باسمهتعالی
راهنمای استفاده شرکتهای دانشبنیان از معافیت حق بیمه قراردادها
موضوع بخشنامه  21/21جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی
بر اساس تفاهم صورت گرفته بین معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان تأمین اجتماعی ،در خصوص نحوه
محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکتها و موسسات دانشبنیان موضوع بخشنامه شماره  21/21جدید درآمد به شماره
 2111/89/3985مورخ  ،89/3/11شرایط استفاده از این تسهیالت به شرح ذیل میباشد:
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صرفاً قراردادهای مرتبط با فعالیتهای دانشبنیان مورد تأیید کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات

دانشبنیان مشمول معافیت از ضرایب حق بیمه قراردادها است.
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مجری قرارداد (پیمانکار) صرفاً باید شرکت یا موسسه دانشبنیان باشد و درخواستهای مربوط به قراردادهای

منعقدشده با اشخاص حقیقی (از قبیل مدیرعامل شرکت دانشبنیان) مشمول نمیباشد.
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در تاریخ درخواست مفاصاحساب ،شرکت (پیمانکار) باید مورد تأیید کارگروه ارزیابی شرکتها و موسسات

دانشبنیان باشد.
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کل مبلغ قرارداد (شامل  %211مبلغ و شرایط ذکرشده در قرارداد) باید در خصوص تولید کاال یا خدمات دانشبنیان

مورد تایید کارگروه بوده و از گنجاندن موارد دیگر مانند حمل ،نصب ،تأمین تجهیزات جانبی ،مشاوره و ...در قرارداد خودداری
شود.
تبصره :پشتیبانی فنی مرتبط با کاالها و خدمات دانشبنیان مورد تایید کارگروه (نظیر ارتقا و بهروزرسانی محصول ،تعمیر و
نگهداری تخصصی ،نصب و ،)...و قراردادهایی که در گذشته منعقدشده و در آن تولید کاال و خدمات دانشبنیان از سایر
فعالیتهای غیر دانشبنیان تفکیک نشده است ،طی قرارداد جداگانه یا با صدور الحاقیه ،قابلبررسی و تأیید خواهد بود.
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در مواردی که شرکت دانشبنیان (پیمانکار) چندین سفارش تولید یا ارائه خدمات دانشبنیان از یک کارفرما دریافت

نماید ،حتی االمکان قراردادها بهصورت جداگانه و با مبالغ و شرایط مستقل از یکدیگر منعقد شوند.
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کلیه درخواستها بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق سامانه  bizservices.irدر بخش« :درخواست دریافت

خدمات حمایتی /معافیت از ضرایب حق بیمه قراردادها» ،ارسال میشود و شرکت دانشبنیان متقاضی ،نامه استعالم مفاصاحساب
بیمه (که در پایان قرارداد توسط کارفرما تهیه میشود) و کل متن قراردادهای موردنظر را از طریق این سامانه در اختیار معاونت
علمی و فناوری رییس جمهور قرار داده و پس از بررسی توسط کارگزار ارزیابی ،در صورت تایید معرفینامه را دریافت خواهد
نمود.
الزم است شرکتهای دانشبنیان متقاضی ،حداکثر همکاری را با کارگزار ارزیابی مربوطه به عمل آورده و اسناد و اطالعات
موردنیاز را در اختیار ایشان قرار دهند.
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استفاده از تسهیالت موضوع بخشنامه  21/21جدید درآمد ،نافی بهرهمندی شرکتها از سایر بخشنامههای سازمان

تأمین اجتماعی در خصوص معافیت از حق بیمه قراردادها (نظیر بخشنامه  21/9 ،21/5و  )21/8نخواهد بود.
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الزم به ذکر است شرکتها و موسسات دانشبنیان میتوانند برای استفاده از مشاورههای تخصصی و رایگان مربوط به

بیمه تأمین اجتماعی ،به سامانه  bizservices.irمراجعه نمایند.

