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 بنیان دانش هایشرکت  انواع
 

  بندی دسته  این  که  شوندمی  تقسیم  دسته  چهار  به  بنیان  دانش  هایشرکت  بدانید،   باید  ابتدا  در  بنیان  دانش  یها شرکت  با  آشنایی  برای

  بندی تقسیم  از   دیگری   نوع  و   بندی  دسته  این   معرفی   به  قسمت   این   در   .است  بنیان   دانش  هایشرکت  انواع  مزایای   کننده   مشخص

 .پردازیممی هافعالیت نوع به بسته بنیان  دانش هایشرکت

 

 یک  نوع نوپا بنیان دانش

  ارزیابی   نامه آیین  تغییر  با  بود.  سال  سه  از  کمتر  هاآن  عمر  که  شدمی  گفته  هاییشرکت  به  گذشته  در   نوپا   بنیان  دانش  هایشرکت

  درآمدی   یا   و  بوده  مالیاتی  نامه  اظهار  فاقد  که  هستند   هاییشرکت  یک،  نوع  نوپای  بنیان   دانش  هایشرکت  بنیان،  دانش  هایشرکت

  آزمایشگاهی  نمونه  حد  در  حداقل  یا  و   رسیده  تولید  مرحله  به  باید  هاشرکت  این  محصول  صفر(،   مالیاتی  نامه  )اظهار  باشند   نداشته

  بوده   برخوردار  باالیی  بسیار  فناوری   سطح  از   باید  توسعه،   و  تحقیق  رب  مبتنی   طراحی  داشتن  بر  عالوه  محصول  این   باشد.  شده   ساخته

 .گردد  یک  سطح  بنیان دانش خدمات  و  کاال فهرست مشمول تا  نماید ایجاد را  زیادی افزوده  ارزش

 

 دو نوع نوپا بنیان دانش

  نامه  اظهار)  باشند  نداشته  درآمدی  یا  و  بوده  مالیاتی  نامه  اظهار  فاقد  که   هستند  هاییشرکت  دو  نوع  نوپای  بنیان  دانش  هایشرکت

 محصول  این  باشد.  شده  ساخته  آزمایشگاهی  نمونه  حد  در  حداقل  یا  و  رسیده   تولید  مرحله  به  باید  هاشرکت  این  محصول  ،(صفر  مالیاتی

  خدمات  و  کاال فهرست  مشمول و  بوده برخوردار باالیی  نسبتا فناوری   سطح از  باید  توسعه،  و تحقیق  بر  مبتنی طراحی  داشتن بر عالوه

  هستند.  برخوردار   کمتری   فنی   پیچیدگی   از   یک  سطح  فهرست   به   نسبت  دو   سطح   فهرست  التمحصو  . گردد  دو  سطح   بنیان   دانش

 .باشندمی دارا را  مالیاتی معافیت  از  غیر  به یک  نوع نوپا  بنیان دانش  هایشرکت مزایای تمام  دو نوع نوپا بنیان  دانش هایشرکت

 

 یک نوع تولیدی بنیان دانش

 بر   عالوه  ها شرکت  این  بود.  سال   سه  از  بیشتر  هاآن  عمر  که  شدمی  گفته  هایی شرکت  به  گذشته   در  تولیدی  بنیان  دانش  هایشرکت

  نامه   اظهار  آخرین  فروش   از   % ۵۰  حداقل  بایست می  و   گرفتندمی  قرار  بررسی  مورد   نیز   مالی  نظر  از   شدند،می  بررسی   فنی   نظر  از   که   این

 .باشد هاآن بنیان  دانش محصول از خود  مالیاتی
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  تولیدی  بنیان  دانش هایشرکت و  نداشته  ها شرکت  این   ارزیابی  نحوه  روی  زیادی تأثیر بنیان  دانش   هایشرکت  رزیابی ا نامهآیین  تغییر

  این  محصول  . باشد  ها آن  بنیان  دانش  محصول  از  مالیاتی  نامه   اظهار  آخرین  در  درآمدشان  %۵۰  از   بیش  که   هستند  هایی شرکت یک   نوع

  بسیار  فناوری   سطح  از  باید  توسعه،  و  تحقیق   بر  مبتنی  طراحی  داشتن  بر  عالوه  محصول  ینا  و  رسیده  تولید  مرحله  به  باید  هاشرکت

 .گردد  یک سطح بنیان  دانش خدمات و کاال فهرست مشمول  تا نماید  ایجاد را  زیادی افزوده ارزش بوده برخوردار باالیی

 

 ( )صنعتی   دو نوع تولیدی بنیان دانش

  بر   عالوه  ها شرکت  این   بود.  سال  سه   از  بیشتر  هاآن  عمر   که  شدمی  گفته   هایی شرکت  به  گذشته   در  صنعتی  بنیان  دانش  هایشرکت

  نامه   اظهار  آخرین  فروش   از   % ۱۰  حداقل  بایست می  و   گرفتندمی  قرار  بررسی  مورد   نیز   مالی  نظر  از   شدند،می  بررسی   فنی   نظر  از   که   این

 .باشد هاآن بنیان  دانش محصول از خود  مالیاتی

  شرایط   با   ها شرکت  از  نوع  سه   بنیان،   دانش  هایشرکت  ارزیابی  نامهآیین  تغییر  با   نبودند.  برخوردار   مالیاتی  فیت معا  از  ها شرکت  این

 .کنند دریافت  را  (صنعتی )  دو نوع تولیدی  بنیان دانش هایشرکت تأییدیه توانند می مختلف

  توسعه،   و  تحقیق   بر  مبتنی  طراحی  داشتن  بر  عالوه  محصول  این  و   رسیده  تولید   مرحله  به  هاآن  محصوالت  که   هایی شرکت •

 .گردد دو  سطح بنیان  دانش خدمات  و کاال فهرست مشمول و بوده برخوردار باالیی نسبتاً فناوری  سطح   از باید

  های معیار  شامل  پروژه  %۱۰  حداقل  که  این  به  منوط  باشد EPC ساخت  و  پیمانکاری  مهندسی،  هایپروژه  که  هاییشرکت •

 .باشد بنیان  دانش

  .باشد  شده  ساخته  آزمایشگاهی   نمونه  حد  در   حداقل   یا  و  رسیده  تولید  مرحله  به  ها آن  محصوالت  که  هستند  هایی شرکت •

  ارزش   بوده  برخوردار  باالیی   بسیار  فناوری   سطح   از  باید   توسعه،  و  تحقیق  بر  مبتنی   طراحی  داشتن   بر  عالوه   محصول  این

 .گردد   یک  سطح بنیان دانش خدمات  و کاال  فهرست مشمول تا  نماید  ایجاد را  زیادی افزوده

 

 


