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مقدمه
حمایت از انجام خدمات حسابداری در راستای توانمندسازی شرکتها در مسیر تجاریسااازی همااوارر مااورد
توجه نهادهای حمایتی بودراست .در همین راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با توجااه بااه شااناخت
نیازهای شاارکتهای دانشبنیاااا از بی اای از ه ینااههای مربااوب بااه خاادمات مااابی و حسااابداری شاارکتهای
دانشبنیاا حمایت مینماید.
میزان حمایت
شیور نامه حمایت از خدمات مابی و حسابداری شامل حمایاات از انجااام کلیااه خاادمات مااابی و حسااابداری
مربوب به یک سال مابی م یص از قبیل تنظیم کلیه صورتهای مابی ،تحریاار دفاااتر قااانونی ،تنظاایم ا هارنامااه
مابیاتی میباشد.
می اا حمایت برای انجام خدمات مابی و حسابداری برای شرکت های دانش بنیاا بااا دردمااد کمتاار از 100
میلیارد ریال به این شرح است:
سال مابی

می اا حمایت

سقف حمایت

اول

%50

 50میلیوا ریال

دوم

%40

 40میلیوا ریال

قابل ذکر است شرکتهای دانشبنیاا میتوانند براساس جدول باال برای دو سال مالی از حمایتهااای ایاان
خدمت بهررمند شوند(.شرکت های دانش بنیاا با دردمد باالتر از  100میلیارد ریال می تواننااد بااه صااورت دزاد و
بدوا تسهیالت از این خدمات استفادر کنند)
همچنین درصورتیکه شرکتی از حمایتهای جدول فوق استفادر نماید و نیازمند تهیه و پیادرسازی نرم افا ار
حسابداری باشد ،می تواند به صورت مج ا  %50ه ینه تهیه نرماف ار حسابداری مورد تایید تااا سااقف  50میلیااوا
ریال را نی دریافت کند.
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شرایط دریافت حمایت
پس از اتمام و تکمیل پروژر ،شرکت متقاضی کلیه مستندات مربوطه را از طریااس سااامانه bizservices.ir
بارگذاری و پس از بررسی و تایید مدارک ارسابی ،نسبت بااه پرداخاات سااهم حمااایتی معاوناات علماای و فناااوری
ریاست جمهوری در وجه شرکت متقاضی اقدام مینماید.
تبصره  -1مستندات مورد نیاز شامل موارد زیر است:
ابف) حمایت از خدمات حسابداری یک سال مابی م یص:
 .1قرارداد حسابداری منعقد شدر  .2ارائه فاکتور رسمی و مسااتندات پرداختاای  .3نامااه رساامی شاارکت حاااوی
اطالعات حساب (شمارر حساب ،کد شبا ،نام بانک و کد شعبه)
ب) حمایت از تهیه نرم اف ار حسابداری
 .1قرارداد تهیه و پیادر سازی نرم اف ار حسابداری .2 ،ارائه فاکتور رسمی و مستندات پرداختی  .3اسناد نرم افا ار
حسابداری خریداری شدر (عنواا نرم اف ار ،سریال کد نرم اف ار)  .4ارائه یک نمونه گ ارش مااابی بدساات دماادر از
نرم اف ار  .5نامه رسمی شرکت حاوی اطالعات حساب (شمارر حساب ،کد شبا ،نام بانک و کد شعبه)

تبصره  -2موضوع قرارداد انجام عملیات حسابداری حتما باید شامل سرفصلهایی از جمله کنترل و رسیدگی به
اسناد ثبت شدر حسابداری ،ثبت اسناد حسابداری ،تحریر دفاتر قانونی و تنظیم ا هارنامااه و دفاااع از دا ،تنظاایم
ا هارنامه ارزش اف ودر و گ ارش خرید و فروش فصلی ،تهیه صورت های مااابی و قیماات تمااام شاادر محصااوالت
باشد.
تبصره  -3قراردادهای مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شامل قرادادهایی است کااه بصااورت
حقوقی بین شرکت دانشبنیاا متقاضی و شرکت کارگ ار منعقد گردد .همچنین ارائه فاکتور رساامی مااورد تاییااد
ادارر مابیات جهت بهررمندی از حمایت اب امی است .همچنااین پی اانهاد میگااردد شاارکتهای کااارگ ار مااابی و
حسابداری عضویت انجمن حسابداراا خبرر را دارا باشند.
تبصره  -4در صورت تمایل شرکت متقاضی به همکاری با سایر کااارگ اراا و مجریاااا بایسااتی صااالحیت دناااا
پیش از عقد قرارداد به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیدر باشد.
تبصرر  -5در صورت نیاز شرکت به استفادر از نرم اف ار حسابداری بایستی قبل از تهیااه و پیادرسااازی ،بااه تاییااد
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برسد.
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تبصره  -6مسئوبیتهای اجرای درست و موثر پروژر بر عهدر شاارکتهای متقاضاای میباشااد .معاوناات علماای و
فناوری ریاست جمهوری تنها بر مبنای مستندات و گ ارشات دریافتی ،وجه حمایتی را اختصاص خواهاادداد و در
قبال دعاوی احتمابی بین شرکتهای دانشبنیاا با کارگ اراا خدماتی ،هیچگونه مسئوبیتی بر عهدر ندارد.
تبصره  -7شرکت دانشبنیاا مو ف است نسبت به پیگیری درخواست ثبتشدر و ارسال مستندات مربوطااه در
زماا مقرر اقدام نماید .در صورت عدم رعایاات ایاان مسااابه ،درخواساات ثبتشاادر در سااامانه منقضاای و بصااورت
خودکار مردود خواهد شد .این مدت زماا از ثبت درخواست تا تنظیم قرارداد با مجری 1 ،مار تعیین شدراست.
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