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6

چکیده
امــروزه تحقیــق و توســعه یکــی از مهمتریــن ابزارهــای توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان در بســیاری از کشــورهای جهــان اســت.
بهتریــن بســتر بــرای افزایــش تحقیــق و توســعه در کشــور ،بخــش خصوصــی اقتصــاد اســت کــه بــرای توســعه بــازار و دیگــر
اهــداف مدنظــر خــود بــه دنبــال تحقیــق و توســعه اســت .رســیدن بــه ایــن هــدف نیازمنــد حمایــت دولتهــا از ایــن بخــش بــا
اســتفاده از ابزارهــا و مشــوقهای موجــود ماننــد مالیــات اســت .مهمتریــن مســئلهای کــه در زمینــه اســتفاده از ابــزار حمایتــی
مشــوق مالیاتــی بــرای ارتقــاء  R&Dشــرکتهای تجــاری وجــود دارد ،شناســایی و ارزیابــی فعالیــت  R&Dشــرکتهای
تجــاری و دانشبنیــان اســت .الزمــه حمایــت مالیاتــی عادالنــه و پویــا از مراکــز و بنگاههــای تحقیــق و توســعه،
تعریــف واضــح و روشــن از فعالیــت  R&Dو همچنیــن اندازهگیــری و راســتی آزمایــی دقیــق

در زمینــه اعطــای اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه شــرکتهای تجــاری کشــور اتریــش ،وجــود ســازوکار حمایتــی مؤثــر،
هوشــمند و قابلاطمینــان در نظــام قانونــی و نظــام اجــرا و ارزیابــی بهطــور ملمــوس قابــل مشــاهده اســت .در بخــش نظــام قانونــی
از ســال  1988تــا بــه امــروز یــک مــاده قانونــی بــه نــام اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه در قانــون مالیــات بــر درآمــد ایــن کشــور
دیــده میشــود .عــاوه بــر ایــن ،ارزیابــی و اندازهگیــری هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه در بســتر دولــت الکترونیــک اتریــش
توســط ســامانههای مخصــوص بــا قابلیــت تطابــق اطالعــات بیــن آنهــا انجــام میگیــرد.
بــا توجــه بــه جایــگاه کشــور اتریــش در تحقیــق و توســعه در بیــن کشــورهای اتحادیــه اروپــا و نظــام قدرتمنــد نظــارت و ارزیابــی
در بســتر الکترونیــک ،در ایــن گــزارش ســعی شــده اســت بــا نــگاه فنــی و کارشناســی بــه فرآینــد اعطــای اعتبــار مالیاتــی تحقیــق
و توســعه در کشــور اتریــش پرداختــه شــود .بدیــن منظــور ابتــدا بــه بررســی ســاختار و ارگانهــای دخیــل در نظــام علــم و فنــاوری
کشــور اتریــش و ســپس بــه وضعیــت تحقیــق و توســعه ایــن کشــور پرداختهشــده اســت .در ادامــه ســازوکار تخصیــص اعتبــار
مالیاتــی تحقیــق و توســعه شــرکتهای تجــاری همچــون بررســی قوانیــن و دســتورالعملهای اجرایــی و درنهایــت بــه ارائــه تحلیــل

هزینههــای  R&Dایــن شــرکتها اســت .حــل ایــن مســئله بــه بررســی و مطالعــه

راهبــردی و مقایسـهای بیــن نظــام قانونــی و نظــام اجــرای حمایــت مالیاتــی تحقیــق و توســعه شــرکتهای تجــاری کشــور اتریــش

چالشهــای شناســایی و اندازهگیــری فعالیتهــای  R&Dشــرکتهای داخلــی

بــا وضعیــت داخلــی و همچنیــن بــه ارائــه پیشــنهادهایــی در رابطــه بــا ارزیابــی و راســتی آزمایــی هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه

و همچنیــن بــه مطالعــه تجربیــات و نحــوهی اجــرای مشــوق مالیاتــی  R&Dایــن

شــرکتهای تجــاری و دانشبنیــان داخلــی پرداختهشــده اســت.

شــرکتها در مدلهــای موفــق دنیــا نیازمنــد اســت .کشــور اتریــش در ســال
 ،2019بــا هزینــه کــرد  12/8میلیــارد یــورو و شــدت تحقیــق و توســعه 3/19
جــزء کشــورهای برتــر اتحادیــه اروپــا در زمینــه تحقیــق و توســعه اســت
کــه شــرکتهای تجــاری خصوصــی در ایــن کشــور ،بیــش از  70درصــد
از کل هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه را بــه خــود اختصــاص دادهانــد.
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توســعهیافتهتر بخــش شــرکتهای تجــاری در مقایســه بــا بخشهــای دیگــر (بخــش دولــت ،1آمــوزش عالــی 2و غیرانتفاعــی)3

فصل  :1مقدمه

بیشــترین ســهم در هزینــه کــرد بــرای تحقیــق و توســعه را دارنــد .طبــق گزارشهــای ســازمان همکاریهــای اقتصــادی و توســعه
( 4)OECDدر ســال  2017بخــش شــرکتهای تجــاری بیــش از  70درصــد از کل هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه در کشــورهای

تحقيــق و توســعه پایــگاه اصلــی نــوآوري و تغييــرات فنــی در فرآینــد توليــد اســت و ازای ـنرو نقــش بــه ســزایی را در توســعه

عضــو  OECDرا بــه خــود اختصــاص داده بودنــد [ .]8نکتــه مهــم ایــن اســت کــه نمیتــوان انتظــار داشــت کــه صرفــاً بســتر

تکنولــوژي و افزایــش ظرفیتهــای توليــدي دارد .بهعبارتدیگــر تحقيــق و پژوهــش ،از عوامــل مؤثــر در توســعه و رشــد

اقتصــادي و اجتماعــی ،شــرکتهای تجــاری را بــه ســمت انجــام تحقیــق و توســعه ســوق دهــد یعنــی مداخلــه دولــت از طریــق

اقتصــادي کشــورها اســت ،بهطوریکــه توجـــه بــه امــر تحقيقــات در کشــورهاي توســعه یافتــه باعــث رشــد تکنولــوژي و تحــول

ابزارهــاي سیاســتی بــراي ترغیــب و تســهیل تحقیــق و توســعه در بخــش شــرکتهای تجــاری الزم اســت .دولتهــا بایــد طیــف

شــگرف در بخشهــای اقتصــادي ،اجتماعــی و فرهنگــی شــده اســت .بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده میتــوان بیــان داشــت کــه

گســتردهای از ابزارهــاي سیاســتی را بــراي ارتقــاء  R&Dدر بخــش کس ـبوکار اســتفاده کنــد .ابزارهــاي سیاســتی بــراي ارتقــاء

کشــورهای در حــال توســعه بــرای دســتیابی بــه توســعه و رشــد اقتصــادی پایــدار بایــد بــه فعالیتهــای تحقیــق و توســعه توجــه

ســرمایهگذاری بخــش کســبوکار در فعالیتهــای  ،R&Dعبارتانــد از کلیــه برنامههــا ،قوانیــن و مقــررات بــا مشــارکت

کننــد و ایــن امــری اجتنابناپذیــر اســت .تحقیــق و توســعه ســبب رشــد اقتصــادی کشــورها میشــود و ایــن موضــوع در مدلهــای

فعــال بخــش دولتــی کــه بهطــور هدفمنــد بــر میــزان ســرمایهگذاری شــرکتهای دولتــی و خصوصــی بــراي انجــام فعالیتهــای

اقتصــادی کامــ ً
ا مشــهود اســت کــه نشــان میدهنــد تغییــرات تکنولــوژی هســته اصلــی رشــد اقتصــادی اســت و آن بخــش از

تحقیــق و توســعه تأثیــر میگذارنــد .بــه عبارتــی بــراي اینکــه شــرکتها بــه ســرمایهگذاری در تحقیــق و توســعه تشــویق شــوند

 R&Dکــه از ســرمایه انســانی و حجــم دانــش موجــود ،بــرای تولیــد دانــش جدیــد اســتفاده میکنــد بــا افزایــش ســرمایه انســانی

یــا موانــع تحقیــق و توســعه از پیــش پــاي آنهــا برداشــته شــود عــاوه بــر تقویــت زیرســاختهای قانونــی توســط دولتهــا،

شــاغل در بخــش  R&Dو تخصیــص منابــع بــه آن نــرخ رشــد اقتصــادی افزایــش مییابــد .امــروزه اهمیــت ســرمایهگذاری در

بایــد ابزارهــاي سیاســتی مختلفــی نیــز در حوزههــای مالــی و غیرمالــی ،منابــع انســانی ،اطالعاتــی و تجهیــزات ،مورداســتفاده قــرار

بخــش  R&Dاز اهــداف بلندمــدت و اســتراتژیک همــه جوامــع اســت [.]5 ,4 ,3 ,2 ,1

گیرنــد .بخــش عمــدهای از ابزارهــاي حمایــت از تحقیــق و توســعه ماهیــت مالــی دارنــد کــه در ایــن میــان کاربســت سیاسـتهایی

همچنیــن در رابطــه بــا نقــش و اهمیــت تحقیــق و توســعه در شــرکتهای تجــاری و صنعتــی 1پژوهشهــای بســیاری توســط

نظیــر مشــوقهای مالیاتــی و کمکهــای بالعــوض بســیار متــداول و فراگیــر اســت .رونــد کلــی و نتایــج مشاهدهشــده بینالمللــی

اقتصاددانــان صــورت گرفتــه اســت کــه نشــان میدهــد توســعه و ارتقــای فنــاوری ،بیشــتر توســط شــرکتهای تجــاری و بهخصوص

افزایــش دسترســی و حجــم مشــوقهای مالیاتــی تحقیــق و توســعه در بخــش شــرکتهای تجــاری را نشــان میدهــد [.]10 ,9

توســط واحدهــای  R&Dمســتقر در شــرکتهای تجــاری ،انجــام میگیــرد [ .]7 ,6بدیــن منظــور دولتهــا درصــدد هســتند تــا

مهمتریــن مســئلهای کــه در زمینــه اســتفاده از ابــزار حمایتــی مشــوق مالیاتــی بــرای ارتقــاء  R&Dشــرکتهای تجــاری وجــود

از انجــام تحقیــق و توســعه در بخــش کســبوکار (شــرکتهای تجــاری و دانشبنیــان) اطمینــان حاصــل کننــد زیــرا احتمــال

دارد .شناســایی و ارزیابــی فعالیــت  R&Dشــرکتهای تجــاری و دانشبنیــان مبتنــی بــر یــک تعریــف واضــح و روشــن از فعالیــت

تجاریســازی نتایــج فعالیتهــای  R&Dکــه در ایــن بخــش انجــام میشــود بســیار زیــاد اســت .بهطوریکــه در کشــورهای

1 Business Enterprise
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 R&Dو همچنیــن اندازهگیــری و راســتی آزمایــی دقیــق هزینههــای ( )R&Dایــن شــرکتها بهمنظــور حمایــت مالیاتــی عادالنــه
و پویــا اســت و حــل ایــن مســئله در کشــور بــه بررســی و مطالعــه چالشهــای شناســایی و اندازهگیــری فعالیتهــای R&D

شــرکتهای داخلــی و همچنیــن بــه مطالعــه تجربیــات و نحــوهی اجــرای مشــوق مالیاتــی  R&Dایــن شــرکتها در مدلهــای

فصل  :2نظام علم و فناوری در کشور اتریش

موفــق دنیــا ،نیازمنــد اســت بدیــن ترتیــب بــا توجــه بــه جایــگاه کشــور اتریــش در تحقیــق و توســعه در بیــن کشــورهای اتحادیــه

 1-2وزارتخانهها و نهادهای دولتی و خصوصی

اروپــا و نظــام قدرتمنــد نظــارت و ارزیابــی در بســتر الکترونیــک و دیجیتالســازی ،در ایــن گــزارش کارشناســی ســعی شــده اســت

از مهمتریــن وزارتخانههــا و نهادهــای دولتــی تأثیرگــذار در زمینــه علــم ،فنــاوری و نــوآوری عبارتنــد از :وزارت آبوهــوا،

بــا نــگاه فنــی و کارشناســی بــه فرآینــد اعطــای اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه در کشــور اتریــش پرداختــه شــود .بدیــن منظــور

محیطزیســت ،انــرژی ،حملونقــل ،نــوآوری و فنــاوری فــدرال ،1وزار 
ت دیجیتالســازی و امــور اقتصــاد فــدرال ،2وزارت

ابتــدا بــه بررســی ســاختار و ارگانهــای دخیــل در نظــام علــم و فنــاوری کشــور اتریــش و ســپس بــه وضعیــت تحقیــق و توســعه

آمــوزش ،علــوم و تحقیقــات فــدرال 3و وزارت دارایــی فــدرال 4کــه ایــن وزارتخانــه نقــش مهمــی در تأمیــن اعتبــار و تخصیــص

ایــن کشــور و در ادامــه ســازوکار تخصیــص اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه شــرکتهای تجــاری همچــون بررســی قوانیــن و

بودجــه نظــام علــم و فنــاوری را بــر عهــده دارد و مســئولیت اختصــاص منابــع مالــی بــه وزارتخانههــای دیگــر بــر عهــده ایــن

دســتورالعملهای اجرایــی و درنهایــت بــه ارائــه تحلیــل راهبــردی و پیشــنهادات پرداختــه خواهــد شــد.

وزارتخانــه اســت .در ســالهای اخیــر تأثیرگــذاری وزارت دارایــی بــر سیاســتهای تحقیــق و توســعه بهویــژه بــه نقــش آن در
تعییــن اســتانداردها و دســتورالعملهای مربــوط بــه طراحــی ،اجــرا و نظــارت بــر برنامههــا افــزاش یافتــه اســت [.]14 ,13 ,12 ,11
نهادهــای دولتــی تأثیرگــذار از جملــه شــورای تحقیقــات و توســعه فنــاوری اتریــش 5کــه ایــن شــورا در کلیــه امــور مرتبط بــا تحقیق،
فنــاوری و نــوآوری بــه دولــت فــدرال مشــورت میدهــد و از مهمتریــن وظایــف ایــن شــورا میتــوان بــه تدویــن و نظــارت بــر
اجــرای گامب ـهگام اســتراتژی بلندمــدت تحقیــق ،فنــاوری و نــوآوری ( )RTIدر ســطح ملــی و همچنیــن تنظیــم دســتورالعملهای
برنامههــای  RTIدر کشــور اتریــش اشــاره کــرد [ .]15دیگــر ســازمانهای حمایتــی و تأمیــن مالــی ماننــد آژانــس خدمــات
اقتصــاد اتریــش ( 6)AWSاســت کــه بهمنظــور رشــد اقتصــادی از نتایــج تحقیقــات در بخــش خصوصــی حمایــت میکنــد .بدیــن
ســبب در عرصــه داخلــی و بینالمللــی مســئولیت تأمیــن مالــی و ســرمایهگذاری در فناوریهــای برتــر و فعالیتهــای نوآورانــه،
Federal Ministry Republic of Austria, Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology
Federal Ministry Republic of Austria, Digital and Economic Affairs
Federal Ministry Republic of Austria, Education, Science and Research
Federal Ministry Republic of Austria, Finance
Austrian Council for Research and Technology Development
Austria Wirtschaftsservice
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حمایــت از صنایــع خــاق اتریــش بهویــژه در بخــش خصوصــی و ارائــه خدمــات مربــوط بــه ثبــت اختــراع پژوهشــگران را بــر

مســتقیمی بــا اعطــای اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه دارنــد ،ارائــه خواهــد شــد در ادامــه گــزارش در فصــل  4ســازوکار تخصیــص

عهــده دارد [ .]16آژانــس ارتقــاء تحقیقــات اتریــش(1 )FFGکــه ایــن آژانــس بهمنظــور ارتقــاء تحقیقــات کاربــردی ،تأمیــن مالــی

اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه بهطــور جام ـ ع دربــاره نحــوه عملکــرد ایــن دو نهــاد پرداختهشــده اســت .ایــن دو نهــاد دولتــی

و راهانــدازی پروژههــای تحقیقاتــی کاربــردی ملــی و بینالمللــی ایجــاد شــده اســت از وظایــف مهــم  FFGمیتــوان بــه وظیفــه

عبارتنــد از:

ارزیابــی و ارائــه گــزارش کارشناســی و نظــارت بــر اجــرای پروژههــای تحقیــق و توســعه تجربــی بهمنظــور دریافــت اعتبــار

 -1اداره امور مالیاتی اتریش

مالیاتــی تحقیــق و توســعه اشــاره کــرد [ .]17آژانــس تجــارت اتریــش( 2)ABAوظیف ـه ارتقــاء ســرمایهگذاری در اتریــش را بــر

وظیفــه راســتی آزمایــی و صحــت ســنجی و همچنیــن تصمیمگیــری نهایــی دربــاره اعطــای اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه و

عهــده دارد و بــه ســرمایهگذاران بینالمللــی و بنیانگــذاران شــرکتها خدمــات رایــگان و اختصاصــی مشــاوره و پشــتیبانی ارائــه

میــزان اعتبــار پرداختــی بــا اداره امــور مالیاتــی اتریــش اســت و ایــن ســازمان مســتقیماً تحــت نظــارت وزارت دارایــی اتریــش

میدهــد .آژانــس تجــارت اتریــش بــه جم ـعآوری ســرمایهگذاریهای خارجــی در اتریــش میپــردازد و اولیــن نقط ـهی تمــاس

فعالیــت دارد [.]21

شــرکتهای خارجــی اســت و بــه وزارتخانــه دیجیتــال و امــور اقتصــادی گــزارش میدهــد [.]18

 -2آژانس ارتقاء تحقیقات اتریش ()FFG

در نظــام  RTIاتریــش ،انجمنهــا و نهادهــای خصوصــی نیــز در فرآینــد تصمیمگیــری و سیاســتگذاری تحقیــق و نــوآوری

آژانــس ارتقــاء تحقیقــات اتریــش ( )FFGوظیفــه تائیــد پروژههــای تحقیقاتــی ،ارزیابــی مســتمر الزامــات محتوایــی تحقیــق و

فعالیــت دارنــد ماننــد :اتــاق اقتصــاد فــدرال اتریــش ( 3)WKOکــه طبــق قانــون نماینــده کل جامعــه تجــاری اتریــش اســت و

توســعه و تهیــه گــزارش کارشناســی پروژههــای تحقیقاتــی تحقیــق و توســعه ،مطابــق بــا اطالعــات ارســالی توســط مؤدیــان را دارد

ایــن نهــاد ســهم فعالــی در تصمیمگیــری و سیاســتگذاری تحقیــق و نــوآوری دارد [ .]19پایــگاه ارزیابــی سیاســتگذاری

[ .]17از وظایــف کلــی  FFGعبارتســت از-1 :ارتقــاء تحقیــق و نــوآوری در اتریــش-2 ،پشــتیبانی ،مشــاوره ،تســهیل و اعطــای

فنــاوری و تحقیــق اتریــش ( 4)ftevalایــن شــرکت بــه سیاســتگذاران ،مؤسســات اجرایــی و ســایر بازیگــران  RTIاتریــش

کمکهــای مالــی (بودجــه) و فنــی پروژههــای تحقیقاتــی -3 ،ارزیابــی و تهیــه گــزارش کارشناســی پروژههــای تحقیقاتــی در

بهمنظــور ترغیــب ،برنامهریــزی و ارزیابــی بهتــر اســتراتژیکهای حــوزه  RTIمشــورت میدهــد و تجربیــات روششــناختی ملــی

رابطــه بــا اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه.

و بینالمللــی خــود را در زمینــهی ارزیابــی تحقیــق و توســعه ارائــه میدهــد [.]20

بــه دلیــل اهمیــت ایــن نهــاد ارزیــاب پروژههــای تحقیقاتــی و همچنیــن ارتبــاط مســتمری کــه شــرکتهای تجــاری انجــام دهنــده

1

تحقیــق و توســعه بــا ایــن نهــاد دارنــد بــه بررســی مختصــری از واحــد ســازمانی در ایــن نهــاد میپردازیــم FFG .از نظــر واحــد
 2-2نهاد ارزیاب و تصمیم گیر اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

ســازمانی بــه هفــت دپارتمــان تخصصــی و همچنیــن بــه واحــد خدمــات و واحــد کارکنــان تقســیم میشــود .در شــکل  1نحــوه

در ایــن بخــش توضیــح مختصــری از دو نهــاد دولتــی کــه طبــق مــاده  108 cقانــون مالیــات بــر درآمــد ســال  1988اتریــش ،5ارتبــاط

چیدمــان ایــن واحدهــا نشــان داده شــده اســت.

1 Austrian Research Promotion Agency- Forschungsförderungsgesellschaft.
2 Austrian Business Agency
)3 Austrian Federal Economic Chamber (Wirtschaftskammern Österreich, WKO
4 Austrian Plarform for Research and Technology policy Evaluation.
5 108 § c Einkommensteuergesetz 1998
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همچنیــن وظایــف اصلــی واحــد گرنــت تحقیقــات عبارتســت از -1 :مســئولیت مدیریــت و جهتگیــری اســتراتژیک فعالیتهــای
 FFGدر زمین ـهی گرنــت تحقیقــات -2 ،نظــارت و تهیــه گــزارش کارشناســی -3 ،ایــن واحــد واســط (رابــط) وزارت دارایــی
اتریــش ( )BMFو مقامــات مالیاتــی عمــل میکنــد.
 3-2نظام  RTIاتریش در بستر الکترونیک
نظــام تحقیقــات ،فنــاوری و نــوآوری ( )RTIاتریــش ،نظاممنــد و بــه صــورت دیجیتالــی و در بســتر خدمــات دولــت الکترونیــک
اتریــش مدیریــت میشــود و میتــوان گفــت دیجیتالســازی باعــث رونــق ســرمایهگذاری شــده اســت کــه بهطــور فزاینــدهای
در حــال افزایــش اســت و ایــن امــر منجــر بــه مســابقهای بــرای پیشــرفت نوآوریهــا و کســب رهبــری فنــاوری در بســیاری از
شکل  1نحوه چیدمان واحدهای سازمانی FFG

بخشهــا شــده اســت .ایــن دیجیتالســازی و ایجــاد ســامانههای پویــا بهوضــوح در ســامانههای الکترونیکــی کــه شــرکتهای

 FFGیــک نهــاد کامــ ً
ا دولتــی اســت کــه در هیئتمدیــره آن نمایندگانــی از دو وزارت آبوهــوا ،محیطزیســت ،انــرژی،

تجــاری انجــام دهنــده تحقیــق و توســعه بــا آن در ارتبــاط هســتند ،مشــهود اســت .ســامانههای الکترونیکــی کــه شــرکتهای

حملونقــل ،نــوآوری و فنــاوری فــدرال و وزارت دیجیتالســازی و امــور اقتصــاد فــدرال حضــور دارنــد .دپارتمانهــای تخصصــی

تجــاری اتریــش بهمنظــور انجــام امــور مالــی و مالیاتــی و دریافــت خدمــات حمایتــی مســتقیم و غیرمســتقیم ازجملــه دریافــت

شــامل برنامههــای عمومــی ،برنامههــای ســاختاری ،برنامههــای موضوعــی ،برنامههــای بینالملــل و اروپــا ،فضــا و هوانــوردی،

کمکهــا و اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه ،بــا آنهــا ارتبــاط دارنــد ،عبارتنــد از:

کنتــرل پــروژه و حسابرســی ،مدیریــت عملیاتــی و دیجیتالســازی اســت .واحــد کارکنــان شــامل واحــد اســتراتژی و آنالیــز داده

 -1سامانه خدمات شرکتها ()USP

هــا ،گرنــت تحقیقــات و واحــد خدمــات نیــز شــامل بخــش حقوقــی ،امــور مالــی ،منابــع نیــروی انســانی و مدیریــت تســهیالت،

ایــن ســامانه بســتری اســت بهمنظــور ارائــه خدمــات دولــت الکترونیــک اتریــش بــرای شــرکتها اســت و در ایــن ســامانه بیــش از

روابــط عمومــی اســت.

 50خدمــت الکترونیــک بــه شــرکتها ارائــه میشــود و از طریــق ایــن ســامانه تمامــی اطالعــات یــک شــرکت ازجملــه پرســنل و

دو واحــد مهمــی کــه در رابطــه بــا اعطــای اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه نقــش مهمــی دارنــد عبارتنــد از الــف -واحــد کنتــرل

هزینــه کــرد هــا ،مالیــات و امــور مالــی ،بهداشــت و ایمنــی ،بودجههــا و مناقصههــا ،مالکیــت فکــری ،پروژههــای در حــال انجــام،

پــروژه و حسابرســی ( ،1)PAب -واحــد گرنــت تحقیقــات .وظایــف اصلــی واحــد کنتــرل پــروژه و حسابرســی میتــوان بــه -1

دریافــت خدمــات حمایتــی ازجملــه اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه و دیگــر خدمــات الکترونیــک شــفاف و قابلمشــاهده اســت.

نظــارت کامــل بهمنظــور کنتــرل و حسابرســی پروژههــای تحقیقاتــی -2 ،نظــارت مســتمر و مؤثــر بــر رعایــت موافقتنامههــا،

بــه عبارتــی ایــن ســامانه جامــع خدمــات شــرکتهای تجــاری بهمنظــور انجــام امــوری اداری در کشــور اتریــش اســت [.]22

دســتورالعملها و قوانیــن  -3بررســیهای هدفمنــد و اســتفاده از روشهــای اســتاندارد بازرســی و بازخــورد را اشــاره کــرد.
1 Project Controlling and Audit
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 -2سامانه مالی Finanz Online

بــه ســامانه دیگــر وجــود دارد و نکتــه مهــم دیگــر بهروزرســانی مســتمر اطالعــات و برقــراری ارتبــاط پویــا بیــن شــرکت و دولــت

مهمتریــن پورتــال دولــت الکترونیــک اتریــش بــرای مدیریــت مالــی و انجــام معامــات اســت کــه توســط وزارت دارایــی اتریــش

فــدرال اتریــش اســت و ایــن قابلیــت دیجیتالــی بــودن اطالعــات امــکان رصــد ســریع و هوشــمند اطالعــات را بــه دولــت فــدرال

صــورت گرفتــه اســت و ایــن پورتــال بهصــورت رایــگان و شــبانهروزی قابلاســتفاده اســت و بیــش از  4/9میلیــون نفــر از ایــن

اتریــش خواهــد داد و امــکان تصمیمگیــری بهتــر در امــر سیاسـتگذاری بهویــژه در حــوزه تحقیــق و توســعه را بــه دولــت فــدرال

پورتــال اســتفاده میکننــد .ایــن پورتــال در مدیریــت مالــی پرچـمدار اســت کــه اظهارنامــه مالیاتــی و ســایر کاربردهــا و تراکنــش

اتریــش خواهــد داد.

و کارهــای مالــی از ایــن پورتــال صــورت میگیــرد و از ســال  2003تــا  ،2019حــدود  650میلیــون یــورو بهوســیله ایــن پورتــال
صرفهجویــی در هزینههــای اداری صــورت گرفتــه اســت در ایــن پورتــال امــکان دسترســی بــه مدیریــت مالــی ،حســابهای
مالیاتــی بــرای شــهروندان و کارآفرینــان وجــود دارد و ایــن پورتــال بــه وکال ،معتمدیــن تجــارت ،حســابداران ،مدیــران امــاک
و مســتغالت ارائــه خدمــات میدهــد .فرآینــد دریافــت اظهارنامــه مالیاتــی بــا پــر کــردن فــرم آنالیــن و همچنیــن اطالعرســانی و
ارائــه گواهــی بهصــورت الکترونیکــی انجــام میشــود .در پرونــده مالیاتــی وضعیــت فعلــی ،لیســت پرداختیهــای ارسالشــده و
همچنیــن اســتعالم مالیاتــی قابلمشــاهده اســت و نکتــه مهــم اینکــه  Finanz Onlineبــرای انجــام امــور مالیاتــی بــه یــک ســامانه
اطالعات و معامالت تبدیلشده است و از آن میتوان بهعنوان سامانه جامع مالیاتی دولت اتریش نام برد [.]23
 -3سامانه مدیریت و ارزیابی پروژههای تحقیقاتی eCall
ایــن ســامانه بهمنظــور ارتبــاط مســتمر بــا شــرکتهای انجــام دهنــده تحقیــق و توســعه و همچنیــن نظــارت ،ارزیابــی بــر روی
پروژههــای تحقیقاتــی مــورد تأییــد آژانــس ارتقــا تحقیقــات اتریــش ( )FFGبهمنظــور اعطــای کمکهــای موردنظــر در زمینــه
تحقیــق و توســعه همچــون اعطــای اعتبــار مالیاتــی تحقیقــات راهانــدازی شــده اســت .ایــن ســامانه توســط آژانــس ارتقــاء تحقیقــات
اتریــش ( )FFGمدیریــت میشــود کــه در ادامــه گــزارش بهصــورت جامعتــر بــه بررســی  eCallو نقــش آژانــس ارتقــاء
تحقیقــات اتریــش ( )FFGدر اعطــای اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه بــه شــرکتهای انجــام دهنــده پروژههــای تحقیقاتــی
پرداختــه خواهــد شــد [ .]24نکتــه قابلتوجــه در ایــن ســامانهها ،داشــتن تقاطــع بیــن درگاهــی و اطالعاتــی اســت و اینکــه اطالعــات
در بســتر ســامانههای الکترونیکــی قابــل اشــتراک و ردگیــری میباشــند و از هرکــدام از ســامانههای مذکــور امــکان دسترســی
16
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قابلمالحظ ـهای از عنصــر تازگــی و حــل مســائل عــدم قطعیــت علمــی و یــا فنــی اســت یعنــی پاســخ مســئله بــرای کارشناســی

فصل  :3وضعیت تحقیق و توسعه در کشور اتریش

کــه بــا دانــش و تکنیکهــای موجــود حــوزه موردنظــر آشناســت ،آشــنا نباشــد .همچنیــن معیــار اصلــی بــرای تمایــز  R&Dاز
فعالیتهــای نــوآوری کــه  R&Dنیســتند ،ایجــاد دانــش جدیــد یــا اســتفاده از دانــش بــرای طــرح کاربردهــای جدیــد اســت .بــه

بهمنظــور آشــنایی و فهــم بیشــتر دادههــای ارائهشــده از وضعیــت تحقیــق و توســعه در کشــور اتریــش ابتــدا بهطــور مختصــر

عبارتــی بــرای اینکــه فعالیتــی  R&Dمحســوب شــود بایــد پنــج معیــار اصلــی را بــرآورده ســازد .آن فعالیــت بایــد جدیــد ،خالقانــه،

تعاریــف و شــاخصهای اندازهگیــری اســتاندارد هزینــه کــرد  R&Dکــه در اکثــر کشــورهای دنیــا اســتفاده میشــود ارائــه

تــوأم بــا عــدم قطعیــت ،نظاممنــد و قابلانتقــال و یــا قابــل بازتولیــد باشــد.

خواهــد شــد و در ادامــه بــه وضعیــت تحقیــق و توســعه در کشــور اتریــش و انــواع مشــوقهایی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد

هزینــه کــرد  R&Dبــه کلیــه پرداختهایــی گفتــه میشــود کــه بــرای انجــام  R&Dتوســط یــک واحــد یــا موسســه مشــخص

پرداختــه شــده اســت.

در طــول ســال مرجــع انجــام میشــود .ســال مرجــع ،یــک دوره زمانــی متشــکل از  12مــاه متوالــی اســت کــه دادههــای آمــاری بــه
آن ارجــاع داده میشــوند .بایــد توجــه داشــت هزینــه کــرد  R&Dبرابــر اســت بــا منابعــی کــه در عمــل بــرای فعالیتهــای R&D

-1-3تعاریف و شاخصهای استاندارد اندازهگیری تحقیق و توسعه

مصــرف میشــوند نــه بودجــه یــا اعتبــار پیشبینیشــده .هزینههایــی کــه هــر ســازمان صــرف فعالیتهــای  R&Dمیکنــد

مطالعــه و بررســی راهنماهــای جهانــی در حــوزه تحقیــق و توســعه و نــوآوری نشــان میدهــد مرجعــی کــه امــروزه تقریبــاً در

شــامل هزینههــای درونســازمانی و هزینههــای برونســازمانی اســت .هزینههــای درونســازمانی پرداختهایــی هســتند کــه طــی

همــه کشــورها بهعنــوان اســتاندارد اصلــی بــرای تعریــف و ارزیابــی فعالیتهــای  R&Dو همچنیــن اندازهگیــری هزینههــای آن

یــک دوره معیــن جهــت اجــرای فعالیتهــای  R&Dانجــام میگیــرد ،صرفنظــر از منبــع تأمیــن وجــوه .ایــن هزینههــا شــامل

مورداســتفاده قــرار میگیــرد راهنمــا یــا دســتورالعمل فراســکاتی 1اســت .ایــن راهنمــا توســط متخصصــان ســازمان همکاریهــای

هزینههــای ســرمایهای ماننــد هزینههــای زمیــن و مــکان  ،R&Dنــرم افزارهــا و ابــزار تجهیــزات و هزینههــای جــاری نیــز عمدت ـاً

اقتصــادی و توســعه ( 2)OECDو بــر اســاس تجربههــای حاصــل از گــردآوری آمــار فعالیتهــای  R&Dبــرای اســتفاده خــود

شــامل هزینــه کارکنــان (حقــوق و دســتمزد ،پرداخــت بازنشســتگی ،تأمیــن اجتماعــی) ،مــواد و لــوازم مصرفــی ،هزینههــای اداری و

و ســایر کارشناســانی نوشتهشــده اســت کــه دادههــای ( )R&Dدر ســطح ملــی گــردآوری و منتشــر میکننــد و بــه اندازهگیــری

 ...هســتند .هزینههــای برونســازمانی ،هزینههــای پرداختشــده بــه خــارج از واحــد  R&Dســازمان یــا شــرکت بــرای حمایــت

منابــع مالــی و انســانی اختصاصیافتــه در فعالیتهــای  R&Dمیپردازنــد.

و یــا اجــرای پــروژه  R&Dدرون ســازمان یــا شــرکت اســت.

تعریــف تحقیــق و توســعه ( :)R&Dطبــق راهنمــای فراســکاتی عبــارت اســت از انجــام هرگونــه کار خــاق بــه طریقــی نظاممنــد

مقــدار کل هزینــه کــرد ناخالــص داخلــی بــرای تحقیــق و توســعه ،)GERD( 1کل هزینههــای درونســازمانی صــرف شــده در

بهمنظــور انباشــت دانــش ازجملــه دانــش بشــری ،فرهنگــی و اجتماعــی و اســتفاده از ایــن انباشــت دانــش بــرای طــرح کاربردهــای

فعالیتهــای  R&Dدر قلمــروی ملــی در طــول یــک دوره معیــن اســت کــه بیــن چهــار بخــش انجــام دهنــده یــا مجــری تحقیــق

جدیــد .معیــار اصلــی بــرای تمایــز  R&Dاز دیگــر فعالیتهــای مرتبــط کــه ماهیتــی علمــی و فناورانــه دارنــد وجــود میــزان
1 Frascati Manual
2 Organization for Economic Cooperation and Development
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و توســعه ،یعنــی دولــت ،آمــوزش عالــی ،1شــرکتهای تجــاری 2و غیرانتفاعــی خصوصــی 3توزیــع میشــود .نســبت هزینــه کــرد

طــی ســالهای  1999تــا  2019قــرار داده شــده اســت کــه شــاهد رونــد رو بــه افزایــش هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه و شــدت آن

ناخالــص داخلــی بــرای  R&Dبــه تولیــد ناخالــص داخلــی )GDP( 4شــاخص مهمــی بــه نــام شــدت تحقیــق و توســعه 5اســت.

در کشــور اتریــش در طــی ایــن ســالها هســتیم از نظــر مقایســه بــا دیگــر کشــورهای اروپایــی و بــا توجــه بــه ارقــام در دســترس

 GERDو شــدت تحقیــق و توســعه و همچنیــن از شــاخصهای اصلــی نشــاندهندهی جایــگاه و رونــد وضعیــت  R&Dدر

بینالمللــی همچــون آمــار یونســکو و گزارشــات  OECDو همچنیــن آخریــن بررســی کامــل در مــورد تحقیــق و توســعه در

یــک کشــور هســتند و بــرای مقایســه میــزان ســرمایهگذاری کشــورها در تحقیــق و توســعه اســتفاده میشــوند .بــرای اینکــه تأثیــر

اتریــش کــه توســط آمــار اتریــش بــرای گــزارش دهــی در ســال  2017انجــام شــده اســت ،هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه در ســال

ســرمایهگذاری در تحقیــق و توســعه در ســطح توســعهیافتگی و ارتقــا کیفیــت زندگــی در یــک کشــور مشــاهده شــود ،آن کشــور

 2017در اتریــش  11/289میلیــارد یــورو و بــه عبارتــی شــدت تحقیــق و توســعه  3/16درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال

بایــد حداقــل یــک درصــد ( )%1از تولیــد ناخالــص داخلــی را صــرف تحقیــق و توســعه نمایــد بهعبارتدیگــر حــد آســتانه یــک

 2017اســت کــه باالتــر از حــد متوســط  27کشــور اتحادیــه اروپــا ( 1/56درصــد) اســت [.]27 ,26

درصــد ،حداقــل مقــدار بــرای شــاخص شــدت تحقیــق و توســعه اســت تــا بتــوان تأثیــر تحقیــق و توســعه را در ارتقــاء ابعــاد مختلــف
اقتصــادی و اجتماعــی و بهبــود کیفیــت و اســتاندارد زندگــی شــهروندان مشــاهده کــرد [.]25 ,9
 2-3دادهها و شاخصهای تحقیق و توسعه اتریش
کشــور اتریــش در ســالهای اخیــر بهصــورت پویــا بــه مکانــی بــرای تحقیــق و توســعه در جهــان تبدیلشــده اســت و آمارهــا
و شــاخصهای تحقیــق و توســعه در ایــن کشــور معــرف همیــن قضیــه اســت .طــی یــک دهــه گذشــته کل هزینههــای تحقیــق
و توســعه در کشــور اتریــش حــدود  65درصــد افزایشیافتــه اســت و طبــق آمــار اتریــش میــزان هزینــه کــرد کشــور اتریــش در
تحقیــق و توســعه در تمــام بخشهــای اقتصــادی در ســال  12/8 ،2019میلیــارد یــورو پیــش بینــی شــده اســت و بنابرایــن شــدت
تحقیــق و توســعه یعنــی میــزان هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه بهعنــوان درصــدی از تولیــد ناخالــص داخلــی آن  3/19خواهــد بــود
در نمــودار شــکل  2میــزان هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه برحســب میلیــارد یــورو و همچنیــن شــدت آن ( )GERD/GDPدر
Higher Education
Business enterprise
Private non-profit
Gross Domestic Product
R&D Intensity
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شکل  2میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور اتریش برحسب میلیارد یورو و همچنین شدت آن ( )GERD/GDPدر طی سالهای
 1999تا  ،2019منبع :آمار یونسکو [.]27

در شــکل  ،3مقایس ـهای بیــن شــدت تحقیــق و توســعه کشــور اتریــش بــا دیگــر کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا در ســال 2017
نشــان داده شــده اســت کــه شــاهد هســتیم کشــور اتریــش جــزء ســه کشــور برتــر اتحادیــه اروپــا در زمینــه تحقیــق و توســعه اســت.
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شکل  4سهم کارکنان تحقیق و توسعه در بخشهای مختلف اتریش در سال  ،2017منبع :آمار اتریش

تحقیقــات عمدتــاً در بخــش شــرکتهای تجــاری انجــام میشــود بهطوریکــه در ســال  2017میــزان هزینــه صــرف شــده
شکل  3مقایسه شدت تحقیق و توسعه کشور اتریش با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال  2017منبع :آمار یونسکو [.]27

در تحقیــق و توســعه در کلیــه بخشهــای اقتصــادی اتریــش  11/29میلیــارد یــورو اســت کــه شــرکتهای تجــاری  ٪70کل

اتریــش در ســال  2017دارای  131032نفــر پرســنل در تحقیــق و توســعه بــوده اســت کــه  ٪ 63/8آنهــا پرســنل علمــی%28 ،

هزینههــای تحقیــق و توســعه را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .حــدود  ٪22/4از هزینههــای تحقیــق و توســعه در بخــش آمــوزش

تکنســین و  %8/2نیــز دیگــر پرســنل پشــتیبانی بودهانــد .حــدود  ٪69از کل پرســنل تحقیــق و توســعه در بخــش شــرکتهای

عالــی رخ داده اســت ٪ 7/1 .بخــش دولتــی از فعالیتهــای تحقیــق و توســعه و بخــش غیرانتفاعــی خصوصــی  ٪0/5را بــه خــود

تجــاری بودهانــد 23/3 .درصــد ،در بخــش آمــوزش عالــي کارکردنــد حــدود  ٪ 6/9در بخــش دولــت بودهانــد ایــن آمــار

اختصــاص داده اســت [.]26

همچنیــن شــامل آکادمــی علــوم اتریــش ،1موسســه فنــاوری اتریــش ( 2)AITو موسســه لودویــگ بولتزمــن گسلشــفت ()LBG

3

اســت ،درحالیکــه  ٪0/8در بخــش غیرانتفاعــی خصوصــی فعــال بودنــد [.]26

1 Austrian Academy of Sciences
2 Austrian Institute of Technology
3 Ludwig Boltzmann Gesellschaft
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کــه تأمیــن مالــی تحقیــق و توســعه را در شــرکتها و مراکــز تحقیقاتــی خــود تأمیــن میکننــد .ایــن دســته در حــدود  2میلیــارد
یــورو یــا حــدود  ٪16از کل هزینههــا خواهــد بــود کــه نســبت بــه ســال  2018حــدود  ٪1افزایــش یافتــه اســت [.]28
تحقیقــات عمدتــاً در بخــش شــرکتهای تجــاری انجــام میشــود کــه حــدود  ٪70کل هزینههــای تحقیــق و توســعه را بــه
خــود اختصــاص داده اســت و ایــن هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه در حــال افزایــش اســت بهطوریکــه برخــی از شــرکتهای
تجــاری اتریــش در رتبههــای برتــر هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه در دنیــا هســتند .در سراســر جهــان  500شــرکت بــا باالتریــن
ســرمایهگذاری بــرای تحقیــق و توســعه در حــال حاضــر هزینههــای تحقیــق و توســعه خــود را در ســال  6 ،2017درصــد و در ســال
 10 ،2018درصــد افزایــش دادهانــد .در ایــن میــان شــرکتهای اتریشــی  Voestalpineو  Andritzدر آخریــن رتبهبنــدی بــه
ترتیــب رتبــه  419و  478را کســب کردهانــد [ .]18بهتریــن شــرکتهای اتریشــی کــه فعالیــت تحقیــق و توســعه را دارنــد عبارتنــد
شکل  5سهم هزینه کرد تحقیق و توسعه در بخشهای مختلف اقتصادی اتریش سال  ،2017منبع :آمار اتریش

ازAFFiRiS، Bionorica Research، Borealis، Bosch، Frequentis، GREENoneTEC، Infineon، Magna :

 .Steyr، Ottobock، Siemenآدرس الکترونیکــی تمــام شــرکتهای نــام بــرده شــده در مرجــع [ ]29قــرار داده شــده اســت.
 -3-3وضعیت تحقیق و توسعه شرکتهای تجاری
شــرکتهای تجــاری اتریــش بزرگتریــن و پویاتریــن منبــع تأمیــن بودجــه تحقیــق و توســعه را تشــکیل میدهنــد کــه 6/3

-4-3مشوق های مالی تحقیق و توسعه در کشور اتریش

میلیــارد یــورو یــا حــدود  ٪49کل هزینههــای تحقیــق و توســعه را در ســال  2017تأمیــن بودجــه کردهانــد .ایــن در حالــی اســت

در دنیــای تجــارت جهانــی ،ســرمایهگذاری تحقیــق و توســعه بهعنــوان عامــل اصلــی بــرای افزایــش مهارتهــا ،شــغلها و رشــد

کــه پیشبینــی میشــود در ســال  ٪ 5/3 ،2019بیشــتر از ســال  2018هزینــه کننــد .در بخــش عمومــی ،دولــت فــدرال منبــع اصلــی

اقتصــادی در نظــر گرفتــه میشــود .دولتهــا بهطــور فزاینــدهای بــا اســتفاده از مکانیس ـمهای مالــی و یاران ـهای درصــدد تشــویق

بودجــه اســت کــه نزدیــک بــه  3/8میلیــارد یــورو تأمیــن میکنــد .بودجــه دولــت فــدرال همچنیــن شــامل بازپرداخــت اعتبــار

شــرکتها بــه ســرمایهگذاری در صنایــع و فناوریهــای بــا ارزش و دانــش بــاال هســتند .دولــت اتریــش نگرشــی مثبتــی نســبت بــه

مالیاتــی تحقیــق و توســعه کــه مطابــق بــا وزارت دارایــی اتریــش بــرای ســال  670 ،2019میلیــون یــورو تخمیــن زده میشــود .منابــع

ســاختار مشــوقهای تحقیــق و توســعه دارد و عــاوه بــر حمایتهــای مشــاورهای و زیرســاختی ،حمایتهــای مالــی و یاران ـهای

بنیــاد ملــی تحقیقــات فنــاوری و توســعه اتریــش 1و منابــع ایالتهــای فــدرال کــه هزینــه کــرد حــدود  547میلیــون یــورو تخمیــن

نیــز بــه شــرکتهای انجــام دهنــده تحقیــق و توســعه دارد.

زده میشــود و در ســایر مؤسســات دولتــی حــدود  132میلیــون یــورو هزینــه شــده اســت .تأمیــن بودجــه از خــارج بیشــتر مربــوط

حمایتهــای مالــی مســتقیم شــامل کمکهــای مالــی و یاران ـهای اســت کــه در قالــب پرداخــت نقــدی ،اعطــای وام و طرحهــای

بــه مشــاغل و بنگاههــای اقتصــادی همچــون شــرکتهای بــزرگ چنــد ملیتــی کــه دارای مراکــز بــزرگ تحقیــق و توســعه هســتند

ســرمایهگذاری و ضمانــت بهمنظــور انگیــزه بیشــتر تحقیــق و توســعه ،در شــرکتهای نــوآور ،توســط دولــت فــدرال اتریــش،

1 National Foundation for Research, Technology and Development Austria
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آژانــس ارتقــاء تحقیقــات اتریــش ( ،)FFGبانــک توســعه فــدرال ( ،1)AWSموسســه فنــاوری اتریــش ( 2)AITو صنــدوق علــوم
اتریــش ( 3)FWFانجــام میگیــرد .اینگونــه از حمایتهــای مالــی بســته بــه نــوع فعالیــت تحقیــق و توســعه ،کوچــک یــا بــزرگ
بــودن بنــگاه تحقیقاتــی ،میــزان خالقیــت پروژههــای تحقیقاتــی و یــا اینکــه چندیــن شــرکت یــا موسســه تحقیــق و توســعه در آن
همــکاری میکننــد میتوانــد  %20تــا  %100هزینههــای تحقیــق و توســعه را پوشــش دهــد.
همچنیــن در چندیــن ســال گذشــته دولــت اتریــش فعالیتهــای تحقیــق و توســعه را بــا حمایتهــای مالــی غیــر مســتقیم
(مشــوقهای مالیاتــی )4نســبتاً ســخاوتمندانه ترویــج میکنــد .مقامــات مالیاتــی اتریــش از ســال  2002بــرای واجدیــن مصــارف
هزینههــای تحقیــق و توســعه ،اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه 5معــروف بــه  Forschungsprämieکــه  ٪14کل هزینههــای
تحقیــق و توســعه در یــک ســال مالــی اســت را ارائــه میدهنــد.
شــکل  6مقایســهای بیــن میــزان حمایــت مالــی مســتقیم دولــت از  R&Dشــرکتهای تجــاری و میــزان مشــوقهای مالیاتــی
 R&Dایــن شــرکتها بــا اســتفاده از دادههــای آمــاری در دســترس از آمــار  OECDدر طــی ســالهای  2002تــا  2017اســت.
همانگونــه کــه مشــخص اســت در طــی ایــن ســالها میــزان مشــوق مالیاتــی  R&Dشــرکتهای تجــاری بــا میــزان حمایــت مالــی

شکل  6مقایسهای بین حمایت مالی مستقیم دولت از  R&Dشرکتهای تجاری 1و مشوقهای مالیاتی  R&Dاین شرکتها در کشور

مســتقیم دولــت از  R&Dشــرکتهای تجــاری ،تقریب ـاً برابــر و در برخــی از ســالها مقــدار بیشــتری دارد همچنیــن شــاهد رونــد

اتریش ،منبع آمار ]30[ OECD

رو بــه افزایــش میــزان اعطــای مشــوق مالیاتــی  R&Dشــرکتهای تجــاری در کشــور اتریــش هســتیم بهطوریکــه در ســال 2017
ایــن مقــدار بــه  587میلیــارد یــورو ،نزدیــک بــه  2برابــر میــزان حمایــت مالــی مســتقیم دولــت ( 290میلیــارد یــورو) رســیده اســت.

)Federal Promotional Bank (Austria Wirtschaftsservice
Austrian Institute of Technology
Austrian Science Funds
Tax Incentives
R&D Tax Credit
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1 Direct government funding of business R&D
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قابــل قبــول 1کــه از درآمــد مشــمول مالیــات صــورت میگرفــت و در ســال  2011منســوخ شــد ،معرفــی گردیــد .از ســال 2002

فصل  :4سازوکار تخصیص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

تــا ســال  2018نــرخ اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه در کشــور اتریــش ســیر صعــودی بــه خــود گرفــت .نمــودار شــکل  7رونــد
افزایشــی نــرخ اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه را نشــان میدهــد []31

مشــوق مالیاتــی یــک سیاســت مالیاتــی اســت کــه دولتهــا را بــرای رســیدن بــه بخــش عمــدهای از اهــداف توســعهای ،افزایــش
ســرمایهگذاری ،افزایــش اشــتغال یــاری میکنــد بــه بیانــی دیگــر مشــوق مالیاتــی عبــارت اســت از هرگونــه قانــون و اقــدام
جانبدارانــه مالیاتــی کــه ســبب میشــود بــار مالیاتــی کمتــری بــه قســمتها و فعالیتهــای اقتصــادی تحمیــل شــود [ .]9در
کشــور اتریــش شــرکتهای کوچــک و متوســط ( )SMEو بــزرگ میتواننــد اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه 1معــروف بــه
 Forschungsprämieرا بــرای هزینههــای تحقیــق و توســعه تجربــی واجــد شــرایط دریافــت کننــد .اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و
توســعه مبلغــی اســت کــه پــس از محاســبه مالیــات شــرکت انجــام دهنــده تحقیــق و توســعه ،مســتقیماً از مالیــات آن شــرکت کســر
میشــود .در کشــور اتریــش نــرخ مالیــات شــرکتها  25 2درصــد اســت و ایــن نــرخ در محاســبه مالیــات بــر درآمــد شــرکتها
اعمــال میشــود .نــرخ اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه در کشــور اتریــش  14درصــد از کل هزینههــای تحقیــق و توســعه واجــد
شــرایط در یــک ســال مالیاتــی اســت و ایــن مبلــغ توســط اداره امــور مالیاتــی بهصــورت اعتبــار بهحســاب مالیاتــی شــرکت واریــز

شکل  7روند افزایشی نرخ اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در کشور اتریش

میشــود و ایــن سیســتم مالیاتــی اتریــش در اعطــای اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه بســیار جــذاب اســت چــون صرفنظــر از

اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه فراهــم شــده در کشــور اتریــش ،حجــم مبنــا 2اســت و بــه هزینههــای جــاری (حقــوق و دســتمزد،

وضعیــت ســود شــرکت بــه مالیاتدهنــدگان داده میشــود بــه عبارتــی شــرکت چــه در وضعیــت ســود یــا ضــرر باشــد ایــن اعتبــار

مــواد مصرفــی ،هزینههــای ســربار) و هزینههــای ســرمایهای (ماشــینآالت و تجهیــزات ،زمیــن و ســاختمان) تعلــق میگیــرد

تحقیقــات پرداخــت خواهــد شــد و شــرکت میتوانــد آن بخــش از اعتبــار مالیاتــی کــه مــازاد بــر بدهــی مالیاتــی شــرکت اســت را

همچنیــن ایــن اعتبــار مالیاتــی بــه تحقیــق و توســعه انجــام گرفتــه در داخــل شــرکت بــدون محدودیــت ســقف هزینــه کــرد و بــه

بــدون هیــچ ســقف و محدودیتــی دریافــت کنــد و یــا بهطــور نامحــدود بــه ســالهای آینــده بــه منظــور پرداخــت مالیــات منتقــل

تحقیــق و توســعههای برونســپاری شــده کــه از طریــق قــرارداد بــا شــرکت یــا مؤسســات دیگــر انجــام میشــود تــا ســقف هزینــه

نمایــد.

کــرد یــک میلیــون یــورو اعطــا میشــود .در جــدول  1ویژگیهــای اصلــی مشــوق مالیاتــی تحقیــق و توســعه کشــور اتریــش در

اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه در ســال  2002بــا نــرخ اعتبــاری  3درصــد در مقابــل کســر مالیاتــی هزینههــای تحقیــق و توســعه

ســال  2019قــرار دارد [.]31 ,32

1 R&D Tax Credit
2 Corporation Tax rate
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1 R&D Tax Allowance
2 Volume-base
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جدول  1ویژگیهای اصلی مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه کشور اتریش در سال 2019
نوع مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه

اعتبار مالیاتی

نوع رویکرد

حجم مبنا

جاری و سرمایهای

هزینههای واجد شرایط

نرخ محاسبه

 14درصد (شرکتهای  SMEو بزرگ)

وضعیت استرداد (باز پرداخت)

قابل بازپرداخت (بدون سقف)

انتقال پذیری (سال)

انتقال به آینده (نامحدود و بدون سقف)

سقف هزینههای تحقیق و توسعه

یک میلیارد یورو (برونسپاری)

داخــل شــرکتها انجامشــده اســت شــرکتها بایــد مســیری هماننــد طرحــواره شــکل  8را طــی میکنــد.

تحقیــق و توســعه و شــرح فعالیتهــای واجــد شــرایط مربــوط بــه آن در کشــور اتریــش منطبــق بــا راهنمــای فراســکاتی 1از ســازمان
 OECD2و همچنیــن مــاده  108cقانــون مالیــات بــر درآمــد اتریــش 3ســال  1988اصالحیــه ســال  2017و آییننامههــا و مصوبــات
ایــن مــاده قانونــی توســط وزارت دارایــی اتریــش اســت .طبــق ایــن قانــون در کشــور اتریــش تحقیــق و توســعه ( )R&Dفعالیتــی
خالقانــه اســت کــه بــه روش نظاممنــد و بــا اســتفاده از روشهــای علمــی انجــام میشــود .هــدف از تحقیــق و توســعه بایــد افزایــش

شکل  8مسیر درخواست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه توسط شرکت انجام دهنده تحقیق و توسعه [.]17

دانــش و دســتیابی بــه پیشــرفت علمــی یــا توســعهی کاربردهــای جدیــد دانــش باشــد .ایــن شــامل تحقیقــات بنیــادی ،تحقیقــات

در توضیــح شــکل  8بایــد گفــت طبــق مــاده  108 cقانــون مالیــات بــر درآمــد ســال  1988اتریــش ،1اصالحیــه ســال  ،2017شــرط

کاربــردی و توســعه تجربــی اســت و همچنیــن علــوم طبیعــی و فنــاوری و علــوم اجتماعــی و انســانی را شــامل میشــود .در مــورد
دریافــت اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه داخلــی ،فعالیتهــای تحقیــق و توســعه در داخــل و توســط خــود شــرکت انجــام گیــرد؛
و در مــورد اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه برونســپاری شــده ،فعالیتهــای تحقیــق و توســعه بایــد در داخــل اتریــش یــا اتحادیــه
اروپــا ( 4)EUیــا در منطقــه اقتصــادی اروپــا ( 5)EEAانجــام شــود .بــرای درخواســت اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه کــه در
1 Frascati Manual
2 Organisation for Economic Co-operation and Development
3 108 § c Einkommensteuergesetz 1998
4 European Union
)5 European Economic Area (EEA
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الزم بــرای دریافــت اعتبــار مالیاتــی بهواســطه تحقیــق و توســعه انجامگرفتــه در داخــل شــرکت ،دریافــت یــک تأییدیــه یــا بــه
عبارتــی دریافــت گــزارش کارشناســی از آژانــس ارتقــاء تحقیقــات اتریــش ( )FFGاســت بدیــن منظــور شــرکت پــس از پایــان
ســال مالــی یــک درخواســت اعتبــار مالیاتــی بــه همــراه اســناد و مــدارک و ادل ـهی تحقیــق و توســعه بــه اداره امــور مالیاتــی و
یــک درخواســت بهمنظــور دریافــت نظــر کارشناســی (تأییدیــه تحقیــق و توســعه) بهصــورت الکترونیکــی بــا اســتفاده از پورتــال
 Finanz Online (finanzonline.bmf.gv.at/fon)nبــه  ،FFGارســال میکنــد FFG .تحقیــق و توســعه انجامگرفتــه در
داخــل شــرکت را بهوســیله اطالعــات ارســالی توســط شــرکت کــه بهطــور مســتمر در ســامانه  eCallبارگــذاری شــده را ارزیابــی
1 108 § c Einkommensteuergesetz 1998
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میکنــد و ایــن ارزیابــی صــورت گرفتــه را در قالــب گــزارش کارشناســی بــه اداره امــور مالیــات و همچنیــن شــرکت مربوطــه

در ادامــه بــه بیــان مختصــری از الزامــات و محدودیتهــای برگرفتــه از جــدول بــاال در ســه بخــش الــف) مقــررات عمومــی ،ب)

از طریــق پورتــال  Finanz Onlineارســال مینمایــد و طبــق مــاده  108 cبنــد  8شــمارههای  1تــا  4قانــون مالیــات بــر درآمــد،

مقــررات تحقیقــات برونســپاری و ج) مقــررات مربــوط بــه تهیــه گــزارش کارشناســی توســط آژانــس ارتقــاء تحقیقــات اتریــش

 FFGوظیفــه ارزیابــی و اعمالنظــر کارشناســی مطابــق بــا اطالعــات ارســالی توســط مؤدیــان ،دســتورالعملهای (آییننامــه) مــاده

پرداختــه شــده اســت.

 108 cقانــون مالیــات بــر درآمــد و همچنیــن ارزیابــی الزامــات محتوایــی تحقیــق و توســعه مطابــق بــا کتــاب فراســکاتی  2015را

الف) مقررات عمومی:

دارد وظیفــه راســتی آزمایــی و صحــت ســنجی هزینههــا و همچنیــن تصمیمگیــری نهایــی بــا اداره امــور مالیاتــی اتریــش اســت.

1 .1در کشــور اتریــش مشــوق مالیاتــی تحقیــق و توســعه بــه شــرکتهای متقاضــی بهصــورت اعتبــار مالیاتــی بــه حســاب مالیاتــی
شــرکت پرداخــت میشــود و ایــن اعتبــار مالیاتــی شــامل تحقیــق و توســعه داخلــی یعنــی آن بخشــی کــه توســط شــرکت

-1-4قوانین ،الزامات و محدودیتها

متقاضــی انجــام گرفتــه اســت و تحقیــق و توســعه برونســپاری شــده یعنــی آن بخشــی از فعالیــت تحقیقاتــی کــه در قالــب

قوانیــن و دســتورالعملهای مربــوط بــه اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه در کشــور اتریــش و همچنیــن فرمهــای ارزیابــی و

قــرارداد بــه شــرکت و یــا موسســه دیگــر برونســپاری شــده اســت.

درخواســت اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه کــه شــرکتها ملــزم بــه پــر کــردن آنهــا هســتند در پژوهــش انجامگرفتــه پیــش رو
مــورد بررســی دقیــق قــرار گرفتــه اســت [فرمهــای ارزیابــی و درخواســت اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه در پیوســت قــرار داده
شــده اســت] .در جــدول  2قوانیــن و الزامــات مــورد بررســی قــرار داده شــده اســت.

2 .2اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه صــرف نظــر از وضعیــت ســود شــرکت بــه مالیــات دهنــدگان داده میشــود .بــه عبارتــی
شــرکت چــه در وضعیــت ســود یــا ضــرر باشــد ایــن اعتبــار مالیاتــی پرداخــت خواهــد شــد.
3 .3اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه صرفــاً بــه  14درصــد کل هزینههــای تحقیــق و توســعه واجــد شــرایط در قالــب پــروژه

جدول  2قوانین و دستورالعملهای مربوط به اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در کشور اتریش [.]33

تحقیقاتــی انجــام میشــود تعلــق میگیــرد و بــرای هــر پــروژهی تحقیقاتــی یــک تأییدیــه و گــزارش کارشناســی الزم اســت.
4 .4شــرکتهای درخواســت کننــده ایــن اعتبــار بایــد پروژههــای تحقیقاتــی خــود را در ســازمان  FFGثبــت و تأییدیــه آن را

قانون /آییننامه

نام قانون /آییننامه

1

قانون

ماده  108cقانون مالیات بر درآمد)Forschungsprämie( 1

2

آییننامه اجرایی

معیارهای تعیین هزینههای تحقیق و توسعه واجد شرایط

3

آییننامه اجرایی

دستورالعمل اعتبار مالیاتی ،تأیید تحقیق و توسعه و تهیه گزارشهای تخصصی توسط آژانس ارتقا
تحقیقات اتریش FFG

دریافــت کنــد .مراحــل ثبــت و ارزیابــی پروژههــای تحقیقاتــی در بخــش  3-4بهطــور کامــل توضیــح داده شــده اســت.
5 .5شــرکت در فــرم درخواســت اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه متعهــد میشــود کــه اطالعــات ارســالی صحیــح و بــدون نقــص
اســت و در غیــر اینصــورت عواقــب و مجــازات را خواهــد پذیرفــت.
6 .6اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه فقــط پــس از پایــان ســال مالــی مربوطــه قابــل مطالبــه اســت و حداکثــر تــا زمانــی کــه مالیــات
بــر درآمــد مربــوط بــه شــرکت و یــا اخطــار ارزیابــی توســط اداره امــور مالیاتــی الزم اجــرا شــود.
7 .7مالیاتدهنــدگان بایــد گــزارش کارشناســی  FFGرا بهصــورت الکترونیکــی درخواســت کننــد .بهموجــب آن Finanz

1 108 § c Einkommensteuergesetz 1998
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 Onlineکــه یــک ســامانه جامــع مالــی و مالیاتــی اســت بهعنــوان یــک رابــط عمــل میکنــد و درخواســت گــزارش
کارشناســی از  FFGتوســط شــرکت متقاضــی در آن ثبــت میشــود.
8 .8هیــچ محدودیــت و ســقفی بــرای هزینــه کــرد اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه داخلــی کــه کامـ ً
ا توســط شــرکت متقاضــی
ارائــه میشــود وجــود نــدارد.

اعتبــار تحقیــق و توســعه داخلــی در نظــر گرفــت.
8 .8بــرای دریافــت اعتبــار مالیاتــی برونســپاری شــده نظــر کارشناســی  FFGالزم نیســت امــا هــدف ،محتــوا ،روش و رویههــا و
جدیــد بــودن پــروژهی تحقیقاتــی همچنیــن پیمانــکار بــه همــراه نــام ،آدرس و صالحیــت مأموریــت کــه در فــرم درخواســت
اعتبــار از اداره امــور مالیاتــی آمــده اســت بهطــور کامــل مشــخص و توضیــح داده شــود .ســاختار و چارچــوب فــرم توضیحــات

ب) مقررات مربوط به تحقیقات برونسپاری:

بــرای توصیــف پــروژه تحقیقاتــی بــا چارچــوب درخواســت نظــر کارشناســی  FFGبــرای تحقیــق و توســعه داخلــی مطابقــت

1 .1این تحقیق باید توسط یک شرکت و یا یکنهاد مستقر دائم صورت پذیرد.

دارد.

2 .2فقــط مؤسســات و یــا شــرکتهایی مجــاز بــه انجــام تحقیــق و توســعه تجربــی برونســپاری هســتند کــه در کشــوری از
اتحادیــه اروپــا یــا در منطقــه اقتصــادی اروپــا واقــع باشــند.

ج) مقررات مربوط به تهیه گزارش کارشناسی :FFG
1 .1درخواست گزارش کارشناسی از  FFGرایگان است.

3 .3پیمانکار نباید تحت تأثیر و متعلق به مشتری یا عضو گروهی از شرکت متقاضی باشد.

 FFG2.2باید نظرات خود را تنها بر اساس اطالعات ارائه شده توسط مالیاتدهندگان تهیه کند.

4 .4اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه برونســپاری بالــغ بــر  14درصــد هزینههــای واجــد شــرایط تــا ســقف پرداختــی 140/000

 FFG3.3باید تا زمانی که اداره مالیات درخواست را لغو کند نظر کارشناسی خود را ارائه نماید.

هــزار یــورو (بــرای مقــدار پایــه  1میلیــون یــورو) در هــر ســال مالیاتــی قابــل مطالبــه اســت و اگــر ســال مالــی بــازهی زمانــی

 FFG4.4بــا رضایــت مالیاتدهنــده میتوانــد اطالعــات منتقــل شــده توســط مالیاتدهنــده را بــا دادههــای شــخصی موجــود

کمتــر از  12مــاه دارد حداکثــر مبلــغ هزینــه کــرد یــک میلیــون یــورو بایــد متناســب بــا تعــداد ماههــای ســال مالــی اختصــاص

در مــورد مالیاتدهنــده کــه در پروندههــای مالیاتــی و یارانههــا قبــ ً
ا تشــکیل شــده یــا در انتظــار اســت را مقایســه کنــد.

یابــد.

درصورتیکــه دلیلــی بــر ظــن نادرســت یــا ناقــص بــودن اطالعــات توســط مالیاتدهنــده وجــود داشــته باشــد  FFGمجــاز

5 .5پیششــرط اســتفاده از اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه برونســپاری ایــن اســت کــه مشــتری بهطــور واضــح و آشــکار تــا
پایــان ســال مالــی بــه پیمانــکار اطــاع دهــد کــه چــه انــدازه از ایــن اعتبــار تحقیــق و توســعه برونســپاری اســتفاده کــرده و از
آن بهرهمنــد شــده اســت و ایــن اطالعرســانی مســتند بایــد باشــد.
6 .6پیمانــکار نمیتوانــد از تحقیــق و توســعه تجربــی مأموریــت یافتــه بهعنــوان تحقیــق و توســعه داخلــی بــرای دریافــت اعتبــار
مالیاتــی تحقیــق و توســعه داخلــی خــود اســتفاده کنــد.
7 .7هزینههایــی کــه اســاس و پایــه اعتبــار مالیاتــی برونســپاری را شــامل میشــود را نمیتــوان بهعنــوان هزینههــای مرتبــط بــا
34
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اســت ایــن مقایســه را انجــام دهــد و در نظــر کارشناســی ارســالی خــود بــه شــرکت و اداره امــور مالیاتــی بایــد بــه ایــن مقایســه
و ســوءظن اشــاره کنــد.
 FFG5.5وظیفــه ارزیابــی و اعمــال نظــر کارشناســی مطابــق بــا اطالعــات ارســالی توســط مؤدیــان ،دســتورالعملهای (آییننامــه)
مــاده  108 cقانــون مالیــات بــر درآمــد و همچنیــن ارزیابــی الزامــات محتوایــی تحقیــق و توســعه مطابــق بــا کتــاب فراســکاتی
 2015را دارد .وظیفــه راســتی آزمایــی و صحــت ســنجی هزینههــا و همچنیــن تصمیمگیــری نهایــی بــا اداره امــور مالیاتــی
اتریــش اســت.
35
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*هزینههای مستقیم و قابل استناد به فعالیتهای تحقیق و توسعه

ســازمان خــود نیــز اســتفاده کنــد امــا ایــن کارشناســان خارجــی نبایــد در بــازار تجــارت بهعنــوان رقیــب مالیاتدهنــدگان
محســوب شــوند و همچنیــن نظــر متخصصــان و کارشناســان خارجــی کــه مــورد تائیــد مالیاتدهنــدگان نباشــند مــورد پذیــرش

-3-4نحوه ثبت پروژههای تحقیقاتی ،ارزیابی و راستی آزمایی دادهها

نیســت و رد خواهنــد شــد.

شــرکتهای انجــام دهنــده فعالیــت تحقیــق و توســعه ابتــدا بــا ورود بــه قســمت  Quick Checkســایت آژانــس ارتقــاء تحقیقــات
اتریــش ( ،)FFGاطالعــات کلیــدی و مختصــری از پــروژه تحقیقاتــی کــه میخواهنــد مــورد حمایــت قــرار بگیــرد را وارد

-2-4هزینههای واجد شرایط اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

میکننــد ایــن اطالعــات شــامل :عنــوان پــروژه ،زمانبنــدی آغــاز و اتمــام پــروژه ،هزینههــای تحمیلــی ،هــدف و شــرح مختصــری

در آییننامــه اجرایــی مــاده  c108قانــون مالیــات بــر درآمــد اتریــش ،تعریــف تحقیــق و توســعه تجربــی و اینکــه کــدام فعالیتهــا

از پــروژه ،مشــخصات خــود شــرکت و شــرکای آن در پــروژه هســتند .کارشناســان  FFGظــرف مــدت کوتاهــی ( 24ســاعت طبــق

تحقیــق و توســعه محســوب میشــود آورده شــده اســت .اهــم فعالیتهایــی همچــون ،جم ـعآوری داده ،مستندســازی ،طراحــی

ســایت  ،)FFGبــه شــرکت مــورد نظــر اعــام میکننــد کــه ایــن پــروژهی تحقیقاتــی شــامل چــه نــوع حمایتهایــی خواهــد شــد.

صنعتــی ،فراینــد تولیــد ،تحقیقــات بــازار ،مراقبــت و عیبیابــی ،ثبــت اختــراع ،استانداردســازی ،تولیــد نرمافــزار ،تولیــد نمونــه

بعــد از آگاهــی شــرکت از ماهیــت حمایتهــای دریافتــی ،ســپس شــرکت از طریــق ســامانه خدمــات شــرکتها ( 1)USPو از

اولیــه و  ...بیــان شــده کــه حدومــرز تحقیــق و توســعه بــودن آنهــا منطبــق بــا راهنمــای فراســکاتی اســت امــا آنچــه در مجمــوع

یــا طریــق ســایت  FFGبــه ســامانه  eCallبــرای بارگــذاری مســتمر دادههــای پروژههــای تحقیقاتــی شــرکت راهنمایــی میشــود

میتــوان گفــت کــدام هزینــه و فعالیــت واجــد شــرایط تحقیــق و توســعه و دریافــت اعتبــار مالیاتــی اســت وابســته بــه ایــن موضــوع

بهطوریکــه شــرکت دائمـاً بایــد تغییــرات و اطالعــات پروژههــای تحقیقاتــی خــود را بـهروز نماینــد [تمامــی تصاویــر مربــوط بــه

اســت کــه آیــا آن فعالیــت مســتقیماً بــا پــروژهی تحقیقاتــی مــورد تاییــد مرتبــط اســت یــا خیــر.

ایــن بخــش ،شــامل فاکتورهــا و تصاویــر داخــل ســامانه  eCallدر پیوســت قــرار دادهشــده اســت] .از قابلیتهــای ســامانه eCall

در ماده  2این آییننامه اجرایی هزینههای زیر بهعنوان هزینههای واجد شرایط تحقیق و توسعه به شمار میرود:

عبارتســت از -1 :امــکان تعریــف پــروژه جدیــد تحقیقاتــی ،بارگــذاری اطالعــات پــروژه جدیــد و یــا در حــال انجــام ،مشــاهده

*هزینههــای پرســنل تحقیــق و توســعه تجربــی کــه شــامل حقــوق و دســتمزد و مزدهــای تصادفــی و همچنیــن بیمــه و کمــک

وضعیــت ارزیابــی پــروژه ،بهطوریکــه بــه هــر پــروژه تحقیقاتــی کــد پــروژه مخصــوص (… )FFG Nrتعلــق میگیــرد و شــرکت

هزینــه مســکن نیــز میشــود .در رابطــه بــا پرســنلی کــه بهطــور تماموقــت در تحقیــق و توســعه فعــال نیســتند هزینــه آنهــا

میتوانــد وضعیــت پــروژه تحقیقاتــی و اینکــه ایــن اطالعــات پــروژه تحقیقاتــی مــورد تأییــد  FFGقرارگرفتــه اســت یــا نــه و یــا در

بهصــورت نســبتی از فعالیــت تحقیــق و توســعه صــورت گرفتــه توســط آنهــا خواهــد بــود.

حــال بررســی اســت را مشــاهده کنــد -3 .بهروزرســانی اطالعــات تمــام پرســنل شــرکت و نحــوه ارتبــاط آنهــا بــا پــروژه و میــزان

*هزینه تجهیزات و هزینههای سرمایه (از جمله زمین) تا آنجا که در خدمت تحقیق و توسعه تجربی باشند.

هزینــه پرداختــی بــرای هــر پــروژه تحقیقاتــی کــه شــامل هزینههــای مســتقیم و تصادفــی نیــز میشــود -4 .کمــک هزینههــای

*هزینههای مواد مصرفی

دریافتــی ،ترازنامههــا ،حســابهای بانکــی شــرکت ،دادههــای ســاالنه شــرکت  -5بارگــذاری فاکتورهــای حســابداری و هزینــه

*هزینههای سربار

کــرد مختــص هــر پــروژه بهطوریکــه هــر فاکتــور دارای آرم و نشــان شــرکت ،کــد پــروژه و تاریــخ پرداخــت اســت .همچنیــن
1 Unternehmens Service Portal
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در ایــن فاکتــور اطالعــات طــرف مقابــل کــه میتوانــد شــریک انجــام دهنــدهی بخشــی از پــروژه تحقیقاتــی (برونســپاری) و یــا

فاکتــور هزینــه کــرد بارگــذاری شــده و اینکــه شــرکت ملــزم بــه معرفــی و تأییــد طــرف مقابــل اســت .ترکیــب ایــن دو زیــر

یــک فروشــندهی تجهیــزات باشــد و ایــن اطالعــات شــامل نــام شــرکت ،حســاب بانکــی و کــد مالیاتــی طــرف مقابــل فاکتــور و

ســاخت یعنــی تقاطــع ســامانهها و ســازوکار احــراز هویــت افــراد موجــب شــده ایــن میــزان وجــه دریافتــی طــرف مقابــل هزینــه

همچنیــن کــد ردگیــری تراکنــش اســت و شــرکت بایــد بــه همــراه هــر فاکتــور خریــد و هزینــه کــرد یــک گــزارش فاکتــور کــه

کــرد بهعنــوان درآمــد مالیاتــی محســوب شــود بهطوریکــه هرچــه میــزان پرداختــی و هزینــه کــرد شــرکت بیشــتر باشــد میــزان

در آن هــدف و ارتبــاط ایــن هزینــه کــرد بــا پــروژه بهطــور کامــل مشــخص میشــود .را بارگــذاری کنــد [در پیوســت تصویــری

دریافتــی طــرف مقابــل هزینــه کــرد افزایــش خواهــد یافــت و درنتیجــه طــرف مقابــل مالیــات بیشــتری پرداخــت خواهــد کــرد

از فاکتــور و گــزارش مــورد نیــاز بــرای فاکتــور قــرار داده شــده اســت] -6 .داشــتن تقاطــع بــا دیگــر ســامانههای همچــون اداره

همچنیــن در مواقعــی کــه طــرف مقابــل فاکتــور هزینــه کــرد ،شــرکت فروشــنده تجهیــزات و یــا شــریک برونســپاری پــروژه

امــور مالیاتــی از قابلیتهــای ســامانه  eCallاســت.

اســت بــا دسترســی کــه بــه ایــن شــرکت دوم داده میشــود کــه میتوانــد از طریــق ســامانه خدمــات شــرکتها ( )USPو یــا

در مــورد صحــت و راســتی آزمایــی هزینههــای تحقیــق و توســعه شــرکت بایــد گفــت ،در ســامانه  eCallشــرکت بایــد بــرای هــر

ســامانه  eCallباشــد بایــد فاکتــور بارگــذاری شــده توســط شــرکت اول کــه دارای پــروژه تحقیقاتــی اســت را تأییــد نماییــد

پــروژه تحقیقاتــی یــک حســاب بانکــی مشــخص را منظــور کنــد و هزینههایــی بــرای اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه مــورد قبــول

بایــد گفــت عم ـ ً
ا تحــت ایــن مکانیســم شــفاف مالــی و تراکنشــی در بســتر الکترونیــک ،ایجــاد فاکتــور صــوری و هزینــه کــرد

اســت کــه توســط ایــن حســاب بانکــی تراکنــش و ردگیــری شــده باشــد .بــا توجــه بــه تقاطــع داشــتن ســامانه  eCallو ســامانهی

ناصحیــح بــه صفــر خواهــد رســید و میــزان هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه شــرکت بــرای مقامــات مالیاتــی شــفاف خواهــد شــد.

مالیاتــی  Finanz Onlineامــکان تخلــف در ارائــه فاکتــور صــوری وجــود نــدارد و ایــن تقاطــع موجــب شــده تــا صحــت ســنجی
دقیــق هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه حاصــل شــود.
ایــن مکانیســم بــه ایــن صــورت اســت کــه بــه هــر پــروژهی تحقیقاتــی تحقیــق و توســعه ،یــک حســاب بانکــی و یــک کــد پــروژه
منحصربهفــرد تعلــق میگیــرد .بــه دلیــل تقاطــع داشــتن اطالعــات موجــود در ســامانه  eCallو ســامانه  ،Finanz Onlineحســاب
بانکــی و کــد پــروژه منحصربهفــرد در حســاب مالیاتــی و تمامــی فاکتورهــای ارســالی بــه اداره امــور مالیاتــی ثبــت میگــردد.
از ســوی دیگــر شــرکت متقاضــی اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه ملــزم بــه معرفــی و تأییــد طــرف مقابــل هزینــه کــرد مرتبــط
بــا پــروژه تحقیقاتــی خــود از طریــق ســامانه  eCallاســت بهطوریکــه تمامــی اطالعــات همچــون حســاب بانکــی ،کــد مالیاتــی،
کــد تأمیــن اجتماعــی و کــد ردگیــری تراکنشهــای طــرف مقابــل هزینــه کــرد کــه میتوانــد پرســنل ،فروشــنده تجهیــزات و یــا
شــریک برونســپاری پــروژه باشــد کام ـ ً
ا مشــخص اســت .در ســاختار مالیاتــی کشــور اتریــش تمامــی افــراد حقیقــی و حقوقــی
دارای حســاب مالیاتــی و ملــزم بــه پرداخــت مالیــات طبــق قوانیــن مالیاتــی کشــور اتریــش هســتند و همچنیــن بــا توجــه بــه ســاختار
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(اداره امــور مالیاتــی) بهطــور واضــح توضیــح داده شــده اســت و در نظــام اجــرا ،ارزیابــی و اندازهگیــری هزینــه کــرد تحقیــق

فصل  :5تحلیل راهبردی و ارائه پیشنهادات

و توســعه در بســتر دولــت الکترونیــک اتریــش و بهصــورت شــفاف و قابــل رصــد و بررســی توســط دو نهــاد دولتــی بــا ماهیــت
جداگانــه ،البتــه بهصــورت هماهنــگ و تحــت وظایــف قانونــی مشــخص ،انجــام میگیــرد و ایــن نکتــه از دو منظــر قابلتوجــه

40

مهمتریــن مســئلهای کــه در زمینــه اســتفاده از ابــزار حمایتــی مشــوق مالیاتــی بــرای ارتقــاء تحقیــق و توســعه شــرکتهای تجــاری

اســت یکــی اینکــه در برخــی از کشــورهای دارای اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه تمامــی مراحــل ارزیابــی ،اندازهگیــری هزینــه

وجــود دارد .شناســایی و ارزیابــی فعالیتهــای  R&Dشــرکتهای تجــاری و دانشبنیــان مبتنــی بــر یــک تعریــف واضــح و

کــرد ،راســتی آزمایــی و تعییــن میــزان اعتبــار مالیاتــی و پرداخــت اعتبــار توســط یــک نهــاد بهصــورت مســتقل انجــام میگیــرد و

روشــن از فعالیتهــای  R&Dو همچنیــن اندازهگیــری و راســتی آزمایــی دقیــق هزینههــای  R&Dایــن شــرکتها بهمنظــور

منظــر دیگــر وجــود شــباهتها و تفاوتهــای نظــام قانونــی و نظــام اجــرای حمایــت مالیاتــی تحقیــق و توســعه جمهــوری اســامی

حمایــت مالیاتــی عادالنــه و پویــا اســت .حــل ایــن مســئله در کشــور بــه بررســی و مطالعــه چالشهــای شناســایی و اندازهگیــری

بــا کشــور اتریــش اســت.

فعالیتهــای  R&Dشــرکتهای داخلــی و همچنیــن بــه مطالعــه تجربیــات و نحــوهی اجــرای مشــوق مالیاتــی  R&Dایــن

از منظــر مقایســه نظــام قانونــی حمایــت مالیاتــی تحقیــق و توســعه جمهــوری اســامی بــا کشــور اتریــش بایــد گفــت در کشــور نیــز

شــرکتها در مدلهــای موفــق دنیــا ،نیازمنــد اســت بدیــن ترتیــب بــا توجــه بــه جایــگاه کشــور اتریــش در تحقیــق و توســعه در

قانــون مصــوب در زمینــه حمایــت از شــرکتهای تجــاری دانشبنیــان وجــود دارد و آن قانــون حمایــت از شــرکتها و مؤسســات

بیــن کشــورهای اتحادیــه اروپــا و نظــام قدرتمنــد نظــارت و ارزیابــی در بســتر الکترونیــک و توجــه ویــژهای کــه کشــور اتریــش بــه

دانشبنیــان و تجاریســازی نوآوریهــا و اختراعــات مصــوب  1389/8/5مجلــس شــورای اســامی اســت کــه طبــق مــاده  3ایــن

فعالیــت تحقیــق و توســعه شــرکتهای تجــاری دارد ،در ایــن گــزارش ســعی شــد بــا نــگاه فنــی و کارشناســی بــه فرآینــد اعطــای

قانــون ،درآمدهــای مشــمول مالیــات شــرکتها و مؤسســات دانشبنیــان ناشــی از قراردادهــا و فعالیتهــای تحقیــق و توســعه،

مالیاتــی تحقیــق و توســعه در کشــور اتریــش بهعنــوان یــک مــدل موفــق پرداختــه شــود.

تجاریســازی و تولیــد محصــوالت و خدمــات دانشبنیــان بــه مــدت پانــزده ســال از پرداخــت مالیــات معــاف هســتند .از منظــر

همانگونــه کــه بیــان شــد در کشــور اتریــش تحقیــق و توســعه عمدتــاً در بخــش شــرکتهای تجــاری انجــام میشــود

تفــاوت ،نظــام حمایــت مالیاتــی تحقیــق و توســعه کشــور ،شــامل یــک معافیــت  15ســاله طوالنــی مــدت مبتنــی بــر درآمــد ناشــی از

بهطوریکــه شــرکتهای تجــاری  ٪70کل هزینههــای تحقیــق و توســعه را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .ایــن حجــم از هزینــه

فــروش محصــول دانشبنیــان ،بــا ارزیابــی  2ســاالنه ســطح کیفــی محصــول توســط کارگــروه ارزیابــی شــرکتهای دانشبنیــان

کــرد تحقیــق و توســعه در بخــش شــرکتهای تجــاری ملــزم بــه داشــتن یــک مکانیســم پویــا و هوشــمند ارزیابــی و اندازهگیــری

اســت .ایــن نظــام حمایــت مالیاتــی بــدون توجــه بــه زیــان شــرکت دانشبنیــان و مقــدار هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه انجــام گرفتــه

دقیــق هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه و همچنیــن ارائــه یــک ســازوکار حمایتــی مؤثــر و قابــل اطمینــان بــرای شــرکتهای تجــاری

شــرکت کــه در طــی میســر رســیدن بــه محصــول متحمــل شــده اســت ،اجــرا میگــردد بــه ایــن موضــوع عــدم قطعیــت در انجــام

انجــام دهنــدهی تحقیــق و توســعه اســت .در بخــش نظــام قانونــی از ســال  1988تــا بــه امــروز یــک مــاده قانونــی مخصــوص و بــه نــام

تحقیــق و توســعه و نرســیدن بــه محصــول نهایــی و همچنیــن شــرکتهای کوچــک و نوپــا کــه در ابتــدا زیــان ده هســتند را نیــز

اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه در قانــون مالیــات بــر درآمــد ایــن کشــور دیــده میشــود .در ایــن مــاده قانونــی و آییننامههــای

بایــد اضافــه کــرد امــا در نظــام حمایــت مالیاتــی تحقیــق و توســعه اتریــش ،معافیــت مالیاتــی بــر درآمــد ناشــی از فــروش محصــول

اجرایــی آن تمامــی جزئیــات همچــون تعاریــف و حدومرزهــا و وظایــف نهــاد ارزیــاب ( )FFGو نهــاد پرداخــت کننــده اعتبــار

دانشبنیــان کنــار گذاشــته شــده و حمایــت مالیاتــی صــورت گرفتــه هزینــه محــور بــوده و بــه  14درصــد کل هزینههــای تحقیــق
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و توســعه شــرکت انجــام دهنــده تحقیــق و توســعه در یــک ســال مالــی تعلــق میگیــرد .ایــن حمایــت مالیاتــی تحقیــق و توســعه،

میرســند و فهرســت کاال و خدمــات ســطح  :2فهرســتی کــه محصــوالت آن در حــوزهی فناوریهــای برتــر و ارزشافــزوده بــاال

بهصــورت یــک اعتبــار مالیاتــی بــود و بهمنظــور پرداخــت مالیــات بــه حســاب مالیاتــی شــرکت واریــز میگــردد و ایــن اعتبــار

و البتــه بــا پیچیدگــی کمتــر از فهرســت کاال و خدمــات ســطح  1و بــه تصویــب کارگــروه میرســد .محصــوالت دانشبنیانــی کــه

مالیاتــی بــه هزینههایــی تحقیــق و توســعهای کــه در قالــب یــک پــروژه تحقیقاتــی انجــام میشــود تعلــق میگیــرد.

در فهرســت کاال و خدمــات ســطح  2قــرار دارنــد مشــمول معافیــت مالیاتــی نمیشــوند و همچنیــن طبــق مــاده  2آییننامــه ارزیابــی

از منظــر مقایســه نظــام اجــرا حمایــت مالیاتــی تحقیــق و توســعه جمهــوری اســامی بــا کشــور اتریــش بایــد گفــت در داخــل کشــور

شــرکتها و مؤسســات دانشبنیــان بــر اســاس دارا بــودن یــا نبــودن اظهارنامــه مالیاتــی ســال مالــی و همچنیــن نوپــا و یــا تولیــدی

نیــز هماننــد کشــور اتریــش  2نهــاد بــا ماهیــت جداگانــه ولــی هماهنــگ در مــورد اعطــای معافیــت مالیاتــی بــر درآمــد شــرکتهای

بــودن و نــوع محصــول و اینکــه در کــدام ســطح فنــاوری قــرار میگیــرد بــه  4دســته نوپــا نــوع  ،1نوپــا نــوع  ،2تولیــدی نــوع  1و

دانشبنیــان فعالیــت دارنــد ".کارگــروه ارزیابــی و تشــخیص صالحیــت شــرکتها و مؤسســات دانشبنیــان و نظــارت و اجــرا

تولیــدی (صنعتــی) نــوع  2تقســیمبندی میشــوند .از میــان شــرکتهای نوپــا نــوع  2و تولیــدی (صنعتــی) نــوع  2مشــمول معافیــت

“ در معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری ،بــر اســاس مــاده  3آییننام ـهی اجرایــی " قانــون حمایــت از شــرکتها و مؤسســات

مالیاتــی نخواهنــد شــد .در تصویــر زیــر خالص ـهای از شــرایط و آییننامــه ارزیابــی شــرکتهای دانشبنیــان مصــوب 96/10/2

دانشبنیــان و تجاریســازی نوآوریهــا و اختراعــات” مصــوب  91/8/21هیئتوزیــران ،وظیفــه بررســی و ارزیابــی شــرکتها

کارگــروه ارزیابــی و تشــخیص صالحیــت شــرکتها و مؤسســات دانشبنیــان و نظــارت و اجــرا قــرار دادهشــده اســت.

و محصــوالت دانشبنیــان توســط کارشناســان و کارگــزاران مــورد تأییــد خــود را بــر عهــد دارد و نهــاد دیگــر نیــز ســازمان امــور
مالیاتــی کشــور اســت کــه طبــق قانــون مذکــور موظــف اســت معافیــت مالیاتــی بــر درآمــد ناشــی از قراردادهــا و فعالیتهــای
تحقیــق و توســعه ،تجاریســازی و تولیــد محصــوالت و خدمــات دانشبنیــان شــرکتها و مؤسســات دانشبنیــان مــورد تأییــد و
معرفیشــده از طــرف کارگــروه بــه ســازمان امــور مالیاتــی را اعمــال نمایــد .بــه دلیــل اینکــه بتــوان تحلیــل و مقایسـهی مناسـبتری
انجــام گیــرد نیازمنــد اســت کــه بهطــور مختصــر ســازوکار ایــن نظــام اجــرا یعنــی نظــام ارزیابــی و حمایــت مالیاتــی شــرکتهای
دانشبنیــان کشــور بهطــور مختصــر توضیــح داده شــود.
طبــق مــاده  1آییننامــه ارزیابــی شــرکتها و مؤسســات دانشبنیــان مــورخ  96/10/2مصــوب کارگــروه ،کاالهــا و خدمــات
دانشبنیــان بایــد شــروط ســطح فنــاوری ،مرحلــه تولیــد (حداقــل نمونــه آزمایشــگاهی بــا قابلیــت فنــی خدمــات دارای اســناد
فــروش) و طراحــی مبتنــی بــر تحقیــق و توســعه را بــرآورده کننــد و اینکــه ایــن محصــول دانشبنیــان بــا توجــه بــه معیارهــای
بــرآورده شــده در کــدام فهرســت کاال و خدماتــی قــرار دارد مــورد حمایــت قــرار میگیــرد .فهرســت کاال و خدمــات ســطح :1
فهرســتی کــه محصــوالت آن در حــوزهی فناوریهــای برتــر و بــا ارزشافــزوده بــاال و پیچیدگــی فنــی بــاال بــه تصویــب کارگــروه
42
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در ادامــه فرآینــد اجــرا ،شــرکتهای دانشبنیــان موظفانــد اطالعــات شــرکت هماننــد اطاعــات مالــی و هزینــه کــرد ،اظهارنامــه
مالیاتــی ،اطالعــات محصــول و فراینــد تولیــد و یــا خدماتــی کــه ارائــه میدهنــد و غیــره را در ســامانه الکترونیکــی شــرکتهای
دانشبنیــان بارگــذاری کننــد .بررســی و ارزیابیهــا از اطالعــات ارســالی توســط کارشناســان و کارگــزاران فنــی و حســابرس
کارگــروه بهصــورت هــر دو ســال یکبــار و یــا در صــورت نیــاز در پایــان ســال مالــی بــا بررســی معافیتهــای مالیاتــی صــورت
میگیــرد.
بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده از نظــام اجــرای حمایــت مالیاتــی تحقیــق و توســعه از شــرکتهای دانشبنیــان داخلــی ،ارزیابــی
و بررســی تحقیــق و توســعه در کشــور مبتنــی بــر محصــول نهایــی شــرکت دانشبنیــان کــه حاصــل تحقیــق و توســعه انجــام گرفتــه
درگذشــتهی ایــن محصــول اســت انجــام میگیــرد و حمایــت مالیاتــی از نــوع معافیــت مالیاتــی ناشــی از درآمــد حاصــل از ایــن
محصــول دانشبنیــان معطــوف اســت .ایــن نظــام حمایــت مالیاتــی بــدون توجــه بــه زیــان شــرکت دانشبنیــان و مقــدار هزینــه
کــرد تحقیــق و توســعه انجــام گرفتــه کــه شــرکت در طــی میســر رســیدن بــه محصــول متحمــل شــده اســت ،اجــرا میگــردد بــه
ایــن موضــوع عــدم قطعیــت در انجــام تحقیــق و توســعه و نرســیدن بــه محصــول نهایــی و همچنیــن شــرکتهای کوچــک و نوپــا
کــه در ابتــدا زیــان ده هســتند را نیــز بایــد اضافــه کــرد .ایــن نــوع حمایــت مالیاتــی میتوانــد رغبــت شــرکتهای دانشبنیــان را
در افزایــش هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه کاهــش دهــد .از ســوی دیگــر شــرکتها اطالعــات خــود را در ســامانه الکترونیکــی
بارگــذاری میکننــد امــا ایــن ســامانه پویایــی و هوشــمندی الزم را نــدارد و بررســیها و ارزیابــی فعالیــت تحقیــق و توســعه
شــرکتها و همچنیــن راســتی آزمایــی هزینــه کــرد بهصــورت ســنتی و غیرمســتمر و تصادفــی و یــا در صــورت ســوءظن احتمالــی
انجــام میگیــرد و نبــود یــک ســامانه جامــع الکترونیکــی شــرکتهای دانشبنیــان کــه ارزیابــی و راســتی آزمایــی هزینــه کــرد
را در بســتر الکترونیــک بهصــورت کامــ ً
ا پویــا و هوشــمند انجــام دهــد و بــا دیگــر ســامانههای دولــت الکترونیــک از جملــه
ســامانههای بانــک مرکــزی و مالیاتــی دارای تقاطــع بــوده و از آن مهمتــر بهصــورت آنــی و مســتمر ارزیابــی و راســتی آزمایــی
هزینــه کــرد شــرکت بــه وســیله طراحــی ســاختار تراکنشــی شــفاف انجــام پذیــرد.
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بــا توجــه بــه بررســی ســازوکار تخصیــص اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه شــرکتهای تجــاری کشــور اتریــش (فصــل  )4و
همچنیــن بــا توجــه بــه تحلیــل ارائــه شــده و نــگاه اجمالــی و مقایسـهای کــه بیــن ســاختار قانونــی و اجرایــی اعطــای معافیــت مالیاتــی

هزینه های واجد شرایط

هزینههای قابلقبول در مواد 147
و  148قانون مالیات مستقیم

شــرکتهای دانشبنیــان داخلــی بــا ســاختار قانونــی و اجرایــی اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه کشــور اتریــش صــورت گرفــت
بــه ارائــه راهکارهــای پیشــنهادی در زمینــه اعطــای مشــوق اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه و همچنیــن ارزیابــی و صحــت ســنجی
هزینــه کــرد فعالیتهــای شــرکتهای دانشبنیــان داخلــی میپردازیــم.
 -1تغییر رویکرد معافیت مالیاتی درآمد محور به اعتبار مالیاتی هزینه محور
بــا توجــه بــه مقایســه صــورت گرفتــه بیــن معافیــت مالیاتــی درآمــد محــور شــرکتهای دانشبنیــان (وضعیــت فعلــی) و اعتبــار
مالیاتــی تحقیــق و توســعه در کشــور اتریــش طــرح پیشــنهادی اعتبــار مالیاتــی هزینــه محــور شــرکتهای دانشبنیــان داخلــی
و جایگزینــی آن بــا رویکــرد فعلــی ارائــه شــد .در جــدول  3ابعــاد گوناگــون طــرح پیشــنهادی اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه
شــرکتهای دانشبنیــان قــرار گرفتــه اســت.
جدول  3مقایسه ابعاد گوناگون معافیت درآمدی و طرح پیشنهادی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان
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هزینههای تحقیق و توسعه
(کارکنان ،مواد مصرفی ،زیر ساخت ،برونسپاری ،هزینههای
مالکیت فکری)
نرخ میتواند بر اساس سن بنگاهها ،اندازه بنگاه و همچنین نوع
شریک همکاری کم یا زیاد شود نرخ باالتر برای همکاریهایی که
یکی از شرکای آنها مراکز تحقیقاتی عمومی ،دانشگاهها و یا
شرکتهای دانشبنیان باشد.

نرخ مشوق

-

حدود هزینه های تحقیق و
توسعه

-

امکان تعیین سقف برای هزینه های تحقیق و توسعه واجد
شرایط

انتقال تسهیالت مالیاتی به
گذشته و آینده و بازپرداخت

-

امکان انتقال به آینده
قابل باز پرداخت

همکاری و برونسپاری

-

همکاریهایی که یکی از شرکای آنها مراکز تحقیقاتی عمومی،
دانشگاهها و یا شرکتهای کوچک و جوان باشد از نرخ باالتری
برخوردار است.

مالحظات بین المللی

-

تحت پوشش قرار دادن هزینه های تحقیق و توسعه انجام شده
توسط شرکتهای خارجی در داخل کشور

دوره زمانی طراحی مشوق

طوالنی مدت  15ساله ،با ارزیابی
 2ساالنه شرکت

حداقل  5سال

 -2ایجاد سامانه جامع مدیریت شرکتهای دانشبنیان

ابعاد مشوق مالیاتی

معافیت درآمدی
(وضعیت فعلی)

طرح پیشنهادی (اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه)

پایه مالیاتی

درآمد مشمول مالیات بنگاهها

درآمد مشمول مالیات بنگاهها

دقیــق هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه شــرکتهای دانشبنیــان ،بهصــورت مســتمر و آنــی در بســتر الکترونیــک ،نیــاز بــه ایجــاد

نوع مشوق

معافیت مالیاتی

()tax credit

ســامانه جامــع مدیریــت شــرکتهای دانشبنیــان در کشــور وجــود دارد .شــرکتهای انجــام دهنــده تحقیــق و توســعه موظــف

نوع رویکرد

درآمد محور

هزینه محور

هســتند کوچکتریــن تغییــر فعالیــت تحقیــق و توســعه خــود هماننــد وضعیــت نیــروی انســانی ،تجهیــزات و هزینههــای متحمــل

مبنای اعطای مشوق

میزان فروش محصول دانشبنیان

افزایشی
حجم مبنا (بنگاههای کوچک و جوان)

شــده ،معامــات ،فاکتورهــا و  ...را هماننــد ســامانه  eCallبارگــذاری نماینــد همچنیــن ایــن ســامانه منظــور صحتســنجی هزینــه

فعالیت های واجد شرایط

-

فعالیت های تحقیق و توسعه طبق راهنمای فراسکاتی
(در قالب پروژههای تحقیقاتی)

اعتبار مالیاتی

همانگونــه کــه بیــان شــد ســامانه الکترونیکــی فعلــی فاقــد پویایــی و هوشــمندی الزم اســت و بهمنظــور ارزیابــی و صحــت ســنجی

کــرد بایــد بــه دیگــر ســامانههای دولــت الکترونیــک هماننــد ســامانههای معامالتــی و تراکنشــی ،ســامانه بانــک مرکــزی و امــور
مالــی ،ســامانه مؤدیــان و امــور مالیاتــی و غیــره متصــل باشــد و امــکان صحــت ســنجی معامــات و تقاطــع دادن اطالعاتــی وجــود
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داشــته باشــد و از قابلیــت دیگــر ایــن ســامانه بایــد گفــت ،ایــن ســامانه جامــع مدیریــت شــرکتهای دانشبنیــان بــه مدیــران و

ســامانههای بانکــی و مالیاتــی بهصــورت دیجیتالــی صــادر خواهــد شــد و مختــص شــرکت دانشبنیــان مربوطــه و تراکنــش

سیاس ـتگذاران حــوزه علــم و فنــاوری کشــور ،امــکان نــگاه اجمالــی و باالدســتی بهصــورت آنــی و در لحظــه بــه موضوعــات

مشــخصی اســت کــه صــورت پذیرفتــه اســت .همچنیــن در ایــن نــوع تراکنــش بــه دلیــل مشــخص بــودن طــرف مقابــل و اینکــه

و حوزههــای مختلــف فعالیــت شــرکتهای دانشبنیــان را میدهــد و آنهــا میتوانــد بهراحتــی از مشــکالت و وضعیــت ایــن

ایــن هزینــه کــرد بهعنــوان درآمــد مالیاتــی آن اشــخاص حقیقــی و حقوقــی تلقــی خواهــد شــد از ایجــاد فاکتورهــای صــوری و

حوزههــا مطلــع شــده و سیاســتگذاری مناســب را در هــر حــوزه علــم و فنــاوری اعمــال نماینــد .بهطــور مختصــر فوایــد ایــن

هزینهکــرد ناصحیــح جلوگیــری بــه عمــل خواهــد آمــد .گفتنــی اســت بــرای اجرایــی ســازی چنیــن ســامانهای مطالعــات بیشــتر و

ســامانه عبارتســت از :الــف) ارزیابــی و مدیریــت شــفافتر و دقیقتــر  R&Dانجامگرفتــه در کشــور ،ب) مدیریــت لبههــای

بررســی هــای دقیقتــری نیــاز اســت کــه بایــد در مطالعــات آتــی صــورت پذیــرد.

تکنولــوژی ،ج) پیشبینــی نیازهــای کشــور ،د) شناســایی پتانســیل شــرکتهای دانشبنیــان .در ادامــه بایــد گفــت ایجــاد ایــن
ســامانه بــا قابلیتهــای ذکــر شــده میتوانــد فوایــد بلندمدتــی بــرای نظــام علــم و فنــاوری کشــور داشــته باشــد و بــه یــک الگــوی
ارزیابــی و صحــت ســنجی اطالعــات در حوزههــای مختلــف همچــون امــور مالیاتــی کشــور تبدیــل شــود.
 -3مکانیسم صحت سنجی هزینه کرد
بــا توجــه بــه الگــوی بررســی هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه در کشــور اتریــش ،لــزوم وجــود یــک مکانیســم صحتســنجی و
راســتی آزمایــی شــفاف هزینــه کــرد  R&Dشــرکتهای دانــش بنیــان احســاس میشــود .بهطوریکــه هزینههــای تحقیــق و
توســعه انجامگرفتــه شــرکت ،بایــد تحــت یــک حســاب تجــاری مشــخص کــه در ســامانه مدیریــت شــرکتهای دانشبنیــان
ثبــت شــده اســت صــورت پذیــرد .تراکنشهــا و هزینههایــی کــه غیــر از ایــن حســاب تجــاری شــرکت انجــام گیــرد و شــرکت
نتوانــد اثبــات نمایــد کــه ایــن هزینههــا بابــت هزینههــای تحقیــق و توســعه اســت ،مــورد پذیــرش و حمایــت قــرار نخواهنــد
گرفــت .همچنیــن در ایــن مکانیســم راســتی آزمایــی ،شــرکت موظــف اســت تراکنشهــا و فاکتورهــا را بــا الگــوی مشــخص
و مخصــوص کــه بــه تاییــد کارگــروه و اداره امــور مالیاتــی اســت را بارگــذاری نمایــد .بهطوریکــه هــر فاکتــور دارای کــد
پــروژه یــا کــد مالیاتــی شــرکت دانشبنیــان ،همچنیــن مشــخصات و کــد مالیاتــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دریافــت کننــده
هزینــه کــرد ،کــد معامالتــی و تراکنشــی صــورت گرفتــه اســت .ایــن فاکتــور بــه ســبب تراکنــش کــه از ســامانه جامــع مدیریــت
شــرکت دانشبنیــان انجــام گرفتــه و همچنیــن تقاطــع داشــتن ایــن ســامانه بــا دیگــر ســامانههای دولــت الکترونیــک همچــون
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- ویراســت هفتــم2015  راهنمــای فراســکاتی, علیرضــا عســگری کیــا و شــکوفه طالبــی, محمــد مهــدی مــرزی,محمدرضــا افضلــی
) بــرای ارزیابــی فعالیــت هــای پژوهــش و توســعهOECD(رهنمودهــای پیشــنهادی ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی اروپــا
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” فصلنامــه جامــع سیاســت, “سیاســت هــای حمایــت از تحقیــق و توســعه در بخــش کســب و کار, و منوچهــر منطقــی،پریســا علیــزاده
.1398  تابســتان,2  شــماره شــماره, جلــد ســال یازدهــم, فنــاوری و نــواوری،علــم
 “عوامــل موثــر بــر الگــوی سیاســتی حمایــت مالیاتــی از فعالیــت هــای, مهــدی هاجــری و زهــرا رحمــان خســمخی,رضــا نقــی زاده
 عوامــل موثــر بــر الگــوی سیاســتی حمایــت مالیاتــی,2  شــماره شــماره, جلــد دوره هفتــم,” فصلنامــه مدیریــت فنــاوری,دانــش بنیــان
.1398 ,1398  تابســتان،2  شــماره، دوره هفتــم، فصلنامــه مدیریــت فنــاوری،از فعالیــت هــای دانــش بنیــان
https://www.bmk.gv.at.
https://www.bmdw.gv.at.
https://www.bmbwf.gv.at.
https://www.bmf.gv.at.
https://www.rat-fte.at/home.html.
https://www.aws.at.
https://www.ffg.at.
https://investinaustria.at.
https://www.wko.at.
https://www.fteval.at.
https://finanz.at.
https://usp.gv.at.
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پیوست
 -1فرم درخواست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از سازمان امور مالیاتی سال 2020
تمامــی ایــن فرمهــا بهصــورت الکترونیکــی تکمیــل میشــوند و بهمنظــور اینکــه ســاختار فرمهــا قابــل مشــاهده باشــد
ترجمــه در داخــل فــرم و بهصــورت خــط بــه خــط صــورت گرفتــه اســت .در ایــن فرمهــا اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه
( )Forschungsprämieبهصــورت گرنــت تحقیقــات ترجمــه شــده اســت.

تعهــد میدهــم کــه اطالعــات بهدرســتی ارائــه شــده اســت و در صــورت ناقــص و نادرســت بــودن مجــازات میشــوم و اگــر بعــدا ً
تشــخیص دهــم کــه اظهارنامــه نادرســت و یــا ناقــص ارائــه شــده اســت بالفاصلــه بــه اداره مالیاتــی اطــاع میدهــم ( .مــاده 139
قانــون مالیــات فــدرال).
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اســناد اصلــی را ارســال نکنیــد و تمامــی اســناد بــه اداره مالیــات بهصــورت الکترونیکــی اســت و حداقــل  7ســال ایــن اســناد اصلــی

 -2گــزارش کارشناســی  FFGدر محــدودهی فعالیــت تحقیــق و توســعه اســت و اداره امــور مالیاتــی در اعطــای گرنــت تحقیقــات

را پیــش خــود نگــه داریــد.

تصمیــم گیرنــده اســت بنابرایــن اعتراضــات ارزیابــی بایــد بــه اداره امــور مالیاتــی ارائــه شــود و اداره امــور مالیاتــی صحــت اطالعات
را بررســی میکنــد.
 -3پــس از ســال مالــی کــه مدعــی گرنــت تحقیقــات آن هســتید میتوانیــد قبــل از درخواســت گرنــت تحقیقــات از اداره مالیــات،
درخواســت گــزارش کارشناســی را بــه  FFGارســال کنیــد.
 -4گرنــت تحقیقــات فقــط بــرای هزینههــای تحمیــل شــده در یــک ســال مالــی کــه مربــوط بــه ارزیابــی ســال -2019( 2020
 )2020اســت در دســترس اســت و اگــر چندیــن ســال مالــی در ســال  2020بــه پایــان رســید .لطفـاً کل گرنــت تحقیقــات مربــوط
بــه ســالهای مالــی را بیــان کنیــد.
 -5یارانهها (کمکهزینههای مالی) معاف از مالیات ،پایه مالیاتی (مبنای ارزیابی) را کاهش میدهند.
 -6اگــر کل فعالیتهــای تحقیقاتــی کــه ارزیابــی گرنــت تحقیقــات بــر اســاس آن اســت در یــک گواهــی (تأییدیــه) تحقیــق (مــاده
 )118a BAOگنجانــده شــده اســت و اثبــات کنیــد کــه اجــرای آن بــه روشــی اســت کــه در تأییدیــه تحقیــق توضیــح داده شــده
اســت و یــا از آن تفــاوت چندانــی نــدارد .نیــاز بــه گــزارش ســاالنه نیســت بنابرایــن کادر را عالمــت بزنیــد.
 -7اگــر پایــه مالیاتــی (مبنــای ارزیابــی) گرنــت تحقیقاتــی بیــش از  % 10پایینتــر از مبنــای ارزیابــی اســت کــه درخواســت
گــزارش  FFGآمــده اســت میتوانیــد کادر را عالمــت بزنیــد و مقــدار انحــراف و دالیــل خــود را ارائــه نماییــد.
 -8اگــر یــک یــا چنــد پــروژه تحقیقاتــی توســط حداقــل دو شــرکت مختلــف بهعنــوان بخشــی از تحقیــق و توســعهی داخلــی
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توضیحات فرم:

(بهصــورت ســرمایهگذاری یــا همــکاری پــروژه -خدماتــی همچــون تســت مــورد قبــول نیســت) و بــه عبارتــی پــروژه تحقیقاتــی

-1شــرط الزم بــرای دریافــت گرنــت تحقیــق و توســعه تجربــی ،گــزارش کارشناســی رایــگان  FFGاســت کــه آیــا پیششــرطهای

بهطــور کامــل توســط مشــتری انجــام نگرفتــه باشــد کادر را عالمــت بزنیــد.

الزم را بــرای دریافــت گرنــت تحقیــق و توســعه توســط شــرکت بــرآورده شــده اســت و یــا خیــر FFG .ایــن کار را بــا اســتفاده از

 -9در مــورد تحقیــق و توســعهی برونســپاری شــده بــرای دریافــت گرنــت تحقیقــات نظــر کارشناســی  FFGالزم نیســت امــا

اســتانداردهای تعریــف شــده در مــاده  108cو همچنیــن محتــوای راهنمــای فراســکاتی انجــام میدهــد.

هــدف ،محتــوا ،روش و رویههــا و جدیــد بــودن ،پیمانــکار (آدرس و صالحیــت و )...پــروژه تحقیقاتــی مشــخص و توضیــح داده
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شــود .ســاختار و چارچــوب توضیحــات بــرای توصیــف پــروژه تحقیقاتــی بــا چارچــوب درخواســت نظــر کارشناســی  FFGبــرای تحقیــق و
توســعه داخلــی مطابقــت دارد.
 -2فاکتور هزینه کرد شرکت تجاری
ایــن فاکتــور بهمنظــور هزینــه کــرد مرتبــط بــا پــروژهی تحقیقاتــی مــورد تاییــد  FFGبهمنظــور پرداخــت هزینــه کــرد بــه شــخص دوم
(فروشــنده بــا شــریک مرتبــط بــا قــرارداد برونســپاری) صــادر میشــود.
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 -3فرم گزارش برای فاکتور هزینه کرد
بــه همــراه هــر فاکتــور هزینــه کــرد ،یــک گــزارش فاکتــور ،بهمنظــور توضیــح و علــل ایــن هزینــه کــرد در ســامانه eCall

بارگــذاری میشــود.
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 -4سامانه  Finanz Onlineو درخواست گزارش کارشناسی پروژهی تحقیقاتی
هــر شــخص حقیقــی و حقوقــی از جملــه شــرکتهای تجــاری انجــام دهنــده تحقیــق و توســعه ،دارای حســاب مالیاتــی مرتبــط بــه
خــود هســتند و از طریــق ســامانه جامــع مالــی و مالیاتــی کشــور اتریــش میتواننــد حســابهای مالــی و مالیاتــی خــود را مدیریــت
کننــد .شــرکتهای تجــاری انجــام دهنــده تحقیــق و توســعه بهمنظــور دریافــت اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه بایــد درخواســت
گــزارش کارشناســی پــروژه تحقیقاتــی خــود را از  FFGدر ســامانه  Finanz Olineثبــت نماینــد .تصاویــر زیــر مربــوط بــه نحــوه
ورود بــه ســامانه  Finanz Onlineو درخواســت گــزارش کارشناســی را نشــان میدهــد.

تصویر  :1سامانه  Finanz Onlineو نحوه ورود به این سامانه
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 -5سامانه eCall

سامانه  eCallو تقاطع این سامانه با دیگر سامانهها همچون سامانه خدمات شرکتهای تجاری ()USP

تصویر  :2نحوه درخواست گزارش کارشناسی پروژهی تحقیقاتی از طریق سامانه Finanz Online
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تصویر  :3سامانه  ،eCallآژانس ارتقاء تحقیقات اتریش ()FFG
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تصویــر  ،4تصویــری از محیــط ســامانه  ،eCallآرشــیو ،تعــداد پروژههــا ،پیامهــای دریافتــی و ...اســت کــه نشــاندهنده ارتبــاط

تصویــر  5نشــان دهنــده وضعیــت پــروژه ،مالکیــت پــروژه (مشــخص کننــده اینکــه برونســپاری صــورت گرفتــه یــا خیــر) نــام

مســتمر شــرکت تجــاری بــا  FFGاســت.

پــروژه و کــد پــروژه مخصــوص ( )…FFG,Nrاســت.

تصویر  :5سامانه  ،eCallبخش وضعیت پروژه

تصویــر  ،6نشــاندهنده وارد کــردن اطالعــات ســازمان و شــرکت تجــاری انجــام دهنــده پــروژه تحقیقاتــی اســت؛ کــه ایــن
تصویر  :4سامانه  ،eCallبخش آرشیو و پیامها

اطالعــات شــامل ،دادههــای ســاالنه شــرکت ،کمکهزینههــا و بودجههــای دریافتــی ،ترازنامههــای و حســابهای مالــی
شــرکت ،کارکنــان ،معرفــی مدیریــت داخلــی شــرکت و همچنیــن حســابهای بانکــی شــرکت اســت ،بهطوریکــه منظــور
صحــت ســنجی هزینــه کــرد ،شــرکت موظــف اســت تراکنشهــای مرتبــط بــا هــر پــروژه تحقیقاتــی را بــا حســاب بانکــی
معرفیشــده بــرای آن پــروژه انجــام دهــد.
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تصویــر  8مربــوط بــه معرفــی کامــل شــخص دوم پــروژه کــه میتوانــد همــکار انجــام دهنــده بخشــی از پــروژه بهصــورت قــرارداد
برونســپاری و یــا شــخصی حقیقــی و حقوقــی تأمیــن خدمــات و تجهیــزات باشــد .معرفــی ایــن شــریک و همــکار میتوانــد در
صحــت ســنجی هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه نقــش بــه ســزایی داشــته باشــد.

تصویر  :6سامانه  eCallو بارگذاری اطالعات سازمانی

تصویــر  7مربــوط بــه ایجــاد پــروژه جدیــد و واردکــردن دادههــای پــروژه اســت و ایــن اطالعــات شــامل اطالعــات مدیــر پــروژه،
ارتبــاط تجــاری پــروژه ،ســطح تکنولــوژی ،برنامــه زمانبنــدی پــروژه و  ...اســت

تصویر  :8سامانه  ،eCallمعرفی شریک و همکار پروژه

تصویر  :7سامانه  eCallو بارگذاری دادههای پروژه
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تصویــر  9زیــر دربــاره وارد کــرد هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه ازجملــه هزینههــای پرســنل ،هزینههــای تجهیــزات ،هزینههــای
مــواد مصرفــی و جــاری ،هزینههــای ســرمایهای و هزینههــای ســربار اســت .در قســمت هزینههــا فاکتورهــای هزینــه کــرد بــا فرمــت
نشــانده داده شــده بــه همــراه گــزارش هزینــه کــرد ملــزم بــه بارگــذاری اســت .در مــورد هزینههــای پرســنل الزم بــه توضیــح
اســت تمــام کارکنــان شــرکت تجــاری بایــد بــه همــراه کــد تأمیــن اجتماعــی ،کــد مالیاتــی ،جنســیت ،میــزان تحصیــات ،میــزان
وابســتگی بــه پــروژه تحقیقاتــی و میــزان دســتمزد پرداختــی مشــخص گردنــد.

تصویر  :10سامانه  eCallو بارگذاری اطالعات پرسنل به همراه وضعیت ارتباط با پروژه

تصویر  :9سامانه  eCallو بخش هزینه کرد پروژهی تحقیقاتی
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 -6لیست هزینه کرد پروژههای تحقیقاتی آژانس ارتقاء تحقیقات اتریش ()FFG
تصویــر  11نمایــی از لیســت هزینــه کــرد پرســنل و یــک بخــش کوچکــی از کل لیســت هزینــه کــرد پــروژهای تحقیقاتــی
شــرکتهای تجــاری اســت و بــه دلیــل اینکــه لیســت هزینــه کــرد حــاوی اطالعــات بســیاری اســت امــکان قــرار دادن کل لیســت
و ترجمــه آن وجــود نــدارد .در صــورت نیــاز تمــام لیســت هزینــه کــرد بــه همــراه ترجمــه آن ارائــه خواهــد شــد.

تصویر  :11نمایی از لیست هزینه کرد پروژههای تحقیقاتی
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