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 ادارات کل امور مالیاتی مخاطبان/ ذینفعان

 قانون جهش تولید دانش بنیاناحکام مالیاتی  موضوع

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

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

ز همکاری های تحول و با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرک 1397/02/30 الحاقی مصوب کشور

پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص 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 

وزه های آسیب پذیر از جمله تعامالت بین المللی، مالیات، گمرک، اند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در ح

 .تسهیالت بانکی و تبادالت ارزی مورد حمایت قرار دهد

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

بنیان وری مجازند با شرکتها و موسسات دانش( قانون مدیریت خدمات کش5الف ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده )

بنیان از و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کاال و خدمات دانش

( قانون حداکثر استفاده 12ماده )« ب»و « الف»محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بندهای 

لیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کاال و خدمات دانش از توان تو

 می یابد. بنیان تسری

 :قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در -8 ماده

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

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



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

وزش پزشکی و از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آم

 «معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 :با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان -11 ماده

بیست »بعد از عبارت های « واسطه ای نیمه خامکاالهای  و»عبارت  ( قانون مالیات های مستقیم141در ماده ) -الف

 .اضافه می شود« فهرست مواد خام و کاالهای نفتی»و « درآمد حاصل از صادرات مواد خام (20%) درصد

معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی  -ب

سسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال به شرکتها و مو

 های بعد کسر می شود.

آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با  

لوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت ع

آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند شورای 

 .راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد

 :الحاق می شود یمقانون مالیات های مستق (127به ماده )« د»یک بند به شرح زیر به عنوان بند  -پ

کمک های بالعوض دولتی به شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و  -د»

 «فناوری با هدف توسعه فناوری

با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان، موارد زیر به عنوان  -ت

با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از اعتبار مالیاتی 

 .مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می شود

شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای پذیرفته  (30%) حداکثر سی درصد -1

های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و  دوم فرابورس ایران و یا شرکت

 شکوفایی، در شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور

ایش سرمایه صندوق های این بند در تأسیس یا افز (1) سرمایه گذاری غیر مستقیم شرکتهای مذکور در جزء -2

و صندوق ها و  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (44) پژوهش و فناوری موضوع ماده

ایران  بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی قانون (1ماده ) (21و ) (20نهادهای سرمایه گذاری موضوع بندهای )



تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای که فعالیت آنها در  1384/09/01 مصوب

 راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. 

آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با 

هور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جم

تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسوول نظارت بر 

اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای 

 .یها و تولیدات دانش بنیان می باشدراهبری فناور

با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی  -13ماده 

از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد 

همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول مزایای تولیدی، تفاهمنامه 

( این قانون نیز می گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و 11ماده )« ب»طرح شده در بند 

ا واحدهای تولیدی، با اولویت پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و ی

 .استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند

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

 :ن قانونای (1مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقالم راهبردی موضوع ماده )

بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت  -پ

الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و 

 .ایندفناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نم

 داود منظور 
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