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 بخشنامه

  
 س جهش تولید دانش بنیان قانون 1401 18

 ادارات کل امور مالیاتی ذینفعانمخاطبان/

 جهش تولید دانش بنیان احکام مالیاتی قانون موضوع

 ، برای اجراء ارسال می شود :مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان به شرح زیر احکام

( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 61ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ) -2ماده 

با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت 30/02/1397و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب 

کاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص ملی و مرکز هم

نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و 

حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با 

، های آسیب پذیر از جمله تعامالت بین المللی ارائه مشاوره و رفع چالش های آنها در حوزه

 .، تسهیالت بانکی و تبادالت ارزی مورد حمایت قرار دهد، گمرکمالیات

، تولیدات و خدمات شرکت ها و موسسات دانش به منظور حمایت از کاالهای ایرانی -7ماده 

 بنیان :

کشوری مجازند با شرکت  ( قانون مدیریت خدمات5الف( دستگاه های اجرائی موضوع ماده )

ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری 
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قرارداد مرتبط با کاال و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه ها منعقد 

توان تولیدی و خدماتی ( قانون حداکثر استفاده از 12نمایند . مزایای بندهای )الف( و )ب( ماده )

کشور از کاالی ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کاال و خدمات دانش بنیان تسری می 

 یابد.

در قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نو آوری و  -8ماده 

 اختراعات :

 ( می گردد :10متن زیر جایگزین ماده ) -ج

( قانون مالیاتهای مستقیم 91شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده ) کارکنان -10ماده 

با اصالحات و الحاقات بعدی می باشند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف  03/12/1366مصوب 

، ، تحقیقات و فناوریسه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزراتخانه های علوم

شکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب ، درمان و آموزش پزبهداشت

 هیات وزریران می رسد.

 اقتصاد ونوآوری  توسعه سمت به مالیاتی های حمایت هیجهت دبا هدف  -11 ماده

 :بنیاندانش

 از بعدنیم خام " ایواسطه کاالهای و" عبارت مستقیم مالیاتهای قانون( 141) ماده در -الف 

 خام و مواد فهرست " و "خام مواد صادرات از حاصل درآمد (%20"بیست درصد ) های ارتعبا

 .شود می اضافه "نفتی کاالهای
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 اب مالیاتی اعتبار عنوان به ،توسعه و تحقیق هایفعالیت برای شده انجام هزینه معادل -ب

 از نآ معادل و شودمی اعطا متقاضی موسسات و ها شرکت به آتی سنوات به انتقال قابلیت

 .شود می رکس بعد هایسال یا مذکور هزینه انجام سال شده قطعی مالیات

 امور وزارت توسط قانون این ابالغ تاریخ از ماه سه ظرف بند حداکثر این اجرایی نامهآیین 

 تحقیقات ،علوم وزارت و ،جمهور رییس فناوری و علمی معاونت همکاری با دارایی و اقتصادی

 وزیران تهیا تصویب به و شودمی تهیه پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت وزارتو  فناوری و

 بنیان دانش تولیدات و ها فناوری راهبری شورای بند این اجرای بر نظارت مسئول .رسدمی

 .باشد می

 :میشود الحاق مستقیم مالیاتهای قانون( 127) ماده به به شرح زیر به عنوان بند "د" دبن یک -پ

 و شدر مراکز در مستقرفناور  واحدهای و بنیاندانش هایشرکت به کمک های بالعوض -د"" 

 فناوری  توسعه هدفبا  فناوری و علم های پارک

 بنیان،دانش هایشرکت توان از حداکثری استفاده و وریافنتعمیق  از حمایت هدف با -ت

 ساتموس و ها شرکت به آتی سنوات به انتقال قابلیت با مالیاتی اعتبار عنوان به زیر موارد

 ای ورذکم سرمایه تخصیص سال شده قطعی مالیات از میزان همین به و شدهاعطاء متقاضی

 .شود می کسر بعد هایسال

 بورس در شده پذیرفته های شرکت مستقیم گذاریسرمایه (%30حداکثر سی درصد ) -1

 میزان به ثبتی سرمایهدارای  هایشرکت یا و ایران فرابورس دوم و اول بازار یا و تهران

 موسسات و ها شرکت در ،شکوفایی و نوآوری صندوق سرمایه و ما سی یک حداقل

 فناور و بنیان دانش
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 افزایش یا تاسیس در ( این بند1جزء ) در مذکور هایشرکت غیرمستقیم گذاریسرمایه -2

 تولید موانع رفع قانون (44) ماده موضوع فناوری و پژوهش های صندوق سرمایه

موضوع  گذاریسرمایه نهادهای وها  صندوق و کشور مالی نظام ارتقای و پذیررقابت

 مصوب ایران اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون (1) ماده( 21( و )20بندهای )

 انبنی دانش هایفعالیت و نوآوری و فناوری مالی تامین در هاآن فعالیت که  01/09/1384

 .باشد رسیدهبنیان  شندا تولیدات و ها فناوری راهبری شورای تایید به

 امور وزارت توسط قانون این ابالغ تاریخ از ماه سه ظرف حداکثربند  این اجرای نامه آیین

 ،علوم های وزارتخانه ،جمهور رئیس فناوری و علمی معاونت همکاری با دارایی و اقتصادی

 ودشمی تهیه پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت و تجارت و معدن ،صنعت ،فناوری و تحقیقات

 رمایهس مصادیق تعیین و بند این اجرای بر نظارت مسئول . رسدمی وزیران تاهی تصویب به و

 وفناوری ها  راهبری شورای ،نوآوری بوم زیست با متناسب کارهای و ساز توسعه و گذاری

 .باشد می بنیان دانش تولیدات

 واحد دارای تولیدی واحدهای وصنایع  ت،عصن دانشگاه ارتباط توسعه هدفبا  -1۳ ماده

 ،مرتبط پژوهشی و عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه واحدهای از یکی باکه  توسعه و تحقیق

 ، دنینما منعقد همکاری نامه همافت ،تولیدی قرار آن صنعت یا واحداست محل استان اولویت با

 بند در دهشطرح  مزایایشول ، مها نامه تفاهم این به مربوط توسعه و تحقیق قراردادهای

 و عالی آموزش مراکز و هادانشگاه تمامیهمچنین  .گردندمی نیز قانوناین  11 مادهب" "

 احدهایویا  و صنعت نمایندگان با حضور را معدن و صنعت با ارتباط کارگروه موظفند پژوهشی
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 کیلتش، پژوهشی و عالی آموزش مراکز و هادانشگاه آن استقرار محل استان اولویت با ،تولیدی

 .دهند

 های شرکت های شبکه ایجاد و بنیان دانش محصوالت صادرات توسعه هدف با -17 ماده

( این 1ماده ) موضوع راهبردی اقالم تولید اولویت با اقتصاد مختلف هایبخش در بنیان دانش

 قانون:

 محرمانگی رعایت باند موظف اجتماعی تامین سازمان و مالیاتی امور سازمانیانک مرکزی،  -پ

 شدان موسسات و ها شرکت عالیتف با مرتبط های داده برخط و الکترونیکی دریافت امکان

 شکوفایی و نوآوری صندوقو  جمهوری یسرئ فناوری و علمی معاونت برای را فناور و بنیان

 .نمایند فراهم
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