آییننامه حمایت از خدمات حسابداری

شماره سند:
شماره ويرايش 02 :
تـاريخ ويرايش 98/10/24 :

 -1هدف:

تنظیم دفاتر قانونی ،تنظیم تخصصی اظهارنامه مالیاتی ،دفاع مالیاتی و نحوه استفاده از معافیتهای مالیاتی
موضوعاتی است که بدون بهرهمندی از مشاوران تخصصی و حسابداران مجرب امکانپذیر نیست .این آییننامه،
نحوه ارائه خدمات حسابداری و همچنین اعطای حمایت به شرکتهای متقاضی نرم افزارهای حسابداری را
تشریح مینماید.
 -2دامنه كاربرد:
شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو و دارای تاییدیه نانومقیاس.
 -3مفاد آییننامه:
ماده :۱خدمات مشمول این آیین نامه
 -1-1عناوین خدمات قابل ارائه در این بخش به شرح زیر است :طبقهبندی اسناد و مدارک حسابداری؛ صدور
اسناد حسابداری در نرمافزار مالی؛ تکمیل اظهارنامههای مالیاتی؛ تحریر دفاتر قانونی شرکت (شامل
دفتر روزنامه و دفتر کل)؛ پاسخگویی به ممیزان سازمان امور مالیاتی؛ تکمیل لیست حق بیمه ماهانه
کارکنان طبق ضوابط سازمان تامین اجتماعی؛ تکمیل لیست ماهانه مالیات کارکنان طبق ضوابط
سازمان امور مالیاتی؛ تکمیل و تنظیم گزارشات فصلی خرید و فروش؛ ارائه مشاورههای الزم به مدیران
شرکتها در زمینههای مالی و مالیاتی؛ تنظیم صورت های مالی و قیمت تمام شده محصوالت؛
 -2-1تهیه نرم افزار حسابداری با ویژگیهایی از قبیل ارائه گزارشات تحلیلی و کاربردی ،یکپارچگی ،امکان
سفارشیسازی ،قابلیت به روز رسانی و توسعه ،تضمین امنیت اطالعات مالی ،رابط کاربری مناسب و ...
تبصره  :1در قبال تبعات و پیامدهای حقوقی ناشی از خدمات و مشاورههای ارائه شده توسط کارگزاران این
حوزه ،هیچ مسئولیتی بر عهده موسسه نمیباشد.
ماده  :۲میزان حمایت
 -1-2بخشی از هزینههای خدمات بند  ،1-1برای تمامی شرکتهای دارای گواهی نانومقیاس به مدت سه دوره
مالی یکساله مطابق جدول زیر مورد حمایت موسسه است:
دوره مالی

میزان حمایت ()%

سقف حمایت (ریال)

اول

50

50،000،000

دوم

40

40،000،000

سوم

30

30،000،000
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 -2-2حمایت از تهیه و استقرار نرمافزار حسابداری به میزان  %50تا سقف  50،000،000ریال برای هر شرکت
درنظر گرفته شده است

ماده  :3شرایط دریافت حمایت
 -1-3متقاضی باید درخواست خود را در سامانه
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ثبت نماید .مستندات مورد نیاز برای اخذ

حمایتهای مطرح شده در ماده  2به شرح زیر است:
الف) حمایت از خدمات حسابداری یک سال مالی مشخص:
قرارداد حقوقی شرکت با کارگزار ،فاکتور رسمی ،مستندات پرداختی ،نامه در سربرگ شرکت حاوی :شماره
حساب ،شماره شبا ،نام بانک ،نام و کد شعبه
ب) حمایت از تهیه نرم افزار حسابداری
قرارداد تهیه و پیاده سازی نرم افزار حسابداری ،فاکتور رسمی ،مستندات پرداختی ،اسناد نرم افزار حسابداری
خریداری شده (عنوان نرم افزار ،سریال کد نرم افزار) ،ارائه یک نمونه گزارش مالی بدست آمده از نرم افزار،
نامه در سربرگ شرکت حاوی :شماره حساب ،شماره شبا ،نام بانک ،نام و کد شعبه

