
را داشته باشد -شروط محصوالت دانش بنیان-کاالها و خدمات شرکت باید شروط سطح فناوري، مرحله تولید و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه 

. را احراز نمایند ،2 یا نوپا نوع 1 نوپا نوع ،2 تولیدي نوع ،1باید حداقل یکی از شرایط شرکتهاي دانش بنیان تولیدي نوع  شرکتها-2ماده 

باشدبرداري   به سختی قابل کپی

مبتنی بر تحقیق و توسعه و براساس ایده و طراحی داخلی

و سپس انجام تحقیق وتوسعه و ایجاد تغییر اساسی... ابتدا انتقال فناوري از طریق خرید تجهیزات، لیسانس و 

باشدقابل توجهی نیازمند تحقیق و توسعه سطح فناوري
.اي در محصول، شده باشد منجر به ایجاد خواص یا کارکردهاي پیچیده

دانش فنی نمونه آزمایشگاهی 
یا  فرآیند تولید محصول به 

:دلیل پیچیدگی فنی

طراحی مبتنی 
تحقیق و توسعه

انجام طراحی قابل توجه در 
محصول یا فرآیند تولید یا 
تجهیزات تولید محصول، 
:مبتنی بر یکی از این موارد

مبتنی بر تحقیق و توسعه با استفاده از روش مهندسی معکوس  

. خدمات باید داراي اسناد فروش باشند . تولید یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی ساخته شده باشند یا در مرحله باید کاالهامرحله تولید

. هاي برتر و با ارزش افزوده باال و پیچیدگی فنی باال، به تصویب کارگروه میرسدفهرستی که بعنوان محصوالت در حوزه فناوري :1فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان سطح 
.نیست این فهرست، مشمول معافیت مالیاتی. ولی با پیچیدگی فنی کمتر ،1 فهرستی با ویژگیهاي فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان سطح :2فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان سطح 

و محصوالت با سطح فناوري  "1فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان سطح "با توجه به میزان دارا بودن شرط سطح فناوري، محصوالت با سطح فناوري باال و پیچیدگی دانش فنی باالتر در   :1نکته
.طبقه بندي می شوند "2فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان سطح "باال ولی پیچیدگی کمتر در 

:پذیرفته می شوند "سطح فناوري"خدمات زیر، بعنوان خدمات داراي معیار  :2نکته 
"سطح فناوري"خدمات دانش فنی و طراحی بر روي کاال یا خدمت حائز معیار  - الف

"و ساخته شده توسط شرکت متقاضی 1کاال یا خدمت حائز معیارهاي ماده "مرتبط با  "نصب، تعمیر و نگهداري تخصصی"خدمات جانبی  - ب
"و ساخته شده توسط شرکت 1 حائز معیارهاي ماده ،1تجهیزات یا فرآیندهاي در سطح فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان سطح "خدمات ارایه شده با استفاده از  - ج

فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان "فروش کاالها یا خدمات مندرج در   از درآمد سال مالی گذشته شرکت در اظهارنامه مالیاتی، از  50%حداقل 
 .باشد ،1حائز همه معیارهاي ماده و  "1سطح 

درصد از قیمت قراردادهاي (  10)باشد، مشروط به اینکه حداقل (  EPC)  "مهندسی، پیمانکاري و ساخت"  شرکت مجري حداقل یک پروژه    - 6-2
. باشد( 1) پروژه ناشی از بخشهاي حائز همه معیارهاي ماده

دارا بودن یک 
مورد کفایت 

می کند

1 نوپا نوع -  3ماده 

2 نوپا نوع - 4ماده 

را حداقل در حد نمونه  "1فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان سطح "مندرج در  "کاالها یا خدمات یا فرآیند تولید"در صورتی که شرکت 
.ساخته و ارایه نمایند ،(1)آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهاي ماده 

شرکتهاي  داراي 
درآمد عملیاتی در 
اظهارنامه مالیاتی 
  سال مالی گذشته
و فعال در حوزه 
فناوري هاي برتر

 - 5ماده 
1تولیدي نوع 

- 6ماده 
2تولیدي نوع 

(صنعتی)

شرکتهاي بدون 
اظهارنامه مالیاتی  

سال مالی گذشته یا 
بدون درآمد 
عملیاتی در آن

96/10/02خالصه آئین نامه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان  مصوب  

.مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نمی باشند "2نوپا نوع "و ( صنعتی)"2تولیدي نوع "شرکت هاي دانش بنیان  -
را از محل ارایه خدمات حائز (  مندرج در اظهارنامه مالیاتی)درصد از درآمد عملیاتی یک سال مالی گذشته خود (  50)هاي ارایه دهنده خدمات تجاري سازي، در صورتی که حداقل شرکت  -

. شوندتایید می«  2 تولیدي نوع»کسب کرده باشند، بصورت «  2 فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان سطح»و مندرج در ( 1) معیارهاي ماده
.تایید شوند«  2 تولیدي نوع»یا «  2نوپا نوع »توانند بصورت شرکت هاي ارایه دهنده خدمات شتابدهی کسب و کار مطابق با فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان، بدون نیاز به اسناد فروش میشرکت -
.سال بوده و تمدید این زمان، منوط به تایید مجدد شرکت، است 2ها، به مدت تاییدیه دانش بنیان شرکت - 
. بوده و شرکتهاي تایید شده باید معیارهاي آن حمایتها را نیز احراز نمایند - محصوالت دانش بنیان-  1حمایتهاي قانون، صرفا براي توسعه و تولید محصوالت حائز معیارهاي ماده  -

درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکتهاي دولتی و موسسات و  50 آیین نامه و نیز شرکتها و موسساتی که بیش از پنجاه 3شرکتهاي دولتی، موسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی مطابق پیوست : تذکر
( سهم در هیات مدیره)غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی  و درصد مالکیت مستقیم( 40)حداقل  شرکتها و موسساتی کههمچنین . نهادهاي عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایتهاي این قانون نیستند

نامه، معافیت مالیاتی تعلق  شود، در صورت احراز همه معیارهاي آئین هاي حاکمیتی و دولتی تعیینها بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوي مجموعهآنها متعلق است به اشخاص حقوقی که مدیر آن
.شوند تایید می«  2 نوپا نوع»یا ( صنعتی)«2تولیدي نوع »نخواهد گرفت و بصورت شرکتهاي 

.خواهشمند است براي مشاهده نکات دیگر، آئین نامه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان، مطالعه شود

را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و  "2فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان سطح "مندرج در  "کاالها یا خدمات یا فرآیند تولید"در صورتی که 
.ساخته و ارایه نمایند ،(1)مشروط به دارا بودن همه معیارهاي ماده 

را حداقل در   2  یا سطح  1مندرج در فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان سطح  "کاالها یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید" ،شرکت  - 6-1
.ساخته و ارایه نماید ،(1) حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهاي ماده

در صورت سود و زیان اظهارنامه مالیاتی « سایر درآمدهاي عملیاتی»و « ارایه خدمات/  درآمد ناخالص پیمانکاري» ،«فروش خالص»هاي ها که در ردیفمنظور از درآمد عملیاتی، درآمد ناشی از فروش کاالها یا خدمات شرکت* 
.شودها، درج میشرکت


