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ماده  :1موضوع آییننامه
نياز به آشنايی با قوانين تجارت ،بيمه ،مالحظات مالياتی و حسابداری و  ...همچنين تبعات حقوقی قراردادهای تجاری و ...برای
شرکتهای دانشبنيان اجتناب ناپذير است .آموزش و ارايه چنين خدماتی از مسير مشاوره و آموزش توسط خبرگان هر حوزه برای
بنگاههای اقتصادی الزم و ضروری بنظر میرسد .در همين راستا ،موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار(موسسه) که مسئوليت
حمايت از شرکتهای دانشبنيان را برعهده دارد ،بخشی از اين خدمات در سرفصلهای مختلف را در قالب پيشخوانهای مشاوره
تخصصی ارايه مینمايد .اين آييننامه ،نحوه استفاده شرکتهای دانشبنيان از پيشخوانهای مشاوره را ارايه میدهد.

ماده :2سرفصلهای مورد ارائه در پیشخوانهای مشاوره
 -1-2خدمات مشاوره حقوقی شامل:
 .0-0-2حقوق قرادادها و مشاوره در زمينه نحوه نگارش قراردادهای تجاری؛
 .2-0-2انواع شرکتها ،تغييرات اساسنامه و ...؛
 .3-0-2حقوق مالکيت فکری؛
 .4-0-2انواع اسناد تجاری و نکات مرتبط با آن(نظير چک ،سفته ،ضمانتناهمها و )...
 .5-0-2مسائل حقوقی مرتبط با قوانين کار ،بيمه و ماليات.

 -2-2خدمات مشاوره مالیاتی شامل:
 .0-2-2معرفی انواع سيستمهای مالياتی ،نرخها و آييننامههای مرتبط؛
 .2-2-2تعيين ميزان ،نحوه و شرايط تخصيص ماليات بر فعاليتهای مختلف شرکتها؛
 .3-2-2طراحی و پيشنهاد سيستمهای مالی؛
 .4-2-2آشنايی با نحوهی تنظيم اظهارنامه مالياتی و دفاتر قانونی شرکتها بر اساس آييننامههای نظام مالياتی؛
 .5-2-2آشنايی با نحوهی تهيه اظهارنامههای ماليات بر ارزش افزوده شرکتها؛
 .6-2-2آشنايی با نحوهی تهيه لوايح اعتراضی و دفاعيه مالياتی جهت ارايه هياتهای حل اختالف سازمان امور
مالياتی؛
 .7-2-2ساير خدمات مشاورهای در حوزه مالی و مالياتی.

 -3-2خدمات مشاوره در حوزه بیمه تامین اجتمایی و قوانین کار شامل:
 .0-2-2آشنايی با قوانين بيمه تامين اجتماعی و وظايف اشخاص حقوقی و حقيقی در مورد ببمه؛
 .2-2-2آشنايی با جرايم و ساختار ارزيابی تخلفات بيمهای؛
 .3-2-2مشاوره جهت کاهش جرايم عدم پرداخت حق بيمه؛ اعتراضات و آييننامهها؛
 .4-2-2مشاوره جهت پرداخت حق بيمه ،نرخها و تعرفههای بيمه و نرم افزارهای مرتبط؛
 .5-2-2آشنايی با قواعد مرتبط با اخذ مفاصاحساب ،تعرفهها و ميزان حق بيمه قراردادها؛
 .6-2-2آشنايی با آيين و نحوهی دريافت بيمه بيکاری و بازنشستگی؛
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 -4-2سایر موارد از قبیل مشاوره تأمین مالی ،بازاریابی ،مدیریت ،استقرار در مراکز رشد ،طراحی صنعتی،
گمرک ،قراردادهای بینالملل ،نقل و انتقال مالی بینالملل و ...
تبصره  :1خدمات ارائه شده در اين پيشخوانها به صورت مشاورهای بوده و موسسه هيچ مسئوليتی در قبال تبعات و پيامدهای
قضايی ناشی از مشاورههای ارايه شده توسط مشاوران اين حوزه را بر عهده ندارد.

ماده  :3میزان حمایت
 -0-3ارايه تمامی مشاورهها منطبق با ماده  2برای تمامی شرکتهای پذيرش شده در موسسه رايگان بوده و در محل موسسه
توسط مشاوران اين حوزه ارايه میگردد.
 -2-3هرگونه پيگيری و يا ارايه خدمات ذکر شده خارج از روند مشاوره ،شامل حمايتهای اين آييننامه تعلق نمیگردد.
 -3-3درصورتيکه در زمان نياز شرکت به مشاوره ،قرارداد مؤسسه با مشاورانش به پايان رسيده باشد ،شرکت با هماهنگی
پشتيبان خود میتواند مستقيماً با مشاور قرارداد بسته و درصدی از مبلغ قرارداد توسط مؤسسه حمايت خواهد شد.

ماده  :4شرایط اعطای حمایت
از آنجايی که اين خدمات بصورت مشاوره به شرکتهای دانشبنيان ارايه میگردد ،لذا تمامی شرکتهای پذيرش شده میتوانند بعد
از هماهنگی و رزرو نوبت از خدمات مشاورهای استفاده نمايند.

ماده  :5نحوه دریافت حمایت
شرکتهای متقاضی واجد شرايط مندرج در ماده  ،4میتوانند پس از تماس با مسئول پيشخوانهای مشاوره و رزرو نوبت مشاوره ،از
خدمات مشاورهای استفاده نمايند.

