موافقت هیئت وزیران در ارجاع کارهای پژوهشی به مراکز مورد تائید با ترک تشریفات مناقصه

اثر

تصويب نامه در خصوص الحاق يك تبصره به بند «ب» ماده ( )9آيين نامه بند «ه » ماده ()99

گذار:

قانون برگزاري مناقصات

متن

تبصره -موافقت قطعي انجام فعاليتهاي پژوهشي در زمينههاي مربوط به دانشگاهها،

الحاق

مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي ،مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري و ساير مراكز

شده:

تحقيقاتي قانوني كه حسب مورد توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري يا وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي صادر ميشوند ،به منزله گواهينامه صالحيت براي
ارجاع كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي كه داراي اعتبارات پژوهشي هستند تلقي ميشوند .
ارجاع كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي به دانشگاهها ،مؤسسات و مراكز ياد شده با ترك
تشريفات مناقصه انجام ميگيرد .

متن

هيئت وزيران در جلسه مورخ  5831/7/51بنا به پيشنهاد شماره  55/9787مورخ 5831/9/91

موثر

وزارت راه و ترابري و به استناد بند «هـ» ماده ( )99قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 5838
ـ تصويب نمود :
متن زير به عنوان تبصره به بند «ب» ماده ( )9آيين نامه بند «هـ» ماده ( )99قانون برگزاريمناقصات ،موضوع تصويب نامه شماره /37573ت87519هـ مورخ  5831/7/51الحاق
ميگردد .
«تبصره -موافقت قطعي انجام فعاليتهاي پژوهشي در زمينههاي مربوط به دانشگاهها،
مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي ،مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري و ساير مراكز
تحقيقاتي قانوني كه حسب مورد توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري يا وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي صادر ميشوند ،به منزله گواهينامه صالحيت براي ارجاع
كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي كه داراي اعتبارات پژوهشي هستند تلقي ميشوند ».
ارجاع كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي به دانشگاهها ،مؤسسات و مراكز ياد شده با ترك
تشريفات مناقصه انجام ميگيرد.

قانون معافیت از پرداخت مالیات فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی
ماده  :577جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول و جوايز علمي و بورس هاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع
يا حق اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين مي گردد بطور كلي و نيز درآمد ناشي از فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي مراكزي
كه داراي پروانه تحقيق از وزارتخانه هاي ذيصالح مي باشند به مدت ده سال از تاريخ اجراي اين اصالحيه طبق مقررات درآيين
نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي  ,بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارائي به
تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد  ,از پرداخت ماليات معاف مي باشند.
قانون معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي ،علوم ،تحقيقات و فناوري ،آموزش و پرورش ،كار
و امور اجتماعي و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي آييننامه بند  57ماده  59قانون ماليات بر ارزش افزوده را تصويب كرد .


مصوبه هيات وزيران :خدمات پژوهشي و آموزشي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شد خدمات پژوهشي و
آموزشي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شد هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور
اقتصادي و دارايي ،علوم ،تحقيقات و فناوري ،آموزش و پرورش ،كار و امور اجتماعي و بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي آيين نامه بند  57ماده  59قانون ماليات بر ارزش افزوده را تصويب كرد .بر اساس اين آيين نامه ،ارائه خدمات
پژوهشي (تحقيقاتي و فناوري) و آموزشي توسط وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي آيين نامه بند  57ماده
 59قانون ماليات بر ارزش افزوده را تصويب كرد .بر اساس اين آيين نامه ،ارائه خدمات پژوهشي (تحقيقاتي و فناوري)
و آموزشي توسط مدا رس ،مراكز فني و حرفه اي ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ،مراكز و مؤسسات آموزشي و
پژوهشي كه داراي مجوز از مراجع ذيصالح قانوني باشند و انجمنهاي علمي كه از وزارتخانه هاي علوم ،تحقيقات و
فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مجوز دريافت كرده اند ،مشمول معافيت ماده 59قانون ماليات بر ارزش
افزوده شدند .ارائه خدمات غيرمرتبط با خدمات آموزشي كه داراي مجوز از مراجع ذيصالح قانوني باشند و انجمنهاي
علمي كه از وزارتخانه هاي علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مجوز دريافت كرده اند،
مشمول معافيت ماده 59قانون ماليات بر ارزش افزوده شدند .ارائه خدمات غيرمرتبط با خدمات آموزشي و پژوهشي
و ساير فعاليتهاي خارج از مجوز نيز توسط واحدهاي يادشده مشمول پرداخت ماليات و عوارض هستند.

تصویب نامه در خصوص ضمانت نامه کتبی در قراردادهای دستگاههای اجرایی با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی

شماره/599ت83779هـ

5837/5/7

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ  5831/59/1بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي ،ارتباطات و
فناوري اطالعات ،جهادكشاورزي ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،علوم ،تحقيقات و فناوري ،نيرو ،تعاون،
صنايع و معادن ،راه و ترابري و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي
و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،تصويب نمود:
در قراردادهاي دستگاههاي اجرايي با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي  ،ارايه ضمانت نامه كتبي با امضاي
رؤساي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي طرف قرارداد مجاز است.

