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 بنیانقانون جهش تولید دانش   ۱۱ماده بند ت نامه اجرایی  آیین

   

 قانون:  ۱۱ماده بند ت متن 

   :ت

با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکتهای دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با  

متقاضی اعطا شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص  قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و موسسات  

 .شود سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می 

سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابوس  (  %۳۰معادل سی درصد )   -۱

به   ثبتی  دارای سرمایه  یا شرکتهای  و  ایران و  نوآوری و شکوفایی، در شرکتها  ام سرمایه صندوق  میزان حداقل یک سی 

 موسسات دانش بنیان و فناور 

یا افزایش سرمایه  (  ۱گذاری غیرمستقیم شرکتهای مذکور در جزء )سرمایه   -۲ های پژوهش و  صندوق این بند در تاسیس 

گذاری  ها و نهادهای سرمایه ی نظام مالی کشور و صندوق پذیر و ارتقا( قانون رفع موانع تولید رقابت ۴۴فناوری موضوع ماده )

که فعالیت آنها در    ۱/۹/۱۳۸۴( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  ۱( ماده )۲۱( و ) ۲۰موضوع بندهای )

  بنیان رسیده باشد.انش ها و تولیدات دبنیان به تایید شورای راهبری فناوری های دانش تامین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت

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

و   تجارت  و  معدن  فناوری، صنعت،  و  تحقیقات  وزارتخانه های علوم،  رییس جمهور،  فناوری  و  علمی  معاونت  با همکاری 

رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند و تعیین  درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می بهداشت،  

ها و تولیدات دانش بنیان  مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوری

 .باشدمی

 

 

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

،  بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

 را به شرح ذیل تصویب کرد:  ،۱۴۰۱بنیان مصوب قانون جهش تولید دانش   ۱۱نامه اجرایی بند ت ماده  آیین 

 

 

   مفاهیم و تعاریف:  -۱ماده 

 بنیان  ها و تولیدات دانش شورا: شورای راهبری فناوری 

 سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور  

 ها و تولیدات دانش بنیان مستقر در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور دبیرخانه: دبیرخانه شورای راهبری فناوری 

های  در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابوس ایران و یا شرکتپذیرفته شده   یهامتقاضی: تمامی شرکتی  هاشرکت

سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی به    .دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی 

 ریال( است.   ۰۰۰/۶۰/ ۰۰۰/۰۰۰/ ۰۰۰میزان شصت هزار میلیارد ریال ) 

ها و موسسات  نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتآیین   ۲ها و موسسات موضوع ماده  شرکت:  شرکتها و موسسات دانش بنیان 

ها و موسسات را در  . دبیرخانه باید فهرست این شرکت۰۸/۱۳۸۹/ ۰۵ها و اختراعات مصوب  سازی نوآوریبنیان و تجاری دانش 

 پایگاه اینترنتی خود منتشر نموده و آن را به روز نماید.  

. دبیرخانه باید فهرست  وزارت علوم، تحقیقات و فناوریها و موسسات فناور مورد تایید  : تمامی شرکت فناور شرکتها و موسسات  

 نتی خود منتشر نموده و آن را به روز نماید.  ها و موسسات را در پایگاه اینتراین شرکت 

پذیر و ارتقای  قانون رفع موانع تولید رقابت   ۴۴های پژوهش و فناوری موضوع ماده  صندوق های پژوهش و فناوری:  صندوق 

رفع موانع  قانون    ۴۴نامه اجرایی ماده  آیین   ۸موضوع ماده  از کارگروه  خود را    مجوز   که (  ۱/۲/۱۳۹۴  )مصوب نظام مالی کشور  

 اند.  دریافت نموده  ، پذیر و ارتقای نظام مالی کشورتولید رقابت 
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( قانون بازار  ۱( ماده )۲۱( و )۲۰گذاری موضوع بندهای )ها و نهادهای سرمایهصندوق گذاری:  ها و نهادهای سرمایه صندوق 

های  شرکت  ، رمایه گذاری جسورانههای سعبارتند از صندوق   که(  ۱/۹/۱۳۸۴اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران )مصوب  

 .  انداز فرابورس مجوز فعالیت دریافت کرده  که خصوصی و نهادهای تامین مالی جمعی  سرمایه گذاری جسورانه

مستقیم:  سرمایه  شرکتسرمایه گذاری  شرکت گذاری  سهام  تمام  یا  بخشی  خرید  طریق  از  متقاضی  موسسات  های  و  ها 

 .  شودخرید، سهام به نام شرکت متقاضی می که پس از  و فناور  نبنیادانش 

افزایش سرمایه صندوق از طریق  های متقاضی  گذاری شرکتسرمایهگذاری غیرمستقیم:  سرمایه  یا  های پژوهش و  تاسیس 

 شود.  سهام به نام شرکت متقاضی می   یا تمام  گذاری، بخشیکه پس از سرمایه گذاری  ها و نهادهای سرمایه فناوری یا صندوق 

های  الیت بمنظور استفاده از اعتبار مالیاتی، اطالعات مربوط به فعمتقاضی    یهاتقاضانامه: قالب )فرم( مشخصی است که شرکت

 کنند.  گذاری خود را در هر سال در آن درج و اعالم می سرمایه 

 

: دبیرخانه موظف است تقاضانامه را در قالبی مشخص طراحی نموده و دستورالعملی جهت چگونگی تکمیل تقاضانامه  ۲ماده  

تدوین و از طریق    انجام شده، را  مستقیم و غیرمستقیم   های گذاریو مستندات الزم جهت اثبات سرمایه   و سایر جزییات مربوطه

 قرار دهد.  ی متقاضی هاپایگاه اینترنتی خود در اختیار شرکت

 

ف  موظف است از طرق مختل   ها ، صنعت، معدن و کشاورزی ایران و شهرستان های بازرگانی : دبیرخانه با همکاری اتاق۳ماده 

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

 متقاضی بالقوه، انجام دهد.  

 

،  نه فروردین ماه سال بعد به دبیرخا ۳۱شده مربوط به هر سال را حداکثر تا های متقاضی باید تقاضانامه تکمیل : شرکت۴ماده  

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

تقاضانامه ماه،  اردیبهشت  پایان  تا  به سازمان و شرکت دبیرخانه موظف است حداکثر  تایید،  بررسی و در صورت  را    ی هاها 

ان نیز موارد مورد تایید دبیرخانه را بدون بررسی مجدد، به عنوان اعتبار مالیاتی متقاضیان در نظر  متقاضی ارسال نماید و سازم
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های متقاضی اعالم گردد تا نسبت  خرداد ماه به شرکت ۵بگیرد. در صورت عدم تایید تقاضانامه توسط دبیرخانه، موارد باید تا 

تا   تا    خرداد ماه اقدام نمایند.   ۱۵به اصالح و تکمیل آن  تایید، توسط دبیرخانه  خرداد ماه به    ۲۵موارد اصالحی در صورت 

سازمان ارسال خواهد شد و در صورت عدم تایید دبیرخانه، تا همان تاریخ باید به متقاضی اعالم گردد. در صورت اعتراض  

راض متقاضی باید حداکثر  روز کاری از طریق سامانه اعالم شود. اعت  ۳مجدد متقاضی، مراتب اعتراض باید توسط متقاضی طی  

ای متشکل از نماینده دبیرخانه، نماینده اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران و یک نماینده از  تیرماه در کمیته   ۱۰تا  

 بورس، بررسی و تصمیم کمیته برای طرفین قابل پذیرش خواهد بود.  فرا

 

در تامین مالی فناوری   شانفعالیتجهت تایید  ، گذارینهادهای سرمایه ها و های پژوهش و فناوری و صندوق صندوق : ۵ماده 

  ، گرددای که توسط دبیرخانه اعالم می توسط شورا، باید درخواست خود را از طریق سامانه بنیان های دانش و نوآوری و فعالیت 

عدم  ه متقاضیان اعالم نماید.  نتیجه را بپس از دریافت درخواست،  نمایند. شورا موظف است حداکثر ظرف یک ماه    ارسال

 باشد.  می به منزله تایید  ی،طی این بازه زمانپاسخ توسط شورا 

 تواند تایید این موضوع را به دبیرخانه تفویض نماید اما مسئولیت امر، به عهده خود شوراست.  تبصره: شورا می 

 

ها  های متقاضی در شرکتگذاری مستقیم انجام شده توسط شرکت: بمنظور برخورداری از مزیت اعتبار مالیاتی، سرمایه ۶ماده  

  ، فناور  یا بنیان  ها و موسسات بعنوان دانش از شناسایی شرکت   قبل  سالدو  باید حداکثر ظرف  بنیان و فناور،  و موسسات دانش 

باشد.  گرفته  غیرسرمایه   صورت  قانونگذاری  زمان تصویب  از  نیز  انجام شده  دانش   مستقیم  تولید  تاریخ  جهش  یعنی  بنیان 

 به بعد قابل محاسبه خواهد بود.   ۱۱/۲/۱۴۰۱

مبنای محاسبه بعنوان اعتبار مالیاتی  ،  و زمان تادیه آنگذاری مستقیم و غیرمستقیم  شده در سرمایه تبصره: میزان سرمایه تادیه 

 خواهد بود.  در این ماده های زمانی ذکرشده در بازه 

 

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

  ۲ای معادل  داده باشند، دبیرخانه ضمن افشای تخلف رخ داده و نام و مشخصات متقاضی در پایگاه اینترنتی مربوطه، جریمه 
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نامه را با توجه به میزان تخلف رخ داده، برای متقاضیان در نظر  این آیین های مالیاتی  سال محرومیت استفاده از مشوق   ۴تا  

 دهد.  گرفته و به سازمان اطالع می 

 

مندی  و بهره   بنیانهای دانش ر تامین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت گذاری دها به سرمایه به منظور تشویق شرکت   :۸ماده  

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

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

باشد و در صورت نیاز به بازنگری باید اقدامات قانونی الزم  نامه می وص نیاز به بازنگری در این آیین مرجع تشخیص در خص 

 در این خصوص را انجام دهد.  

 

های الزم به اطالعات خود را  نامه، دسترسی های اجرایی موظفند بمنظور اجرای هر چه بهتر این آیین تمامی دستگاه :  ۹ماده  

( برای دبیرخانه برقرار نمایند. سازمان فناوری اطالعات  GSBسرویس و بر روی گذرگاه دولت ))آنالین( و وب بصورت برخط 

وب  امر،  این  تسهیل  جهت  در  است  موظف  اختیار  سرویس ایران  در  دبیرخانه  درخواست  اساس  بر  صرفا  را  مربوطه  های 

 های متقاضی قرار دهد.  دستگاه 

 

گذاری  میزان سرمایه های متقاضی، ر سال و حداکثر تا پایان شهریور ماه، گزارشی از شرکت : دبیرخانه موظف است ه۱۰ماده 

اعتبار مالیاتی مورد تایید برای هر    بنیان وهای دانش فعالیت   و  مستقیم و غیرمستقیم آنها در تامین مالی فناوری و نوآوری

 شرکت را تهیه و بصورت آزاد منتشر نماید.  

 

نوآوری  فناوری و نامه را بر توسعه شورا موظف است فرایندی طراحی و اجرا نماید تا هر ساله اثرات اجرای این آیین : ۱۱ماده 

 بنیان ارزیابی نماید.  و اقتصاد دانش 
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