 
 .امضا، اسکن و بارگذاري شود

ارسالی به سازمان امور - مالیاتی اظهارنامه آخرین تصویر
 مالیاتی

 اجباري
ي نوپا اختیاري ها شرکتبراي 

 باشد می

آخرین لیست بیمه شرکت به همراه خالصه وضعیت 
  حقوق و مزایا/دستمزد

  اختیاري
 

 اختیاري رزومه یا کاتالوگ شرکت
 

 اختیاري نمودار سازمانی شرکت
 

 
باشد، به چه آنها نظامی یا محرمانه می و قراردادهاي یی که اطالعات محصوالتها شرکت .2-2

 ؟گردند بنیان دانشي ها شرکتتوانند وارد پروسه ارزیابی میصورت 

در  خود رااطالعات  به هیچ وجه نبایداطالعات آنها محرمانه یا نظامی می باشد که یی ها شرکت :پاسخ
بنیان یا دبیرخانه کارگروه تماس مشاوره دانشوارد کنند و باید با مرکز  ir.daneshbonyanسامانه 

   .بگیرند تا راهنمایی الزم انجام شود
  
ي ها شرکتبه دفتر امور  یا براي تحویل اسناد و دریافت مشاوره امکان مراجعه حضوريآ .2-3

  وجود دارد؟  بنیان دانش

معاونت علمی و فناوري بنیان ي دانشها شرکتنیازي به تحویل اسناد به صورت حضوري به امور  :پاسخ
- 83533030"هاي اعالم شده مرکز مشاوره ریاست جمهوري وجود ندارد و مشاوره تنها از طریق تلفن

  .پذیردصورت می "83533330- 83533230- 83533130
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 آیا بارگذاري تعهدنامه دارا بودن نظام نامه مالی الزامی است؟ .2-4

باید تعهدنامه دارا بودن نظام نامه مالی را تکمیل نموده و در سامانه بارگزاري  ها شرکتبله،کلیه  :پاسخ
  .نمایند

  
چرا با وجود ثبت نام در سایت، با نام کاربري و رمز عبوري که انتخاب شده، امکان ورود به  .5- 2

  سامانه وجود ندارد؟
در هنگام ثبت نام اولیه در سامانه و ثبت اطالعات در پنجره ثبت نام و تایید آن، ایمیلی به آدرس  :پاسخ

سازي موجود در پیغام الکترونیکی وارد شده ارسال می شود که با بازنمودن آن می توانید بر روي لینک فعال
  .دریافتی جهت فعالسازي حساب کاربري کلیک نمایید

  
ت تکمیل و براي ارسال نهایی اقدام می شود، ارسال نهایی موفق صورت چرا وقتی همه اطالعا .6- 2

  گیرد؟نمی
، باید ir.daneshbonyan.regدر سایت  پس از ورود اطالعاتشرکت متقاضی مطابق شکل زیر  :پاسخ

  .را کلیک نمایید "ذخیره"حتما کلید 

  
نباشد چه  بنیان دانشهاي اصلی تعیین شده براي کاالهاي دسته اگر محصول شرکت در .2-7

  باید کرد؟
شرکت متقاضی ارزیابی، با وجود داشتن معیارهاي معرفی شده در  بنیان دانشدر صورتی که کاالي  :پاسخ

 بنیان قرار نگرفته است، شرکت متقاضی می تواند ، در دسته کاالهاي دانشبنیان دانشخدمات /فهرست کاال
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انتخاب و با دریافت و تکمیل فرم پیشنهاد کاال و  "دسته فناوري"را در  "سایر"مسیري تحت عنوان 
ثبت نام بارگذاري آن در بخش بارگذاري اسناد فرآیند  از قسمت فهرست کاال و خدمات و خدمات جدید
رار داده شده پیشنهاد کاال و خدمات جدید درفهرست مربوط به کاال و خدمات ق فایل(. را ادامه دهند

  ).است
  
مورد نظر در سامانه را نداشت چگونه ) دار ستاره(اگر شرکت برخی از شرایط اجباري  .2-8

  عمل کند؟
هر زمان موفق به احراز شرایط مورد نظر شد، به . سایر اطالعات الزم را وارد کرده و ذخیره کند :پاسخ

  .سامانه برگشته و اطالعات خود را کامل کند
  
اقدامی باید صورت در صورتی که شرکت به هر دلیلی با فراموشی رمز مواجه شد چه  .2-9

 ؟پذیرد

الزم است اطالعات تکمیلی در مورد شرکت خود ارائه  بنیان دانشپس از تماس با بخش مشاوره  :پاسخ
احراز گردد و بعنوان رابط شرکت هویت وي تا در صورت صحت اطالعات ارائه شده توسط فرد، دهد 
  .می یابدتغییر شرکترمز  آن از پس

  
اقدامی باید در صورتی که شرکت به هر دلیلی قصد تغییر ایمیل خود را داشته باشد چه  .2-10

 صورت پذیرد؟

تا  گرددالزم است اطالعات تکمیلی در مورد شرکت ارائه  بنیان دانشپس از تماس با بخش مشاوره  :پاسخ
بعنوان رابط شرکت احراز گردد و  هویت تماس گیرندهدر صورت صحت اطالعات ارائه شده توسط فرد، 

  .سپس ایمیل تغییر می یابد
  
 توانمی آیادر قسمت ورود اطالعات شرکت که ورود اطالعات مدیر مالی الزامی است،  .2-11

  ؟کرد معرفی نیز مدیر مالیعنوان  به شرکت را مدیر عامل
  .عامل باشدتواند مدیر مدیر مالی شرکت می .بله بالمانع است :پاسخ

  
توان دبیرخانه را از این امر مطلع در صورت تغییر آدرس شرکت، به چه صورت می .2-12

  نمود؟
و ذخیره وارد  خود در کارتابل جدید را و شماره تلفن درساي آتواند در هر مرحلهمیشرکت  :پاسخ
  .نماید

  
 کنند؟پس از ثبت نام و تکمیل اطالعات چه روندي را طی می ها شرکت .13- 2
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گیرد، در صورت عدم شرکت پس از تکمیل اطالعات و ارسال نهایی، در مرحله بررسی اولیه قرار می :پاسخ
در تمامی این مراحل، هر . شودمربوطه ارجاع میارزیابی وجود مشکل در مدارك، پرونده شرکت به کارگزار 

پیام به کارتابل شرکت گونه تغییري در وضعیت شرکت ایجاد شود، از طریق پیامک و همچنین از طریق ارسال 
در صورتی که مدارك شرکت دچار . ، اطالع رسانی خواهد شد)هاي ارسالیآرشیو درخواست در قسمت(

  .مشکل و نقص باشد، موارد اصالحی به شرکت از همین طریق اطالع رسانی خواهد شد
  
  باشد؟آیا اطالعات ارسال شده به کارگروه قابل اصالح می .2-14

سازي اطالعات وارد شده و  تا پیش از تکمیل اطالعات و ارسال کلیه اسناد مورد نیاز، امکان ذخیره :پاسخ
اما پس از تکمیل اطالعات و تأیید ارسال نهایی آن توسط . تکمیل آن در دفعات بعدي وجود دارد

ها و اعالم تأیید  یمتقاضی، اطالعات وارد شده مبناي ارزیابی و قضاوت خواهد بود و تا زمان انجام ارزیاب
  .باشد یا عدم تأیید شرکت، قابل اصالح نمی
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 یارزیاب نامه آیینسواالت مرتبط با  .3
  
ها و سازي نوآوريبنیان و تجاريو موسسات دانش ها شرکتتاریخچه قانون حمایت از  .1- 3

 اختراعات چیست؟

اي مبنی بر لزوم وجود قانون و فناوري ریاست جمهوري ایدهدر معاونت علمی  86در ابتداي سال  :پاسخ
ها و اختراعات شکل گرفت و در سازي نوآوريبنیان و تجاريدانش ها شرکتمستقل براي حمایت از 

بصورت عادي وارد مرحله  87این الیحه در دي ماه . تصویب شد 87اي با این عنوان در مهرماه نهایت الیحه
، الیحه براي طرح 89وزش و تحقیقات مجلس شد که در نهایت در اردیبهشت ماه بررسی در کمیسیون آم

ماه طول  6در صحن علنی مجلس از سوي کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد که تصویب آن 
از سوي رئیس جمهور وقت به معاونت  89به تصویب نهایی رسید و در آذر ماه  89کشید و در آبان ماه 

  .یاست جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري براي اجرا ابالغ شدعلمی و فناوري ر
ها است که پس از و سایر حمایت ها معافیتموضوع اول این قانون تشکیل صندوق نوآوري و شکوفایی و 

  .به تصویب هیئت دولت رسید 90ابالغ قانون، اساسنامه آن تدوین و در شهریور ماه سال 
اجرایی آن با محوریت ارزیابی و تشخیص  نامه آیین، بنیان دانشي ها شرکترکن دیگر قانون حمایت از 

توسط معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد که به دنبال  91نیز در آبان ماه  نامه آییناست که این  ها شرکت
در » و نظارت بر اجرا بنیان دانشو موسسات  ها شرکتکارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت « این ابالغ 

تشکیل و معاون ) عتف(به دستور رئیس جمهور و رئیس شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري  91ماه آذر
  .علمی و فناوري رئیس جمهور از سوي ایشان به عنوان رئیس کارگروه منصوب شد

  
کدامند و این  بنیان دانشو موسسات  ها شرکتمورد تایید در ارزیابی  ها شرکتانواع  .2- 3

 باید چه شرایطی را داشته باشند؟ ها شرکت

بنیان شامل سه دسته، و موسسات دانش ها شرکتارزیابی و تشخیص  نامه آییني موضوع ها شرکت :پاسخ
ي صنعتی داراي فعالیت ها شرکتي نوپا و ها شرکت، بنیان دانشي تولید کننده کاالها و خدمات ها شرکت

) نامه آیین) 1(ماده (مورد تایید بنیان دانشباشند که بر اساس دارا بودن معیارهاي کاالها و خدمات می بنیان دانش
  .شوندمی هاي قانوني ذکر شده مشمول حمایتها شرکتو همچنین معیارهاي خاص مورد نظر هر یک از انواع 
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 ها چیست؟ي نوپا براي استفاده از حمایتها شرکتشرایط اولیه  .3- 3

با هدف تولید و (مورد تایید را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی  »بنیان دانش کاالها و خدمات«) الف :پاسخ
  .ساخته و ارایه نماید بنیان دانشو مشروط به دارا بودن همه معیارهاي کاالها و خدمات ) فروش

  . سال از زمان تاسیس شرکت گذشته باشد) 3(حداکثر ) ب
ر نیروي انسانی پاره وقت بوده که حداقل یک نفر از آنها، در حوزه کاال و نف) 2(شرکت داراي حداقل ) ج

  .بنیان شرکت، متخصص باشد خدمات دانش
  
یی که از تاریخ تاسیس آنها بیش از سه سال گذشته براي استفاده از ها شرکتشرایط اولیه  .4- 3

 هاي قانون چیست؟حمایت
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که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکر (گذشته شرکت درصد از درآمد یک سال مالی ) 50(حداقل )الف :پاسخ
  .بنیان مورد تایید باشد ، ناشی از فروش کاالها و خدمات دانش)شده است

هاي اصلی شرکت با حداقل مدرك کارشناسی، به کل کارکنان تمام  وقت در بخش نسبت کارکنان تمام) ب
) 30(نفر نیروي انسانی حداقل ) 50(از ي داراي کمتر ها شرکتهاي اصلی شرکت، براي  وقت فعال در بخش
  .درصد باشد) 20(حداقل  ها شرکتدرصد و براي سایر 

  
  یی هستند؟ها شرکتچه نوع   بنیان دانشصنعتی داراي فعالیت  بنیان دانشي ها شرکت .5- 3

هاي برتر ي بزرگ صنعتی و رسوخ فناوريها شرکتدر  بنیان دانشهاي با توجه به اهمیت توسعه فعالیت :پاسخ
 ها شرکتاین . شوندتایید می بنیان دانشي بزرگ بصورت شرکت صنعتی داراي فعالیت ها شرکتدر صنایع و 

  :باید یکی از شرایط زیر را داشته باشند
ناشی از فروش ) که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکر شده است(درآمد شرکت در یک سال مالی گذشته ) الف

  .درصد از درآمد سال مالی گذشته شرکت باشد) 10(بنیان، بیش از  دانشکاالها و خدمات 
که شرکت قصد دارد با استفاده از آن به تولید کاالها و خدمات  بنیان دانشساخت تجهیزات یا فرآیندهاي )ب

که در اظهارنامه مالیاتی شرکت (درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت  50بپردازد و همزمان حداقل 
  .از محل فروش این کاال و خدمات باشد) ر شده استذک
حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی، که شرکت قصد دارد با  بنیان دانشساخت تجهیزات یا فرآیندهاي ) ج

نفر  2سال باشد و داراي حداقل  3همزمان حداکثر سن شرکت . استفاده از آن تولید کاالها و خدمات بپردازد
  .اشدنیروي انسانی پاره وقت ب

  
  ها چیست؟نوپا با سایر شرکت بنیان دانشهاي  تفاوت شرکت .6- 3

سال از زمان تاسیس آنها گذشته ) 3(یی هستند که حداکثر ها شرکتنوپا،  بنیان دانشي ها شرکت :پاسخ
با هدف (، حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی بنیان دانشتنها با داشتن کاال و خدمات  ها شرکتاین . باشد

نفر نیروي  2 مورد تایید را دارد و حداقل بنیان دانشکه همه معیارهاي کاال و خدمات ) تولید و فروش
  .توانند تایید شوندمیداشته باشند، انسانی پاره وقت 

  
 بنیان دانشکاالها و خدمات شرکت باید داراي چه شرایطی باشد که بعنوان کاال و خدمات  .7- 3

 پذیرفته شود؟

  :مورد تایید عبارتند از بنیان کاالها و خدمات دانش طیشرا :پاسخ
بوده به این معنا که  باال به یا متوسط باال هاي فناوري حوزه در خدمات باید و کاالها: سطح فناوري .1

  :فنی پیچیدگی دلیل به محصول صنعتی یا آزمایشگاهی ي نمونه تولید و طراحی فنی دانش
  .باشد بازار به دیگر يها شرکت ورود اصلی موانع از آن کسب و بوده برداري کپی قابل سختی به )الف
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  .باشد خبره براي کسب آن فنی تیم توسط توجه قابل توسعه و تحقیق نیازمند )ب
  .باشد شده محصول، افزوده ارزش بخش عمده ایجاد به منجر )ج

با (باید در حال تولید بوده یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی   کاالهاي ارایه شده، :مرحله تولید .2
 . ساخته شده باشند، همچنین خدمات، باید داراي اسناد فروش باشند  )قابلیت بررسی فنی

دانش فنی طراحی کاالها و خدمات یا یک زیر سیستم اصلی کاال و «شرکت باید  :فنی دانشتسلط بر  .3
را مشروط به پیچیده بودن این » دانش فنی طراحی و اجراي فرآیند تولید کاال و خدمات«یا » خدمات

  .فرآیند تولید براساس تحقیق و توسعه کسب کرده و داشته باشد
 

شرکت براي احراز شرط تسلط بر دانش فنی مبتنی بر تحقیق و توسعه چه شرایطی باید داشته  .8- 3
  باشد؟

دانش فنی «یا » کاالها و خدمات یا یک زیر سیستم اصلی کاال و خدماتدانش فنی طراحی «شرکت باید  :پاسخ
را مشروط به پیچیده بودن این فرآیند تولید، براساس تحقیق و » طراحی و اجراي فرآیند تولید کاال و خدمات

  .توسعه، کسب کرده و داشته باشد
 

آالت، اي از ماشینخرید فناوري که معموال به مجموعه (یی که انتقال فناوري ها شرکتآیا  .9- 3
براي محصول خود از کشورهاي ) شودها، لیسانس و دانش چگونگی اطالق میمهارت

 شود؟اند، تسلط آنان بر دانش فنی محصول تایید میخارجی انجام داده

 طریق از( بیرونی هاي مجموعه از را تولید پیچیده فرآیند یا محصول فنی دانش شرکت چند خیر، هر :پاسخ
براي تسلط بر دانش  اما  است، کرده کسب...) و تجهیزات خرید دست، در کلید لیسانس، خرید نظیر هایی روش

  . باشد تا تایید گردد کرده ایجاد اساسی تغییرات محصول، تولید پیچیده فرآیند یا محصول فنی محصول باید در
 

شرکت بر اگر شرکتی با روش مهندسی معکوس محصول را تولید کرده باشد، چگونه تسلط  .10- 3
 شود؟دانش فنی محصول احراز می

از محصولی که ) آزمایشگاهی نمونه حد در حداقل(شرکت باید دانش فنی مربوط به طراحی و ساخت  :پاسخ
ي دیگر تولید شده است را به صورت نسبتاً کاملی از طریق فرآیند مهندسی ها شرکتقبال توسط افراد یا 

  .معکوس کسب کرده باشد
  
استفاده از ایده و طراحی داخلی محصولی را تولید کرده باشد، تسلط شرکت اگر شرکتی با  .11- 3

 شود؟بر دانش فنی محصول چگونه احراز می

شرکت باید دانش فنی محصول را عمدتاً به صورت داخلی توسعه داده باشد به این معنا که بخش عمده  :پاسخ
هاي فنی خود شرکت  طریق توانمندي ، از)حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی(دانش فنی طراحی و ساخت 

  .حاصل شده باشد
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سال است، به تازگی ) 3(شرکت بزرگی که داراي سابقه فعالیت بوده و سن آن بیشتر از  .3-12
تواند از  است، چگونه می بنیان دانشعالقمند به فعالیت در حوزه تولید اولین کاالهاي 

  مزایاي قانون استفاده کند؟
  :از مزایاي قانون وجود دارددو روش براي استفاده  :پاسخ
بنیان خود را آغاز کند و در صورتی که  این شرکت بزرگ و با سابقه، تولید اولین کاالي دانش - 1

درصد فروش کل شرکت رسید به عنوان شرکت ) 10(بنیان به سهم   حجم فروش کاالي دانش
 .بنیان تائید شود صنعتی داراي فعالیت دانش

ر زیر مجموعه خود یک شرکت جدیدالتاسیس ثبت کند، و این این شرکت بزرگ و با سابقه، د - 2
 .شرکت جدید التاسیس به عنوان شرکت نوپا ارزیابی و تایید شود

 
درصد از درآمد یک سال مالی گذشته خود را که از  50یک شرکت متقاضی، حداقل  .3-13

بنیان نبوده و که لزوما در فهرست کاالها و خدمات دانش(محل فروش کاالها و خدمات 
با استفاده از تجهیزات یا ) مورد تایید را ندارد بنیان دانشمعیارهاي کاالها و خدمات 

 تایید شود؟ بنیان دانشفرآیندهاي پیچیده، تولید کرده است، آیا می تواند به عنوان شرکت 

شد و در صورتی که شرکت متقاضی فروش خود را در اظهارنامه مالیاتی خود ذکر کرده با :پاسخ
مورد تایید را داشته  بنیان دانشتجهیزات و فرآیندهاي پیچیده شرکت تمامی معیارهاي کاالها و خدمات 

  .تایید گردد بنیان دانش صنعتی داراي فعالیت بنیان دانشتواند بعنوان شرکت باشد، می
  
 بنیان دانششرکت متقاضی تجهیزات یا فرآیندهاي حائز همه معیارهاي کاالها و خدمات  .3-14

مورد تایید را در حد نمونه آزمایشگاهی تولید کرده و قصد دارد با استفاده از آن به تولید 
نیست و معیارهاي مربوط  بنیان دانشکاالها و خدماتی که لزوما در فهرست کاالها و خدمات 

مورد تایید را ندارد، بپردازد، آیا می تواند به عنوان شرکت  بنیان دانشبه کاالها وخدمات 
 تایید شود؟ بنیان شدان

نفر  2سال از زمان تاسیس شرکت گذشته باشد و شرکت داراي حداقل  3در صورتی که حداکثر  :پاسخ
بنیان نیروي انسانی پاره وقت بوده که حداقل یک نفر از آنها متخصص باشد، می تواند بعنوان شرکت دانش

  .تایید گردد بنیان دانشصنعتی داراي فعالیت 
  
کاالها و خدماتی که توسط  مرتبط با »نگهداري تخصصی و تعمیر نصب، «جانبی  آیا خدمات .15- 3

 بررسی و تایید گردد؟ بنیان دانشتواند به عنوان خدمات شرکت متقاضی ساخته شده می

کاالها و خدماتی که توسط شرکت  مرتبط با »نگهداري تخصصی و تعمیر نصب،«جانبی  خدمات :پاسخ
بر روي کاالها و خدمات که مطابق با  »فناوري و طراحی فنی،  دانش«همچنین خدمات  متقاضی ساخته شده،

  .بررسی و تایید گردد بنیان دانشتواند به عنوان خدمات باشد می بنیان دانششرایط کاالها و خدمات 
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بنیان را  درصد درآمد شرکت از کاالهاي دانش 50بنیان باید معیار  ي دانشها شرکتچرا  .16- 3
  د؟احراز کنن

هاي شرکت  شود که اغلب درآمد شرکت و اغلب فعالیت بنیان به شرکتی گفته می عمدتاً شرکت دانش :پاسخ
توان  بنیان، نمی بنیان باشد و صرفاً با داشتن یک محصول دانش در حوزه تولید کاالهاي دانش) درصد 50بیش از (

سال باشد، صرفاً ) 3(نوپا که سن آنها کمتر از ي ها شرکتالبته . را به یک شرکت اعطا نمود» بنیان دانش«عنوان 
  .شوند با داشتن یک نمونه اولیه آزمایشگاهی، تائید می

 

 باشد؟ چه می بنیان دانشي ها شرکتشرایط و میزان تحصیالت کارکنان  .17- 3
هاي اصلی شرکت  با حداقل مدرك کارشناسی، به کل کارکنان تمام  وقت در بخش نسبت کارکنان تمام :پاسخ
  :هاي اصلی شرکت، حداقل بصورت زیر باشد فعال در بخشوقت 

  
 و پشتیبانی شرکت چیست؟) غیر پشتیبانی(هاي اصلی منظور از کارکنان بخش .18- 3

هاي اصلی در شرکت افرادي هستند که فعالیت هاي اصلی در شرکت را انجام می دهند کارکنان بخش :پاسخ
  :که این فعالیت ها در جدول زیر ارائه شده است

  هاي پشتیبانی فعالیت  فعالیت هاي اصلی
 ریزي راهبردي  بخش مدیریت ارشد و برنامه.  1

 )شامل مدیریت یا انجام تولید( خدمت/بخش تولید کاال.  2

از جمله تدوین (تعامل و مذاکره با تامین کنندگان .  3
 )هاي خرید برنامه

ها، انجام مذاکرات و  بخش بازاریابی و اخذ پروژه.  4
 ریزي مشتریان  برنامه

 توسعه و آزمایش و کنترل کیفیتطراحی، تحقیق و  . 5

 و مطالعات امکان سنجی بخش تامین مالی.  6

بخش خدمات تخصصی پس از فروش و ارائه خدمات .  7
 آموزشی به مشتریان

/ بخش منابع انسانی شامل جذب، آموزش و ارتقاء.  1
 تندسازي دانشمدیریت دانش از جمله مس

و پشتیبانی  ITشامل حسابداري، (بخش اداري و عمومی .  2
شبکه داخلی شرکت، امور دفتري، روابط عمومی، تبلیغات 

 )عمومی، امور حقوقی

نگهبانی، تعمیرات و نگهداري عمومی و امور خدماتی .  3
 از جمله نظافت، آبدارخانه

 بسته بندي یا توزیع و سازماندهی شبکه توزیع.  4

 فعالیتهاي مربوط به سالمت، ایمنی و محیط زیست.  5

خدمات گمرکی و / بخش انبار و کنترل موجودي.  6

هاي اصلی با حداقل مدرك  نسبت کارکنان بخش
 هاي اصلی کارشناسی، به کل کارکنان بخش

 اندازه شرکت

  درصد 30
نفر نیروي  50داراي کمتر از (شرکتهاي کوچک و متوسط 

  )انسانی
 )انسانینفر نیروي  50داراي بیشتر از (هاي بزرگ  شرکت  درصد 20
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سازي  تجاريربوط به فناوري از جمله انتقال و بخش م.  8
 آن

کارپردازي و خرید تجهیزات، مواد اولیه، / بازرگانی
 ملزومات اداري 

 
 باشد؟ها چه می شرکت سوءسابقه بررسی دستورالعمل .19- 3

نامه در هر زمان، آن شرکت امکان استفاده از  آئیندرصورت عدول شرکت از معیارهاي مندرج در این  :پاسخ
تواند اقدامات الزم براي خروج تسهیالت مورد نظر قانون را از دست خواهد داد و دبیرخانه کارگروه می

  .ي مشمول مزایاي قانون، به عمل آوردها شرکتیی که داراي این معیارها نباشند، از فهرست ها شرکت
 ها، حمایت در زمینه تسهیالت،( اند داشته خود تعهدات به عمل در مکرر تخلفات و سوء سابقه یی کهها شرکت
 خارج »بنیان دانش هاي ارزیابی و تشخیص شرکت نامه آیین« قالب در بررسی شمول ، از)...و  بیمه مالیات،

کارگروه با تعهدات در هنگام تعامل  و قانونی این سوء سابقه شرکت شامل عدم انجام تکالیف.  باشند می
باشد که توسط استعالم از ها میشرکت و عدم عمل به تعهدات شرکت در زمینه تسهیالت مالی و حمایت

) صالحیت صاحب و معتمد کارگزاران یا کارگزار(صندوق نوآوري و شکوفایی و همچنین سایر مراجع ذیربط 
  .شودتوسط دبیرخانه کارگروه انجام می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

20 

 هاي متقاضیفرآیند ثبت نام شرکت

 ي متقاضیها شرکتارزیابی بازدید و فرآیند  .4
 

و موسسات  ها شرکتي متقاضی استفاده از مزایاي قانون حمایت از ها شرکتفرآیند ارزیابی  .1- 4
 چیست؟ بنیان دانش

  :ي متقاضی شامل مراحل زیر استها شرکتفرآیند ارزیابی  :پاسخ
 بنیاندانش و موسسات ها شرکت ارزیابی سامانهدر ابتدا شرکت متقاضی  .1

)ir.daneshbonyan.reg.www://http(  ثبت نام می نماید. 

دبیرخانه کارگروه پس از بررسی اولیه اسناد و مدارك شرکت، آن را به کارگزار جهت ارزیابی ارجاع  .2
 .دهدمی

ات خود را در سامانه مربوط به دبیرخانه کارگروه کارگزار پس از ارزیابی شرکت متقاضی، اطالع .3
 .بارگذاري می نماید

نتیجه را به کارگروه  نامه آییندبیرخانه پس از بررسی فرآیند ارزیابی و صحت اطالعات و همچنین تطبیق با  .4
 .نمایدارائه می بنیان دانشو موسسات  ها شرکت تارزیابی و تشخیص صالحی

 .گرددنتیجه ارزیابی به دبیرخانه اعالم میپس از بررسی پرونده شرکت در کارگروه،  .5

هاي آرشیو درخواست«قسمت  بودن شرکت متقاضی، در کارتابل شرکت بنیان دانشو نهایتا نتیجه بررسی  .6
 .گرددمنعکس می »ارسالی

 
  چه اعضایی است؟گرفته و متشکل از بنیان چگونه شکل   ي دانشها شرکتکارگروه ارزیابی  .2- 4
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نامه اجرایی قانون به ریاست معاون علمی  آئین) 3(بر اساس ماده  بنیان دانشي ها شرکتکارگروه ارزیابی  :پاسخ
  :و فناوري رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور شکل گرفته و متشکل از اعضاي زیر است

 )رئیس(الف ـ معاون علمی و فناوري رئیس جمهور 

 ب ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

 ج ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 د ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

 ه ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح

 نماینده وزارت جهاد کشاورزي - و

 نماینده وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات -ز

 ح ـ رییس هیات عامل صندوق 

 . به پیشنهاد کارگروه و حکم رئیس کارگروه بنیان دانشي ها شرکتط ـ سه نفر صاحب نظر در حوزه 

 . معادن و کشاورزي ایران و حکم رئیس کارگروه ي ـ یک نفر صاحب نظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی صنایع
 
سال گذشته ) 3(زمان ثبت شرکت بیشتر از شرکتی که چند سال عدم فعالیت داشته است و از  .3- 4

تواند به عنوان  است و پس از چند سال، فعالیت خود را مجدداً آغاز کرده است آیا می
  شرکت نوپا تائید شود؟

توانند به عنوان شرکت نوپا  سال گذشته می) 3(یی که از زمان ثبت آنها کمتر از ها شرکتخیر، صرفاً  :پاسخ
  .شود محاسبه نمی» فعالیت زمان عدم«تائید شوند و 

توانند با تاسیس یک شرکت جدیدالتاسیس، در فرآیند ارزیابی  سال، می) 3(ي داراي سن بیشتر از ها شرکتالبته 
  .وارد شوند و به عنوان شرکت نوپا ارزیابی و تائید شوند

  
  د؟توانند در فرآیند ارزیابی وارد شون سال، چگونه می) 3(ي داراي سن بیشتراز ها شرکت .4- 4

توانند باداشتن اظهار نامه مالیاتی در فرآیند ارزیابی وارد  سال می) 3(ي داراي سن بیشتر از ها شرکت :پاسخ
  .شوند

  
هایی براي شرکت لحاظ  در صورت ارائه اطالعات غلط توسط شرکت چه مجازات .4-5

  خواهد شد؟
هر زمان که عدم صحت اطالعات وارد شده از سوي شرکت محرز شود، آن شرکت صالحیت  :پاسخ
هاي مورد نظر  بنیان بودن را از دست داده و موظف به بازگردادندن عواید احتمالی ناشی از حمایت دانش
  .هد داشتخواهد بود و امکان ورود مجدد به فرایند ارزیابی شرکتها را نخوا) قانون 11موضوع ماده (قانون 
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 کند؟ار براي ارزیابی مراجعه میپس از تایید در ارزیابی اولیه چه زمانی کارگز .4-6

بازدید از سوي و زمان منتظر بماند باید جهت تماس کارگزار و تعیین زمان ارزیابی شرکت  :پاسخ
  .شودکارگزار ارزیابی با شرکت متقاضی هماهنگ می

  
 شدن ارائه می شود؟ بنیان دانشمکتوب آیا پس از تأیید، به شرکت گواهی  .4-7

ي ها شرکتشود، بلکه اسامی ارائه نمیمکتوب گونه گواهی  پس از تأیید هیچ ها شرکتبه  ،خیر :پاسخ
- ي تأیید شده میها شرکتگیرد و قرار می صفحه اول سامانهتأیید شده در فایل اکسل مربوطه، بر روي 

  .ده کنندتوانند از این قسمت، استعالم تأییدي خود را مشاه
  
 ؟ کدام قسمت کارتابل شرکت قابل مشاهده استپیام هاي ارسالی به شرکت در  .8- 4

هاي آرشیو درخواست«گردد درکارتابل شرکت قسمت ارسال می ها شرکتهایی که براي پیام :پاسخ
  .قابل مشاهده است، »ارسالی

  

  
در روند  تاثیريچه علمی موسسین و یا اعضاي هیات مدیره  رتبهمدارك تحصیلی و یا  .4-9

  ارزیابی شرکت خواهد داشت؟
و  ها شرکتهاي موجود در مصوبه کارگروه ارزیابی و تشخیص شاخص، ها شرکتمالك ارزیابی  :پاسخ

علمی باال، امکان احراز  و ممکن است افرادي با مدارك تحصیلی و یا رتبه باشدمی بنیان دانشموسسات 
  .معیارها را نداشته باشند

  
  وقی شرکت تاثیري در ارزیابی شرکت خواهد داشت؟آیا نوع حق .4-10

سازمان ثبت اسناد و  ها شرکتو موسسات ثبت شده در اداره کل ثبت  ها شرکتخیر، همه انواع  :پاسخ
  .شوندامالك بصورت مشابه ارزیابی می

  
  ی هستند؟یها بنیان چه نهادها و سازمان ي دانشها شرکتکارگزاران ارزیابی   .4-11
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نامه فعالیت و انتخاب کارگزاران تعیین  بنیان بر مبناي آئین ي دانشها شرکتکارگزاران ارزیابی  :پاسخ
بنیان رسما ي دانشها شرکتو اسامی آنها بر روي سامانه ارزیابی  رسند شده و به تصویب کارگروه می

  .شوداعالم می
  
توانند به عنوان کارگزار ارزیابی  یی که سابقه فعالیت ارزیابی دارند، میها شرکتچگونه  .4-12

  بنیان فعال شوند؟ ي دانشها شرکت
توانند تقاضاي  ي خصوصی ارزیاب، میها شرکتنامه انتخاب  ي متقاضی، بر اساس شیوهها شرکت :پاسخ

البته تعداد . خود را به دبیرخانه کارگروه مستقر در معاونت علمی و فناوري رئیس جمهور تقاضا دهند
  .شود هاي دبیرخانه کارگروه تعیین می ي خصوصی ارزیاب، متناسب با نیازمنديها شرکت

  
د را نیز به صورت مجزا خدمات خو/هاي کاالهاقطعات و زیرسیستمدر صورتی که شرکت  .4-13

رساند، آیا باید این  به فروش می) یعنی تحت نام تجاري مجزا یا قرارداد فروش مجزا(
 ها هم مورد ارزیابی قرار گیرد؟ قطعات و زیرسیستم

توانند مورد بررسی و تایید قرار بگیرند به شرطی که دانش فنی ها نیز میقطعات و زیرسیستم :پاسخ
علت . را داشته باشد بنیان دانشب شده باشد و سطح فناوري کاالها و خدمات محصول توسط شرکت کس

البته در صورتی (ها  ي مربوط به فروش مجزاي این قطعات و زیرسیستمها معافیتاین جداسازي، استفاده از 
  .است) بنیان بودن آنها بعد از ارزیابی مجزا تایید شود که دانش

 1- 1بند(عالوه بر دارا بودن شرط سطح فناوري کاال یا خدمت  ها بخشی از محصول است کهزیرسیستم
  .درصد از قیمت فروش محصول، ناشی از آن بخش باشد 30، حداقل )نامهآیین 1ماده 

  
اند و کاالي خود را در اظهارنامه ذکر نکرده و میزان یی که کاال تولید کردهها شرکت .4-14

 شوند؟ بنیانتوانند دانشاند میفروش آن را وارد نکرده

درصد  50شود زیرا شرط  بنیان دانشتواند اگر سن شرکت بیش از سه سال باشد، شرکت نمی :پاسخ
- تواند بصورت شرکت دانششرکت می. سال باشد 3کمتر از شرکت سن کند، اگر نمی کسبفروش را 

  .بنیان نوپا تایید شود
  
  منظور از نمونه آزمایشگاهی محصول چیست؟ .4-15

از محصول است که در محیط آزمایشگاهی کارکردهاي اصلی محصول نهایی را  اينمونه اولیه :پاسخ
هاي بیشتر، اشکاالت آن را برطرف کند، ها و طراحیکند با انجام آزمایشداشته باشد و شرکت تالش می

  .اگرچه ممکن است هنوز محصول نهایی ساخته نشده باشد
  
 الزامی است؟ بنیان آیا تاییدیه و استاندارد براي محصوالت دانش .4-16
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، ذاتا الزامی نیست،با این حال ممکن است کارشناس ها شرکتدارا بودن تاییدیه و استاندارد براي  :پاسخ
بعنوان نمونه، . فنی، بدون مشاهده تاییدیه یا استاندارد محصول، قادر به ارزیابی و تایید محصول نباشد

هاي آزمایشگاهی، از نظر فنی تایید  تاییدیه کارشناس فنی نتواند یک محصول حوزه دارو را بدون مشاهده
  .کند لذا در برخی موارد تاییدیه و استانداردها ضروري است

  
 باشد؟چند سال می بنیان دانشي ها شرکتمدت زمان تایید  .4-17

سال بسته به نوع شرکت از لحاظ  2باشد و بعد از سال می 2بنیان ي دانشها شرکتمدت زمان تایید  :پاسخ
  .فرایند ارزیابی مجدد و تمدید خواهد شدسن وارد 

  
تولید کننده  بنیان دانش« به شرکت » بنیان نوپادانش«چگونه یک شرکت از نوع شرکت  .4-18

 شود؟تبدیل می» بنیانکاال و خدمات دانش
تواند در سامانه تقاضا دهد شرکت نوپا پس از اتمام زمان تاییدیه، وارد فرآیند تمدید شده و می :پاسخ

بنیان، بصورت ي تولید کننده کاال و خدمات دانشها شرکتو پس از ارزیابی مجدد و احراز معیارهاي 
  .بنیان تایید شودشرکت تولید کننده کاال و خدمات دانش

  
  بنیان پذیرفته شود؟ تواند بعنوان دانش آیا خدمات طرح پژوهشی یا خدمات آموزشی، می .4-19

خدمات طرح پژوهشی تنها در صورتی که بعنوان طرح پژوهشی فنی بر روي محصوالت  :پاسخ
در واقع . (بنیان پذیرفته شودتواند بعنوان خدمات دانشبنیان انجام شود، می فهرست کاالهاي دانش

  .)گیردبعنوان دانش فنی مورد پذیرش قرار می
فته شود مگر اینکه این خدمات آموزشی بنیان پذیر تواند بعنوان محصول دانش خدمات آموزشی نمی

در واقع بعنوان (بنیان تولید شده توسط شرکت  تخصصی بوده و براي نصب و استفاده از محصول دانش
ارایه شود، که در این ) بخشی از خدمات تعمیر و نگهداري تخصصی محصول تولید شده شرکت

  .بنیان پذیرفته شودتواند بعنوان خدمات دانشصورت می
  

جدید خود بنیان دانشتواند محصول در چه صورتی می قبال تایید شده است،شرکتی که  .4-20
 را معرفی نماید؟

محصوالت تولیدي خود  و بعد از مدتی محصول جدیدي را به اندقبال تایید شدهیی که ها شرکت :پاسخ
مربوط به آخرین سال اظهارنامه معافیت مالیاتی ارزیابی در فرآیند تمدید یا فرآیند تنها اند، اضافه نموده
توانند محصول خود را ارائه نموده تا مجددا مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت کسب تمامی شرکت می

، محصول جدید نیز بعنوان کاال و خدمات مورد تایید بنیان دانشمعیارهاي مربوط به کاال و خدمات 
  .شرکت پذیرفته شود بنیان دانش
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بنیان را کسب نکرده باشد درصد فروش مربوط به محصوالت دانش 50شرکتی که شرط  .4-21
 بنیان شود؟تواند دانشچگونه می

سال نگذشته باشد، شرکت باید حائز همه شرایط مربوط به  3اگر از زمان تاسیس شرکت بیش از  :پاسخ
در صورتی که از زمان تاسیس . نوپا تایید گردد بنیان دانشي نوپا باشد تا بتواند بعنوان شرکت ها شرکت

ي صنعتی داراي ها شرکتسال گذشته باشد شرکت باید حائز همه شرایط مربوط به  3شرکت بیش از 
   . مورد تایید قرار گیرد بنیان دانشرا کسب نماید تا بعنوان شرکت صنعتی داراي فعالیت  بنیان دانشفعالیت 

  
 توانند استفاده نمایند؟ها و تسهیالتی میحمایت ي نوپاي تاییدي از چهها شرکت .4-22

و  ها شرکتنام برده شده در قانون حمایت از هاي قادر به استفاده از تمام حمایت ها شرکتاین  :پاسخ
  .باشندموسسات می

 
ها و تسهیالتی بنیان از چه حمایتي تایید تولید کننده کاالها و خدمات دانشها شرکت .4-23

 نمایند؟توانند استفاده می

و  ها شرکتهاي نام برده شده در قانون حمایت از قادر به استفاده از تمام حمایت ها شرکتاین  :پاسخ
  .دباشنموسسات می

  
توانند استفاده می بنیان دانشي صنعتی داراي فعالیت ها شرکتها و تسهیالتی که  حمایت .4-24

 نمایند چیست؟

هاي نام برده شده در قانون حمایت از به استفاده از تمام حمایتبه جز معافیت مالیاتی قادر  ها شرکتاین  :پاسخ
  .باشندو موسسات می ها شرکت
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 هاي متقاضیبه نتیجه ارزیابی توسط شرکت فرآیند اعتراض .5
  

 توانند از علت تایید نشدن خود در فرآیند ارزیابی مطلع شوند؟چگونه می ها شرکت .1- 5

شرکت،  عدم تاییدبالفاصله پس از نهایی شدن پرونده شرکت در دبیرخانه کارگروه، در صورت  :پاسخ
هم چنین . شودپیام داده می ها شرکتدر کارتابل شرکت قرار داده و به رابطین  عدم تاییدتوضیحات علت 

عدم تایید  از علت  83533330- 83333230- 83533130- 83533030هاي توانند از طریق شمارهمی ها شرکت
  .خود مطلع شوند

  
 توانند انجام دهند؟، چه اقداماتی میعدم تاییدجهت اعتراض به علت  ها شرکت .2- 5

 عدم تاییددر صورتی که علت . را در کارتابل خود مشاهده کنند عدم تاییدباید ابتدا علت  ها شرکت :پاسخ
نداشتن شرط تسلط دانش فنی باشد، باید یکسال از اعالم نتایج شرکت بگذرد تا اینکه به اعتراض آن  شرکت

پیام مربوط به نداشتن شرط تسلط دانش فنی به صورت زیر . رسیدگی شود و مجددا وارد فرایند ارزیابی گردد
  :است

دانش فنی «یا » کاال و خدمات دانش فنی طراحی کاالها و خدمات یا یک زیر سیستم اصلی«شرکت باید "
را مشروط به پیچیده بودن این فرآیند تولید، براساس تحقیق » طراحی و اجراي فرآیند تولید کاال و خدمات

  ".، کسب کرده و داشته باشدنامه آیینو توسعه و مطابق با پیوست 
ز اعالم نتایج بایست سه ماه اشرکت، عدم همکاري باشد می عدم تاییدهم چنین در صورتی که علت 

  .شرکت بگذرد تا به اعتراض آن رسیدگی شود و مجددا وارد فرایند شود
  

چه اقداماتی باید انجام دهند تا  ها شرکت، )سه ماهه یا یک ساله( هاي زمانیبعد از گذشت بازه .3- 5
 مجددا وارد فرایند ارزیابی شوند؟

سه ماهه براي عدم همکاري و یک ساله براي نداشتن شرط (پس از گذشت بازه زمانی اعالم شده  :پاسخ
ها رسیدگی و بایست به دبیرخانه کارگروه نامه ارسال کنند تا به اعتراض آنمی ها شرکت) تسلط دانش فنی

  .در صورت دارا بودن شرایط الزم، مجددا وارد فرایند ارزیابی شوند
  

بنیان بودن شرکت، امکان ارائه مجدد تقاضا از طرف شرکت  دم تأیید دانشآیا در صورت ع .4- 5
  وجود دارد؟

بنیان بودن شرکت، امکان ارائه مجدد تقاضا از  در حال حاضر، تا مدت معین پس از عدم تأیید دانش: پاسخ
  .سوي شرکت رد شده وجود ندارد

  
آنها در ارزیابی رد شده است یی که در ارزیابی تایید ولی بعضی از کاالهاي ها شرکتآیا  .5- 5

 کاالهاي رد شده خود را بنمایند؟ توانند درخواست ارزیابیمجددا می
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، اما در اولیت تکمیل اطالعات مجددا در پروسه ارزیابی وارد نخواهند شدبالفاصله خیر، این کاالها  :پاسخ
  .براي معافیت مالیاتی، ارزیابی خواهند شد

  
ي اعتراض به دبیرخانه عتراض هر شرکت پس از ارسال نامهمدت زمان رسیدگی به پرونده ا .6- 5

 چقدر است؟ 

کشد تا به روز کاري طول می 10کند به طور میانگین از زمانی که هر شرکت به دبیرخانه نامه ارسال می :پاسخ
اض آن شرکت بطور کامل رسیدگی شود و نحوه ارجاع مجدد یا عدم ارجاع شرکت براي ارزیابی پرونده اعتر

  .شودمجدد مشخص می
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 هاي متقاضیبنیان شرکتتاییدیه دانش فرآیند تمدید  .6
  
سال گذشته است براي  2بنیان ن تایید آنها به عنوان شرکت دانشیی که از زماها شرکت .1- 6

 خود چه مراحلی را باید طی کنند؟ یهتمدید تایید

سال گذشته باشد، متن زیر به عنوان پیامک براي آنان  2اگر از زمان تایید آنها  ها شرکتدر مورد این  :پاسخ
  :شودارسال می

و به منظور  بنیان دانشو موسسات  ها شرکتنامه تشخیص رساند که بر اساس آییناحتراما به اطالع می "
با مراجعه به کارتابل  -------- تاریخ بایست حداکثر تا و استفاده از مزایاي قانون می) ارزیابی مجدد(تمدید

 .، اطالعات خود را اصالح و ارسال نماییدir.daneshbonyan.reg://http/خود در

  "83533330- 83533230- 83533130- 83533030: شماره تماس هاي ضروري
باید نسبت به اصالح و ارسال  بنیان شرکتدانشتاییدیه پس از دریافت این پیام به منظور تمدید  ها شرکتو 

  .اطالعات خود اقدام تا در فرآیند تمدید قرار گیرند
  
 ؟خ تایید آنها نگذشته چیستبیش از سه سال از تاری ي تایید نوپا کهها شرکتشرایط تمدید  .2- 6

را داشته باشند اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته  ي نوپا بایدها شرکتعالوه بر معیارهاي  ها شرکتاین  :پاسخ
  .و در سامانه بارگذاري کنند

  
که هم اکنون بیش از سه سال از تاریخ تاسیس آنها  ي نوپاي تایید شدهها شرکتشرایط تمدید  .3- 6

 گذشته را بیان کنید؟

  : را احراز کنند، یعنی بنیان دانشي تولید کننده کاال و خدمات ها شرکتباید معیارهاي  ها شرکتاین  :پاسخ
که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکر شده (درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت ) 50(حداقل )الف

  .بنیان باشد ، ناشی از فروش کاالها و خدمات دانش)است
مدرك کارشناسی، به کل کارکنان تمام هاي اصلی شرکت با حداقل  وقت در بخش نسبت کارکنان تمام) ب

) 30(نفر نیروي انسانی حداقل ) 50(ي داراي کمتر از ها شرکتهاي اصلی شرکت، براي  وقت فعال در بخش
  .درصد باشد) 20(حداقل  ها شرکتدرصد و براي سایر 

  
 ؟چیست بنیان دانشي تاییدي تولید کننده کاال و خدمات ها شرکتشرایط تمدید  .4- 6

  :باید معیارهاي زیر را احراز کنند ها شرکتاین  :پاسخ
که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکر شده (درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت ) 50(حداقل )الف

  .بنیان باشد ، ناشی از فروش کاالها و خدمات دانش)است
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ل کارکنان تمام هاي اصلی شرکت با حداقل مدرك کارشناسی، به ک وقت در بخش نسبت کارکنان تمام) ب
) 30(نفر نیروي انسانی حداقل ) 50(ي داراي کمتر از ها شرکتهاي اصلی شرکت، براي  وقت فعال در بخش
  .درصد باشد) 20(حداقل  ها شرکتدرصد و براي سایر 
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  بنیان دانشي ها شرکتمشارکت اعضاي هیئت علمی در تأسیس و اداره  .7
 
را  ها شرکتامکان مشارکت در اداره یا تأسیس و کارمندان دولت آیا اعضاي هیات علمی  .1- 7

 ؟باشند بنیان دانشتوانند از سهامداران شرکت و یا اینکه می دارند
و کارمندان تأسیس شرکت توسط اعضاي هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی   :پاسخ

بالمانع است و در مواردي که اعضاي هیئت علمی اقدام به مشارکت در تأسیس یا مدیریت شرکتی کنند دولت 
قدام خالف نرسیده، ا» بنیان دانشي ها شرکتکارگروه ارزیابی «به تایید  بنیان دانشکه هنوز به عنوان شرکت 
 .قانونی صورت نگرفته است

وع منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوري تنها محدودیتی که در این زمینه وجود دارد، موض
نظر قصد انعقاد قرارداد با دولت را  این موضوع نیز تنها در مواردي اهمیت پیدا می کند که شرکت مورد. است

کاالها و خدمات خود را صرفا به بخش خصوصی می  ها شرکتبنابراین در مواردي که این . داشته باشد
دیت قانونی مواجه نبوده و به طور طبیعی مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان فروشند، با محدو

توانند به عنوان در ضمن کارمندان دولت نمی .عامالت دولتی و کشوري نخواهند بودمجلسین و کارمندان در م
  .مدیرعامل شرکتی مشغول به کار شوند

  
 کارمندان در معامالت دولتی نیستند؟قانون منع مداخله  یی مشمولها شرکتچه  .2- 7

مصوب  - قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  22با توجه به ماده  :پاسخ
علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در      ، اعضاي هیأت4/12/93

و عضویت در الشرکه  سمتهاي آموزشی و پژوهشی با اطالع مدیریت دانشگاه براي داشتن سهام یا سهم
بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در  ي دانشها شرکتمدیره     هیأت
 .نیستند 1337ت دولتی و کشوري مصوب معامال

بنابراین در مواردي که اعضاي هیئت علمی اقدام به مشارکت در مدیریت یا تأسیس شرکتی کنند که هنوز به 
بنیان و سسات دانشو مو ها شرکتکارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت «به تایید  بنیان دانششرکت نوان ع

قصد داشته باشند در  ها شرکتمگر آنکه این . نرسیده، اقدام خالف قانونی صورت نگرفته است» نظارت بر اجرا
قانون «صورت برخالف  معامالت یا داوري در دعاوي با اشخاص ذکر شده در زیر شرکت نمایند که در این

  :عمل شده است» راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوري
 ها یا دستگاههاي وابسته به آنها و یا هر سازمان یا موسسه اي که اکثریت دولت یا مجلسین یا شهرداري

ها و یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداريسهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا 
 .دستگاههاي وابسته به آنها باشد
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  اشخاصی که به نحوي از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در باال حقوق یا مقرري یا
به استثنا حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمري (حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر 

 .دریافت می دارند) قانونی

 ها کمک مستمر دریافت می دارندهاي خیریه اي که از دولت یا از شهرداريمدیران و کارکنان بنگاه. 
  
یی مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت ها شرکتبنیان، چه ي دانشها شرکتبه جز   .3- 7

 در معامالت دولتی نیستند؟
منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و  قانون راجع به 1ماده  7طبق بند  :پاسخ

کشوري، شرکت ها و موسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این 
در قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان  1که هیچ یک از اشخاص مذکور در ماده 

معامالت دولتی و کشوري، بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا 
بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد، مشمول این قانون نیستند و می توانند کاال و خدمات خود را به 

 .بخش دولتی به فروش برسانند

قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان  1موسسات مذکور در ماده هاي تعاونی کارمندان همچنین شرکت
ز از شمول این قانون مستثنی مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوري، در امور مربوط به تعاون نی

  .هستند
  
بنیان را دارند؟ و آیا این ي دانشها شرکتها امکان مشارکت در تأسیس و اداره آیا دانشگاه .4- 7

 مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی هستند؟ ها شرکت
مصوب  - قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  43بر اساس ماده  :پاسخ

مجازند با ایجاد و مشارکت در ) دولتی و غیردولتی(دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی  ، 4/12/93
سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و %) 49(و نه درصد  بنیان که حداکثر چهل  ي دانشها شرکت

علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش     دیگر واحدهاي دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضاي هیأت
ایجاد شرکت و . مایندسازي ن علمی و دانشجویان خود را تجاري    خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضاي هیأت

 ها شرکتاین . امناي مؤسسه مربوط خواهد رسید    تصویب هیأت درصدهاي سهام و دیگر شرایط مربوط به
ت دولتی و کشوري مصوب مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامال

  .نیستند 1337
  
مزایاي عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در توانند از ي متقاضی چگونه میها شرکت .5- 7

 معامالت دولتی استفاده نمایند؟
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، توسط ir.daneshbonyan ي متقاضی پس از ثبت نام و ارائه اسناد مربوطه در سامانهها شرکت :پاسخ
) 3(، موضوع ماده »و نظارت بر اجرا بنیان دانشو موسسات  ها شرکتکارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت «

و تجاري سازي نوآوریها و اختراعات، مورد  بنیان دانشو موسسات  ها شرکتاجرایی قانون حمایت از  نامه آیین
قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان «ارزیابی قرار می گیرند و در صورت تأیید، از مزایاي عدم شمول 

  .استفاده می کنند» مندان در معامالت دولتی و کشوريمجلسین و کار
  
و  اعضاي هیات علمی دانشگاه باشند؟شرکت متقاضی باید از آیا اعضاي هیئت مدیره  .6- 7

 بنیان ضروري است؟ي دانشها شرکتسهامداري دانشگاه در 

عضو هیئت علمی  نهاآ اصلی اعضاء دانشگاه بعنوان سهامدار آنان نیست و همچنینکه یی ها شرکتخیر،  :پاسخ
  .شوند بنیان دانشي ها شرکتوارد فرآیند ارزیابی توانند دانشگاه نیز نباشند، می

  
  



 

 
 

  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  

  
  
  

 دومبخش 

  حمایتسواالت متداول فرآیند 

   بنیان و موسسات دانش ها شرکت
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 فرآیند ارائه تسهیالت مالیاتی

 مالیاتی معافیتفرآیند ارائه  .1
  

  بنیان دانشي ها شرکتانواع معافیت مالیاتی ) الف
  
ي ها شرکتبنیان مشمول معافیت قانون حمایت از ي دانشها شرکتآیا تمام درآمدهاي  .1- 1

  گردد؟می بنیان دانش
و  ها شرکتآیین نامه اجرایی قانون حمایت از  22دستورالعمل اجرایی موضوع ماده  3به ماده  ا توجهب :پاسخ

مورخ  مجلس شوراي اسالمی 5/8/1389و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب  بنیان دانشمؤسسات 
و موسسات  ها شرکتتنها بخشی از درآمدهاي شرکت که توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص  16/11/1392

شده شرکت تایید و در سال مالی مشخص به سازمان امور مالیاتی ارسال  بنیان دانشبه عنوان فعالیت  بنیان دانش
به عبارت دیگر با توجه به . معاف خواهد بود بنیان دانشو موسسات  ها شرکتباشد، از معافیت مالیاتی 

- هر شرکت را به صورت ساالنه و پس از ارزیابی بنیان دانشکارگروه مصادیق فعالیتهاي  دستورالعمل مذکور،

  . نمایدالیاتی ارسال میهاي دوره اي و دریافت مستندات الزم طبق جدول زیر به سازمان امور م
  

نام 
 شرکت

شناسه 
 ملی

کد 
 اقتصادي

تاریخ 
 مجوز

تاریخ انقضاء استفاده از 
 مجوز معافیت مالیاتی

آدرس 
 موسسه/شرکت

هاي  مصادیق فعالیت
 بنیان دانش

 -  -  -  -  -  -  - 
  
  توانند از معافیت مالیات بر حقوق استفاده کنند؟می بنیاني دانشها شرکتآیا کارکنان  .2- 1

ها و موسسات نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتآیین  20با توجه به اینکه در مادهخیر،  :پاسخ
ناشی از قراردادها و فعالیتهاي تحقیق و  بنیان دانشو مؤسسات  ها شرکت، درآمدهاي مشمول مالیات بنیان دانش

به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده  بنیان دانشتوسعه، تجاري سازي و تولید محصوالت و خدمات 
قانون  105تنها از موضوع ماده  بنیان دانشي ها شرکتقانون مالیاتهاي مستقیم معاف گردیده است لذا   )105(

  .شود نمی ها شرکتاین ) کارکنان(مالیاتهاي مستقیم معاف بوده و این معافیت مشمول مالیات افراد حقیقی 
 200-95- 04: بخشنامه شمارهي مستقر در پارکهاي علم و فناوري با توجه به ها تشرکالزم به ذکر است که 

می توانند با هماهنگی مدیریت پارك علم و فناوري از معافیت حقوق کارکنان مستقر در   22/01/95مورخ 
  .پارك برخوردار شوند

  
 شوند؟بنیان مشمول معافیت بر مالیات بر ارزش افزوده میي دانشها شرکتآیا  .3- 1

   .بنیان معافیت بر مالیات بر ارزش افزوده ندارندي دانشها شرکتخیر،  :پاسخ
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ي مورد تایید کارگروه که در یک سال مالی به سازمان ها شرکت بنیان دانشآیا محصوالت  .4- 1

 3توانند از معافیت مالیاتی ماده سال می 15شوند تا پایان امور مالیاتی کشور معرفی می
 استفاده نمایند؟

ي مورد تایید کارگروه الزم است در هر سال به روز ها شرکتبنیان هاي دانشخیر، مصادیق فعالیت :پاسخ
لذا در صورتی که کاال و . گرددرسانی شود و پس از تایید مجدد کارگروه به سازمان امور مالیاتی معرفی می

به . ل از این معافیت نخواهد بودسا 15خدمات شرکت در یک سال تایید گردیده باشد مالك استفاده به مدت 
عبارت دیگر کاال و خدمات شرکت باید در هر سال پس از تایید کارگروه به سازمان امور مالیاتی ارسال گردد 

  . و مالك اعمال معافیت مالیاتی لیست کاال و خدمات ارسالی همان سال به سازمان امور مالیاتی خواهد بود
  
بنیان خود بنیانی که محصوالت دانشي دانشها شرکتنحوه استفاده از معافیت مالیاتی براي  .5- 1

 اند، چگونه خواهد بود؟ده بودهاند و یا در سال مالی مشخص زیانرا به فروش نرسانده

 آنها در سال مالی جاري فروشی نداشته و یا در بنیان دانشو موسساتی که کاال و خدمات  ها شرکت :پاسخ
ي ها معافیته در قسمت باشند، الزم است توجه نمایند که زیان آورده شدظهارنامه مالیاتی خود زیان ده میا

در سال مشخص  بنیان دانشهاي به عبارتی مبلغ زیان کاال. هاي آینده مستهلک شودتواند در سالمالیاتی نمی
عمال مشمول معافیت نخواهد بود و این زیان در مالیات تعلق گرفته به شرکت در سالهاي مالی آینده محاسبه 

  .نخواهد شد
  

  متقاضیي ها شرکتنحوه درخواست معافیت مالیاتی ) ب
  
  بنیان چیست؟ي مالیاتی مدنظر قانون دانشها معافیتفرآیند استفاده از  .6- 1

بنیان به عنوان شرکت و موسسات دانش ها شرکتیی که در کارگروه ارزیابی و تشخیص ها شرکت :پاسخ
الزم است در پایان هر سال با توجه اند  و یا نوپا تایید شده بنیان دانشکننده کاال و خدمات  بنیان تولیددانش

به کارتابل خود مراجعه ) http://www.daneshbonyan.irوب سایت (هاي کارگروه به اطالعیه
هاي مربوط به هر شرکت نموده و پس از به روز رسانی اطالعات خود و همچنین تکمیل تعهدنامه

دبیرخانه کارگروه نیز پس از بررسی و تایید اطالعات شرکت و . درخواست خود را به دبیرخانه ارسال نماید
بنیان را به همراه ي دانشها شرکتشرکت در شهریور ماه هر سال اسامی به روز رسانی کاال و خدمات 

الزم به توضیح است که در . نمایدبنیان آنها به سازمان امور مالیاتی ارسال میهاي دانشمصادیق فعالیت
صورت عدم مراجعه شرکت به کارتابل و ارائه درخواست معافیت مالیاتی در پایان هر سال، دبیرخانه 

  .نسبت به ارسال محصوالت شرکت به سازمان امور مالیاتی و پیگیري معافیت شرکت نخواهد داشتتعهدي 
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   :دهدرا نمایش می ها شرکتبه طور کلی جدول زیر فرآیند ساالنه ارزیابی معافیت مالیاتی 
  
  

 فرآیند ها فعالیت

مشاهده محصوالت و -1  تایید موردمراجعه به کارتابل و بررسی محصوالت 
  اطالعات و تعهدنامه مربوط  به روز رسانی و ارسال  ارسال اطالعات

  بررسی اولیه اطالعات
  بررسی اولیه-2

  نمودن کارگزار و سردبیر در صورت نیاز مشخص

  محصوالت جدیدتوسط سردبیر بررسی
  ارزیابی مالیاتی-3

  بنیان دانشنام تجاري و یا تفکیک محصوالت / ارزیابی محصوالت جدید

  نهایی بررسی-4  نهایی محصوالت تایید شده ارزیابی/ توسط ممیز ارزیابی نهایی شرکت

  اعالم محصوالت نهایی-5  محصوالت به شرکت جهت درج در اظهانامه مالیاتی اعالم اسامی

هاي ي اظهارنامه مالیاتی و درج درآمد و هزینهها معافیتتکمیل جدول 
شرکت با توجه به محصوالت تایید شده از زمان تایید شرکت در  بنیان دانش

  کارگروه

تکمیل اظهارنامه توسط  -6
  شرکت

ارسال اطالعات به -7 آنها بنیان دانشو مصادیق فعالیتهاي  بنیان دانشي ها شرکتاعالم اسامی 
  سازمان امور مالیاتی

  
ي مورد تایید را جهت درج ها شرکتبنیان گروه چه زمانی کاال و خدمات دانشدبیرخانه کار .7- 1

 کند؟در اظهارنامه مالیاتی به شرکت اعالم می
سال اسامی کاال و  کارگزاران مالیاتی حداکثر تا پایان خرداد ماه هردبیرخانه کارگروه با توجه به ارزیابی  :پاسخ

  .دنمایاطالع رسانی می بنیان دانشخدمات مورد تایید هر شرکت را از طریق کارتابل شرکت در سامانه 
  
ي مورد تایید را به سازمان ها شرکتبنیان گروه چه زمانی کاال و خدمات دانشدبیرخانه کار .8- 1

 کند؟امور مالیاتی کشور اعالم می

و  ها شرکتهر سال اسامی  در نیمه دومبنیان ي دانشها شرکتکارگروه پس ارزیابی و تایید محصوالت  :پاسخ
- بنیان آنها به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال میهاي دانشبه همراه مصادیق فعالیتبنیان را موسسات دانش

  .نماید تا سازمان امور مالیاتی بر اساس این اسامی اقدامات الزم را به انجام رساند
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قانون  3معافیت مالیاتی ماده  باشد، براي دریافتیی که اطالعات آنها محرمانه میها شرکت .9- 1

  اید اقدام نمایند؟از چه طریقی ب
بنیان به شد الزم است با مرکز مشاوره دانشبایی که به نحوي اطالعات آنها محرمانه میها شرکتتمامی  :پاسخ

  .تماس حاصل نمایند تا راهنمایی الزم انجام شود 02183533030شماره 
  
همچون معافیت  ي مالیاتی دیگرها معافیتتوانند از بنیان میدانش يها شرکتآیا  .10- 1

  ؟استفاده کنند) نون مالیات مستقیمقا 132ماده ( برداريداراي پروانه بهرهي ها شرکت
و  ها شرکتنامه اجرایی قانون حمایت از  آیین 22ا توجه به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده له؛ بب :پاسخ

 صرفا مربوط به درآمدهاي )قانون 3ماده (بنیان ي دانشها شرکت مالیاتی يها معافیتبنیان،  مؤسسات دانش
لذا  .گردد بنیان بوده که توسط کارگروه به سازمان امور مالیاتی ارسال میهاي دانشمصادیق فعالیت ناشی از

با این . ها مشمول مالیات گرددممکن است که بخشی از درآمدهاي شرکت معاف شده و ما بقی فعالیت
 قانون مالیات مستقیم 132همچون ماده  دیگر قانوني ها معافیتو موسساتی که مشمول  ها شرکتوجود 

استفاده نمایند، مشروط بر  ها معافیتهاي خود از دیگر توانند براي تمام و یا بخشی از فعالیتباشند، میمی
به عبارتی در زمان تکمیل . اینکه شرکت براي هر بخش از درآمد خود صرفا از یک معافیت استفاده نماید

، شرکت هر درآمد خود را باید تنها در یک )6جدول ( ها معافیتی در جدول مربوط به اظهارنامه مالیات
  .ردیف از جدول وارد نماید

  
موسسات و  ها شرکتقانون حمایت از  3آیا ارسال تعهدنامه اعطاي معافیت مالیاتی ماده  .11- 1

 است؟قانون الزامی  3ي متقاضی معافیت مالیاتی ماده ها شرکتبنیان براي تمامی  دانش

قانون الزم است تا تعهدنامه اخذ معافیت  3ي متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی ماده ها شرکتتمامی  بله، :پاسخ
الزم به ذکر است که در . مالیاتی را در پایان هر سال از طریق کارتابل خود به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند

نسبت به معرفی محصوالت شرکت به سازمان امور  صورت عدم ارسال تعهدنامه مذکور، کارگروه تعهدي
  .مالیاتی نخواهد داشت

  بنیان دانشو موسسات  ها شرکتقانون حمایت از  3لینک تعهدنامه اعطاي معافیت مالیاتی ماده 
  
الزم است میزان معافیت را در  ها شرکت 3با توجه به تعهدنامه اعطاي معافیت مالیاتی ماده  .12- 1

 هایی هزینه نمایند؟چه زمینه

برداري از کل به منظور بهره نمایند موظفندقانون استفاده می 3یی که از معافیت مالیاتی ماده ها شرکت :پاسخ
مرتبط با کاال و (هاي زیریک یا چند مورد از زمینهدر بنیان خود یت مالیاتی براي توسعه حوزه دانشمبلغ معاف

ها در صورت مراجعه کارگزار در الزم به ذکر است که گزارش هزینه. هزینه نماید) خدمت تایید شده شرکت



 

38 

 

 فرآیند ارائه تسهیالت مالیاتی

تواند شرکت را مراحل مختلف ارزیابی باید قابل ارائه باشد و در صورت عدم توجه به این موضوع دبیرخانه می
 :حذف نماید بنیان دانشي ها شرکتلیست  از

 کاربردي؛ یا بنیادین تحقیقات انجام .1

 تولید محصول جدید مبتنی بر تحقیق و توسعه؛   .2

هاي بهبود ویژگی(بنیان فعلی مجري نشبهبود و ارتقاي کیفی یا بهبود فرآیند تولید محصوالت دا  .3
  ؛...)کیفی، اخذ و پیاده سازي استانداردهاي کیفی محصول و

 خرید تجهیزات آزمایشگاهی یا تجهیزات بخش تحقیق و توسعه؛  .4

 ؛بنیان دانشآموزش و توانمندسازي نیروي انسانی شاغل در تحقیق و توسعه محصوالت   .5

بندي، بهبود بود کیفیت بستهتوسعه بازاریابی، به(بنیان و یا صادرات توسعه بازار داخلی محصول دانش  .6
هاي بین المللی، اخذ بنیان در نمایشگاهفروش، عرضه محصوالت دانشت پس از کمیت و کیفیت خدما

هاي کشورهاي مقصد، ثبت پتنت بین المللی،  مجوزهاي ضروري، اخذ استانداردهاي داخلی و تأییدیه
 ؛...)ایجاد نمایندگی داخلی یا خارج از کشور و

تی تایید شده توسط سازمان از میزان معافیت مالیا) درصد 50(همچنین شرکت الزم است حداقل نیمی 
سال از شرکت خارج ننموده؛ و حداکثر  2را به مدت ) مندرج در برگ تشخیص مالیاتی(امور مالیاتی 
  در افزایش سرمایهپس از صدور برگ قطعی مالیاتی، با انجام تشریفات قانونی الزم ماه  6ظرف مدت 

بتی و قانونی مربوط در زمان مراجعه الزم به توضیح است که مستندات ث. بعدي شرکت اعمال نماید
  کارگزار از شرکت دریافت خواهد شد

  
ي متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی الزم است نظام نامه مالی مشخصی داشته ها شرکتآیا  .13- 1

 هاي خود تعهدنامه نظام نامه مالی را ارائه دهند؟باشند و براي فعالیت
ي متقاضی ها شرکت، 94قانون در سالی مالی  3تعهدنامه اعطاي معافیت مالیاتی ماده  3بند  با توجه به بله، :پاسخ

نامه رویه داشته باشند و طبق نظام حسابداري خود وحدت و مالی عملیات زمینه در معافیت مالیاتی الزم است
نامه موظف است نظام شرکت(نماید قدام جاري خود ا و مالی، عملیاتی هايمالی مشخص نسبت به ثبت فعالیت

بنیان، تهیه نموده و و موسسات دانش ها شرکتنامه مالی موجود در وب سایت لی خود را با توجه به نمونه نظامما
ت در را در زمان درخواست معافی "بنیانو موسسات دانش ها تشرکدارا بودن نظام نامه مالی در "تعهدنامه 

  ).بنیان بارگذاري نمایدکارتابل خود در سامانه دانش
  
قانون چه زمانی الزم است، اظهارنامه  3ي متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی ماده ها شرکت .14- 1

 مالیاتی خود را به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند؟
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در (مرداد ماه  15قانون الزم است حداکثر تا  3متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی ماده ي ها شرکت :پاسخ
  .به دبیرخانه ارسال نمایند) صورتی که سال مالی شرکت آخر سال شمسی باشد

  
در جدول معافیت اظهارنامه مالیاتی  3ي متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی ماده ها شرکت .15- 1

 کنند؟چه بخشی را باید تکمیل 

بنیان از تاریخ صدور تاییدیه در کارگروه و موسسات دانش ها شرکتي مالیاتی ها معافیتبه اینکه  توجهبا  :پاسخ
به خصوص موارد مربوط به (قابل اعمال است، شرکت الزم است در تمامی مراحل تکمیل اظهارنامه مالیاتی 

مندرج در (، تاریخ تأیید )اظهارنامه مالیاتی 6جدول شماره  15بنیان، ردیف ي دانشها شرکتمعافیت مالیاتی 
  .هاي مورد تأیید در کارگروه را رعایت نمایدو مصادیق فعالیت) بنیانو موسسات دانش ها شرکتوب سایت 

  
را باید در اظهارنامه مالیاتی  هاییبخشي متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی چه ها شرکت .16- 1

 مایند؟ن تکمیل

بنیان و و موسسات دانش ها شرکتیی که مورد تأیید کارگروه ارزیابی و تشخیص ها شرکتآن دسته از  :پاسخ
مشخص، بخش مربوط به معافیت  قرار گرفته است، باید در اظهارنامه مالیاتی سال مالی  نظارت بر اجرا 

الزم به ذکر است  .تکمیل نمایند )15ردیف / جدول درآمدهاي معاف( 6بنیان را در جدول ي دانشها شرکت
بنیان تایید شده توسط هاي دانشکه در این قسمت میزان درآمد، هزینه و سود معاف باید مصادیق فعالیت

 .ها باشدگروه مالك تفکیک درآمدها و هزینهکارگروه از زمان تایید شرکت در کار

بنیان، میزان فروش ر محصوالت غیر دانشیزان فروش سایالزم است عالوه بر اظهار م ها شرکتهمچنین این 
 در جدول مربوطه در اظهارنامه به تفکیک محصوالت تأیید شده بنیان خود را نیزمحصوالت دانش

 .اعالم نمایند) ترتیب بیشترین فروشانواع محصوالت اصلی به  :19جدول(
  
 استفاده نمایند؟ي متقاضی معافیت مالیاتی الزم است که از حسابرسان مالی ها شرکتآیا  .17- 1

- اعم از دانش(ها ی که درآمد کل شرکت در همه زمینهدر صورت 94تعهدنامه سال مالی  8با توجه به بند  :پاسخ

باشد، شرکت موظف است ضمن می  بیش از ده میلیارد  ریالدر سال مالی گذشته ) بنیانبنیان و غیر دانش
با یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه  "مالی  اطالعات  به  رسیدگی  توافقی  هايروش  اجراي" انعقاد قرارداد

 هر سال پایان اسفند ماهحداکثر تا  قرارداد منعقد شدهو ارسال  )عضو حقوقی جامعه(حسابداران رسمی ایران 
گزارش مربوط به این قرارداد را به همراه اظهارنامه  ،)قسمت بارگذاري اسناد مالیاتی(از طریق کارتابل شرکت 

دبیرخانه کارگروه ارسال به  هر سال ماه تیریمه اول پایان نحداکثر تا هاي مالی، لیاتی منطبق بر صورتما
  به  رسیدگی  توافقی  روشهاي  اجراي"الزم به ذکر است که قرارداد مربوط باید منطبق بر قرارداد نمونه . نماید

 .باشد بنیان دانشو موسسات  ها شرکتآورده شده در وب سایت  "مالی  اطالعات

  "مالی  اطالعات  به  رسیدگی  توافقی  روشهاي  اجراي"نمونه قرارداد لینک 
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 ها شرکتبنیان توانند از محصوالت دانشچگونه میبنیان ي دانشها شرکتحسابرسان مالی  .18- 1

 مطلع گردند؟

هاي توافقی اجراي روش"توانند با ارسال نامه آورده شده در پیوست قرارداد حسابرسان مالی می :پاسخ
الت مورد تایید شرکت از محصو سه ماهه اول هر سالبه دبیرخانه کارگروه در  "رسیدگی به اطالعات مالی

بنیان با لحاظ موارد فوق در پاسخ به و موسسات دانش ها شرکتالزم به ذکر است که امور  .مطلع گردند
  .حسابرس مالی و مالیاتی پاسخ رسمی خواهد داد

  "مالی  اطالعات  به  رسیدگی  توافقی  روشهاي  اجراي"نمونه قرارداد لینک 
  
  به  رسیدگی  توافقی  هايروش  اجراي"حسابداران رسمی نسبت به قرارداد آیا جامعه  .19- 1

 باشد؟آگاهی داشته و این قرارداد مورد تایید این جامعه می "مالی  اطالعات

با همکاري کارشناسان دبیرخانه کارگروه  "هاي توافقی رسیدگی به اطالعات مالیاجراي روش"قرارداد  :پاسخ
می تهیه و تنظیم گردیده است و با توجه به اینکه این قرارداد جنبه توافقی دارد، نیازي به و جامعه حسابداران رس

الزم به ذکر است . با جامعه حسابداران رسمی نداشته و باید بین حسابرس و شرکت به توافق انجامد هماهنگی
کاري کمتر این قرارداد نسبت که مبلغ قرارداد نیز به صورت توافقی با حسابرس خواهد بود که با توجه به حجم 

  .از مبلغ حسابرسی مالی خواهد بودبه حسابرسی مالی مبلغ قرارداد درصدي 
  
اي تشکیل هاي تخصصی ویژهاتی گروهبنیان در ادارات امور مالیي دانشها شرکتآیا براي  .20- 1

  شده است؟
شرکت ) 1199(مربوط به اسامی  1394آبان  24 مورخ  84/94/200در بخشنامه شمارههمان طور که  :پاسخ
به آن تصریح شده است با توجه به اهمیت  1393آبان ماه  24مورخ  93/93/200بخشنامه و همچنین  بنیان دانش

لیاتی امور مابنیان، ادارات کل دانش و موسسات ها شرکتهاي مالیاتی موضوع و لزوم بررسی تخصصی پرونده
هاي رسیدگی متشکل از ماموران مالیاتی ي مزبور را به گروهها شرکتهاي مالیاتی رسیدگی و تشخیص پرونده

داراي تخصص در این خصوص محول نموده تا به صورت گروهی و متمرکز مورد رسیدگی و تشخیص قرار 
  .گیرند

ور مالیاتی استان و شهر خود، از گروه تخصصی ویژه توانند با مراجعه به اداره امبنیان میي دانشها شرکتلذا 
  .اطالع یابند بنیان دانشي ها شرکت

  
بنیان که از طرف نه به اطالعات کاال و خدمات دانشممیزان سازمان امور مالیاتی چگو .21- 1

 معاونت علمی و فناوري به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است، دسترسی دارند؟
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 مورخو بخشنامه  93/93/200به شماره  1394آبان  24 مورخهاي سازمان امور مالیاتی با توجه به بخشنامه :پاسخ
هر شرکت معرفی شده به سازمان امور  بنیان دانشمصادیق فعالیتهاي   93/94/200به شماره  1393آبان  24

ها ه پیوست بخشنامهتوانند با مراجعه بباشد و ممیزان میها موجود میهاي پیوست این بخشنامهمالیاتی در لیست
هاي الزم براي درج الزم به ذکر است پیگیري. بنیان مطلع گردندي دانشها شرکتاز کاال و خدمات 

و ارائه آنها به ممیزان سازمان امور  ها شرکتهر شرکت در کارتابل اختصاصی  بنیان دانشخدمات /کاالها
  .باشدمالیاتی در حال انجام می

  
توانند به تایید کارگروه رسیده بودند، از چه طریقی می 1392مالییی که در سال ها شرکت .22- 1

  را پیگیري نمایند؟ 1392معافیت مالیاتی خود در سال مالی 
شرکت پیوست  40اند و اسامی آنها در لیست مورد تایید کارگروه بوده 1392ال یی که در سها شرکت :پاسخ

توانند از طریق این باشد، میموجود می 93/94/200به شماره  1393آبان  24 مورخبخشنامه سازمان امور مالیاتی 
  .خود را پیگیري کنند 1392بخشنامه معافیت مالیاتی سال مالی 

  1393 ان ماهآب 24مورخ  93/93/200لینک بخشنامه 
  
توانند به تایید کارگروه رسیده بودند، از چه طریقی می 1393یی که در سال مالی ها شرکت .23- 1

  را پیگیري نمایند؟ 1393معافیت مالیاتی خود در سال مالی 
شرکت  1199مورد تایید کارگروه بوده اند و اسامی آنها در لیست  1393یی که در سال ها شرکت :پاسخ

توانند از باشد، میموجود می 93/93/200به شماره  1394آبان  24 مورخپیوست بخشنامه سازمان امور مالیاتی 
  .خود را پیگیري کنند 1393طریق این بخشنامه معافیت مالیاتی سال مالی 

  1394آبان  24 مورخ  84/94/200لینک بخشنامه شماره
  

  هاي علم و فناوريمستقر در پارك متقاضیي ها شرکت) ج
  
 الزم است، )و یا مناطق آزاد(هاي علم و فناوري در پاركمستقر بنیان ي دانشها شرکتآیا  .24- 1

  ؟قانون به کارگروه مراجعه نمایند 9براي استفاده از معافیت ماده 
قانون ) 9(آیین نامه اجرایی ماده بر اساس ،هاي علم و فناوريدر پاركمستقر  و موسسات ها شرکتخیر،  :پاسخ

قانون چگونگی اداره ) 13(توانند از معافیت مالیاتی موضوع مادهمی ،بنیان و مؤسسات دانش ها شرکتحمایت از 
نامه اجرایی ماده دي آن با رعایت سایر مقررات آیینهاي بعو اصالحیه 1372تجاري صنعتی مصوب مناطق آزاد 

لذا در صورتی که شرکت مورد بررسی در یکی از  ،نمایند قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه استفاده  47
مربوط جهت الیاتی مباشد نیازي به بررسی آن توسط کارگزار  هاي علم و فناوري کشور مستقر میپارك



 

42 

 

 فرآیند ارائه تسهیالت مالیاتی

الزم به ذکر است . بنیان نخواهد بودو موسسات دانش ها شرکتقانون  3ي مالیاتی ماده ها معافیتدریافت 
و  1372ي مستقر در مناطق آزاد نیز از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري صنعتی مصوب ها شرکت

و  ها شرکتمراجعه به کارگروه ارزیابی و تشخیص  هب ياصالحیه هاي بعدي آن برخوردار خواهند بود و نیاز
  .ندارند بنیانموسسات دانش

  
بنیان که در پارك ي دانشها شرکتان مستقر در پارك و بنیي دانشها شرکتتفاوت اصلی  .25- 1

  مستقر نیستند، چیست؟
- و موسسات دانش ها شرکتمورد تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت بنیان دانشي ها شرکت :پاسخ

 ها شرکتحمایت از قانون   3از ماده  توانندبراي استفاده از معافیت مالیاتی، میکه در پارك مستقر نیستند  بنیان
   .استفاده نمایند بنیانو موسسات دانش

- اند، میناوري که به تایید کارگروه رسیدههاي علم و فبنیان مستقر در پاركي دانشها شرکتدر حالی که 

 مورخبا توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی  قانون استفاده نمایند و 9و 3ماده  توانند همزمان از معافیت مالیاتی
قانون مانع از اعمال معافیت موضوع ) 3(اعمال معافیت موضوع ماده  ،93/93/200به شماره  1394آبان  24

صدور مجوز توسط  علم و فناوري از تاریخ هايمستقر در پارك درخصوص واحدهاي فناوري قانون) 9(ماده
هاي مذکور در مجوز که صرفاً در پارك هايپارك و نسبت به درآمدهاي حاصل از فعالیت) رئیس(مدیریت 

هر بخش از درآمدهاي  براي ها شرکتالزم به توضیح است که این . یابد، نخواهد بودعلم و فناوري تحقق می
ي اظهارنامه باید هر بخش ها معافیتدر زمان تکمیل جدول  ت استفاده نمایند ود از یک معافیتواننخود تنها می

  .از درآمد را به تفکیک در یک ردیف قرار دهند
  .در جدول زیرتوضیحات این دو ماده قانونی به تفکیک بیان شده است

معافیت مالیاتی 
 3موضوع ماده 

  قانون

مورد تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت  بنیان دانشي ها شرکتبراي  -  1
  .می باشد بنیان دانشو موسسات  ها شرکت

  .سال از زمان تایید شرکت اعمال خواهد شد 15به مدت  -  2

اجرایی قانون و طی بخشنامه  نامه آیین 22مقررات اجرایی آن در دستورالعمل ماده  –  3
  .ابالغ شده است 16/11/1392ص مورخ /20384/200شماره  

اقدام  94/08/24مورخ  200/94/84بر اساس بخشنامه شماره  1393براي سال مالی  –  4
  .می شود

معافیت مالیاتی 
 9موضوع ماده 

نیز  وبراي واحدهاي پژوهشی، فناوري و مهندسی مستقر در پارك علم و فناوري  - 1
  .باشد میکارکنان شاغل در واحدهاي یاد شده 
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سال از تاریخ صدور مجوز توسط رئیس پارك علم و فناوري با تعامل  20به مدت  -  2  قانون
 . با اداره کل مالیاتی ذیربط اعمال می شود

بخشنامه و  92/05/20ص مورخ /200/9113مقررات اجرایی آن در بخشنامه شماره  –  4
  .ابالغ شده است  22/01/95مورخ  200-95- 04: شماره

  
هاي علم و فناوري در اظهارنامه مالیاتی خود، چه مواردي را ي مستقر در پاركها شرکت .26- 1

 باید رعایت نمایند؟ 

بنیان در خصوص و موسسات دانش ها شرکتقانون حمایت از ) 9(موضوع ماده  با توجه به اینکه :پاسخ
هاي علم و فناوري بوده که از تاریخ صدور مجوز توسط واحدهاي پژوهشی، فناوري و مهندسی مستقر در پارك

هاي هاي مذکور در مجوز که صرفا در پاركپارك و نسبت به درآمدهاي حاصل از فعالیت) رئیس(مدیریت 
اظهارنامه ) ها معافیتجدول ( 6جدول  16الزم است ردیف  ها شرکتاین . باشد، مییابدو فناوري تحقق می علم

همچنین در صورتی که شرکت مستقر در پارك مورد . هاي مذکور تکمیل نمایندمالیاتی را با توجه به فعالیت
به دبیرخانه ارسال نموده است، در ردیف  باشد و درخواست استفاده از معافیت مالیاتی خود راتایید کارگروه می

. بنیان مورد تایید خود را اعالم نمایدهاي محصوالت دانشرآمدها و هزینهجدول مذکور الزم است د 15
هاي شرکت الزم است درآمدها و هزینه 16و  15هاي ردیف ها و هزینههمچنین در صورت هم پوشانی درآمد

  .نماید ه تفکیک در این جدول واردمشخص را ب
  
براي استفاده سریعتر از معافیت مالیاتی الزم است چه اصول مالی و حسابداري را  ها شرکت .27- 1

 رعایت نمایند؟

ي ها شرکتبنیان براي سهولت اجراي فرآیند معافیت خود الزم است همانند تمامی ي دانشها شرکت :پاسخ
  :باشدنمایند که برخی از این  موارد به شرح زیر میدیگر قوانین و اصول مرتبط به سازمان امور مالیاتی را رعایت 

  پلمپ نماید 94را تا قبل از اتمام سال  95شرکت دفاتر مالی سال. 

  تحریر دفاتر مورد تایید وزارت امور  نامه آییندر جهت تحریر دفاتر مالی شرکت مطابق با
 .اقتصاد و دارایی، تمهیدات الزم انجام شود

 هاي قانون مالیات 110به استناد ماده حساب سود و زیان متکی به دفاتر ترازنامه و ، اظهارنامه
 21اي مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده مه دورهمستقیم و همچنین اظهارنا

 .قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی ارسال گردد

 قانون مالیاتهاي مستقیم  86اتی موضوع ماده لیست حقوق کارکنان شرکت به سازمان امور مالی
 .ارائه گردد
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  هاي مستقیم به سازمان مربوط مکرر قانون مالیات 169صورت معامالت فصلی موضوع ماده
 .ارائه شود

  
بنیان خود در فاکتورها و یا زمان درج نام تجاري محصوالت دانشدر  ها شرکتآیا  .28- 1

 رعایت نمایند؟قراردادهاي فروش الزم است اصول مشخصی را 

بنیان قواعد زیر را ارائه فاکتور  فروش محصوالت دانششرکت الزم است در زمان درج نام تجاري و  :پاسخ
  :رعایت نماید

  شرکت در کلیه اسناد مالی خود پس از زمان تایید توسط کارگروه، اعم از قراردادهاي
خدمت تایید شده، فقط از /هاي فروش، اسناد و دفاتر مالی، براي هر کاال فروش، صورتحساب

پس از تایید مورد تایید کارگروه در زمان ارزیابی که در کارتابل هر شرکت (یک نام تجاري 
 .استفاده کرده باشد) باشدقابل مشاهده می 

 ي تایید شده بر مبناي ها شرکتهاي قانون مربوط از با توجه به اینکه برخی حمایت
ط به هر یک از باشد، شرکت الزم است فاکتورهاي مربو خدمات تایید شده شرکت می/کاال

بنیان خود را که توسط کارگروه تایید شده است، صرفا تحت عنوان خدمات دانش/کاالها
خدمت / م تجاري براي یک کاالبه فروش رسانده و از ذکر چند نا) برند(نام تجاري  یک

همچنین الزم است در فاکتورهاي فروش، مواردي همچون نام . بنیان خودداري نمایددانش
با رعایت (فروشنده  /فروشنده، شماره اقتصادي خریدار /فروشنده، شناسه ملی خریدار /خریدار

هاي اجرایی هاي مستقیم و دستورالعملمکرر قانون مالیات 169ع ماده موارد مندرج در موضو
فروشنده و  /فروشنده، تلفن خریدار /فروشنده، کدپستی خریدار /، آدرس دقیق خریدار)آن

ي موردنظر در صورتی اعمال خواهد شد که شرکت، ها معافیت. تاریخ فروش را لحاظ نماید
هاي اجرایی هاي مستقیم و دستورالعملقانون مالیاتمکرر  169موارد مندرج در موضوع ماده 

ه با مراجع تواند پس از تایید کارگروه، میشرکت الزم به ذکر است ( آن را رعایت کرده باشد
خود را در قسمت بنیان و مورد تایید دانشخدمت  /بنیان، کاالبه کارتابل خود در سامانه دانش

 ).ایدمشاهده نم» خدمات ارزیابی شده/کاال«

  

  هاسایر حمایت) د
  
 باشد؟نحوه استفاده از مشاوران تخصصی مالیاتی دبیرخانه کارگروه به چه صورتی می .29- 1
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خود را پیرامون  مالیاتی سواالت 09199553030 توانند از طریق شماره تماس بنیان میي دانشها شرکت :پاسخ
 :مطرح نمایندبنیان و موسسات دانش ها شرکتموضوعات زیر با مشاوران مالیاتی 

  ها شرکتمشکالت مربوط به تکمیل اظهارنامه و دفاتر مالی  
 چگونگی تکمیل اظهارنامه  
 مالیاتی  مشکالت استفاده از معافیت 

- ي دانشها شرکتتوانند از طریق مرکز مشاوره می ها شرکتهمچنین در صورت استفاده از مشاور حسابرسی 

  . اقدام فرمایند 02183533030شماره تماس  ابنیان ب
  
-بنیان به چه صورت میي دانشها شرکتاستفاده از تخفیف نرم افزارهاي حسابداري براي  .30- 1

 باشد؟

هاي ویژه براي ي نرم افزاري و تهیه بستهها شرکتهاي انجام شده با برخی از با توجه به هماهنگی :پاسخ
توانند با مراجعه به متقاضی استفاده از نرم افزارهاي حسابداري میي ها شرکتبنیان، ي دانشها شرکت
  .بنیان استفاده نمایندي دانشها شرکتهاي در نظر گرفته شده براي ي نرم افزاري مشخص از تخفیفها شرکت

  لینک مربوط به نرم افزارهاي حسابداري
  
بنیان تائید نشدند، براي ي دانشها شرکتي متقاضی که از سوي کارگروه ارزیابی ها شرکت .31- 1

  توانند استفاه کنند؟ توسعه فناوري خود از چه مزایاي دیگري می
  :هاي زیر استفاده کنند توانند از حمایت ي تائید نشده میها شرکت  :پاسخ
ي ها معافیتهاي فناوري و استفاده از مزایاي مناطق آزاد در خصوص روابط کار،  استقرار در پارك) الف

  المللی گذاري خارجی و مبادالت مالی بین مالیاتی، عوارض، سرمایه
  هاي اولیه  هاي مراکز رشد براي پیگیري ایده استقرار در مراکز رشد و استفاده از حمایت) ب
هاي  استفاده از منابع داخلی صندوق(هاي غیردولتی پژوهش و فناوري  یالت مالی صندوقاستفاده از تسه) ج

  )غیردولتی پژوهش و فناوري
  
اي در حوزه بیمه تأمین اجتماعی  بنیان بر اساس قانون، مزایاي ویژه ي دانشها شرکتآیا  .32- 1

  کارکنان دارند؟
بنیان در حوزه بیمه  ي دانشها شرکتاي براي  بنیان، مزیت ویژه ي دانشها شرکتدر قانون حمایت از  :پاسخ

هاي  نامه البته بر مبناي بخش. کند تفاوتی نمی ها شرکتتأمین اجتماعی کارکنان مصوب نشده است و با سایر 
  .است اجتماعی، امکان استفاده از برخی مزایا وجود دارد که این موضوع در حال پیگیري  داخلی سازمان تأمین
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  هاي دانش بنیان در محدوده شهرهاي بزرگشرکتاستقرار فرآیند  .2
  
  مهمترین مصوبات در ارتباط با استقرار واحدهاي صنعتی و تولیدي چیست؟  .1- 2

و واحدهاي تولیدي  ها شرکتتعیین مکان مناسب براي فعالیت، عاملی کلیدي و تاثیرگذار بر عملکرد  :پاسخ
محیطی صورت پذیرد، زیرا در غیر اینصورت  است که البته الزم است با توجه به مالحظات و ضوابط زیست

نین و مصوباتی در این حوزه رو از چندین دهه قبل، همواره قوا از این. ممکن است مخاطراتی در پی داشته باشد
محیطی،  هاي زیست گذاران در نظر گرفته شده است تا ضمن جلوگیري از وارد آمدن آسیبتوسط سیاست

 . شرایطی فراهم آوردند که بنگاه ها بتوانند به خوبی به فعالیت بپردازند

، 1ي هیئت وزیران مصوبهدر این . ، اولین مصوبه در زمینه محدودیت استقرار صنایع تصویب شد1346در سال
کیلومتري ممنوع، و ایجاد صنایع منوط به اجازه هیئت  120اصوالً ایجاد صنایع در تهران و حومه، تا شعاع 

گاه لغو نشد و تبدیل به مبناي اصلی استقرار صنایع در این مصوبه پس از تصویب، هیچ. وزیران شده است
ا، صرفاً به تهران محدود نشد و به سایر شهرها نیز تسري هاعمال این محدودیت. محدوده و حریم تهران شد

هاي صنعتی در شهرهاي تبریز، و در خارج از شهرك 2کیلومتري اصفهان 50استقرار صنایع در شعاع . یافت
که البته این محدودیتها براي همه صنایع نبود و  3کیلومتري ممنوع شد 30شیراز، اهواز، اراك، مشهد تا شعاع 

  ).3لینک) (2لینک) (1لینک(خاص با تصویب هیئت وزیران از این ممنوعیت مستثنی شدند  برخی صنایع
بنیان، مجازند در  و موسسات دانش ها شرکتقانون حمایت از ) 8(بنیان،  طبق ماده  ي دانشها شرکتاز آنجه که 

محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر شوند، پس از جلسات متعددي که 
نعت، معدن و تجارت و سازمان جمهور، وزارت ص میان مدیران و کارشناسان معاونت علمی و فناوري رئیس

- ضوابط استقرار واحدهاي صنایع پیشرفته و فعالیت«حفاظت محیط زیست برگزار شد، مصوبه فعلی تحت عنوان 

در هیئت محترم وزیران به تصویب  15/9/1394ه مورخ 48608ت /120997تهیه و به شماره » بنیان هاي دانش
هاي زیست  رده( بنیان در این مصوبه ضوابط زیست محیطی براي استقرار محصوالت دانش). لینک(رسید 

  .مشخص شده است) محیطی بود
  
براي چه ) لینک(»بنیان انشهاي د ضوابط استقرار واحدهاي صنایع پیشرفته و فعالیت«مصوبه  .2- 2

  یی کاربرد دارد؟ها شرکت

                                                        
  کیلومتري تهران 120در مورد شعاع  20/3/1346مصوبه مورخ 1
، 1392اي درسال  ، لغو شد و هیئت وزیران طی مصوبه1359ي خاصی از صنایع با مصوبه شوراي انقالب در سال  که البته این محدودیت براي دسته2

  )2لینک) (1لینک(. باشد تاکید کرد که مصوبه شوراي انقالب همچنان به قوت خود باقی می
  )لینک( 16/12/1390برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور مورخ "14در بند3
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جهت صدور جواز تأسیس و » بنیان هاي دانش ضوابط استقرار واحدهاي صنایع پیشرفته و فعالیت«مصوبه  :پاسخ
ي زیر کاربرد ها شرکتپروانه بهره برداري توسط وزارتین صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي، براي 

  :دارد
a. به دریافت جواز  شان، نیازیی که به دلیل ماهیت تولیدي فعالیتها شرکت :ي تولیديها شرکت

هایی از جنس خدمات فنی یی که صرفاً به فعالیتها شرکتبنابراین . برداري دارند تاسیس و پروانه بهره
باشند، نیازي به درخواست براي استفاده  سازي می پردازند و حداکثر تولید آنها در حد نمونه مهندسی می

دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت توانند از از مجوزهاي موردنظر این مصوبه ندارند و می
). لینک(برداري براي واحدهاي فنی مهندسی استفاده نمایند ي صدور جواز تأسیس و پروانه بهرهبرا

برداري  تواند با مراجعه به سامانه صدور پروانه بهره فناوري اطالعات، می  ي حوزهها شرکتهمچنین 
، پروانه بهره برداري  مختص خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کنند )لینک(افزار  نرم

 .بنیان براي این منظور ندارندي دانشها شرکتویژه  و نیازي به پیگیري فرایند

b. نام برده  مکانهاي مجازیی که در یکی از ها شرکت :هاي مجازي متقاضی مستقر در مکانها شرکت
به صورت -باشند  هاي مجاز را داشته شده در این مصوبه مستقر شده یا امکان استقرار در این مکان

با توجه به رده زیست محیطی  ها شرکتیعنی . توانند تقاضاي خود را ارائه دهند می -مالک یا مستاجر
هاي مجاز نام برده شده در  را براي استقرار در یکی از رده توانند تقاضاي خود فعالیت خود، صرفاً می

بنابراین دریافت جواز تاسیس و . ان داده شده است، ارائه دهنداین مصوبه که در جدول زیر نش) 2(ماده 
 .برداري در واحدهاي با کاربري اداري یا مسکونی یا غیره امکان پذیر نیست پروانه بهره

c. همانطور که در مقدمه ذکر : پردازند به فعالیت می شهرهاي با محدودیت استقراریی که در ها شرکت
شامل تهران، کرج، اصفهان، (ر شهرهاي داراي محدودیت استقرار یی که دها شرکتشد، آن دسته از 

که سایر شرایط مندرج در این  پردازند، در صورتی به فعالیت می) تبریز، شیراز، اهواز، اراك و مشهد
. برداري دریافت کنند توانند به موجب این مصوبه، جواز تاسیس و پروانه بهره مصوبه را داشته باشند، می

جز به منظور (هرها محدودیتی وجود ندارد و در نتیجه نیازي به استفاده از این مصوبه براي سایر ش
 .توانند استقرار یابند ندارند و طبق قوانین و مقررات موجود، می) استفاده از رده بندي پیوست مصوبه

  
به چه ) لینک(»بنیان هاي دانش ضوابط استقرار واحدهاي صنایع پیشرفته و فعالیت«مصوبه  .3- 2

  پردازد؟ مواردي می
به صورت » بنیان هاي دانش ضوابط استقرار واحدهاي صنایع پیشرفته و فعالیت«هاي مصوبه  مهمترین بخش :پاسخ

  :خالصه در جدول زیر آورده شده است
  توضیحات  ماده مربوطه  موضوع

 زیست، محیط صنعتی گیاهی، و دامی کشاورزي غذایی،(زیستی  فناوري .1  1مادههاي  حوزه
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  توضیحات  ماده مربوطه  موضوع
هاي فعالیت
  بنیاندانش

 )مولکولی فناوري زیست

 )مواد و محصوالت( نانو فناوري .2

 )ها سامانه و قطعات مواد،( فوتونیک و اپتیک .3

 اي رایانه افزارهاي سخت و کنترل الکترونیک، .4

 کامپیوتري افزارهاي نرم و وارتباطات اطالعات فناوري .5

 آزمایشگاهی و تولید ساخت، پیشرفته تجهیزات .6

  پیشرفته داروهاي .7
 پزشکی تجهیزات و ملزومات وسایل، .8

 )ها موشک ها، ماهواره ها، پرنده( هوافضا .9

 )تجدیدپذیر(نو انرژیهاي .10

هاي علوم شناختی؛ گیاهان دارویی و  حوزه در پیشرفته محصوالت .11
پتروشیمی؛ آب، خاك و هوا؛ معدن؛  و پاالیش گاز، کشاورزي؛ نفت،

  هاي دریایی؛ ساختمان و راهسازيفناوري

هاي مکان
  مجاز

این ) 2(ماده
) 3(مصوبه و ماده 

تصویب نامه 
شماره 

 39127ت/78946

هـ مورخ  
15/4/1390  

و فناوري و مراکز هاي علم  هاي صنعتی و کارگاهی، پاركکاربري -1رده
ها و نواحی صنعتی قانونی هاي دانش سالمت، و شهركرشد مصوب، شهرك

  مصوب شهري و روستایی داخل یا خارج محدودههاي صنعتی مجاز و مکان
هاي علم و  هاي صنعتی، پاركها و نواحی صنعتی و مکانشهرك - 3و 2رده

خارج از محدوده فناوري و مراکز رشد مصوب و شهرك هاي دانش سالمت 
  ها شروط به رعایت فواصل از سایر کاربريمصوب شهرها و روستاها م

هاي علم  هاي صنعتی، پاركها و نواحی صنعتی و مکانشهرك - 6و  5و  4رده
 خارج از حریمهاي دانش سالمت فناوري و مراکز رشد مصوب و شهرك و

  ها مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربري
 خارج از حریمواحدهاي این رده در  محل پیشنهادي جهت استقرار -7رده

زیست استان  شهر و روستا به صورت موردي توسط اداره کل حفاظت محیط
  .شود تعیین می

ي ها شرکت
داراي تولید 

در حد 
  3ماده

تحقیق و  فعالیتکه داراي  »بنیان دانشو موسسات  ها شرکت« - 3ماده
حد بنیان در تولید کاالهاي دانشبوده و به  طراحی مهندسیو  توسعه

نظیر واحدهاي فنی  (پردازند می )قبل از تولید انبوه(آزمایشگاهی، و سفارشی 
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  توضیحات  ماده مربوطه  موضوع
آزمایشگاهی و 

  سفارشی
 کاربري هاي مجازتوانند در و می شوند مشمول رده بندي نمی، )مهندسی

واقع در محدوده کلیه شهرها و از جمله ...) شامل کاربري هاي صنعتی و(
وزارت . هاي مجاز مستقر شونداستقرار و سایر مکانراي محدودیت شهرهاي دا

صنعت، معدن و تجارت مجاز است طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور 
  .جواز تأسیس و پروانه بهره برداري براي این واحدها اقدام نماید

مسئول تعیین 
مصادیق 

ي ها شرکت
مجاز براي 
استفاده از 

تسهیالت این 
  مصوبه

  5ماده

ي متقاضی استفاده از ها شرکتاین تصویب نامه، کلیه  5بر اساس ماده  - 5ماده 
بنیان و واحدهاي صنایع و موسسات دانش ها شرکتر، اعم از مجوزهاي فوق الذک

اجرایی قانون  نامه آیین) 3(کارگروه موضوع ماده پیشرفته، باید توسط 
و تجاري سازي نوآوري ها و  بنیان دانشو موسسات  ها شرکتحمایت از 

که به ریاست معاون علمی و فناوري رییس جمهور و با حضور  اختراعات
ت صدور جواز تأسیس و پروانه شود، تعیین و جهها تشکیل مینمایندگان دستگاه

  .برداري، به وزارتین صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي معرفی شوندبهره
ت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي طبق الزم به ذکر است وزارتین صنع

مقررات موجود، حسب مورد استعالمات الزم را از سازمان حفاظت محیط زیست 
  .کنند دریافت می

یی ها شرکت
با موضوع 

فعالیت فاقد 
  بندي رده

  6ماده

و موسسات  ها شرکتبندي براي واحدهاي صنایع پیشرفته و تعیین رده - 6ماده 
بندي پیوست ذکر نشده و آنها در فهرست رده فعالیتموضوع بنیان که دانش

واحدهاي صنایع برداري براي یري در خصوص صدور پروانه بهرهگ تصمیم
داراي جواز احداث شده و  قبل از تاریخ این تصویب نامهکه  پیشرفته

) 7(هستند، در کمیته موضوع ماده  برداريبهره حال در تأسیس بوده و
با حضور نماینده  15/4/1390هـ مورخ 39127ت/78946تصویب نامه شماره 

-ها انجام مییس جمهور و حسب نیاز سایر دستگاهمعاونت علمی و فناوري ری

  .شود

  7ماده  مالحظات

منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در خصوص تامین  - 7ماده
اعالم شده  سقف مصرف آببراي صنایع، از وزارت نیرو استعالم نموده و  آب

-و پروانه بهره از سوي وزارت نیرو براي هر منطقه را جهت صدور جواز تاسیس

رعایت اي که در فرآیند تولید نیازمند آب هستند، برداري براي صنایع پیشرفته
  .نماید
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  توضیحات  ماده مربوطه  موضوع

  8ماده
استفاده از اراضی زراعی و باغی در خارج از محدوده شهرها و شهرك  - 8ماده

قانون حفظ ) 1(ماده ) 1(ها منوط به اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 
  .و اصالحیه بعدي آن می باشد - 1374مصوب  -کاربري اراضی زراعی و باغ ها

هاي  رده
  زیست محیطی

  پیوست مصوبه
هاي فعالیت قابل قبول به تفکیک  محیطی حوزهدر پیوست مصوبه، رده زیست 

هاي مجاز براي استقرار ذکر شده است و مبناي تصمیم در مورد مکان
  .باشد ي متقاضی میها شرکت

  )لینک(مطالعه متن مصوبه و پیوست آن 
  
 برداري و جواز تاسیس چیست؟مزایاي دریافت پروانه بهره .4- 2

برداري بشوند، از مزایا و تسهیالت ذیل برخوردار  ي تولیدي که موفق به دریافت پروانه بهرهها شرکت :پاسخ
  :شوند می

 براي اینکه بتوانند عالمت استاندارد دریافت کنند، باید داراي  ها شرکت: (امکان دریافت استاندارد
 )لینک.) (ونی باشندبرداري یا پروانه فعالیت از مراجع قان جواز تاسیس، یا پروانه بهره

  امکان درج در لیست استعالم تولید داخل و برخورداري از مزایاي در نظر گرفته شده براي این
 محصوالت

 یا ) لینک(و ها نظیر سازمان غذا و دارنیاز ضروري براي دریافت مجوز از برخی سازمان پیش
 )لینک(سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

  به ( هاي مستقیمقانون مالیات 132ي مالیاتی نظیر معافیت موضوع ماده ها معافیتاستفاده از برخی
 )لینک( 4 )اجرایی این ماده نامه آیین 2ماده 3معدنی مذکور در تبصره استثناي واحدهاي تولیدي و

  قانون امور گمرکی جهت  119ي گمرکی موضوع بند غ ماده ها معافیتامکان برخورداري از
 )لینک(آالت خط تولید  ماشینواردات 

 لینک(ها و دریافت تسهیالت سهولت در مراجعه به بانک( 

 هاي دولتیهاي دستگاهو مزایدهمناقصات  سهولت حضور در 

 قانون  5طبق ماده : امکان افزایش نرخ تعرفه کاالهاي وارداتی جهت حمایت از ساخت داخل
توانند شرایط صدور و ورود کاالهاي هاي تولیدي می خانه اردات، وزارتمقررات صادرات و و

ها براي این امر، وضعیت  ترین معیارهاي وزارتخانه یکی از اصلی. مشابه تولید داخل را تعیین کنند

                                                        
کیلومتري مراکز   پنجاه کیلومتري مرکز اصفهان و سی ،کیلومتري مرکز تهران در شعاع یکصد و بیستالبته طبق تبصره دو این ماده، شرکتهاي مستقر  ٤

از این معافیت مالیاتی برخوردار   - داراي پروانه بهره برداري فناوري اطالعاتبه استثناي شرکتهاي  - استانها و شهرهاي داراي بیش از سیصد هزار نفر جمعیت
.باشند نمی  
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أسا توانند رمی ها شرکتچنین این هم). لینک(باشد  برداري می ي داراي پروانه بهرهها شرکتتولید 
 .  هاي تولیدي و سازمان توسعه تجارت مراجعه نمایندبراي این منظور به وزارتخانه

 لینک( جرائم مالیاتی  شود؛ نظیر بخشش برخورداري از تسهیالتی که به صورت مقطعی وضع می(  
  
هاي  ضوابط استقرار واحدهاي صنایع پیشرفته و فعالیت«بندي ذکرشده در مصوبه  رده .5- 2

 به چه معنا است؟»بنیان دانش

موضوع  "عتی و تولیديضوابط و معیارهاي استقرار واحدها و فعالیت هاي صن"مصوبه ) 3(طبق ماده  :پاسخ
هیئت وزیران، صنایع بر اساس شدت و ضعف  15/4/1390هـ مورخ 39127ت/78946شماره تصویب نامه 

با توجه به رده هر فعالیت،  اند که گانه قرار گرفته هاي هفت محیطی، در رده آلودگی و دیگر مسائل زیست
بایستی در  ها شرکتشود به گونه اي که با افزایش رده،  محدوده و مکانهاي مجاز براي استقرار آن تعیین می

  .مستقر شوند شهرها و روستاها مکان دورتري نسبت به محدوده 

 
- تهران با توجه به رده رشه کالنهاي مجاز براي استقرار صنایع در محدوده و حریم به عنوان مثال وضعیت مکان

داخل محدوده  که(گانه شهر تهران  22در داخل مناطق . هاي زیست محیطی در تصویر زیر نشان داده شده است
در مناطق داخل حریم شهر . باشند هاي با رده یک مجاز به استقرار میصرفاً فعالیت) شودشهر تهران محسوب می

هاي با رده یک، دو و سه مجاز و در خارج فعالیت -سبز نشان داده شده استکه در تصویر زیر با رنگ  - تهران
  . باشند مجاز به استقرار می) با رعایت سایر مقررات(هاي فعالیت  حریم، سایر رده

شهرها و روستاهاداخل و خارج مجاز به استقرار در مکان هاي مجاز : 1رده

مصوب شهرها و روستاهاخارج از محدوده مجاز به استقرار در مکانهاي مجاز : 3و  2رده 

مصوب شهر و روستاهاخارج از حریم مجاز به استقرار در مکانهاي مجاز : 6و 5و  4رده 

تعیین به صورت موردي  توسط سازمان محیط زیست  : 7رده 
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هاي پیشرفته تشخیص سریع در صنایع غذایی یا تولید زیست حسگرهاي  به عنوان مثال اگر شرکتی به تولید کیت

هاي تعیین شده، امکان استقرار در مکان) 1(آنها   زي بپردازد که در جدول پیوست مصوبه، ردهپیشرفته کشاور
هاي دانش و فناوري و مراکز رشد مصوب، شهركهاي علم  هاي صنعتی و کارگاهی، پاركکاربري(مجاز 

مصوب  داخل یا خارج محدوده) هاي صنعتی مجازها و نواحی صنعتی قانونی و مکانسالمت، و شهرك
که داراي رده (هاي تک یاخته پیشرفته اما اگر شرکتی به عنوان مثال به تولید پروتئین. را دارند شهري و روستایی

ها و شهرك(هاي مجاز بپردازد، باید از محدوده شهر خارج شود و در یکی از مکان) باشد می) 3(زیست محیطی 
هاي دانش رشد مصوب و شهرك فناوري و مراکزهاي علم و  هاي صنعتی، پاركنواحی صنعتی و مکان

مستقر  ها، مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربريخارج از محدوده ) سالمت
  . شود

  
بایستی رعایت کنند  7تا  2ي رده ها شرکتها که ور از فواصل مجاز از سایر کاربريمنظ .6- 2

 چیست؟

موضوع  هاي صنعتی و تولیديمعیارهاي استقرار واحدها و فعالیتضوابط و ) 2(طبق پیوست شماره  :پاسخ
، حداقل فواصل مجاز براي استقرار واحدهاي صنعتی، )لینک( 1390/4/15مورخ هـ 39127ت/78946 شماره

 .تولیدي و خدماتی به شرح جدول زیر است
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توانند براي  اند، می نام کرده ثبت ir.daneshbonyanیی که در سامانه ها شرکتآیا همه  .7- 2

 دریافت مجوز استقرار اقدام کنند؟

بنیان آنها به صورت کامل طی شده است و مورد تائید قرار  یی که فرآیند ارزیابی دانشها شرکت :پاسخ
توانند تقاضاي خود مبنی بر  می) بنیان نوپا بنیان صنعتی و یا دانش ان تولیدي، دانشبنی اعم از دانش(اند  گرفته

نام  ثبت ir.daneshbonyanیی که هنوز در سامانه ها شرکت. استفاده از مزایاي این مصوبه ارائه دهند
تا پس از نهایی ا هنوز نهایی نشده است، بررسی تقاضاي آنها یی که  فرآیند ارزیابی آنهها شرکتاند و  نکرده

  .بودن شرکت، به تعویق خواهد افتادبنیان شدن ارزیابی دانش
  
برداري  هاي تولیدي و معدنی که به موجب این مصوبه، پروانه بهرهآیا درآمد ابرازي فعالیت .8- 2

 شوند؟ ، مشمول معافیت مالیاتی میبرایشان صادر شده باشد

قانون ) 31(هاي مستقیم موضوع ماده  اصالحی قانون مالیات) 132(نامه اجرایی ماده  آیین )2(طبق ماده  :پاسخ
تولیدي و هاي درآمد ابرازي ناشی از فعالیت، )لینک( پذیر و ارتقاي نظام مالی کشوررفع موانع تولید رقابت

از طرف مراجع قانونی  1395معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهاي تولیدي یا معدنی که از ابتداي سال 
 از تاریخ شروعصادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود  برداريپروانه بهرهربط براي آنها ذي
نرخ با  ده سالبه مدت  کمتر توسعه یافته مناطقو در  پنج سالبرداري یا استخراج و فروش به مدت  بهره
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درآمد واحدهاي تولیدي و معدنی مستقر در ذیل این ماده، ) 3(ولی طبق تبصره  .باشد مشمول مالیات می صفر
هاي قم و هاي صنعتی استانبه استثناي شهرك(شعاع یکصد و بیست کیلومتري مرکز استان تهران 

ها و شهرهاي بیش سی کیلومتري مراکز سایر استان و اصفهانکیلومتري مرکز استان   پنجاهو  )سمنان
مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر شماري نفوس و مسکن،  جمعیت بر اساس آخرین سراز سیصد هزار نفر 
در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این  واحدهاي تولیدي فناوري اطالعات. باشندماده مذکور نمی

مورد تایید کارگروه ارزیابی و تایید صالحیت  بنیان دانشي ها شرکتالبته بدیهی است که  .باشند میماده 
ي مالیاتی در نظر گرفته شده ها معافیت، در صورتیکه شرایط برخورداري از بنیان دانشو موسسات  ها شرکت

  .از معافیت مالیاتی برخوردار شوندتوانند  را داشته باشند، می) لینک(بنیان  ي دانشها شرکتبراي 
  
ضوابط استقرار واحدهاي صنایع «فرآیند ارائه درخواست براي استفاده از مزایاي مصوبه  .9- 2

 چگونه است؟» بنیان هاي دانش پیشرفته و فعالیت

بنیان و واحدهاي  ي دانشها شرکتشرکت متقاضی براي استفاده از تسهیالت در نظر گرفته شده براي  :پاسخ
بنیان ي دانشها شرکتثبت نام کرده و در فرآیند ارزیابی ) لینک(بنیان  صنایع پیشرفته، باید الزاماً در سامانه دانش

توانند تقاضاي  بنیان مورد تأیید هستند، می یی که به عنوان دانشها شرکترو  از این. گرفته باشد مورد تائید قرار
بنیان   و موسسات دانش ها شرکتخود را از طریق ارسال نامه به دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت 

سامانه (صنعت، معدن و تجارت نام در درگاه اطالعات و خدمات  ارائه دهند و همچنین بایستی فرآیند ثبت
توانید تقاضاي خود را به ایمیل  براي ارتباط با دبیرخانه می. را نیز انجام دهند )یاب بهین

)ir.daneshbonyan@esteghrar (تماس بگیرید 83532276ا با شماره ارسال کنید ی.  
  
بنیان متقاضی براي دریافت مجوز استقرار، مجدداً ارزیابی به عمل  ي دانشها شرکتآیا از  .10- 2

 آید؟ می

، صرف اینکه بنیان دانشو موسسات  ها شرکتطبق مصوبات کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت . بله :پاسخ
ایتهاي مندرج در قانون استفاده کند و براي تواند از همه حم بنیان تشخیص داده شود، نمی شرکت دانش

. برخورداري از هر کدام از انواع حمایتها، از جمله دریافت مجوز استقرار، باید مجدداً مورد ارزیابی قرار بگیرد
گیرد و در  از این رو، وضعیت شرکت از حیث انطباق با شروط ذکر شده در این مصوبه مورد بررسی قرار می

  .از شرکت بازدید صورت می گیرد داًصورت لزوم، مجد
  
ضوابط «مصوبه ) 1(گانه ذکر شده در ماده 11هاي  اگر حوزه فعالیت شرکتی در سرفصل .11- 2

نباشد، آیا آن شرکت امکان » بنیان هاي دانش استقرار واحدهاي صنایع پیشرفته و فعالیت
 استفاده از این مصوبه را ندارد؟
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مصوبه ) 6(ماده . تقاضاي خود را مطرح کنند ها شرکتد مشابه سایر توانن نیز می ها شرکتاین دسته از  :پاسخ
را مشخص کرده است و در این موارد، کارگروه پرونده شرکت را به کمیته  ها شرکتالذکر، وضعیت این  فوق

دهد تا در مورد امکان  ارجاع می 15/4/1390هـ مورخ 39127ت/78946تصویب نامه شماره ) 7(موضوع ماده 
تر از سایر  ، طوالنیها شرکتدر نتیجه ممکن است فرآیند بررسی تقاضاي این . فعالیت شرکت اظهار نظر شود

  .باشد ها کتشر
  
هاي  ضوابط استقرار واحدهاي صنایع پیشرفته و فعالیت«بندي پیوست مصوبه  آیا رده .12- 2

اي است که توسط کارگروه  پیشرفته بنیان و صنایع ي دانشها شرکتصرفاً مختص » بنیان دانش
و  بنیان دانشو موسسات  ها شرکتاجرایی قانون حمایت از  نامه آیین) 3(موضوع ماده 

 ي نوآوري ها و اختراعات تائید شده اند؟تجاري ساز
ضوابط و ) 2(ماده ) 12(بندي به عنوان مفاد بند  الذکر، این رده مصوبه فوق) 1(طبق تبصره ذیل ماده  :پاسخ

هـ  39127ت/78946معیارهاي استقرار واحدها و فعالیت هاي صنعتی و تولیدي موضوع تصویب نامه شماره 
حتی در شرایطی -ي متقاضی در همه شهرها ها شرکتبنابراین تمامی انواع . تعیین شده است 15/4/1390مورخ 

هاي  ضوابط استقرار واحدهاي صنایع پیشرفته و فعالیت«که شرکت جزء مصادیق مجاز استفاده از مصوبه 
به عنوان مثال در شهرهاي فاقد . ار یابندبندي در مکان مجاز استقر بایستی بر مبناي این رده - نباشد»  بنیان دانش

اقدام ) مطابق پیوست مصوبه( بنیان دانشمحدودیت استقرار، محل استقرار شرکتی که به تولید یکی از کاالهاي 
  .بندي پیوست مصوبه تأیید می شود ، بر مبناي رده...می کند و فاصله آن تا سکونت گاهها و

  
 باشند؟ تقرار میهایی مجاز به اسدر چه مکان ها شرکت .13- 2

ضوابط استقرار «براي تعیین مکان مجاز براي استقرار هر شرکت، ابتدا بایستی با توجه به پیوست مصوبه  :پاسخ
با توجه به . ، رده زیست محیطی فعالیت شرکت مشخص شود»بنیان هاي دانش واحدهاي صنایع پیشرفته و فعالیت

  :اهد بودرده محصوالت شرکت، مکانهاي مجاز به شرح زیر خو
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در مواردي که شرکت داراي چندین محصوالت با رده هاي زیست محیطی متفاوت باشد و  .14- 2

قصد تولید همه آنها در یک کارگاه واحد را داشته باشد، مکان مجاز بر چه اساسی تعیین 
 شود؟ می

  .در این موارد، مکان مجاز بر اساس محصولی که باالترین رده را داشته باشد، تعیین خواهد شد :پاسخ
  
برداري، پروانه فعالیت فنی مهندسی وگواهی مرکز پژوهشهاي صنعتی و تفاوت پروانه بهره .15- 2

 معدنی چیست؟

واحد صنعتی، هاي ذیربط، با توجه به نوع فعالیت یک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان :پاسخ
قابل ) لینک(هاي مربوط به این مجوزها از سایت مربوطه  دستورالعمل. مجوزهاي مختلفی را صادر می کند

  .باشد مشاهده می
اي غیر از فناوري اطالعات قرار دارد،  شان در حوزه توان گفت واحدهاي تولیدي که فعالیت به طور خالصه می

  .برداري دریافت کنند یا بایستی زیر نظر اصناف به فعالیت بپردازند و یا جواز تاسیس و پروانه بهره
یی است که تولید در سطح انبوه و سفارشی ندارند ها شرکتت پروانه فعالیت فنی مهندسی، براي الزم به ذکر اس

  .مهندسی در حد نمونه داشته باشندو صرفاً ممکن است کارگاه براي انجام فعالیتهاي 
  
ضوابط استقرار واحدهاي صنایع پیشرفته و «در چه شهرهایی امکان استفاده از مصوبه  .16- 2

 وجود دارد؟» نیانب هاي دانش فعالیت

1رده
این شرکتها مجاز به استقرار در مکانهاي  ( 

داخل یا خارج محدوده زیر در 
)مصوب شهري و روستایی هستند

کاربریهاي صنعتی و 
کارگاهی

پارك هاي علم و فناوري 
و مراکز رشد مصوب

شهرك هاي دانش 
سالمت

شهرکها و نواحی صنعتی 
قانونی 

مکانهاي صنعتی مجاز

 3و 2رده 
این شرکتها مجاز به استقرار در مکانهاي  (

مصوب خارج از محدوده زیر  در 
)شهرها و روستاها هستند

شهرکها و نواحی صنعتی 
و مکانهاي صنعتی

پارك هاي علم و فناوري 
و مراکز رشد مصوب 

شهرك هاي دانش 
سالمت

6و  5و  4رده
این شرکتها مجاز به استقرار در مکانهاي  (

مصوب شهرها و  خارج از حریم زیر  در 
)روستاها هستند

شهرکها و نواحی صنعتی 
و مکانهاي صنعتی

پارك هاي علم و فناوري 
و مراکز رشد مصوب 

شهرك هاي دانش 
سالمت

7رده

تعیین به صورت موردي 
توسط اداره کل حفاظت 

محیط زیست استان 
مربوطه
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بنیان در شهرهاي بزرگ و داراي ي دانشها شرکتتأکید این مصوبه به طور خاص، بر نحوه استقرار  :پاسخ
شهرهایی که ممنوعیت استقرار ندارند، بر اساس فرآیندهاي قبلی در مورد آنها عمل . محدودیت استقرار است

  .شود می
بدیهی است رعایت رده بندي پیوست مصوبه فوق الذکر، در کلیه شهرها نیز ضروري است و مبناي تعیین مکان  

  .باشد واحدهاي تولیدي و صنعتی می مجاز براي استقرار
  
 توانند در هر مکانی مستقر شوند؟ل از تولید صنعتی قرار دارند، مییی که قبها شرکتآیا  .17- 2

ی هست که در این مصوبه و مصوباتی یها، مکان)3(ي مجاز نام برده شده در ماده هامنظور از مکان. خیر :پاسخ
هایی با کاربري تجاري، اداري یا مکان. که به آن ارجاع شده است براي استقرار صنایع مجاز شمرده شده است

  .مسکونی جزء مکان هاي مجاز ذکر شده در این ماده نیست
  
 ؟تعریف حریم و محدوده شهر چیست .18- 2

، 14/10/1384مصوب » تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها«قانون طبق  :پاسخ
 ):لینک(محدوده و حریم شهر اینگونه تعریف شده است 

 مذکور طرح طرح جامع و تا تهیه دوره در آتی توسعه و شهر موجود محدوده شهر عبارت است از حد کالبدي 

 اجراي بر عالوه هاشهرداري .باشداالجراء می آن الزم در شهرسازي و مقررات ضوابط که شهر هادي طرح در

 چارچوب در زیربنایی و تأسیسات تأمین خدمات شهري و معابر توسعه و احداث جمله از عمرانی هايطرح

 به مربوط اقدامات سایر و تأسیسات و ساختمان هرگونه احداث بر نظارت و کنترل خود قانونی وظایف

  .دارند عهده به محدوده شهر را نیز داخل در عمران و توسعه
 شهرداري نظارت و کنترلکه  شهر محدوده پیرامون بالفصل اراضی از قسمتی از است عبارت شهر حریم

  .تجاوز ننمایدبخش مربوط  و شهرستان کشوري تقسیمات مرز از و دارد ضرورت آن در
 کشاورزي، حفظ اراضی اولویت رعایت با شهرها موزون توسعه براي مناسب و الزم به منظور حفظ اراضی

 چارچوب در تنها شهر در داخل حریم تأسیسات و ساختمان احداث براي استفاده هرگونه ها،جنگل و باغات

 ساختمان نظارت بر احداث هرگونه .بودپذیر خواهد امکان هادي و جامع هايطرح مصوب مقررات و ضوابط

 حریم از حفاظت و شده شناخته مجاز شهر داخل حریم در مصوب ضوابط و هاطرح موجب به که تأسیسات و

 مستثنی هاشهرداري قانون و شهرها حریم و حال از محدوده قانونی هر در که صنعتی هايشهرك استثناي به

 و محسوب تخلف حریم این در مجاز غیر ساز و ساخت هرگونه باشد،شهرداري مربوط می عهده به (باشندمی
  ).متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد با
  
توان به وضعیت حریم و محدوده و کاربري امالك هر شهر دسترسی پیدا  از چه طریق می .19- 2

 کرد؟
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از طریق مراجعه به سامانه جامع مدیریت اسناد الکترونیکی شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران  :پاسخ
  .ها دسترسی پیدا کرد توان به این نقشه می) لینک(
  
عوارض شهرداري هاي فناوري از  آیا واحدهاي پژوهش، فناوري و مهندسی مستقر در پارك .20- 2

  ؟معاف هستند
نامه  ، و بر اساس آئین13/7/1394بنیان مورخ  ي دانشها شرکتبر اساس ابالغ اصالحیه قانون حمایت از  :پاسخ

بصورت » عوارض«از معافیت برنامه چهارم توسعه، واحدهاي پژوهش، فناوري و مهندسی ) 47(اجرایی ماده 
مطلق و کامل برخوردار هستند که بر اساس نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور، این واحدها از عوارض 

  .شهرداري معاف هستند
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  هاي گمرکیها و معافیتحمایت .3
  

  حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارضهاي معافیت )الف
  
از کجا باید شروع  حقوق گمرکی و سود بازرگانی راي استفاده از معافیت هاي عوارض،ب .1- 3

  کنیم؟
به کارتابل خود در سامانه در هر مورد،  ها معافیتبراي استفاده از  باید تایید شدهبنیان شرکت دانش :پاسخ

ir.daneshbonyan.reg به همراه مدارك مورد نیاز، از را خود گمرکی معافیت مراجعه کرده و درخواست 
  .دمنوي تخفیفات گمرکی ارسال نمای طریق

  
  مدارك الزم براي استفاده از معافیت گمرکی چیست؟ .2- 3

ی و کاتالوگ فن ، پروفرما اینویس،پروفرماارسال  تکمیل تعهدنامه، تکمیل فرم مشخصات کاال در سامانه، :پاسخ
به هنگام تکمیل  بنیان دانشاز طریق سامانه، و ارائه درخواست استفاده از معافیت گمرکی  مشخصات کامل فنی

و از طریق پنجره واحد تجارت  که مورد اخیر به صورت دوراظهاري(پروانه گمرکی یا اظهارنامه گمرکی 
  ).دفرامرزي از سوي گمرك ارسال می شو

  
  گیرد؟بنیان به چه مواردي تعلق میي دانشها شرکتي گمرکی ها معافیت .3- 3

بنیان، و نیز و موسسات دانش ها شرکتاجرایی قانون حمایت از  نامه آیین 22باتوجه به دستورالعمل ماده  :پاسخ
بنیان، در موارد زیر ي دانشها شرکتگمرکی مصوب کارگروه ارزیابی ي ها معافیتنامه بر اساس شیوه

  :ي گمرکی استفاده نمایندها معافیتتوانند از بنیان میي دانشها شرکت
  سبنیان براي مهندسی معکوکاالي دانش .1
 بنیان تا حد نمونه اولیه و پایلوتال و قطعات براي ساخت کاالي دانشکا .2

 تست و کنترل کیفیت آزمایشگاهی،تجهیزات  .3

 بنیان دانشماشین آالت خط تولید براي کاالهاي  .4
 
  منظور از مهندسی معکوس چیست؟  .4- 3

، به دانش فنی اولیه تولید )وارداتی( توان با اقداماتی بر روي محصول موجود فرایندي است که در آن می :پاسخ
  .آن دست پیدا کرد

  
   منظور از کاالي تجاري چیست؟ .5- 3
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قانون امور ) 1(ماده ) ض(طبق بند  منظور از کاالي تجاري کاالیی است که به تشخیص گمرك ایران :پاسخ
اعم از تولیدي، (براي فروش وارد می گردد، اعم از این که به همان شکل یا پس از انجام عملیات  گمرکی

  .به فروش برسد) فکیک و بسته بنديت
 
  شود؟میي گمرکی ها معافیتآیا کاالي تجاري مشمول  .6- 3

 بنیان،و موسسات دانش ها شرکتاجرایی قانون حمایت از  نامه آیین 22به دستورالعمل ماده  با توجه. خیر :پاسخ
کاالهاي تجاري  بنیان،ي دانشها شرکتگمرکی مصوب کارگروه ارزیابی ي ها معافیتو نیز بر اساس شیوه نامه 

مواد، قطعات و کاالهایی که با هدف استفاده در محصول نهایی وارد  باشند به عبارتینمی ها معافیتمشمول این 
  .یستشده و به فروش می رسند، مشمول این معافیت ها ن

 
بنیان از پرداخت تمام حقوق ورودي از جمله مالیات بر ارزش افزوده ي دانشها شرکتآیا   .7- 3

  معاف هستند؟
 سود اضافه به کاال گمرکی ارزش %)4(درصد  چهار معادل گمرکی حقوق شامل ورودي حقوق :پاسخ

 مسؤول گمرك قانون، موجب به که وجوهی عالوه به گردد می تعیین وزیران هیأت توسط که بازرگانی

به ( .شود نمی خدمات انجام هايههزین شامل ولی گیردمی تعلق کاال قطعی واردات به و است آن وصول
حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض، مالیات بر ارزش : باشدعبارتی حقوق ورودي شامل چهار جزء می

 سود گمرکی، قانون، از پرداخت حقوق 3با توجه به متن ماده  بنیان دانشي ها شرکتبنابراین .) افزوده

  . بازرگانی و عوارض معاف هستند ولی باید مالیات بر ارزش افزوده کاالي وارداتی را پرداخت نمایند
  
  در چه صورت ماشین آالت خط تولید از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز معاف هستند؟  .8- 3

- ن داراي جواز تاسیس، پروانه بهرهبنیاآالت خط تولید باشد و شرکت دانش اگر کاالي وارداتی، ماشین :پاسخ

فعالیت صنعتی، و شامل کارت شناسایی، گواهی ( برداري یا سایر مجوزهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت
به سامانه بهین می تواند ماشین آالت خط تولید گمرکی جهت باشد، براي استفاده از معافیت  )پروانه اکتشاف

 119ماده ) غ(طبق بند  با رجوع به این سامانه ها شرکت. رجوع نماید ir.behinyab.www://http یاب 
ذکر  بنیان دانشي ها شرکتکه در قانون حمایت از (از معافیت مالیات بر ارزش افزوده نیز  کیقانون امور گمر

  .برخوردار خواهند بود) نشده
 ضمیمه گمرکی تعرفه جدول در مذکور هايمعافیت بر عالوه :قانون امور گمرکی 119ماده : توضیح

- نامه تصویب قوانین، موجب به که دیگري هاي معافیت و واردات و صادرات مقررات قانون اجرائی نامهآیین

 پرداخت از نیز زیر موارد است، شده برقرار اسالمی شوراي مجلس مصوب قراردادهاي و هاموافقتنامه ها،

  :باشدمی معاف ورودي حقوق
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 صنعتی تولیدي، واحدهاي معادن توسط و صنایع وزارت تشخیص به تولید خط آالت ماشین واردات  ):غ(بند 

  . مجاز معدنی و
  
ي عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، کارت بازرگانی ها معافیتآیا براي استفاده از  .9- 3

  الزم است؟
در هر مورد واردات، به تشخیص گمرك و با توجه به ارزش کاالي وارداتی، ممکن است ثبت سفارش  :پاسخ

. تشخیص این موضوع بر عهده گمرکات اجرایی کشور می باشد. و در نتیجه ارائه کارت بازرگانی الزم باشد
مبادرت به امر  1372قانون مقررات صادرات و واردات کشور مصوب سال  3به استناد ماده الزم به ذکر است 

مستلزم داشتن کارت  ) براي واردات و سپس فروش آن کاال( صادرات و واردات کاال به صورت تجاري
  .بنیان براي دریافت کارت بازرگانی اقدام کنندي دانشها شرکتشود که پیشنهاد می. بازرگانی است

 
  شرایط و مدارك مورد نیاز براي گرفتن کارت بازرگانی چیست؟  .10- 3

  :مهم ترین موارد ضروري عبارتند از: پاسخ
 سال تمام 23حداقل سن  .1

 داشتن برگ پایان خدمت یا معافیت .2

 داشتن تحصیالت دانشگاهی مرتبط یا گذراندن دوره هاي آموزشی مربوطه .3

 داشتن محل کسب متناسب ملکی یا استیجاري .4

 داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی .5

 داشتن حساب جاري .6

ها و سازمان هاي دولتی و قواي سه اشتغال تمام وقت و نیز نداشتن رابطه استخدامی با وزارت خانهعدم  .7
 گانه

 عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر .8

 نداشتن محکومیت موثر کیفري .9
 

ي عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی ثبت سفارش الزم ها معافیتآیا براي استفاده از  .11- 3
  است؟

بهتر است ثبت سفارش ) دالر چند هزاربه طور مثال بیش از (چنانچه ارزش کاالي وارداتی باال باشد  :پاسخ
تشخیص این موضوع بر عهده گمرکات اجرایی است و در صورت لزوم از سوي گمرکات به  .صورت گیرد

   .اعالم می شود ها شرکت
 
  گیرد؟ثبت سفارش چگونه صورت می  .12- 3
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انجام  ir.sabtaresh.wwwاز طریق پایگاه  به صورت اینترنتی و ثبت سفارش تکمیل و صدور اوراق :پاسخ
دو نسخه (نسخه  3 این اوراق براي کاالهایی که از طریق گشایش اعتبار اسنادي وارد می شوند تعداد .می شود

تتاح اعتبار اسنادي یک نسخه براي گمرك می در موارد غیر از اف و )براي بانک و یک نسخه براي گمرك
  .باشد

 
  چیست؟ اطالعات درخواستی در اوراق ثبت سفارش  .13- 3

در ( بانک عامل، کاالي خریداري شده، مشخصات فروشنده کاال ، مشخصاتخریدار کاال مشخصات :پاسخ
شرایط خرید کاال بر مبناي ، حمل کاال، نوع )اعتبار مدت شماره، تاریخ،( فرماوپر، )صورت واردات با انتقال ارز

  .نوع ارز، نوع معامله، اینکوترمز
 
توان از کارت بازرگانی ي موردنظر، میها معافیتبنیان از ي دانشها شرکتآیا براي استفاده  .14- 3

  شخص دیگري استفاده نمود؟
نام شرکت آالت و سایر اقالم وارداتی، باید به دارك مورد نیاز جهت واردات ماشیناسناد و م. خیر :پاسخ
تواند اضی استفاده از معافیت گمرکی، میبنیان متقاما شرکت دانش. یان یا اعضاي شرکت تایید شده باشدبن دانش

  .از ترخیص کار مجاز جهت ترخیص کاال در گمرك  استفاده کند
 
  ي گمرکی عدم ساخت داخل کاالي وارداتی ضروري است؟ها معافیتآیا براي استفاده از   .15- 3

تست و  تجهیزات آزمایشگاهی،«-1معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی براي دو مورد  :پاسخ
در صورتی اعطا می شود که مشابه آنها در  ،»بنیان دانشماشین آالت خط تولید کاالهاي «-2و » کنترل کیفیت

واردات  جهت تولید تا حد نمونه اولیه و پایلوت، و واردات جهت (در دو مورد دیگر  .داخل کشور تولید نشود
  .عدم ساخت داخل کاالي مورد نظر ضروري نیست) مهندسی معکوس

  
منظور از تایید اولیه و نهایی معافیت گمرکی چیست؟ آیا می توان با همان تایید اولیه اقدام   .16- 3

  به واردات کاال نمود؟
نامه به کاالي مورد نظر  ي موضوع این شیوهها معافیتلیه صرفا بیانگر موافقت اولیه براي ارائه تأیید او :پاسخ

تأییدیه نهایی پس . ریزي دقیق تر در آینده اقدام به واردات نمایند بنیان بتوانند با برنامه ي دانشها شرکتاست، تا 
با اظهارنامه یا پروانه ) شود رك اولیه تهیه میکه بر مبناي پروفرما و دیگر مدا(از تطبیق شرایط اولیه تأیید 

یی براي استفاده از شود و بیانگر موافقت و مجوز نها گمرکی، از سوي دبیرخانه کارگروه به گمرك ابالغ می
 .است ها معافیت

  
بنیـــان داتـــی بایـــد متناســـب بـــا فعالیـــت دانـــشآیـــا تعـــداد و میـــزان کـــاالي وار  .17- 3

  قرار گیرد؟شرکت باشد تا مشمول معافیت گمرکی 
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هــاي آتــی شــرکت، بایــد    هــا و ظرفیــت واقعــی تولیــد و برنامــه    تناســب بــین زیــر ســاخت   . بلــه  :پاســخ
ي وارداتــــی در همچنــــین الزم اســـت کـــاال  . بـــا کـــاالي وارداتــــی مـــورد نظـــر وجــــود داشـــته باشـــد      

 .بنیان مورد تایید شرکت باشدراستاي فعالیت دانش
  
ــش   .18- 3 ــرکت دان ــا ش ــی آی ــان م ــورد بنی ــاالي م ــد ک ــه    توان ــري ک ــرکت دیگ ــر را از ش نظ

ــاال  ــن کـ ــی  واردات ایـ ــام مـ ــت   را انجـ ــتفاده از معافیـ ــمول اسـ ــرد و مشـ ــد بخـ دهـ
  گمرکی شود؟

نظــر صــرفا بایــد بــه نــام      اســناد و تمــام مــدارك مــورد نیــاز جهــت واردات اقــالم مــورد       . خیــر :پاســخ
ــش  ــرکت دانـ ــالحیت      شـ ــخیص صـ ــابی و تشـ ــارگروه ارزیـ ــط کـ ــده توسـ ــد شـ ــان تاییـ ــرکتبنیـ ــا شـ ي هـ

. بنیــان رأســا اقــدام بــه واردات کــاال نمایــد      شبــه عبــارت دیگــر بایــد شــرکت دانــ      . بنیــان باشــد  دانــش
ــا       ــناد و تمـ ــه اسـ ــورتی کـ ــار در صـ ــرخیص کـ ــتفاده از تـ ــت اسـ ــدیهی اسـ ــام   بـ ــه نـ ــدارك واردات بـ م مـ

  . بنیان باشد، بالمانع استشرکت دانش
  
 هـــا معافیــت تــوانیم از ایـــن  د کـــاال و اظهــار در گمـــرك چگونــه مـــی  پــس از ورو   .19- 3

  استفاده کنیم؟
ــخ ــه در       :پاســ ــیم اظهارنامــ ــان تنظــ ــود، در زمــ ــی خــ ــه گمرکــ ــد در اظهارنامــ ــی بایــ ــرکت متقاضــ شــ

ــف     ــرزي در ردیــ ــارت فرامــ ــد تجــ ــره واحــ ــامانه پنجــ ــوق ورودي (049ســ ــف حقــ ــالم دارد )تخفیــ ، اعــ
ــارگ    ــد کـ ــورد تاییـ ــرکت مـ ــن شـ ــه ایـ ــالحیت  کـ ــخیص صـ ــابی و تشـ ــرکتروه ارزیـ ــا شـ ــات  هـ و موسسـ

ــش ــی    بنیـــان بـــوده و  دانـ ــن معافیـــت مـ ــتفاده از ایـ ــی اسـ ــورت امکـــان    . باشـــدمتقاضـ ــن صـ ــر ایـ در غیـ
  .ارسال تایید نهایی دبیرخانه کارگروه از طریق سامانه وجود ندارد

  
توانـــد کــاالي وارداتـــی را واگــذار کنـــد یــا آن را بـــه فـــروش    آیــا شـــرکت مــی   .20- 3

  برساند؟
تجهیـــــزات  «و » یـــــدماشـــــین آالت خـــــط تول«بنیـــــان موظـــــف اســـــت شـــــرکت دانـــــش :پاســـــخ

ــت   آزمایشـــگاهی، ــرل کیفیـ ــت و کنتـ ــتفاده از     » تسـ ــا اسـ ــده بـ ــاي وارد شـ ــایر کاالهـ ــت، و سـ  هـــا معافیـ
ــت           ــیده اسـ ــارگروه رسـ ــه کـ ــالع دبیرخانـ ــه اطـ ــه بـ ــود کـ ــه خـ ــا کارخانـ ــاه یـ ــل کارگـ ــرفا در محـ را صـ

ــا   ــب و تـ ــر         10نصـ ــد؛ در غیـ ــودداري نمایـ ــر، خـ ــه غیـ ــذاري آن بـ ــا واگـ ــال  یـ ــایی، انتقـ ــال از جابجـ سـ
ــاده     ــاس مـ ــورت براسـ ــن صـ ــه شـــامل        120ایـ ــت وجـــوه متعلقـ ــتلزم پرداخـ ــی، مسـ ــور گمرکـ ــانون امـ قـ

  .دعوارض گمرکی معاف شده خواهد بو و بازرگانی سود گمرکی، حقوق
  
  اظهارنامه گمرکی چیست؟ .21- 3
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باید در آن مشخصات و ویژگی  فرمی است که گمرك در اختیار وارد کننده قرار می دهد و وارد کننده :پاسخ
 البته. هاي کاالي خود را اعالم  و حقوق ورودي متعلقه را محاسبه  و به همراه کلیه اسناد به گمرك تسلیم نماید

این کار هم اکنون به صورت سامانه اي و از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزي تحت عنوان دوراظهاري 
  .صورت می گیرد و در نهایت به پروانه گمرکی، کوتاژ تعلق می گیرد

  
  کوتاژ چیست؟ .22- 3

کد واحدي است که به هر پروانه گمرکی پس از اظهار تعلق می گیرد و در باالي پروانه گمرکی سمت  :پاسخ
  .راست قرار دارد

  
  پروانه گمرکی چیست؟  .23- 3

سندي است که گمرك صادر می کند صدور این سند به منزله تسویه حساب وارد کننده با گمرك است  :پاسخ
اتمه یافته و حقوق ورودي پرداخت شده و مقدمات خروج کاال ارزیابی کاال در گمرك خ نشان می دهد که و

   .از گمرك فراهم است
 
به تعهد خود پایبند  و کند استفاده سوء گمرکی هاي دریافت شده اگر شرکت از حمایت  .24- 3

  ت؟را براي مقاصد دیگري بکار برد چه عواقبی خواهد داش و کاالها نبوده
ــخ ــاده برا :پاســ ــت از  11ســــاس مــ ــانون حمایــ ــرکتقــ ــا شــ ــراي  ي دانــــشهــ ــر بــ ــان جــــرایم زیــ بنیــ

  :ي متخلف در نظر گرفته شده استها شرکت
ها و اند چنانچه حمایت هاي این قانون برخوردار شدهکه از حمایت) حقیقی یا حقوقی(کلیه اشخاص  - 11ماده 

استفاده مجدد از تسهیالت اعطاء شده بر طبق این قانون را براي مقاصد دیگري مصرف کنند ضمن محرومیت از 
  . شود هاي زیر در مورد آنها اعمال میهاي این قانون مجازاتحمایت

تسهیالت دریافتی  در صورت برخورداري از تسهیالت مالی عالوه بر رد مال، به جریمه نقدي برابر با - الف
  .شوند محکوم می

سال از شرکت در کلیه در صورت برخورداري از شرایط تسهیالت در ورود به مناقصه به مدت سه  -ب
   . شوند ها منع می مناقصه

ي مالیاتی یا عوارض عالوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدي برابر میزان ها معافیتدر صورت برخورداري از  - ج
   . معافیت اعطاء شده محکوم میشوند

فتی محکوم دریا  اي اي، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه در صورت برخورداري از پوشش بیمه – د 
  .شوند می
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  هاي گمرکی سایر حمایت )ب
  
-و موسســات دانـــش  هــا  شــرکت از مجــوز واردات موقــت بــراي     شــرایط اســتفاده    .25- 3

  بنیان چگونه است؟
  .بنیان باشداید در راستاي صادرات کاالي دانشورود موقت ب -1 :پاسخ

  .مقدار آن باید متناسب با ظرفیت تولید شرکت باشد -2
ــرکت   -3 ــر شـ ــره    داراياگـ ــه بهـ ــا پروانـ ــیس یـ ــواز تاسـ ــی  جـ ــت مـ ــرداري اسـ ــق وزارت  بـ ــد از طریـ توانـ

  .صنعت، معدن و تجارت اقدام کند
  
ــش  .26- 3 ــرکت دان ــا ش ــی آی ــان م ــایی،     بنی ــاالي نه ــادرات ک ــپس ص ــد وس ــراي تولی ــد ب توان

  ي گمرکی نیز استفاده نماید؟ها معافیتدات موقت انجام داده و از وار
و مواد اولیه وارداتی جهت واردات موقت و صادرات محصول نهایی  در صورتی که کاال و قطعات. بله :پاسخ

  .باشد به عبارت دیگر پس از تکمیل فرآیند تولید در داخل، محصول نهایی به خارج از کشور صادر شود

 و ها شرکت صالحیت تشخیص و ارزیابی کارگروه دبیرخانه معرفی با توانندمی بنیاندانش موسسات و ها شرکت
 و سازي آماده تکمیل، تولید، در مصرف مورد کاالهاي و اولیه مواد موقت ورود اجازه از بنیان،دانش موسسات

 فهرست در باید نظر مورد صادراتی بنیاندانش کاالهاي. نمایند استفاده صادراتی بنیاندانش کاالهاي بندي بسته
  .باشد شرکت تأیید مورد هايفعالیت جزء و بوده کارگروه مصوب بنیاندانش کاالهاي

  

 ؟تواند باشدمی میزان و تعداد واردات به صورت ورود موقت چقدر .27- 3
ــردازش، بـــراي موقـــت ورود بـــراي مجـــوز صـــدور :پاســـخ  اســـمی ظرفیـــت میـــزان بـــه حـــداکثر پـ
ــاالنه ــرکت سـ ــش شـ ــاندانـ ــازنده بنیـ ــا سـ ــد یـ ــده تولیـ ــاال کننـ ــی کـ ــد مـ ــه باشـ ــه کـ ــد بـ ــه تأییـ  دبیرخانـ

  .رسدمی کارگروه
  
محصــول نهــایی کــه شــرکت قصـــد دارد پــس از انجــام فرآینــد ورود موقـــت آن         .28- 3

  را صادر کند چه شرایطی باید داشته باشد؟ 
ــخ ــه :پاسـ ــول چنانچـ ــایی محصـ ــه نهـ ــرکت کـ ــد شـ ــادرات قصـ ــبال دارد، را آن صـ ــه قـ ــوان بـ ــاالي عنـ  کـ
ــش ــان دانـ ــه بنیـ ــد بـ ــارگروه تاییـ ــیده کـ ــد، نرسـ ــت الزم باشـ ــرایط اسـ ــوط شـ ــه مربـ ــا بـ ــدمات/ کاالهـ  خـ
ــش ــاندانـ ــز و بنیـ ــار نیـ ــش معیـ ــی دانـ ــی فنـ ــر مبتنـ ــق بـ ــعه و تحقیـ ــه( توسـ ــین در کـ ــه آیـ ــابی نامـ  و ارزیـ

 و بررســـی مـــورد کـــارگزار توســـط) اســـت شـــده ذکـــر بنیـــاندانـــش موسســـات و هـــا شـــرکت تشـــخیص
  .بگیرد قرار تایید
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اگـــر کـــاالي وارده یـــا محصـــول بدســـت آمـــده در فراینـــد ورود موقـــت، در        .29- 3
  عواقبی براي شرکت خواهد داشت؟مهلت مقرر صادر نشود چه 

 یا وارده کاالي چنانچه ،6/12/91 مصوب گمرکی امور قانون اجرایی نامه آیین) 88( ماده مطابق :پاسخ
 در نشود، صادر یا و برگشت یا قطعی ترخیص مورد حسب مقرر مهلت در پردازش از آمده دست به محصوالت

 به نسبت صورت این غیر در و قاچاق مقررات مشمول تضمین، وصول بر عالوه بودن عمدي تشخیص صورت
 وجه قاچاق، بر مبنی قطعی رأي صدور صورت در. شد خواهد اقدام تعهد اجراي پیگیري و تضمین وصول 

 .شود می منظور جریمه از بخشی عنوان به وصولی تضمین
  
  تسهیالت مسیر سبز چیست؟ .30- 3

ــخ ــی   :پاسـ ــه گمرکـ ــرکتاظهارنامـ ــا شـ ــشهـ ــه     ي دانـ ــدا بـ ــان ابتـ ــیر از همـ ــاب مسـ ــت انتخـ ــان جهـ بنیـ
ــاري،      ــتانداردهاي اجبـ ــل اسـ ــدارك مثـ ــه مـ ــودن کلیـ ــل بـ ــرط کامـ ــی  شـ ــرار مـ ــبز قـ ــیر سـ ــرد و در مسـ گیـ

ــان در نظـــر گرفتـــه ي دانـــشهـــا شـــرکتتســـهیالت گمرکـــی اســـت کـــه بـــراي   ایـــن یکـــی دیگـــر از بنیـ
  . شده است

ــتفاده   ــراي اسـ ــرکتبـ ــا شـ ــات    هـ ــی، اطالعـ ــبز گمرکـ ــیر سـ ــرکتاز مسـ ــا شـ ــشهـ ــوي  ي دانـ ــان از سـ بنیـ
تقاضــــاي  هــــا شــــرکتگیــــرد و نیــــازي نیســــت کــــارگروه در اختیــــار گمــــرك قــــرار مــــی دبیرخانــــه

  . جدیدي ارائه دهند
ــاي گمـــرك     ــایر معیارهـ ــر اســـاس سـ ــد بـ ــن اســـت الزم باشـ ــت ممکـ ــذ  (بـــدیهی اسـ ــرورت اخـ ــر ضـ نظیـ

  .بگیردر مسیر زرد یا قرمز قرار ، کاالي وارداتی د...)مجوزها و استانداردهاي خاص و
  
  چیست؟ نظام انتخاب مسیر اظهارنامههدف از  .31- 3

هایی است رکی بر روي آن دسته از اظهارنامههاي گمهدف، اعتماد به خدمات گیرندگان و اعمال کنترل :پاسخ
ها در حداقل زمان و با حداقل بازرسیها این رهگذر کاالي سایر اظهارنامه که واقعا نیاز به کنترل دارند تا از

  . به صاحب آن تحویل شود ترخیص و
  
  چند نوع مسیر اظهارنامه وجود دارد؟ .32- 3

چهار مسیر قرمز ، زرد، آبی و سبز در نظر گرفته شده که به ترتیب از درصد ریسک باال شروع و به پایین  :پاسخ
  . ترین ریسک ختم می شود

و  بدون نقص ارائه نمایند هاي خود را بر اساس قانون و مقررات گمرکی کامل وبراي مراجعینی که اظهارنامه
  . ، احتمال قرار گرفتن در مسیرهاي سبز و زرد زیاد خواهد بودمشمول ضوابط ریسک باال نباشند

 :مسیر قرمز  -
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به عبارت دیگر تمامی تدابیر . باشدفیزیکی کاالهاي یک اظهارنامه می به معنی بازرسی اسنادي و بازرسی
  .گرددکنترلی در این مسیر انجام می

  : مسیر زرد-
  .به معنی بازرسی اسنادي بوده و نیازي به بازرسی فیزیکی و رویت مستقیم کاال نمی باشد

 : مسیر آبی  -

گیرد که حالت گردد، لیکن براي کاالهایی مورد استفاده قرار میاز آن استفاده نمیدر کشور ما در حال حاضر 
اسناد یا بازرسی فیزیکی این کاالها پس از ترخیص و رسیدگی به . اضطراري داشته و باید سریعا ترخیص شوند

  .شوددر محل دفتر صاحب کاال انجام می
 : مسیر سبز-

  . گردنده و بدون بازرسی فیزیکی و اسنادي، سریعا ترخیص میهاي مسیر سبز داراي حداقل ریسک بوداظهارنامه
  
هاي علم و فناوري، از چه مزایاي در  واحدهاي پژوهش، فناوري و مهندسی مستقر در پارك .33- 3

  ي گمرکی برخوردار هستند؟ها معافیتخصوص 
قانون، واحدهاي پژوهش، فناوري و مهندسی از مزایاي مناطق آزاد صرفاً در خصوص ) 9(بر اساس ماده  :پاسخ

  .دهد را به خود اختصاص می» ق ورودي گمرکیحقو«برخوردار هستند که سهم اندکی از » عوارض«
تواند قانون، می) 3(شد، بر اساس ماده  بنیان تاییدي دانشها شرکتالبته اگر شرکتی از سوي کارگروه ارزیابی 

استفاده کند ولی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده در » عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی«از معافیت 
  .گمرکی برخوردار نیستندترخیص کاالهاي 
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  تسهیالت نظام وظیفه .4
  
- دانش(بنیان ي دانشها شرکتبراي افراد فعال در  تخصصی وظیفۀ نظام خدمت تسهیالت .1- 4

 شود؟می اعطا آموختگان دانش به هدفی چه با) آموختگان برتر فناور
ظام وظیفه شاغل آموختگان برتر فناور مشمول خدمت نحفظ ارتباط کاري دانشاین تسهیالت با هدف  :پاسخ

فرد متقاضی با اعطا این تسهیالت پس از احراز . شودبنیان اعطا میبنیان با شرکت دانشي دانشها شرکتدر 
یکی از  شود و بعد از اجراي پروژه پژوهشی مورد نیازنیروهاي مسلح معرفی میامتیازهاي الزم، به ستاد کل 

شرایط فرد فعال در با این . نمایدارت پایان خدمت خود را دریافت میهاي دفاعی یا دولتی کشور، کسازمان
تواند در طول انجام پروژه تحقیقاتی، بر حسب صالحدید سازمان دفاعی یا دولتی، بنیان میي دانشها شرکت

   .بنیان حفظ نمایدخود را با شرکت دانش ارتباط کاريبصورت پاره وقت در محل آن سازمان حضور یابد و 
  
بنیان به فعالیت مشغول ي دانشها شرکتاي علمی در یکی از هچنانچه دانش آموخته موسسه .2- 4

باشد، با چه شرایطی به عنوان دانش آموخته برتر مشمول تسهیالت خدمت نظام وظیفه 
 شود؟تخصصی می

  :فرد متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد: پاسخ
 دکتري ارشد یا کارشناسی،کارشناسی مقاطع در وي دانش آموختگی تاریخ از سال سه بیش از - الف

 شش به مهلت این باشد، خارج ازکشور ايمؤسسه آموختۀ دانش متقاضی چنانچه. باشد نگذشته تخصصی

  .یابدمی ارتقا سال
 براي و مشغول باشد فعالیت به نظر، مورد بنیانِدانش شرکت در وقت تمام صورت به حاضر حال در -ب

  .باشد داشته شرکت در پرداختی بیمۀ سابقۀ اخیر، شش ماه دستکم
 15 از بیش تحصیالت تکمیلی دورة در و 14 از بیش کارشناسی دورة در وي دروس کلّ میانگین -ج

  .باشد
  :جدول زیر است  شرح به این تسهیالت از مندي بهره براي نیاز مورد امتیاز -د
  

  امتیازهاي مورد نیازحد نصاب 
  مجموع امتیازات مورد نیاز  هاي فناورانهفعالیت  هاي علمیفعالیت  مقطع دانش آموختگی

  100  امتیاز 60دست کم   امتیاز 20دست کم   کارشناسی
  110  امتیاز 60دست کم   امتیاز 30دست کم   کارشناسی ارشد
  120  امتیاز 60دست کم   امتیاز 40دست کم   دکتري تخصصی

  
 شوند؟ مند بهره تخصصی وظیفۀ نظام خدمت تسهیالت از توانند می دانشجویان آیا .3- 4
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 دکتري پیشنهادي رسالۀ طرح از آمیزموفقیت از دفاع پس تخصصی دکتري دورة دانشجویان تنها :پاسخ

 رسالۀ گذراندن با زمان هم توانندخود می متبوع دانشگاه و راهنما استاد موافقت به مشروط و )پروپوزال(

  .مند شوندبهره تخصصی وظیفۀ نظام تسهیالت از دکتري
  
-نیز می پزشکی تخصصی فوق و تخصصی و ايحرفه دکتري هايدوره آموختگان دانش آیا .4- 4

 کنند؟ استفاده تخصصی وظیفۀ نظام تسهیالت از توانند
 درمان و آموزش بهداشت، وزارت موردتأیید» اي پزشکیدکتري حرفه«هاي دوره آموختگان بله، دانش :پاسخ

 هايدوره آموختگان دانش شوند ومی محسوب » کارشناسی ارشد«دورة   آموختگان دانش با معادل پزشکی،

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت موردتأیید »فلوشیپ و پزشکی و بالینی تخصصی فوق و تخصصی«

  .شوندمی محسوب»  تخصصی دکتري« دورة  آموختگان دانش با معادل پزشکی؛
  
 وظیفۀ تخصصی نظام خدمت تسهیالت از منديبهره براي کارشناسی آموختگان دانش شرایط .5- 4

  چیست؟ فنّاور
  :دانش آموختگان کارشناسی باید تمامی شرایط زیر داشته باشند: پاسخ

 ايمؤسسه آموختۀ متقاضی دانش چنانچه. باشد نگذشته وي آموختگی دانش تاریخ از سال سه بیش از - الف

 .یابد می ارتقا سال شش به مهلت این باشد ازکشور خارج

 و باشد آن فعلی یا مدیرعامل )شرکت مدیرة هیئت دورة اولین عضو(بنیان دانش شرکت مؤسسان عضو -ب
 .باشد داشته وقت تمام فعالیت شرکت در همچنان

 .باشد کشور برتر هايدانشگاه از یکی آموختۀ دانش - ج

دست  براي و باشد به فعالیت مشغول نظر مورد بنیان دانش شرکت در وقت تمام صورت به حاضر حال در -د
  .باشد شرکت داشته در پرداختی بیمۀ سابقۀ اخیر، شش ماه کم

 .باشد 15 از بیش تحصیالت تکمیلی دورة در و 14 از بیش کارشناسی دورة در وي دروس کلّ میانگین - ه

  .باشد کرده کسب را نخبگانی هاي فعالیت از نیاز مورد امتیاز حداقل - و
  
 اند؟شده معرفی برتر هايدانشگاه عنوان به هادانشگاه از یک کدام .6- 4

 ،)تهران تحقیقات و علوم واحد ( اسالمی اصفهان، آزاد دانشگاه:شامل کشور برتر هاي دانشگاه :پاسخ

 نصیر، خواجه صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، شیراز، صنعتی بهشتی، شهید تهران،دانشگاه  تبریز،دانشگاه 

 علوم ایران، پزشکی علوم تهران، هنر مشهد، فردوسی ایران، وصنعت عالمه طباطبایی، علم شریف، صنعتی

 مشهد علوم پزشکی و شیراز پزشکی علوم بهشتی، شهید پزشکی علوم تهران، پزشکی علوم پزشکی اصفهان،

  .باشد
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 است؟ نحو چه به تخصصی وظیفۀ نظام تسهیالت از استفاده درخواست ارسال نحوة .7- 4
 و تسهیالت دانشگاهی تخصصی وظیفۀ نظام تسهیالت از استفاده براي کشور داخل آموختگان دانش :پاسخ

 مراجعه) ir.bmn.soraya://http/: (نشانی بنیاد ملی نخبگان به اطالعاتی پایگاه به باید می فنّاور وظیفۀ نظام

 از استفاده براي نیز کشور از خارج هايآموختگان دانشگاه دانش. کنند بارگذاري را خود درخواست و

: نشانی غیرمقیم به متخصصان اطالعاتی پایگاه به مقیم باید غیر تخصصی وظیفۀ نظام تسهیالت
) /ir.bmn.international://http( کنند باگذاري را خود درخواست و مراجعه.  
  
 در شرکت آن بیمه شود،می مشغول وظیفه نظام خدمت به که زمانی از فرد اینکه به باتوجه .8- 4

 خدمت که از زمانی هستند خدمت به مشغول که آموختگانی دانش بنابراین شود،می قطع
 این از توانندمی صورت چگونه این در. اشندب داشته بیمه سابقۀ توانندنمی شده آغاز آنان

 شوند؟ مندبهره تسهیالت
 تاریخ از تا قبل هستند، وظیفه نظام خدمت دورة گذراندن حین در که متقاضیانی پرداختی بیمۀ سابقۀ :پاسخ

  .شودمی نظرگرفته در آنان خدمت شروعِ
  
  شوند؟ می شناخته بنیاندانش شرکت عنوان به ها شرکت از یک کدام .9- 4

و موسسات  ها شرکتقانون حمایت از  مزایاي مشمول بنیانِدانش هايمؤسسه و ها شرکت از یک هر :پاسخ
و  ها شرکتبنیان و تجاري سازي نوآوري و اختراعات که توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت دانش

ل ي مورد تأیید در صفحۀ اوها شرکتشود و فهرست و نظارت بر اجرا مشخص می بنیان دانشموسسات 
  .دارد  قرار ir.daneshbonyan.www  سامانۀ

  
 فنّاور چگونه تخصصیِ وظیفۀ نظام تسهیالت از استفاده براي بنیاندانش يها شرکت سهمیۀ .10- 4

 شود؟ می تعیین
 فروش میلیارد ریال پنج هر ازاي به و نفر یک امر بدو در تواندمی مشمول يها شرکت از یک هر :پاسخ

 بر( شرکت در وقت تمام کارشناسی شاغلِ نیروي نفر ده هر ازاي به یا) مالیاتی اظهارنامۀ اساس بر( ساالنه

  .کند معرفی است اولیه داراي شرایط که را دیگر تن یک ،)بیمه فهرست اساس
 
 است؟ چقدر وظیفه نظام تسهیالت از استفاده براي شرکت هر سهمیۀ حداکثر .11- 4

  .شده است تعیین نفر ده حداکثر )شرکت مالی سال براساس و( سال هر در شرکت هر سهمیۀ :پاسخ
  
 به سال انتقال قابل آن سهمیۀ آیا نکند، استفاده سال آن در خود سهمیۀ از شرکتی چنانچه .12- 4

 است؟ آتی
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 استفاده قابل همان سال براي صرفاً و شود می تعیین شرکت مالی سال براساس شرکت هر سهمیۀ خیر، :پاسخ

 .است
  
هاي نخبگانی که فرد می تواند با احراز آنها، امتیاز کسب کند  ترین مصادیق فعالیت مهم .13- 4

 چیست؟
  :هاي نخبگانی به شرح زیر است ترین مصادیق فعالیت مهم :پاسخ

 ...)آموزشی، پژوهشی، فنّاورانه و (هاي علمی در دانشگاه  موفقیت - الف

 هاي تحصیلی بنیاد کسب جایزه -ب

 فنّاورانۀ مورد تأیید بنیاد  هاي علمی،پژوهشی، برگزیده شدن در جشنواره - ج

 قرآنی مورد تأیید بنیاد هاي هاي معتبر ادبی و هنري یا فعالیت برگزیده شدن در جشنواره - د

  )بنیان عضو هیئت مدیره، مدیرعامل و فعالیت تمام وقت در شرکت دانش(بنیان  هاي دانش اشتغال در شرکت -  ه
  
 شود؟محسوب می نخبگانی هايفعالیت مصادیق از بنیاندانش شرکت در فعالیتی نوع چه .14- 4

 در وقت تمام فعالیت تخصصی و عامل مدیریت مؤسس، هیئت در عضویت مدیره، هیئت در عضویت :پاسخ

  .است فنّاور برتر آموختۀ دانش مربوط به نخبگانی هاي فعالیت از مصادیقی بنیاندانش شرکت
  
 با آن و کند بارگذاري سامانه در را تسهیالت از استفاده درخواست بار یک متقاضی چنانچه .15- 4

 دارد؟ وجود مجدد درخواست ارسال امکان آیا شود، مخالفت
 در را خود دیگر درخواست بار یک حداکثر خود نخبگانی هاي فعالیت ارتقاي با تواند می متقاضی بله، :پاسخ

 .کند بارگذاري سامانه
  
تعیین  بنیاد توسط تخصصی وظیفۀ نظام خدمت گذراندن براي طرح اجراي موضوع آیا .16- 4

 شود؟می
  .شود می مسلح تعیین نیروهاي ستادکلّ تشخیص اساس بر پژوهشی هايطرح مکان و خیر، موضوع :پاسخ

  
 دورة آموزش گذراندن به نیاز تخصصی وظیفۀ نظام خدمت مشمول آموختگان دانش آیا .17- 4

 دارند؟ نظامی
 ماه دي و تیرماه(زمانی مقطع دو در روز 45 مدت به و شخصی دفاع اصول با آشنایی براي دوره این بله، :پاسخ

  .شودمی برگزار) سال هر
  
 است؟ مدت چه تخصصی وظیفۀ نظام خدمت دورة زمان .18- 4

  .است) حدودا یک سال( تراز هم مشموالن سایر وظیفۀ نظام رسمی دورة از نیمی با برابر حداقل :پاسخ
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 مشغول شوند؟ تحصیل به تخصصی وظیفۀ نظام خدمت دورة در توانندمی مشموالن آیا .19- 4
 .باشند رساله گذراندن حال در و تخصصی دکتري دورة دانشجوي اینکه مگر! خیر :پاسخ

 
 خدمت نظام تسهیالت از استفاده متقاضی توانندمی تحصیلی مقطع کدام آموختگان دانش .20- 4

 باشند؟ تخصصی وظیفۀ
 هاي کارشناسی دوره برترِ آموختگان دانش و کارشناسی دورة دانش آموختگان برترِ به تسهیالت این :پاسخ

 .باشد آموخته دانش تقاضا در زمان باید فرد که است آن مهم نکتۀ. شود می اعطا تخصصی و دکتري ارشد
  
 استفادهفنّاور  تخصصی وظیفۀ نظام تسهیالت از دارند فرصت زمانی چه تا آموختگان دانش .21- 4

 کنند؟
 رسمیِ دانش تاریخ از بعد سال سه حداکثرظرف کشور داخل علمی هاي مؤسسه آموختگان دانش :پاسخ

 رسمیِ تاریخ از بعد سال ظرف شش حداکثر کشور از خارج علمی هاي مؤسسه آموختگان دانش و آموختگی

  .شوند مند بهره تسهیالت این از مجازند آموختگی دانش
 
 شود؟می محسوب نخبگانی فعالیت عنوان به نیز مقاله آیا .22- 4

 اخیر سال و پنج )دکتري دانشجویان و(ارشد  کارشناسی آموختگان دانش اخیر سال سه بله، مقاالت :پاسخ

 داراي یک هر و شود می گرفته در نظر متقاضیان نخبگانی فعالیت عنوان به دکتري مقطع آموختگان دانش

 .شود مند بهره تسهیل این از تواند نمی مقاله، کسی داشتن استناد به صرفاً لیکن است امتیازي

  
 کرد؟ را برطرف آن توانمی نحوي چه به تسهیالت این از استفاده در ابهام وجود درصورت .23- 4

 پرسش و پایگاه اطالعات به مراجه با باشد داشته تسهیالت از استفاده دربارة پرسشی متقاضی چنانچه :پاسخ

   .کند بارگذاري را خودسواالت ) ir.bmn.ask://http( :نشانی به بنیاد اطالعاتی
  لینک مربوط به سواالت متداول تسهیالت نظام وظیفه در سایت بنیاد ملی نخبگان

  
 از تسهیالت منديبهره براي را خود درخواست توانندمی زمانی هاي بازه چه در متقاضیان .24- 4

 کنند؟ ارسال بنیاد براي
 از استفاده را براي خود درخواست مجازند شوند، آموخته دانش که زمانی هر در توانندمی متقاضیان :پاسخ

 بارگذاري از پس روز 45 تا بنیاد حداکثر و کنند بارگذاري سامانه در تخصصی وظیفۀ نظام تسهیالت

 .کند اعالم می را نتیجه و بررسی را سوابق درخواست،
  
بنیان محاسبه ي دانشها شرکتناورانه اشتغال در چه مواردي به عنوان امتیاز فعالیت هاي ف .25- 4

  گردد؟می
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- شش ماه فعالیت متقاضی محاسبه می به ازاي هر» بنیان دانشفعالیت تمام وقت در شرکت «امتیاز  - الف: پاسخ

  .شود
بر اساس نوع سمت سازمانی و تاریخ شروع به فعالیت در این سمت » سمت سازمانی در شرکت« امتیاز  -ب

  .تعیین می شود بنیان دانشي ها شرکتتوسط دفتر امور 
بنیان ت کم شش ماه مدیر عامل شرکت دانشبراي متقاضی که دس»  بنیان دانشمدیر عامل شرکت «امتیاز  - ج

  .شوداسبه میعامل باشد، مح بوده و همچنان نیز مدیر
هیئت  براي متقاضیانی که در اولین دوره تشکیل شرکت عضو» بنیانعضو هیئت موسس شرکت دانش« متیاز ا -د

  .شوداند، محاسبه میبنیان بودهموسس شرکت دانش
ت براي متقاضیانی که دست کم شش ماه عضو هیئ» بنیانعضویت در هیئت مدیره شرکت دانش« امتیاز  - ه

  .شودز عضو هیئت مدیره باشد محاسبه میبنیان بوده و همچنان نیانشمدیره شرکت د
  .که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکر شده باشد» بنیانفروش مربوط به کاال و خدمات دانش« امتیاز  - و
  
بنیان براي استفاده از تسهیالت نظام وظیفه باید فروش در اظهارنامه داشته ي دانشها شرکت .26- 4

 باشند؟
داشته  بنیان دانشبنیان براي استفاده از تسهیالت مربوط به نظام وظیفه باید فروش ي دانشها شرکتله، ب :پاسخ

  .در غیر اینصورت در خواست آنان رد خواهد شد. باشند و در اظهارنامه مالیاتی خود وارد کرده باشند
  

فناور شرط معدل را کسب  اگر دانش آموخته متقاضی در شرایط مربوط به دانش آموختگان .27- 4
 تواند از این تسهیالت استفاده نماید؟نکرده باشد می

است  و تحت هیچ  نامه آیینشرط معدل مربوط به دوره هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد جزء شرایط  :پاسخ
  .شرایطی قابل اغماض نمی باشد و در صورت عدم کسب این شرایط در خواست وي رد می شود
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 یاز اضافه پخش تشویقی امت

  کانون پتنت .5
 
 حمایت از ثبت اختراع خارجی کانون پتنت ایران چگونه است؟ .1- 5

- هاي ثبت اختراع را پرداخت میهزینه% 90مایت از ثبت اختراعات، کانون پتنت ایران در قالب طرح ح:پاسخ

  .خارجی مراجعه فرمایید نامه حمایت از ثبت اختراعکسب اطالعات بیشتر به صفحه آئین براي. کند
  لینک کانون ثبت پتنت ایران

 
 کند؟ا به غیر از آمریکا نیز حمایت میآیا کانون پتنت ایران از ثبت اختراع در سایر کشوره .2- 5

هاي ثبت در سایر ح باشد، درخواستبنیان، چنانچه بحث صادرات مطر ي دانشها شرکتبراي اختراعات  :پاسخ
  .کشورها نیز قابل بررسی است

 
 ثبت پتنت بدون افشا نیز وجود دارد؟ نامکا .3- 5

  .هاي مختلف اختراع استشروط ثبت اختراع افشاي کامل جنبهخیر، یکی از :پاسخ
 
 چگونه باید باشد؟ رفع نقص پرونده هاي ثبت اختراع توسط مخترعین .4- 5

العات در صورتی که تیم ارزیابی و داوري، در بررسی پرونده ثبت اختراع با ابهام و ضعف در افشاي اط :پاسخ
یران اي که پاسخ قطعی به درخواست قابل انجام نباشد، از طرف کانون پتنت امخترع مواجه شوند، به گونه
اطالعات تکمیلی است و مخترعین باید در یک زمان مشخص به شود که حاوي ایمیلی براي مخترع ارسال می

  .الزم به ذکر است فرآیند ارسال ابهامات باعث افزایش زمان بررسی اختراع می شود. آن پاسخ دهند
 
 اي در بر خواهد داشت؟تیم داوري در مهلت مقرر چه نتیجهعدم پاسخگویی به سواالت  .5- 5

خارج شدن پرونده از روند بررسی شده و امکان بررسی مجدد عدم پاسخگویی در زمان مقرر باعث  :پاسخ
اي باشد که نیاز به تغییرات کلی در تی که نواقص و ابهامات به اندازهدر صور. همان پرونده وجود ندارد

شود تا در قالب یک پرونده جدید، نسبت د، در آن صورت به مخترع توصیه میمستندات پرونده مورد نیاز باش
  .اطالعات اقدام نمایدبه ارسال 

 
 آیا چاپ مقاله و پوستر قبل از ثبت اختراع اشکالی ندارد؟ .6- 5

شود به هیچ وجه تا قبل از اقدام به ثبت به طور کلی توصیه می. ي پتنت استچاپ مقاله جزء موارد افشا :پاسخ
زمان کمتر یک سال در صورت چاپ مقاله، در . اي در خصوص موضوع اختراع منتشر نشود یا ثبت موقت، مقاله

  .و به شرط تطابق کامل اسامی مخترعین و مولفین مقاله امکان ثبت به صورت مشروط وجود دارد
 
 شود؟خترعین در اختراع چگونه تعیین میترتیب اسامی م  .7- 5
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از نظر اداره ثبت اختراعات آمریکا . شودرداد داخلی بین مخترعین تعیین میترتیب اسامی بر اساس قرا :پاسخ
اس قرارداد بین مخترعین اعمال کند و سهم مخترعین بر اسفاوتی در حقوق مخترعین ایجاد نمیترتیب اسامی ت

 .شودمی
 
 چیست؟ (Assignee) و صاحب امتیاز اختراع (inventors) تفاوت مخترع .8- 5

صورتی که  اما در. توانند صاحبان مادي اختراع نیز باشدصاحبان معنوي اختراع هستند که میمخترعین  :پاسخ
، )به طور مثال موسسه، شرکت و دانشگاه محل کار مخترع(صاحب اختراع اشخاص حقوقی دیگر باشند 

مخترعین به غیر از حقوق معنوي سهم دیگري در اختراع ندارند و کلیه منافع مادي اختراع متعلق به صاحب 
  .است )Assignee (امتیاز اختراع

 
 نیز وجود دارد؟ آیا امکان واگذاري اختراع به دیگران .9- 5

ر را نیز از آنجایی که پتنت یک سند است، مانند هر سند دیگر قابلیت واگذاري و فروش به اشخاص دیگ :پاسخ
  .دشوت یا قراردادهاي مشارکت انجام میها در قالب فروش پتندر حقیقت واگذاري. دارد

  
 دلیل مدت طوالنی بررسی یک پرونده و اعالم نتیجه به مخترعین چیست؟ .10- 5

عالوه بر آن، . شوددر این زمینه انجام می بررسی اختراعات، فرآیندي دقیق است که توسط افراد خبره :پاسخ
هاي در نوبت بررسی، زمینه موضوع اختراعات، میزان اطالعات افشا شده در مستندات ارسالی نیز بر تعداد پرونده

  .مدت زمان پاسخگویی تاثیر گذار است
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  سیما و صدا هايآگهی تشویقی پخش امتیاز اضافه .6
  
استفاده  سیما و صدا هايآگهی تشویقی پخش توانند از امتیاز اضافهیی میها شرکتچه  .1- 6

  کنند؟
- می) بنیاننوپا و صنعتی داراي فعالیت دانش ي تولیدي،ها شرکتاعم از (بنیان دانش يها شرکتکلیه  :پاسخ

  . توانند از این امتیاز استفاده نمایند
  
  توانند از این امتیاز استفاده کنند؟ بنیان در چه موضوعاتی میي دانشها شرکت .2- 6

بنیان خود که به تایید کارگروه رفی و تبلیغ کاالها و خدمات دانشبنیان صرفا براي معي دانشها شرکت :پاسخ
توانند از این امتیاز استفاده کنند و بنیان رسیده است میو موسسات دانش ها شرکتارزیابی و تایید صالحیت 

  .دمشمول این تخفیف نخواهد بو ها شرکتها و محصوالت سایر فعالیت
  
  سیما چیست؟  و صدا هاي آگهی تشویقی پخش فرایند استفاده از امتیاز اضافه .3- 6

اي به دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تایید طی نامهضی، باید درخواست خود را بنیان متقاي دانشها شرکت :پاسخ
و کاالها و  بنیان در معاونت علمی و فناوري رییس جمهور ارسال نمایندو موسسات دانش ها شرکتصالحیت 

معاونت علمی و . جهت تبلیغات تعیین کنند) که قبال به تایید کارگروه رسیده(بنیان خود را خدمات دانش
بنیان مورد نظر را طی یک و محصوالت دانش ها شرکتهاي الزم، از انجام بررسی ري رییس جمهور پسفناو
وسیما  سایر اقدامات باید طبق روال موجود در صدا. نمایدمعرفی می سیما و صدا بازرگانی کل اداره به اي،نامه

  . دنبال شود ها شرکتتوسط 
  
 بنیان چقدر است؟ ي دانشها شرکتمیزان تخفیف ارائه شده به  .4- 6

 تشویقی پخش اضافه درصد امتیاز 80خود، از  بنیان دانشبنیان براي معرفی محصوالت ي دانشها شرکت :پاسخ
ثانیه  100ثانیه تبلیغات، فقط به میزان  180به عبارتی شرکت متقاضی مثال براي پخش . کننداستفاده می) تخفیف(

  . کندحق پخش پرداخت می
  
از سوي معاونت علمی و فناوري رافع سایر اقدامات الزم از سوي  اه شرکتآیا معرفی  .5- 6

 خواهد بود؟  ها شرکت

از سوي معاونت علمی و فناوري، تنها به منزله مجوزي است براي استفاده از امتیاز  ها شرکتمعرفی . خیر :پاسخ
پیش از مراجعه به معاونت علمی و فناوري، با کسب اطالع دقیق  ها شرکتلذا الزم است . تشویقی پخش اضافه

  . هاي الزم را جهت تهیه اقالم تبلیغی انجام دهندسیما هماهنگی و هاي پخش آگهی، با مراجعه به صدااز هزینه
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 بنیانهاي دانشحمایت از صادرات شرکت .7
 

بنیان از چه مزایایی  کاالهاي دانشبنیان براي توسعه صادرات  هاي دانش شرکت .1- 7
  برخوردار هستند؟

بنیان وجود ندارد، اما معاونت علمی و  ي دانشها شرکتدر قانون مزایاي خاصی براي توسعه صادرات  :پاسخ
 ها شرکتهاي متعددي از صادرات  فناوري رئیس جمهور، با ایجاد کریدور خدمات صادرات فناوري حمایت

ها و فهرستی از خدمات قابل میزان حمایت. مراجعه نمود) ir.TESC.www(توان به سامانه  دهد که می انجام می
  :ارایه توسط کریدور صادرات به شرح جدول زیر است

  بنیان دانشي ها شرکتلینک مربوط به حمایت از صادرات 

  سقف حمایت  میزان حمایت  ریز خدمات  عنوان خدمات  ردیف
1  

پیشخوان مشاوره 
  صادرات

مشاوره بازرگانی و صادرات، عقد قراردادهاي 
نقل  الملل، نقل و انتقاالت ارزي، حمل و بین
المللی، طراحی صنعتی، رصد بازار، اخذ  بین

  استانداردها و مجوزها

  رایگان
ساعت در سال  10

  براي هر شرکت

2  
هاي  آموزش

بازرگانی و 
  صادرات

آموزش بازرگانی و صادرات، بازاریابی 
الملل، تدوین  الملل، نقل و انتقاالت مالی بین بین

الملل، طراحی صنعتی،  قراردادهاي بین
استانداردها و مجوزها، حضور موثر در 

  هاي بین المللی نمایشگاه

  میلیون ریال در سال 20  درصد 70

3  
تهیه اقالم 

  تبلیغاتی

 CDطراحی و چاپ کاتالوگ، بروشور و 
  درصد 70  تبلیغاتی

  میلیون ریال 40

  میلیون ریال B2B  30هاي  تبلیغات در وبسایت
4  

طراحی و ایجاد 
  وبسایت

  و هاستثبت دامنه 
  درصد 80

  میلیون ریال 5
  میلیون ریال 10  طراحی سایت دوزبانه
  میلیون ریال 30  طراحی سایت سه زبانه

5  
طراحی صنعتی و 

بندي  بسته
  صادراتی

مشاورهطراحی و ساخت، طراحی محصول، بسته 
  بندي، قالبسازي و ساخت نمونه

درصد به  80
صورت 

تسهیالت 
  الحسنه قرض

  ریالمیلیون  500
درصد از  35(

تسهیالت در صورت 
تایید کریدور صادرات 

  )بالعوض خواهد بود
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  سقف حمایت  میزان حمایت  ریز خدمات  عنوان خدمات  ردیف
6  

ها  اخذ گواهینامه
و مجوزهاي 

  المللی بین

: هاي سیستمی و مدیریتی انواع گواهینامه
GMP ،ISO(s)  و... 

حداکثر دو گواهینامه   درصد 50
میلیون  200تا سقف 

  ریال
، CoC،CE: هاي محصول انواع گواهینامه

GOST  و...  
  درصد 80

7  

هاي  تهیه گزارش
  تحقیقات بازار

هاي نفوذ، پیش  پیشنهاد بازارهاي هدف و روش
نیازهاي مجوز و استانداردهاي محصول، آنالیز 
رقبا و بخش بندي بازار، الگوي خرید مصرف 

کنندگان، استراتژي بازاریابی، استراتژي 
اي و جهانی،  گذاري، تحوالت منطقه قیمت

  )استراتژي توسعه برند

  میلیون ریال 300  درصد 80

حضور انفرادي   8
هاي   در نمایشگاه
  خارجی

هاي معتبر خارجی مورد  حضور در نمایشگاه
  دار تایید کریدور صادرات به صورت غرفه

  میلیون ریال 100  درصد 70

اعزام و پذیرش   9
هاي  هیات

  تجاري

رصد فناوري در نمایشگاه و بازدید از 
  هاي فناوري پارك

  درصد 80
میلیون ریال براي  40

  )نفر 2حداکثر (هر نفر 

حضور در   10
پاویون ایران در 

هاي  نمایشگاه
  خارجی

ي منتخب هر حوزه در ها شرکتحضور 
  هاي تخصصی هاي مرتبط در نمایشگاه پاویون

  بدون سقف  درصد 70

11 
ثبت عالمت 

  تجاري

 ثبت عالمت تجاري در کشورهاي خارجی، بر
هاي مختلف بر اساس معاهدات  بندي اساس طبقه

  المللی بین
  درصد 70

میلیون ریال براي  100
 3حداکثر (هر کشور 

  )کشور
  

  کند و نحوه حمایت به چه صورت است؟ کریدور صادرات چه خدماتی ارائه می .2- 7
مصوب هاي  خدمات کریدور صادرات مربوط به حوزه صادرات بوده و حمایت طبق دستورالعمل :پاسخ

گیرد که از طریق وبسایت کریدور صادرات در  معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري صورت می
  .قابل دسترسی است هاي حمایتی ها و دستوالعمل نامه آئین زبانه
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توانند استفاده  خدمات کریدور صادرات می بنیان از تمامی هاي دانش آیا تمامی شرکت .3- 7
 نمایند؟

ها و با توجه به نتیجه ارزیابی آمادگی  خیر، کریدور صادرات با توجه به بلوغ صادراتی شرکت :پاسخ
هایی که قصد حضور در بازارهاي  شرکت. کند ها را به آنها ارائه می صادرات، خدمات مورد نیاز شرکت

  .باشند کریدور صادرات نمیجهانی را ندارند شامل حمایت 
  

جهت دریافت خدمات از کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوري چه اقداماتی باید  .4- 7
 انجام داد؟

براي دریافت خدمات از کریدور صادرات، انجام ارزیابی آمادگی گام اول : پاسخ
گردد و بسته به سطح  نتیجه براي شرکت متقاضی ارسال می ،بعد از ارزیابی. باشدمی  (ERA) صادرات
سطوح صادراتی و خدمات قابل . تواند از خدمات کریدور صادرات استفاده نماید شرکت می ،صادراتی

  :باشد ارائه به صورت زیر می
 مشاوره، آموزش و تبادل فناوري :عدم احراز شرایط صادراتی  
 ها و  ، تبادل فناوري، ابزارهاي تبلیغاتی، گواهینامهمشاوره، آموزش :داراي پتانسیل صادراتی

المللی، تحقیقات بازار، طراحی صنعتی، ثبت عالمت تجاري و جذب نیروي انسانی  مجوزهاي بین
  بازرگانی

 ها و  مشاوره، آموزش، تبادل فناوري، ابزارهاي تبلیغاتی، گواهینامه :توانمند صادراتی
طراحی صنعتی، ثبت عالمت تجاري، جذب نیروي انسانی  المللی، تحقیقات بازار، مجوزهاي بین

  هاي ملی المللی و حضور در پاویون هاي بین بازرگانی، اعزام و پذیرش هیات تجاري، نمایشگاه
 المللی،  ها و مجوزهاي بین مشاوره، آموزش، تبادل فناوري، گواهینامه: برتر صادراتی

هاي  اعزام و پذیرش هیات تجاري، نمایشگاهتحقیقات بازار، طراحی صنعتی، ثبت عالمت تجاري، 
  هاي ملی المللی و حضور در پاویون بین

هاي متقاضی ارائه  رات به شرکتها و تایید کریدور صاد خدمات اشاره شده با توجه به نیازمندي شرکت
  .گرددمی

   راهنماي استفاده از سرویس آنالین درخواست خدمات مطالعه :گام دوم
  ارسال درخواست از طریق پرتال به صورت آنالین :گام سوم

  
 پردازد؟ به صادرات محصوالت میآیا کریدور صادرات خود بطور مستقیم  .5- 7

دهد لیکن معاونت علمی و فناوري  خیر، کریدور صادرات بطور مستقیم فعالیت صادراتی انجام نمی :پاسخ
هاي  هاي صادراتی تعریف نموده که در قالب شرکت هایی با برخی واسطه ریاست جمهوري همکاري
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ها جهت صادرات محصوالت  ی با شرکتهاي صادراتی و کارگزاران صادرات مدیریت صادرات، پایگاه
هاي  واسطه ها در صفحه مربوط به نمایند که فهرست و مشخصات تماس با این شرکت ایشان همکاري می

 .استدر وبسایت کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوري ارائه شده  صادراتی
 


