سربرگ مؤسسه حسابرسي (حاوي نشاني)

بسمه تعالی
قـرارداد اجراي روشهاي توافقي رسيدگي به اطالعات مالي

عطف به درخواست ( ...نام درخواستكننده)  ...از اين ( ...حسابرس)  ...براي اجراي روشهاي توافقي ،درباره ...
(موضوع مورد رسيدگي)  ...كه مورد پذيرش اين  ...قرار گرفته است ،اين قرارداد بين  ....................و  ......................كه
از اين پس به ترتيب "حسابرس" و "واحد مورد رسيدگي /واحد درخواستكننده" ناميده ميشوند با شرايط زير منعقد
ميگردد:

موضوع قـرارداد
.1

اجراي روشهاي توافقي و گزارش يافتههاي عيني حاصل از اجراي آنها با هدف تشخيص اجراي صحيح معافيت
ماده ( )3قانون «حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات» و
دستورالعملهاي مربوط به آن

تعهدات حسابرس
. 2

اجراي روشهاي توافقي به شرح زير ،براساس استاندارد حسابرسي "اجراي روشهاي توافقي رسيدگي

به اطالعات مالي":
 اظهارنظر درباره رعایت اصول مالي مرتبط با شرکتها و موسسات دانش بنيان :در راستاي
رعايت موارد مربوط به اجراي آيين نامهها و دستورالعملهاي ماده ( )3قانون «حمايت از شركتها و
موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات» و همچنين تعهدات شركتهاي دانش بنيان در
زمان تقاضاي استفاده از معافيت مالياتي ماده ( )3قانون مذكور ،حسابرس با توجه به استانداردهاي
حسابرسي و بر اساس نتايج رسيدگيهاي به عمل آمده ،اظهارنظر خود را مبني بر رعايت و يا عدم رعايت
مفاد زير ارائه نمايد .عالوه بر گزارش حسابرس درباره اصول مالي ،چنانچه موسسه از مسائل با اهميتي در
رعايت اصول بندهاي ذيل آگاه شود ،در صورت لزوم گزارش جداگانهاي (در قالب نامه مديريت) نيز در
اين ارتباط ارائه خواهد كرد.
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رعايت موارد زير در جدول مربوط به معافيتهاي مالياتي اظهارنامه مالياتي شركت (جدول

.1

 ( )6در اين قسمت الزم است حسابرس با توجه به اسناد مثبته موجود در شركت ،عالوه بر موارد
زير ميزان دقيق هزينهها و درآمدهاي آورده شده در جدول  6اظهارنامه مالياتي را به تفصيل بيان
نمايد:).
1.1

ذكر هزينه هاي مشترک و غير مشترک محصوالت تاييد شده كارگروه 1در رديف
مربوط به معافيت شركتهاي دانش بنيان (رديف .)11

1.2

رعايت زمان تاييد كارگروه در تعيين درآمدها و هزينههاي دانش بنيان (رديف )11
(مطابق دستورالعمل اجرايي موضوع ماده  22آييننامه اجرايي قانون حمايت از شركتها
و موسسات دانشبنيان و تجاريسازي نوآوريها و اختراعات ،شركتهاي دانشبنيان از
زمان تاييد توسط «كارگروه ارزيابي و تشخيص صالحيت شركتها و موسسات
دانشبنيان و نظارت بر اجرا» موضوع ماده  3ايين نامه اجرايي قانون ،از ماليات موضوع
ماده ( )101قانون مالياتهاي مستقيم معاف هستند).

1.3

تفکيک درآمدهاي مربوط به محصوالت تاييد شده توسط كارگروه از درآمدهاي
حاصل از فعاليت هاي فناورانه مورد تاييد مديريت پارک علمي و فناوري (تفکيک
درآمد و هزينه رديف  11و  16جدول  6اظهارنامه مالياتي)
توضيح :اين بخش مربوط به آن دسته از شركتهاي دانش بنيان مستقر در پاركهاي
علم و فناوري داراي مجوز از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است كه عالوه بر
درامدهاي كسب شده از محل فعاليتهاي دانش بنيان مورد تاييد كارگروه فوق الذكر،
درامدهاي ديگري نيز با تاييد مديريت پارک علم و فناوري ،در محل پارک كسب مي
نمايند.

 .2موارد زير بايد در جداول فروش و درآمد پيمانکاري اظهارنامه و اسناد مالي شركت رعايت گردد
( در اين قسمت الزم است حسابرس عالوه بر موارد زير با توجه به اسناد مثبته موجود در شركت ميزان
دقيق هزينهها و درآمدهاي جداول فروش و درآمد پيمانکاري اظهارنامه (شامل درآمدهاي معاف و
غير معاف) را به تفصيل بيان نمايد:).

كاال و خدمات تاييد شده و زمان تاييد دانش بنيان شركت بنا به درخواست رسمي شركت مورد رسيدگي و ارائه قرارداد
حسابرسي شركت دانش بنيان (نمونه نامه درخواست در پيوست  1آورده شده است) ،از طريق نامه رسمي دبيرخانه كارگروه
«ارزيابي و تشخيص صالحيت شركتها و موسسات دانشبنيان و نظارت بر اجرا» موضوع ماده( )3آييننامه اجرايي «قانون حمايت
از شركتها و موسسات دانشبنيان و تجاريسازي نوآوريها و اختراعات» به حسابرس مشخص اعالم خواهد شد.
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2.1

در جد ول فروش و جدول مربوط به درآمد پيمانکاري اظهارنامه مالياتي ،حجم
فروش به تفکيک هر كاال و خدمت مورد تاييد كارگروه ،با توضيح كافي نام و
مشخصات محصول ،وارد شده باشد.

2.2

شركت حجم فروش كاالها و خدمات خود را به صورت منظم و به تفکيک هر
كاال و خدمت ( كاال و خدمات مورد تاييد كارگروه كه مشمول معافيت ماده ()3
قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان ميباشد ).به همراه مستندات
مربوط در اسناد مالي لحاظ نموده است.

2.3

كليه موارد قانوني در خصوص گزارشات خريد و فروش فصلي ،اظهارنامه ارزش
افزوده ،نگارش دفاتر قانوني و اظهارنامههاي عملکرد به موقع تهيه و ارسال شده
است.

 .3شركت الزم است در فاكتورها و قرادادهاي فروش خود موارد زير را رعايت كرده باشد:
3.1

در كليه اسناد مالي خود پس از زمان تاييد توسط كارگروه ،اعم از قراردادهاي

فروش ،صورتحسابهاي فروش ،اسناد و دفاتر مالي ،براي هر كاال/خدمت تاييد شده،
فقط از يک نام تجاري (مورد تاييد كارگروه در زمان ارزيابي كه در كارتابل هر شركت
در سامانه قابل مشاهده مي باشد) استفاده كرده باشد.
3.2

در فاكتورهاي فروش مواردي همچون نام خريدار/فروشنده ،شناسه ملي

خريدار/فروشنده ،شماره اقتصادي خريدار/فروشنده ،آدرس دقيق خريدار/فروشنده،
كدپستي خريدار/فروشنده ،تلفن خريدار/فروشنده و تاريخ فروش ذكر شده باشد.
(رعايت استاندارد ماده  161قانون مالياتهاي مستقيم الزامي است)
توضيح :در خصوص «خدمات تخصصي تعمير و نگهداري مرتبط با كاالهاي دانش بنيان
مورد تاييد و توليد شده توسط آن شركت» ،فروش «دانش فني و فناوري» كاالها/خدمات
و «خدمات طراحي مهندسي» مرتبط با كاال و خدمات دانش بنيان تاييد شده شركت
توسط كارگروه  ،الزم است موارد مندرج در بندهاي باال در تمامي فاكتورها و
قراردادهاي مرتبط نيز رعايت شده باشد.
3.3

در مواردي كه در قراردادها و صورت حسابهاي فروش شركت ،محصولي به

فروش مي رسد كه تنها بخشي از آن محصول ،توسط كارگروه به عنوان كاال و خدمت
دانش بنيان تأييد شده است ،الزم است سهم كاال و خدمت دانش بنيان از فروش كل از
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طريق تسهيم به نسبت بهاي تمام شده هر يک از اجزاي مذكور تفکيک و در حساب
جداگانهاي درج گردد.
 .4الزم است شركتهايي كه در سال مالي  1313از معافيت مالياتي ماده ( )3قانون حمايت از شركتها
و موسسات دانش بنيان استفاده نمودهاند موارد زير را رعايت كنند:
4.1

حداقل معادل نيمي ( 10درصد) از ميزان معافيت مالياتي تاييد شده توسط سازمان

امور مالياتي (مندرج در برگ قطعي مالياتي و به شرط سود دهي شركت) را شش ماه
پس از صدور برگ قطعي مالياتي سال مالي گذشته ،با انجام تشريفات قانوني مربوط ،در
افزايش سرمايه خود (به استناد روزنامه رسمي) اعمال نموده باشد (ذكر ميزان دقيق
معافيت اخذ شده و ميزان افزايش سرمايه الزامي است).
توضيح :اين بند با توجه به تعهدات شركت در زمان درخواست استفاده از معافيت
موضوع ماده ( )3قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان در سال مالي 1313
(تعهدنامه اعطاي معافيتهاي مالياتي به شركتها و موسسات دانش بنيان) مي باشد.
 .1در موارد زير شركت بايد اسناد مثبته را ارائه نموده و در صورت هر گونه عدم توافق ،محدوديت و
يا ابهام در موارد زير ،حسابرس ملزم به ارائه گزارش مبسوط ميباشد .در صورت لزوم حسابرس در
اين موارد از مشاوره تخصصي كارگزاران ارزيابي شركتهاي دانش بنيان استفاده نمايد:
1.1

اسناد و مدارک مالي شركت بايد اثبات كننده تطابق ميزان گردش مواد اوليه
محصوالت دانش بنيان با حجم فروش و توليد كاال/خدمات دانش بنيان باشد.

1.2

اسامي كاال و خدمات دانش بنيان مندرج در فاكتورهاي فروش شركت با نوع و
ويژگيهاي محصول فروخته شده و نام تجاري مورد تاييد كارگروه ،تطابق داشته
باشد.

1.3

اسناد و مدارک مالي شركت بايد اثبات كننده هزينه هاي انجام شده براي ساخت و
توليد محصوالت دانش بنيان مورد تاييد كارگروه شامل هزينه مصرف مواد اوليه،
حقوق و دستمزد مستقيم و سربار توليدي ،به استناد سيستم هزينهيابي قابل اتکا
باشد.

1.4

فروشهاي ماهانه ،برگشت از فروش و تخفيفات فروش ،خريدهاي ماهانه ،برگشت
از خريد و تخفيفات خريد با اقالم مشابه سال گذشته مقايسه و داليل توجيهي آن
ارائه گردد.
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1.1

هزينه هاي مواد مستقيم و هزينه دستمزد با استانداردهاي عرفي و اقالم مشابه سال
گذشته مقايسه گردد و موارد غير عادي استخراج گردد.

 حسابرس موظف است حداكثر تا تاريخ  ..........موارد خواسته شده را در اختيار شركت مورد رسيدگي
قرار دهد.
 حسابرس الزم است از طريق مکاتبه با دبيرخانه كارگروه از مصاديق فعاليتهاي دانش بنيان و زمان تاييد
شركت آگاهي يافته و در گزارشهاي خود اين موارد لحاظ نمايد.
 حسابرس در كليه موارد فوق ميتواند در صورت نياز از كارگزاران معرفي شده توسط كارگروه مربوط،
در رابطه با اطالعات فني و تخصصي كاال و خدمات دانش بنيان شركت مورد بررسي استفاده نمايد.
.3

اجراي روشهاي ياد شده در بند  ، 2به منزله حسابرسي يا بررسي اجمالي نيست و بنابراين ،هيچ اطميناني نيز اظهار
نخواهد شد.

.4

گزارش يافتههاي عيني ،تنها به رسيدگيهاي مندرج در بند  1قرارداد مربوط ميشود و صورتهاي مالي شركت را
به عنوان يک مجموعه واحد در بر نميگيرد.

تعهدات واحد مورد رسيدگي
.1

ارائه كليه اطالعات ،اسناد ،مدارک و دفاتر (دستي و يا كامپيوتري) مورد نياز براي اجراي روشهاي توافقي و
همچنين موارد مربوط به كاال و خدمت دانش بنيان از قبيل ارائه اطالعات كاال و خدمت دانش بنيان شركت و
معرفي كارگزار ارزيابي شركت دانش بنيان

.6

عدم استفاده از گزارش (يافتههاي عيني) براي مقاصدي غير از هدف ياد شده در بند  ، 1و توزيع گزارش مزبور
منحصرا بين اشخاصي كه در مورد روشهاي باال توافق كردهاند.

.7

تامين محل كار ،امکانات و تسهيالت مناسب و همچنين ،همکاري كاركنان واحد مورد رسيدگي در تهيه و ارائه
صورت ريز و جداول تفصيلي مورد نياز براي انجام هر چه بهتر موضوع قرارداد.

.8

پرداخت بموقع صورتحسابهاي حقالزحمه.
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حـقالـزحمـه
.1

مبناي تعيين حقالزحمه ،مدت كاركرد حسابرسانِ مامور انجام كار است كه متناسب با پيشرفت كار ،صورتحساب
ميشود .حقالزحمه ساعتي هر يک از حسابرسان برحسب تجربه و مهارت و در نتيجه ،ميزان مسئوليتي كه به
عهده دارند ،متفاوت است .طبق بررسيهاي به عمل آمده ،حقالزحمه ،شامل حقالزحمه ساعات كار مستقيم ،ساير
هزينههاي مستقيم (از قبيل هزينههاي فوقالعاده ماموريت خارج از مركز ،اياب و ذهاب) و سربار قابل تخصيص،
در مجموع به ميزان  ..............ريال براورد ميشود.

سـایـر مـوارد
 . 10اين قرارداد از تاريخ مبادله تا  ..................اعتبار دارد.
 . 11هرگونه اختالف طرفين قرارداد در اجراي مفاد آن ،از طريق هياتي سه نفره متشکل از نماينده واحد مورد
رسيدگي  /واحد درخواست كننده ،نماينده حسابرس و يک شخص مورد قبول دو طرف ،حل و فصل خواهد
شد.
 . 12اين قرارداد در  12ماده و يک تبصره و در  2نسخه كه هر دو نسخه در حکم واحد است ،تنظيم و در تاريخ
 ..................به امضاي طرفين قرارداد رسيده است.

واحد مورد رسيدگي /واحد درخواستکننده
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پيوست یک :درخواست کاال و خدمات دانش بنيان

بسمه تعالی
(اين نامه در سربرگ شركت تکميل شود)
از :شرکت/موسسه................
به :معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري
باسالم و احترام ،نظر به اينکه حسابرس مستقل شركت/موسسه ...................به شناسة ملّي حقوقي  ،..............موسسه
حسابرسي(.............نام كامل موسسه حسابرسي جامعه حسابداران رسمي (عضو حقوقي)) .........براي سال مالي منتهي به
 ......./.../...مشغول رسيدگي به حسابهاي اين شركت ،مي باشند .لذا خواهشمند است كاال و خدمات مورد تاييد كارگروه
«ارزيابي و تشخيص صالحيت شركتها و موسسات دانشبنيان و نظارت بر اجرا» و زمان تاييد دانش بنيان مربوط به اين
شركت را مشخص نموده و سپس به همراه امضاء و مهر به نشاني(..........نشاني حسابرس) ...........و يا دور نگار
شماره(.....دورنگار حسابرس) ........ارسال فرماييد.
با احترام
شرکت …………………………
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