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 بسمه تعالی

 گزارش کارگاه آموزشی آشنایی با تکالیف مالی و مالیاتی شرکت های دانش بنیان 

 59بهار

 تهیه شده در کارگروه آموزش و کارآفرینی

 دکتر کی قباد کیکاوسی

 مقدمه

است. این  آموزش به عنوان رکن اساسی در افزایش و بهبود سطح عملکرد افراد در زمینه های مختلف همیشه مورد توجه بوده

امر در دهه های اخیر به دلیل تغییرات گسترده و سریع در  حوزه مشاغل وابسته به علوم و فنون جدید، نمود بیشتری داشته 

است، تا آنجا که برخی افراد در طول سال های اشتغال به یک کار، به صورت پیوسته  مجبور به یادگیری علوم و تکنیک های 

مانی خود می گردند. از طرف دیگر در تمام دنیا با تغییر سیاست ها در دولت های مختلف، برای جدید جهت پیشبرد اهداف ساز

باالبردن بهره وری و حرکت به سوی اقتصاد توسعه ای،  تغییراتی در قوانین ایجاد می گردد که آموزش آنها به کارکنان و صاحبان 

 سعه اقتصادی مفید واقع گردد.مشاغل می تواند در ایجاد بستر مناسب جهت کارآفرینی و تو

ان گذاربنیان و مبتنی بر فناوری، قانون در سال های اخیر بنا به دستور صریح مقام معظم رهبری در حمایت از اقتصاد دانش

ها و مؤسسات دانش حمایت از شرکت"قانون  " 9ماده"بر اساس  اقدام به تسهیل شرایط کار برای مودیان این حوزه نموده اند.

شرکت ها، واحد های فناوری، واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی "، "ن و تجاری سازی نوآوریها و اختراعاتبنیا

های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص های علم و فناوری در جهت انجام مأموریتمستقر در پارک

. اما "المللی برخوردار می باشندمبادالت مالی بینگذاری خارجی و های مالیاتی و عوارض سرمایهروابط کار، معافیت

این امر مستلزم رعایت موارد مندرج در قوانین مالی و مالیاتی سازمان مالیاتی کشور و انجام تعهدات از طرف شرکت های دانش 

این قانون را  " 9ادهم"بنیان می باشد و در صورت عدم توجه به تعهدات مالی و مالیاتی، حق استفاده از مزایای مطرح شده در 

 از این شرکت ها و واحد ها سلب می نماید.

پارک علم و فناوری استان سیستان وبلوچستان بر اساس اهداف بلند مدت و رسالت از پیش تعیین شده خود با بررسی نیاز های 

اقتصاد دانش بنیان، اقدام به  جاری و آینده شرکت های دانش بنیان، واحد های فناور و افراد عالقه مند به حوزه کارآفرینی و

 برگزاری دوره های آموزشی کاربردی با استفاده از اساتید مجرب و آشنا به مسایل روز اقتصاد نموده است.
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، یبا تکالیف مالی و مالیات با توجه به اهمیت آشنایی شرکت های دانش بنیان و واحد های مستقر در پارک علم و فناوری استان

ایی با تکالیف مالی و مالیاتی شرکت های دانش بنیان با بکارگیری یکی از مجرب ترین اساتید موجود در کارگاه آموزشی آشن

کارکنان پارک و برخی از شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور  طرفنماینده از  62 با حضورساعته  4استان در سه جلسه 

 برگزار گردید.علم و فناوری 

 

 

ر باز ابتدا تا انتها مورد بررسی و  ها و مسایل مرتبط با تعهدات مالی و مالیاتی شرکت هانیازیه پیشدر این دوره آموزشی کل

 آموزش قرار گرفت.اساس سرفصل مورد نیاز 

 برخی از سرفصل های مورد استفاده در کارگاه:

 نرم افزار های حسابداری  .1

 تعاریف حسابداری و حسابرسی .6

 دارایی هادسته بندی اموال و طبقه بندی  .3

 نحوه وارد کردن موارد مالی در دفاتر مربوطه  .4

 نحوه محاسبه مالیات خدمات صورت گرفته .5
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با تاکید بر ضرورت انجام تعهدات مالی و مالیاتی از طرف شرکت ها و واحدهای فناور، موارد تکالیف  کارگاهر این دوره، مدرس د

 مالی و مالیاتی شرکت های دانش بنیان را ارائه نمودند.

مه ااظهار ناظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی، نحوه محاسبه مالیات و تهیه با توجه به ضرورت تهیه  ادامهدر 

در ادامه به اهم مباحث تدریس شده کارگاه جهت بهره برداری  .بررسی شد ...پلمپ دفاتر و  ی چون:نیز سایر مباحثو مالیاتی 

 گردیدوآشنایی واحد های فناور و عالقه مندان  اشاره 

 

 

 

 کارگاه آشنایی با تکالیف مالی و مالیاتی

دولت ها در راستای توسعه زیر ساخت های مورد نیاز جهت توسعه کشور ها بوده است مالیات از دیرباز به عنوان بخشی از درآمد 

که افراد و مؤسسات برای تأمین بخشی از هزینه ها و تحقق برخی از اهداف دولت می پردازند و معموالً متناسب با میزان درآمد  

 تعیین می گردد.  و یا ثروت آنها

 گردیده است: مالیات در ایران به دو بخش کلی تقسیم

 مالیات مستقیم: مالیاتی که مستقیما از دارایی درآمدی اشخاص وصول می گردد که شامل: -1

 الف( مالیات بر دارایی

 ب( مالیات بر درآمد

 مالیات غیر مستقیم: مالیاتی که بر قیمت کاال ها و خدمات افزوده می شود که شامل: -6
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 الف( مالیات بر واردات

 فروش ب( مالیات برمصرف و

 

 ( اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیات مستقیم نیستند:1331)اصالحی  "م-م-ق 6"براساس ماده 

 وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی؛ .1

 دستگاه هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود؛  .6

 شهرداری ها؛  .3

(: بنیاد ها و نهادهای انقالب اسالمی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت 1951ق.م.م مصوب  )اصالحی .4

 امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری.

 ه طی کردنموظف ب و جزو گروه ذکر شده در باال نیستند، لیه مودیانی )حقوقی( که مشمول قانون مالیات می باشندلذا ک

 (.1شکل ) ر می باشندمراحل قانونی به شرح ز
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 ترتیب وظایف و تکالیف مالی و  مالیاتی واحد های فناور و شرکت های دانش بنیان.1شکل

 

 

وظایف مالیاتی خود به ترتیب زیر می بالفاصله پس از ثبت شرکت موظف به انجام شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور 

 باشند.

 پلمپ دفاتر قانونی .1

 دریافت کد اقتصادی .6

 پرداخت مالیات حق التمبر  .3

 تحریر دفاتر قانونی .4

 مرحله اول: پلمپ دفاتر قانونیالف( 

 :از مورد اصلی تقسیم بندی می گردد که عبارتند 3دفاتر قانونی شرکت ها به 

وط مربدفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معامالت و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط  - 1

 به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت، اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، در آن ثبت می گردد.
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دفتر کل: دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حسابها در صفحات  - 6

 الی الزم از آن امکان پذیر باشد.مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم صورتهای م

دفتر معین: دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از اجزای فرعی حسابهای دفتر کل برحسب الزام و  - 3

 نیازهای اطالعاتی مربوطه نگهداری می شود.

 

فناور و شرکت های دانش بنیان موثر در مورد دفاتر فوق نکاتی را باید در نظر گرفت که می تواند در شفافیت مالی واحد های 

 باشد.

زمان پلمب دفاتر قانونی قبل از شروع سال مالی است. در صورت دریافت و پلمب آن در طی سال مالی و وجود  .1

 عملیات مالی )قبل از تاریخ پلمب دفاتر( در پایان آن سال، دفاتر شرکت غیرقابل قبول خواهد شد.

وقی جدیدالتأسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تأخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حق .6

 تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجازخواهد بود.

نسبت به مؤدیانی که به موجب قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم  .3

( مالیات برای  61ر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد )% تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفات

 هریک از موارد مذکور خواهند بود.

عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از  -تبصره  .1

 معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

 در مباحث مالیاتی مودیان و صاحبان مشاغل به سه دسته تقسیم بندی می گردند که عبارتند از: 

 میلیارد تومان( 9گروه اول )درآمد ساالنه باالی 

مجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده )قبل از کسر معافیت( طبق آخرین 

و بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال  1391مجموع اصل و متمم( عملکرد سال برگ مالیات قطعی )

 مالیاتی ابالغ شده باشد، هرکدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد.

 میلیارد تومان( 9تا  1گروه دوم )درآمد سالیانه بین 
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مشمول مالیات قطعی شده)قبل از کسر معافیت( طبق آخرین  مجموع مبلغ فروش کاال و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد

و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال  1391برگ مالیات قطعی)مجموع اصل و متمم(عملکرد سال 

 مالیاتی ابالغ شده باشد، هرکدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد.

 گروه سوم )مابقی(

 ؤدیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند، جزء گروه سوم محسوب می شوند.م

 : مشاغل ذیل می باشند بر حسب این طبقه بندی ها، فارغ از حجم فعالیت، مودیان صاحبان مشاغل گروه اول شامل

 دارندگان کارت بازرگانی )واردکنندگان و صادرکنندگان(؛ - 1

واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از صاحبان کارخانه ها و  - 2

 وزارتخانه ذیربط ؛

 صاحبان هتلهای سه ستاره و باالتر؛ - 9

 صاحبان بیمارستانها، زایشگاه ها، کلنیک های تخصصی؛ - 1

 صاحبان مشاغل صرافی؛ - 9

 وزارتخانه ذیربط ؛فروشگاههای زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از  - 6

 

 

 

 مرحله دوم: دریافت کد اقتصادیب( 

جهت دریافت کد  دریافت کد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های اصلی جهت شروع فعالیت های اقتصادی می باشد.

 اقتصادی فرایند مشخصی به شرح زیر وجود دارد:

 www.tax.gov.ir فرایند پیش ثبت نام در سایت: .1
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 سنجی اطالعات و ارسال برگهنام کاربری و رمز عبور از طریق پست به مؤدیکنترل و اعتبار  .6

 اجرای فرابند ثبت نام با استفاده از نام کاربری و رمز عبور دریافتی .3

 کنترل و اعتبار سنجی اطالعات ثبت نام و صدور شماره اقتصادی جدید .4

 مرحله سوم: پرداخت مالیات حق تمبر سرمایه/ سهم الشراکه ج(

 مرحله دارای پروسه چهر گانه به ترتیب فوق می باشد:این 

 )نیم در هزار( % 1015نحوه محاسبه: مبلغ سرمایه / افزایش سرمایه  .1

 دایره شمول: کلیه شرکت ها بجز شرکتهای تعاونی .6

در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه  ،مهلت پرداخت: دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت .3

 در اداره ثبت شرکت ها

 برابر مالیات حق تمبر عالوه بر پرداخت اصل آن 6جریمه عدم پرداخت:  .4

 مرحله چهارم: تحریر دفاتر قانونید( 

 .(6 )شکل تیب مورد توجه شرکت ها قرار گیردبا توجه به دفاتر موجود در این مرحله دو دفتر روزنامه و تحریر دفتر کل به تر

 

 . ترتیب ثبت رویداد های مالی در دفاتر مالی6شکل 

 

 در ادامه به سایر مباحث مطرح شده توسط مدرس مربوطه، جناب آقای دکتر مرادی اشاره می گردد.

بنیان می باشد ارسال گزارشات فصلی یکی از وظایف مالیاتی و مالی واحد های فناور و شرکت های دانش 

 (.9)شکل 
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 . مجموعه فعالیت ها و گزارشات مورد تکلیف واحد های فناور و شرکت های دانش بنیان9شکل 

مودیان پس از تکمیل دفاتر و انجام کلیه تکالیف مالی موظف به ارسال گزارشات به سازمان مالیاتی می باشند که خوشبختانه 

در  مجموع دو  با تالش سازمان های مربوطه امکان ارسال گزارشات به کمک خدمات آنالین بسیار آسان و سریع گشته است. 

 (. 4از: روش آفالین و روش آنالین )شکل نوع ارسال گزارش وجود دارد که عبارتند

 

 . روش های ارسال گزارشات1شکل 

( نیستند، این موارد مکرر 165موضوع ماده )شمول ارسال گزارشات فصلیدر برخی از موارد معامالت و موارد مالی م

 شامل:

 سهم الشرکه(-خرید و فروش اوراق بهادار )سهام .1

 سود و کارمزد بانکها و مؤسسات غیربانکی  .6

 پرداخت)دریافت(به )از( مجامع و نهادهای عمومی  .3

 کمکها، هدایای بالعوض، جوایز .4

 اجاره پرداختی .5
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 حقوق و دستمزد ارسالی .2

 نقل و انتقال امالک .7

 می باشند که مودیان ملزم به ارائه گزارش آنها نیستند.

از انواع مالیات مالیات بر ارزش افزوده می باشد. این نوع مالیات تکالیف خاص خود را همانگونه که در ابتدا ذکر گردید ، یکی  

 در قانون داشته که عبارتند از:

 ثبت نام .1

 صدور صورتحساب .6

 وصول مالیات .3

 ثبت و نگهداری اسناد و مدارک .4

 تسلیم اظهار نامه .5

دانش بنیان ، قانون گزار جریمه های سنگینی در صورت عدم رعایت تکالیف این حوزه از سوس واحد های فناور و شرکت های 

 را وضع نموده است : شامل موارد زیر می باشند:

 مالیات متعلق % 59عدم ثبت در مهلت مقرر  .1

 مالیات متعلق % 111عدم صدور صورتحساب  .6

 مالیات متعلق % 91عدم تکمیل و ارسال اظهارنامه در زمان مقرر  .3

 مالیات متعلق % 29عدم استفاده از صورتحساب های نمونه  .4

 % 2پرداخت مالیات در زمان های دیرتر از زمان مقرر، به ازای هر ماه دیرکرد  .5

 مالیات متعلق % 29عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر  .2

می باشد، که می واحد های فناور و شرکت های دانش بنیان عملیات پایان سال مالی یکی از مهمترین مسائل مورد توجه 

رابطه با عملیات پایان سال مالی که باید مورد توجه شرکتهای دانش نکات مهم در  قوانین موجود صورت گیرد. بایست بر اساس

 بنیان و واحد های فناور قرار گیرد عبارتند از: 

 ق.م.م 191بر اساس جدول ماده  انجام ثبت استهالک دارایی ها: .1

 ق.م.م 111طبق ماده  انجام سنوات خدمت پرسنل: .6

 ق.م.م 111طبق ماده  ذخیره های کاهش ارزش:انجام ثبت  .3
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 تکمیل و ارسال اظهارنامه عملکرد .4

ماه پس  4مدارک خود را حداکثر تا  اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و

ر و یا عدم تحویل اظهار نامه  بر اساس قوانین در صورت تاخی به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند.تیر(  31)از سال مالیاتی 

 مجازات هایی در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

 152)تبصره ماده  جریمه را در پی خواهد داشت. % 11عدم تحویل اظهارنامه عالوه بر اصل مالیات مشمول  .1

 ق.م.م(

 ق.م.م( 152)تبصره ماده  خواهد داشت.جریمه را در پی  % 11تحویل دیرتر اظهارنامه عالوه براصل مشمول .6

 بررسی معافیت های مالیاتی شرکتهای دانش بنیان

واحدهای فناوری)پژوهشی و فناوری و مهندسی( مستقر در پارکهای علم و "بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی 

مأموریت های محوله به فعالیت فناوری که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد می شوند و در جهت انجام 

اشتغال دارند، نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفًا در پارک های علم و فناوری تحقق 

( قانون چگونگی  19می یابد از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت )رئیس( پارک از معافیت مالیاتی موضوع ماده ) 

و اصالحیه های بعدی آن با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی  1952تی مصوب اداره مناطق آزاد تجاری صنع

 ."قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود 15ماده 

صرفاً درآمد مشمول مالیات شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیت های بر اساس این بخشنامه همچنین، 

توسعه، تجاری سازی و تولید محصوالت و خدمات دانش بنیان در حوزه فناوری های برتر و با ارزش فراوان به ویژه در  تحقیق و

سال پس از تاریخ صدور مجور برای هر  15تولید نرم افزارهای مربوط، توسط همان شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به مدت 

قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی  115ده شرکت یا مؤسسه دانش بنیان از مالیات موضوع ما

 مربوط معاف هستند.

 

واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک "عالوه بر بخشنامه فوق، بر اساس تصویب نامه هیات وزیران 

صدور مجوز توسط مدیریت پارک  های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ
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-( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 19و نیز کارکنان شاغل در واحد های یاد شده از معافیت موضوع ماده)

 ."و اصالحات بعدی آن برخوردار خواهند بود - 1952مصوب -صنعتی جمهوری اسالمی ایران

رکت های دانش بنیان و واحد های فناور باید پارامتر های مشخصی را جهت استفاده از شرایط  معافیت های مالیاتی موجود، ش

 ( 5دارا باشند  )شکل 

 

 خالصه شرایط معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور -5شکل 

 منابع

  1395(مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم)دوانی، غالمحسین.  .1

  1393آموزش مهارتهای مالیاتی با تأکید بر مباحث کاربردی(  )خادم، حمید. کارگاه .6

 /http://www.intamedia.irپرتال سایت سازمان امور مالیاتی کشور   .3

 /http://www.tax.gov.irپرتال سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی  .4

آنها، شرکت های دانش بنیان و واحد با توجه به امکان تغییر قوانین در مقاطع زمانی و تفاسیر متفاوت از  "

های فناور جهت حصول اطمینان از  مفاد دقیق قوانین موجود موظف به مراجعه به اصل قانون بوده و موارد 

 ".ذکر شده در متن فوق صرفا جهت آگاهی خوانندگان می باشد

 

 


