
 به نام خدا

 راهنمای تصویری ارائه درخواست معافیت مالیاتی

رای ارسال تقاضای استفاده از معافیت مالیاتی ب، بنیان مشمول استفاده از معافیت مالیاتیشرکتها و موسسات دانش

اقدامات زم است از اول بهمن ماه ال ،8331بنیان، در سال مالی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش 3ماده 

 .دنزیر را مطابق مراحل بیان شده به انجام رسان

 

   reg.daneshbonyan.irعاتلامراجعه به کارتابل خود در سامانه ثبت اط -1

ماس با تدر صورتی که به هر دلیلی به رمز عبور شرکت، دسترسی ندارید میتوانید از گزینه فراموشی رمز و یا 

 .استفاده نمایید( 128-13538)بنیان شمارهی مرکز مشاوره دانش

 

 

 

 

http://reg.daneshbonyan.ir/


 

 

 

 "عاتلاثبت اط"از قسمت  "یاتیمال تیارسال درخواست معاف" نهیانتخاب گز -2

تما رسانی اطلاعات شرکت است. لذا حبه روز یکی از مهمترین دلایل برای الزام ثبت نام در فرآیند معافیت مالیاتی، 

 را ابتدا تا انتها بررسی فرمایید. تمام مراحل

 

 

 

 

 

 

 



 مجددا عات رالاشرکت، حتما اط یعدم وجود خطا در مشخصات کل ایلطفا فارغ از وجود  مرحله اول: -

 یید. نما واردعات تماس را ااطل نیو آخر یبررس

 

 یمدادها یبر رو کیکل قیاز طر)محصوالت را  یعات تمامااطل دیمرحله با نیدر ا مرحله دوم: -

 .دیرا بزن رهیدکمه ذخ تیو در نها دییفروش را وارد نما ینیتخم زانینموده و م یبررس (شده مشخص



 فروش و یفاکتورها نیعناو) یدیجد ینام تجار انیبنهر محصول، ابتدا اگر محصول دانش لیدر پنجره ذ

 را وارد دیجد یتجار یو نامها دیبله را نتخاب کن نهیدارد، در جواب سوال مربوطه گز (آن محصول یقراردادها

را نوشته  31اب شده در سال /خدمات انتخالدر آمد از کا ینیتخم زانیم فقط لازم است صورت نیا ری. در غدیینما

 کیکل رهیدکمه ذخ یو سپس رو دییمقصد را وارد نما یکشور/کشورها د،ی/خدمت دارالاک نیا از یصادرات و اگر

 (انجام گردد ستیها موجود در لالتمام کا یبرا دیبا اقدامات نیا). دیکن

 (رفتهنگ قرار انیبندانش یابیتا کنون مورد ارز)است  دیاز شرکت جد یکه محصول یمرحله سوم: در صورت -

 نهیگز یرو باشد،یم هم یانیبندانش طیاست و حائز شرا فروش داشتهاز آن محصول  31 یو شرکت در سال مال

 .دیینما لیرا تکم دیجد یالانموده و فرم مربوط به ک کیکل ریمشخص شده در تصو



در  لذا باشدیم یضرور یاتیمال تیاخذ معاف یمرحله برا این عات وارد شده درالاط مرحله چهارم:  -

 .دیدقت را داشته باش تیقسمت نها نیا لیتکم

 شود. یمستندات خواسته شده به طور کامل بارگزار یتمام دیمرحله با نیدر ا مرحله پنجم: -

کامل انجام شده باشد هیچ خطایی در این مرحله نخواهد بود و لا درصورتی که مراحل با مرحله ششم:

 میتوانید درخواست خود را ارسال نمایید

 


