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 بنیانقانون جهش تولید دانش   ۱۱ماده بند ب نامه اجرایی  آیین

   

 قانون:  ۱۱ماده بند ب متن 

   ب:

ها  های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتمعادل هزینه انجام شده برای فعالیت

شود.  های بعد کسر می مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال شود و معادل آن از  و مؤسسات متقاضی اعطا می 

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

درمان و آموزش پزشکی تهیه  معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و وزارت بهداشت،  

بنیان  ها و تولیدات دانش رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوریشود و به تصویب هیأت وزیران می می

 .باشدمی

 

 

 نامه:متن آیین 

معاونت علمی و فناوری رییس  ، وزارت امور اقتصادی و داراییبه پیشنهاد مشترک  ۱۴۰۱هیات وزیران در جلسه مورخ .../.../

قانون   ۱۱نامه اجرایی بند ب ماده ، آیین بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 

 به شرح ذیل تصویب کرد: ، را ۱۴۰۱بنیان مصوب  جهش تولید دانش 

 

   مفاهیم و تعاریف:  :۱ماده 

 بنیان  ها و تولیدات دانش شورا: شورای راهبری فناوری 

 کشور  سازمان: سازمان امور مالیاتی 

 س جمهور ی ئمعاونت علمی و فناوری رمستقر در  نها و تولیدات دانش بنیادبیرخانه شورای راهبری فناوری : دبیرخانه
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  دهند انجام می در داخل کشور  فعالیت تحقیق و توسعه  ها و موسساتی که  تمامی انواع شرکت:  متقاضی  موسسات ها و  شرکت

های خارجی فعال در  های ایرانی یا شرکتتوانند شرکتاین شرکتها می .  باشندنامه می و متقاضی استفاده از مزایای این آیین 

 ایران باشند.  

نامه  این آیین در جدول پیوست  های تحقیق و توسعه  هایی که به عنوان فعالیتفعالیت   آن دسته از فعالیت تحقیق و توسعه:  

 .  نداآورده شده 

های حقوق و دستمزد و اقالم مصرفی(،  جاری )شامل هزینه   هایهزینه  منظورهزینه انجام شده برای فعالیت تحقیق و توسعه:  

های همکاری  و هزینه   های ثبت مالکیت فکریهزینه  ،های استهالک، هزینه ای به غیر از زمین و ساختمانهای سرمایه هزینه 

   . ، استدنباشهای تحقیق و توسعه می فعالیتمرتبط با که  سپاریو برون 

های  ها و موسسات بمنظور استفاده از اعتبار مالیاتی، اطالعات مربوط به فعالیت مشخصی است که شرکت  )فرم(  قالبتقاضانامه:  

 کنند.  تحقیق و توسعه خود را در هر سال در آن درج و اعالم می 

ها و موسسات  شرکت   ،جارت ت عدن و  منعت،  وزارت ص  تحقیق و توسعه ازمجوز    ها و موسسات دارای: تمامی شرکت ۲ماده  

مراکز پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و  بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،  دارای عنوان دانش 

مانند    آزمایشگاه های مرجع دارای مجوز از سازمان استاندارد  و   های علم و فناوریهای فناور مستقر در پارک فناوری، شرکت 

توانند  می های تحقیق و توسعه  در صورت انجام فعالیت وسسات و بدون برخوردار بودن از امتیاز خاصی،  ها و مسایر شرکت

 نامه باشند. متقاضی استفاده از مزایای این آیین 

 

و دستورالعملی جهت چگونگی تکمیل تقاضانامه  موظف است تقاضانامه را در قالبی مشخص طراحی نموده    دبیرخانه :  ۳ماده  

 ها و موسسات قرار دهد.  و از طریق پایگاه اینترنتی خود در اختیار شرکتو سایر جزییات مربوطه تدوین 

 

  موظف است از طرق مختلف   ها ایران و شهرستان   ، صنعت، معدن و کشاورزی های بازرگانی با همکاری اتاق  دبیرخانه:  ۴ماده 

ها و  به شرکترا  نامه  های مالیاتی این آیین رسانی در خصوص استفاده از مشوق اطالع   )پایگاه اینترنتی، سمینار، وبینار و...( 

 انجام دهد.   ، موسسات متقاضی بالقوه
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ماه سال بعد به   فروردین ۳۱را حداکثر تا  مربوط به هر سال  شده تکمیل  ها و موسسات متقاضی باید تقاضانامه: شرکت ۵ماده 

ها از آن طریق  تا همه تقاضانامه   به این امر اختصاص دهد ای برخط )آنالین(  دبیرخانه باید سامانه ، ارسال نمایند.  دبیرخانه 

و  سازمان    ه ها را بررسی و در صورت تایید، بتقاضانامه  ،ماه  اردیبهشتحداکثر تا پایان  موظف است    دبیرخانهدریافت گردد.  

به عنوان اعتبار    ، را بدون بررسی مجدد  دبیرخانهو سازمان نیز موارد مورد تایید    ارسال نمایدمتقاضی    سساتها و موشرکت

تایید تقاضانامه.  مالیاتی متقاضیان در نظر بگیرد  تا  دبیرخانهتوسط    در صورت عدم  باید  ها و  به شرکت   ماه   خرداد   ۵، موارد 

موارد اصالحی در صورت تایید،  اقدام نمایند.    خرداد ماه  ۱۵تا  موسسات متقاضی اعالم گردد تا نسبت به اصالح و تکمیل آن  

به متقاضی  تا همان تاریخ باید    ، دبیرخانه به سازمان ارسال خواهد شد و در صورت عدم تایید خرداد ماه   ۲۵تا    دبیرخانه توسط 

روز کاری از طریق سامانه اعالم    ۳مراتب اعتراض باید توسط متقاضی طی  . در صورت اعتراض مجدد متقاضی،  گردد  اعالم

ای متشکل از نماینده دبیرخانه، نماینده اتاق بازرگانی، صنعت، معدن  در کمیته تیرماه    ۱۰حداکثر تا    شود. اعتراض متقاضی باید 

این  بررسی و تصمیم    ،رتر مرتبط با معرفی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریو کشاورزی ایران و یک نماینده از انجمن علمی ب

 کمیته برای طرفین قابل پذیرش خواهد بود.  

 

ها و موسسات متقاضی را تضمین نماید و تدابیر الزم در  شرکتتوسط  باید محرمانگی اطالعات اعالم شده    دبیرخانه :  ۶ماده  

 این خصوص را انجام دهد.  

 

نادرست و خالف واقع  : در صورتی که شرکت۷ماده   های  از مشوق را جهت سوءاستفاده  ها و موسسات متقاضی اطالعات 

ای جریمه در پایگاه اینترنتی مربوطه،  تقاضی  مو نام و مشخصات  ضمن افشای تخلف رخ داده    دبیرخانه ارایه داده باشند،  مالیاتی  

برای متقاضیان    ، را با توجه به میزان تخلف رخ داده نامه  این آیین های مالیاتی  سال محرومیت استفاده از مشوق   ۴تا   ۲معادل  

 دهد.  در نظر گرفته و به سازمان اطالع می 
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مشمول مالیات آنهاست و هزینه انجام شده برای فعالیت تحقیق و  ، درآمد  متقاضی  ها و موسسات : پایه مالیاتی شرکت۸ماده 

کسر    در همان سال  از مالیات قطعی شده آنها معادل آن  و    شودمی به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته  ،  در هر سال   توسعه

 شود.  می

ن  هما از میزان مالیات قطعی شده    ،در یکسالها و موسسات متقاضی  توسط شرکت تبصره: چنانچه میزان هزینه انجام شده  

کسر  آنها  بعد  های  یا سال از مالیات قطعی سال  به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شده و  بیشتر باشد، مازاد آن  آنها  سال  

 خواهد شد.  

 

صنایع و واحدهای تولیدی  نامه همکاری  توسعه ناشی از تفاهم قراردادهای تحقیق و    های قطعی مربوط بهپرداخت :  ۹ماده  

سپاری  های همکاری و برون هزینه ، بعنوان  ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبطدارای واحد تحقیق و توسعه با دانشگاه

 آیند.  های تحقیق و توسعه به شمار می فعالیت هزینه انجام شده برای و جزو در نظر گرفته شده 

 

مندی از نتایج آن،  های تحقیق و توسعه و بهره گذاری در فعالیت ها و موسسات به سرمایه به منظور تشویق شرکت  :۱۰ماده  

به اصالح، پس از پایان سال سوم، مورد    نیاز سال اجرا شده و بدون تغییر باقی خواهد ماند و در صورت    ۳نامه تا  این آیین 

به بازنگری، پس از پایان سال سوم نیز اعتبار خواهد داشت. شورا مرجع    در صورت عدم نیاز   و   بازنگری قرار خواهد گرفت

باید اقدامات قانونی الزم در این   ، باشد و در صورت نیاز به بازنگرینامه می آیین این  تشخیص در خصوص نیاز به بازنگری در 

 خصوص را انجام دهد.  

 

   کند. تکمیلا هر ساله مورد بازنگری قرار داده و اصالح یا های تحقیق و توسعه رتواند تعریف فعالیت: شورا می ۱۱ماده 

 

های الزم به اطالعات خود را  نامه، دسترسی های اجرایی موظفند بمنظور اجرای هر چه بهتر این آیین : تمامی دستگاه ۱۲ماده  

سازمان فناوری اطالعات  برای دبیرخانه برقرار نمایند. ( GSBسرویس و بر روی گذرگاه دولت )و وب بصورت برخط )آنالین( 
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استایران   امر،   موظف  این  تسهیل  جهت  اختیار  رویس سوب   در  در  دبیرخانه  درخواست  اساس  بر  صرفا  را  مربوطه  های 

 دهد.    قرارمتقاضی  هایدستگاه 

 

های متقاضی، هزینه تحقیق و توسعه  حداکثر تا پایان شهریور ماه، گزارشی از شرکتو  : دبیرخانه موظف است هر سال  ۱۳ماده  

 هر یک و اعتبار مالیاتی مورد تایید برای هر شرکت را تهیه و بصورت آزاد منتشر نماید.  

 

را بر توسعه نوآوری و اقتصاد  نامه موظف است فرایندی طراحی و اجرا نماید تا هر ساله اثرات اجرای این آیین   شورا:  ۱۴ماده  

 ارزیابی نماید.  بنیان دانش 

 

   های تحقیق و توسعهفعالیت  - جدول پیوست

 عنوان فعالیت تحقیق و توسعه  نوع فعالیت ردیف 

۱.  

 خدمات علمی و فناورانه

مانند  ) صرفاً یا عمدتاً در راستای انجام یک پروژه تحقیق و توسعه خاص انجام شودکلیه مواردی که 

 (های تحقیق و توسعههای اولیه یافتهسازی گزارش مادهآ

۲.  
یند  راکه بخشی مهم و جدانشدنی از ف صورتی بندی )در ها؛ کدگذاری، ثبت و طبقهوری دادهدآگر

 (تحقیق و توسعه باشد

 زمون و استانداردسازی آ بهتر و جدید برایهای ابداع روش   .۳

 های تحقیق و توسعهسنجی پروژهامکان   .۴

 های تحقیق و توسعه مربوط باشدکارهای مرتبط با پتنت که مستقیماً به پروژه  .۵

۶.  
های موجود و یا ابداع  های مربوطه شامل تغییر روشکه بررسی   صورتی های اجتماعی درتوسعه نظام

 های جدید باشد  روش

۷.  
های پشتیبان صنعتی، فعالیت

 اجرایی و اداری 

 (  ها )تا جایی که هدف اصلی بهبود باشدنمونه  پیشساخت 

 زمایشیآ هاینمونه ساخت نسخه اولیه   .۸

 های پس از ساخت نمونه اولیه برای بهبود بیشتر محصولفعالیت  .۹
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۱۰.  
زمایشی و  آ اندازی واحدهایها برای نصب و راه دستورالعملها و  محاسبات، طراحی و تدوین نقشه

 (های نمونه )تا جایی که هدف اصلی تحقیق و توسعه باشدمدل

 تحقیق و توسعه در خصوص بازخورد  .۱۱

۱۲.  
نیاز در طول تحقیق و توسعه و با هدف تعریف   های موردها و نقشهطراحی صنعتی برای تولید طرح 

 فنی های ها و مشخصهروش

۱۳.  
های  ابزارسازی و مهندسی صنایع که به تولید محصوالت جدید و تغییر در روش تولید و ایجاد روش 

 استاندارد بیانجامد  

۱۴.  

 های نوآوریفعالیت

 زمایشیآ واحدهای

 هانمونه  پیش  .۱۵

 طراحی صنعتی    .۱۶

 یند راتوسعه ف  .۱۷

۱۸.  

 موزشی آفعالیت های 

دکتری مورد  های تحقیق و توسعه دانشجویان که برای اخذ مدرک نظارت همراه با نواوری بر پروژه 

 نیاز است 

 های دانشجویان دکتری پژوهش  .۱۹

 های تحقیق و توسعه شخصی نظارت همراه با نواوری بر سایر پروژه  .۲۰

۲۱.  
مطالعات مستقل شخصی )یادگیری فردی( که برای یک پروژه مشخص تحقیق و توسعه انجام شده  

 د باش

۲۲.  
اوی عناصر تحقیق و توسعه و یا ها که حهای دانشگاههای تخصصی پزشکی در بیمارستانمراقبت

 تحقیق و توسعه هستنددارای ارتباط مستقیم با یک پروژه 

۲۳.  

 سایر

 یا برگزاری آنهابا موضوع مرتبط اموزشی  هایدورهشرکت در 

 مرتبطبا موضوع  کنفرانس و همایشبرگزاری   .۲۴

 هاشتابدهندهبا گذاری مستقیم و غیرمستقیم اعم از قرارداد پیمانکاری و سرمایههمکاری   .۲۵

 مرتبطبا موضوع تخصصی  هانتشار کتاب و نشری  .۲۶

 مرتبط  با موضوع   سفر علمی  .۲۷

 با مراکز پژوهشی خصوصی  گذاری مستقیم و غیرمستقیماعم از قرارداد پیمانکاری و سرمایه همکاری  .۲۸
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 مرتبط  های علمیانجمن همکاری با   .۲۹

 

 


