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  امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ...اداره کل امور مالیاتی استان

 موضوع
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و  22دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 

مجلس  5/8/1389مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 
 شوراي اسالمی

ایت از شرکت ها و آیین نامه اجرایی قانون حم 22موضوع ماده  21/10/1392مورخ  173295/24به پیوست دستورالعمل شماره 
  :مجلس شوراي اسالمی، براي اجرا ابالغ می گردد 5/8/1389مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 

شرکت ها و مؤسسات دانش   مشمول مالیات صرفاً درآمد دستورالعمل اجرایی پیوست، 2نظر به اینکه به موجب ماده 
قراردادها و فعالیتهاي تحقیق و توسعه، تجاري سازي و تولید محصوالت و خدمات دانش بنیان در  ناشی از بنیان

توسط همان شرکتها و مؤسسات  تولید نرم افزارهاي مربوط،  به ویژه در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان
قانون  105مؤسسه دانش بنیان از مالیات موضوع ماده  سال پس از تاریخ صدور مجوز براي هر شرکت یا 15دانش بنیان به مدت 

که  اشخاص حقیقی لذا درآمد مشمول مالیات با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی مربوط معاف هستند،  مالیاتهاي مستقیم
ن شاغل در شرکتها در حوزه فعالیت هاي دانش بنیان موضوع دستورالعمل مزبور به فعالیت می پردازند و نیز درآمد حقوق کارکنا

  .یا مؤسسه دانش بنیان، مشمول برخورداري از معافیت مالیاتی مورد نظر نخواهند بود
دستورالعمل مزبور، مقتضی است ادارات امور مالیاتی در مواردیکه در رسیدگی هاي خود به  9ماده ) 1( در ضمن در اجراي تبصره

ي شرکتها و مؤسسات مذکور در برخورداري از معافیت مالیاتی مورد نظر موارد کتمان اطالعات یا ارائه اطالعات ناصحیح از سو
برخورد نمایند ضمن اقدام طبق مقررات قانونی مربوط، موارد را ظرف یک هفته به دادستانی انتظامی مالیاتی اعالم تا از طریق 

الزم به ذکر است، بخشنامه .گزارش گردددادستانی انتظامی مالیاتی مراتب حداکثر ظرف یـک مـاه به دبیرخانه شورا یا صندوق 
قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان  9این سازمان موضوع آیین نامه اجرایی ماده  20/5/92مورخ  9113/200شماره 

  .و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات، مستقل از این دستورالعمل می باشد و به قوت خود باقی است
    

  علی عسکري
 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 سیستمی/ فیزیکی:نحوه ابالغ دادستانی انتظامی مالیاتی: مرجع ناظر مطابق دستورالعمل: مدت اجراء مطابق دستورالعمل:تـاریـخ اجـراء
 .یگیري نماییدپر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و با دفت 39903532لطفاً هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 

 


