آییننامه حمایت از خدمات حسابداری
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
تاريخ صدور :

تعداد صفحات 1 :

1400/01/22
شماره

تاريخ

نام و امضاء

نام و امضاء

نام و امضاء

ويرايش

ويرايش

تهيه کننده

تائيد کننده

تصويب کننده

1

94/05/19

آرش کريمی نژاد

احمد گودرزی

احمد افشاری

2

97/09/18

آرش کريمی نژاد

مهدی آل احمد

حامد افشاری

3

99/03/17

محمدحسين اشرفی

مهدی آل احمد

عماد احمدوند

4

1400/01/22

محمدحسين اشرفی

مهدی آل احمد

عماد احمدوند

شماره سند:

آييننامه حمايت از خدمات حسابداری

شماره ویرایش 04 :
تـاریخ ویرایش 1400/01/22 :

 -1هدف:

تنظيم دفاتر قانونی ،تنظيم تخصصی اظهارنامه مالياتی ،دفاع مالياتی و نحوه استفاده از معافيتهای مالياتی موضوعاتی
است که بدون بهرهمندی از مشاوران تخصصی و حسابداران مجرب امکانپذير نيست .اين آييننامه ،نحوه ارائه خدمات
حسابداری و همچنين اعطای حمايت به شرکتهای متقاضی را تشريح مینمايد.
 -2دامنه كاربرد:

شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو و دارای تاييديه نانومقياس.
 -3مفاد آییننامه:

ماده :۱خدمات مشمول این آیین نامه
 -1-1عناوين خدمات قابل ارائه در اين آييننامه به شرح زير است :خريد نرما فزار حسابداری ،طبقهبندی اسناد و مدارک
حسابداری؛ صدور اسناد حسابداری در نرمافزار مالی؛ تکميل اظهارنامههای مالياتی؛ تحرير دفاتر قانونی شرکت (شامل دفتر
روزنامه و دفتر کل)؛ پاسخگويی به مميزان سازمان امور مالياتی؛ تکميل ليست حق بيمه ماهانه کارکنان؛ تکميل ليست
ماهانه ماليات؛ تکميل و تنظيم گزارشات فصلی خريد و فروش؛ تنظيم صورت های مالی و قيمت تمام شده محصوالت؛
انجام حسابرسی صورتهای مالی بررسی عملکرد يک ساله مديران و تيم مالی.
تبصره  :1در قبال تبعات و پيامدهای حقوقی ناشی از خدمات و مشاورههای ارائه شده توسط کارگزاران اين حوزه ،هيچ
مسئوليتی بر عهده موسسه نمیباشد.
تبصره :2متقاضی مختار است که برای استفاده از خدمات فوق ،از کارگزاران خارج از موسسه نيز استفاده نمايد.
ماده  :2میزان حمایت
ردیف

1

خدمات موردحمایت

عنوان خدمت

میزان
حمایت

سقف حمایت

تکميل اظهارنامههای مالياتی؛ تحرير دفاتر قانونی شرکت (شامل دفتر روزنامه  %50سال اول12ميليون تومان
ماليات و خدمات مالی و اداری و دفتر کل)؛ پاسخگويی به مميزان سازمان امور مالياتی؛ تکميل ليست حق
 %40سال دوم9ميليون تومان
بيمه ماهانه کارکنان؛ تکميل ليست ماهانه ماليات؛ تکميل و تنظيم گزارشات
فصلی خريد و فروش؛ تنظيم صورت های مالی و قيمت تمام شده محصوالت  %30سال سوم 7ميليون تومان

2

حسابرسی

3

خريد نرم افزار اداری و مالی

انجام حسابرسی صورتهای مالی بررسی عملکرد يک ساله مديران و تيم مالی%50 .
خريد نرما فزار (حسابداری ،اتوماسيون) BPMS ،ERP ، CRM،

ساالنه  5ميليون تومان

 %50ساالنه  20ميليون تومان

ماده  :3شرایط دریافت حمایت
 -3-1متقاضی بايد درخواست خود را در سامانه  www.tmsc.irثبت نمايد .مستندات مورد نياز برای اخذ اين حمايت
به شرح زير است :قرارداد حقوقی شرکت با کارگزار ،فاکتور رسمی ،مستندات پرداختی ،مدرکی دال بر استفاده از نرمافزار،
نامه در سربرگ شرکت حاوی :شماره حساب ،شماره شبا ،نام بانک ،نام و کد شعبه.

