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ــر،  ــی مؤث ــازوکار حمایت ــود س ــش، وج ــور اتری ــاری کش ــرکت های تج ــعه ش ــق و توس ــی تحقی ــار مالیات ــای اعتب ــه اعط  در زمین

هوشــمند و قابل اطمینــان در نظــام قانونــی و نظــام اجــرا و ارزیابــی به طــور ملمــوس قابــل مشــاهده اســت. در بخــش نظــام قانونــی 

از ســال 1988 تــا بــه امــروز یــک مــاده قانونــی بــه نــام اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه در قانــون مالیــات بــر درآمــد ایــن کشــور 

ــش  ــک اتری ــت الکترونی ــتر دول ــعه در بس ــق و توس ــرد تحقی ــه ک ــری هزین ــی و اندازه گی ــن، ارزیاب ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــده می ش دی

ــرد. ــا انجــام می گی ــن آن ه ــق اطاعــات بی ــت تطاب ــا قابلی توســط ســامانه های مخصــوص ب

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 ارگان هــای دخیــل در نظــام علــم و فنــاوری 

ــار  ــه ســازوکار تخصیــص اعتب ــن کشــور پرداخته شــده اســت. در ادام ــق و توســعه ای ــت تحقی ــه وضعی کشــور اتریــش و ســپس ب

مالیاتــی تحقیــق و توســعه شــرکت های تجــاری همچــون بررســی قوانیــن و دســتورالعمل های اجرایــی و درنهایــت بــه ارائــه تحلیــل 

راهبــردی و مقایســه ای بیــن نظــام قانونــی و نظــام اجــرای حمایــت مالیاتــی تحقیــق و توســعه شــرکت های تجــاری کشــور اتریــش 

ــه کــرد تحقیــق و توســعه  ــی و راســتی آزمایــی هزین ــا ارزیاب ــه پیشــنهاد هایــی در رابطــه ب ــه ارائ ــا وضعیــت داخلــی و همچنیــن ب ب

ــت. ــده اس ــی پرداخته ش ــان داخل ــاری و دانش بنی ــرکت های تج ش

چکیده	

ــه  ــی و مطالع ــه بررس ــئله ب ــن مس ــل ای ــت. ح ــرکت ها اس ــن ش ــای R&D ای هزینه ه

چالش هــای شناســایی و اندازه گیــری فعالیت هــای R&D شــرکت های داخلــی 

ــن  ــی R&D ای ــوق مالیات ــرای مش ــوه ی اج ــات و نح ــه تجربی ــه مطالع ــن ب و همچنی

ــال  ــش در س ــور اتری ــت. کش ــد اس ــا نیازمن ــق دنی ــای موف ــرکت ها در مدل ه ش

 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 دولت هــا از ایــن بخــش بــا 

ــی  ــزار حمایت ــه اســتفاده از اب ــن مســئله ای کــه در زمین ــات اســت. مهم تری ــد مالی اســتفاده از ابزارهــا و مشــوق های موجــود مانن

ــرکت های  ــت R&D ش ــی فعالی ــایی و ارزیاب ــود دارد، شناس ــاری وج ــرکت های تج ــاء R&D ش ــرای ارتق ــی ب ــوق مالیات مش

تجــاری و دانش بنیــان اســت. الزمــه حمایــت مالیاتــی عادالنــه و پویــا از مراکــز و بنگاه هــای تحقیــق و توســعه، 

ــق  ــی دقی ــتی آزمای ــری و راس ــن اندازه گی ــت R&D و همچنی ــن از فعالی ــح و روش ــف واض تعری

2019، بــا هزینــه کــرد 12/8 میلیــارد یــورو و شــدت تحقیــق و توســعه 3/19 

ــق و توســعه اســت  ــه تحقی ــا در زمین ــه اروپ ــر اتحادی جــزء کشــورهای برت

کــه شــرکت های تجــاری خصوصــی در ایــن کشــور، بیــش از 70 درصــد 

ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان ــق و توســعه را ب ــه کــرد تحقی از کل هزین



8

9 8

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در اتریشاعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در اتریش

ــعه  ــزایی را در توس ــه س ــن رو نقــش ب ــد اســت و ازای ــد تولی ــی در فرآین ــرات فن ــوآوري و تغیی ــی ن ــگاه اصل ــق و توســعه پای تحقی

تکنولــوژي و افزایــش ظرفیت هــای تولیــدي دارد. به عبارت دیگــر تحقیــق و پژوهــش، از عوامــل مؤثــر در توســعه و رشــد 

اقتصــادي کشــورها اســت، به طوری کــه توجـــه بــه امــر تحقیقــات در کشــورهاي توســعه یافتــه باعــث رشــد تکنولــوژي و تحــول 

شــگرف در بخش هــای اقتصــادي، اجتماعــی و فرهنگــی شــده اســت. بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده می تــوان بیــان داشــت کــه 

ــق و توســعه توجــه  ــه فعالیت هــای تحقی ــد ب ــدار بای ــه توســعه و رشــد اقتصــادی پای ــرای دســتیابی ب کشــورهای در حــال توســعه ب

کننــد و ایــن امــری اجتناب ناپذیــر اســت. تحقیــق و توســعه ســبب رشــد اقتصــادی کشــورها می شــود و ایــن موضــوع در مدل هــای 

ــش از  ــت و آن بخ ــادی اس ــد اقتص ــی رش ــته اصل ــوژی هس ــرات تکنول ــد تغیی ــان می دهن ــه نش ــت ک ــهود اس ــًا مش ــادی کام اقتص

R&D کــه از ســرمایه انســانی و حجــم دانــش موجــود، بــرای تولیــد دانــش جدیــد اســتفاده می کنــد بــا افزایــش ســرمایه انســانی 

ــت ســرمایه گذاری در  ــروزه اهمی ــد. ام ــش می یاب ــرخ رشــد اقتصــادی افزای ــه آن ن ــع ب شــاغل در بخــش R&D و تخصیــص مناب

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

ــط  ــیاری توس ــای بس ــی1 پژوهش ه ــاری و صنعت ــرکت های تج ــعه در ش ــق و توس ــت تحقی ــش و اهمی ــا نق ــه ب ــن در رابط همچنی

اقتصاددانــان صــورت گرفتــه اســت کــه نشــان می دهــد توســعه و ارتقــای فنــاوری، بیشــتر توســط شــرکت های تجــاری و به خصوص 

ــا  ــرد ]6, 7[. بدیــن منظــور دولت هــا درصــدد هســتند ت توســط واحدهــای R&D مســتقر در شــرکت های تجــاری، انجــام می گی

ــال  ــرا احتم ــد زی ــل کنن ــان حاص ــان( اطمین ــاری و دانش بنی ــرکت های تج ــب وکار )ش ــش کس ــعه در بخ ــق و توس ــام تحقی از انج

ــورهای  ــه در کش ــت. به طوری ک ــاد اس ــیار زی ــود بس ــام می ش ــش انج ــن بخ ــه در ای ــای R&D ک ــج فعالیت ه ــازی نتای تجاری س
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ــی3(  ــی2 و غیرانتفاع ــوزش عال ــت1، آم ــش دول ــر )بخ ــای دیگ ــا بخش ه ــه ب ــاری در مقایس ــرکت های تج ــش ش ــعه یافته تر بخ توس

بیشــترین ســهم در هزینــه کــرد بــرای تحقیــق و توســعه را دارنــد. طبــق گزارش هــای ســازمان همکاری هــای اقتصــادی و توســعه 

)OECD(4 در ســال 2017 بخــش شــرکت های تجــاری بیــش از 70 درصــد از کل هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه در کشــورهای 

ــتر  ــاً بس ــه صرف ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــه نمی ت ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــد ]8[. نکت ــاص داده بودن ــود اختص ــه خ ــو OECD را ب عض

ــه دولــت از طریــق  ــه ســمت انجــام تحقیــق و توســعه ســوق دهــد یعنــی مداخل اقتصــادي و اجتماعــی، شــرکت های تجــاری را ب

ــراي ترغیــب و تســهیل تحقیــق و توســعه در بخــش شــرکت های تجــاری الزم اســت. دولت هــا بایــد طیــف  ابزارهــاي سیاســتی ب

گســترده ای از ابزارهــاي سیاســتی را بــراي ارتقــاء R&D در بخــش کســب وکار اســتفاده کنــد. ابزارهــاي سیاســتی بــراي ارتقــاء 

ســرمایه گذاری بخــش کســب وکار در فعالیت هــای R&D، عبارت انــد از کلیــه برنامه هــا، قوانیــن و مقــررات بــا مشــارکت 

ــراي انجــام فعالیت هــای  ــر میــزان ســرمایه گذاری شــرکت های دولتــی و خصوصــی ب فعــال بخــش دولتــی کــه به طــور هدفمنــد ب

ــق و توســعه تشــویق شــوند  ــه ســرمایه گذاری در تحقی ــراي اینکــه شــرکت ها ب ــی ب ــه عبارت ــد. ب ــر می گذارن ــق و توســعه تأثی تحقی

ــا،  ــط دولت ه ــی توس ــاخت های قانون ــت زیرس ــر تقوی ــاوه ب ــود ع ــته ش ــا برداش ــاي آن ه ــش پ ــعه از پی ــق و توس ــع تحقی ــا موان ی

بایــد ابزارهــاي سیاســتی مختلفــی نیــز در حوزه هــای مالــی و غیرمالــی، منابــع انســانی، اطاعاتــی و تجهیــزات، مورداســتفاده قــرار 

گیرنــد. بخــش عمــده ای از ابزارهــاي حمایــت از تحقیــق و توســعه ماهیــت مالــی دارنــد کــه در ایــن میــان کاربســت سیاســت هایی 

نظیــر مشــوق های مالیاتــی و کمک هــای باعــوض بســیار متــداول و فراگیــر اســت. رونــد کلــی و نتایــج مشاهده شــده بین المللــی 

ــد ]9, 10[.  ــان می ده ــاری را نش ــرکت های تج ــش ش ــعه در بخ ــق و توس ــی تحقی ــوق های مالیات ــم مش ــی و حج ــش دسترس افزای

ــاء R&D شــرکت های تجــاری وجــود  ــرای ارتق ــی ب ــی مشــوق مالیات ــزار حمایت ــه اســتفاده از اب ــن مســئله ای کــه در زمین مهم تری

دارد. شناســایی و ارزیابــی فعالیــت R&D شــرکت های تجــاری و دانش بنیــان مبتنــی بــر یــک تعریــف واضــح و روشــن از فعالیــت 

1   Goverment
2   Higher education
3   Private non-profit
4   Organization for Economic Cooperation and Development

فصل	1:	مقدمه
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R&D و همچنیــن اندازه گیــری و راســتی آزمایــی دقیــق هزینه هــای )R&D( ایــن شــرکت ها به منظــور حمایــت مالیاتــی عادالنــه 

 R&D ــای ــری فعالیت ه ــایی و اندازه گی ــای شناس ــه چالش ه ــی و مطالع ــه بررس ــور ب ــئله در کش ــن مس ــل ای ــت و ح ــا اس و پوی

ــای  ــن شــرکت ها در مدل ه ــی R&D ای ــرای مشــوق مالیات ــوه ی اج ــات و نح ــه تجربی ــه مطالع ــن ب ــی و همچنی شــرکت های داخل

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

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

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

ــه بررســی ســاختار و ارگان هــای دخیــل در نظــام علــم و فنــاوری کشــور اتریــش و ســپس بــه وضعیــت تحقیــق و توســعه  ابتــدا ب

ــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه شــرکت های تجــاری همچــون بررســی قوانیــن و  ایــن کشــور و در ادامــه ســازوکار تخصیــص اعتب

ــه ارائــه تحلیــل راهبــردی و پیشــنهادات پرداختــه خواهــد شــد. دســتورالعمل های اجرایــی و درنهایــت ب

2-1	وزارتخانه	ها	و	نهادهای	دولتی	و	خصوصی

ــوا،  ــد از: وزارت آب وه ــوآوری عبارتن ــاوری و ن ــم، فن ــه عل ــذار در زمین ــی تأثیرگ ــای دولت ــا و نهاده ــن وزارتخانه ه از مهم تری

محیط زیســت، انــرژی، حمل ونقــل، نــوآوری و فنــاوری فــدرال1، وزارت  دیجیتال ســازی و امــور اقتصــاد فــدرال2، وزارت  

آمــوزش، علــوم و تحقیقــات فــدرال3 و وزارت دارایــی فــدرال4 کــه ایــن وزارتخانــه نقــش مهمــی در تأمیــن اعتبــار و تخصیــص 

ــن  ــده ای ــر عه ــر ب ــای دیگ ــه وزارتخانه ه ــی ب ــع مال ــاص مناب ــئولیت اختص ــده دارد و مس ــر عه ــاوری را ب ــم و فن ــام عل ــه نظ بودج

ــش آن در  ــه نق ــژه ب ــعه به وی ــق و توس ــت های تحقی ــر سیاس ــی ب ــذاری وزارت دارای ــر تأثیرگ ــال های اخی ــت. در س ــه اس وزارتخان

تعییــن اســتانداردها و دســتورالعمل های مربــوط بــه طراحــی، اجــرا و نظــارت بــر برنامه هــا افــزاش یافتــه اســت ]11, 12, 13, 14[. 

نهادهــای دولتــی تأثیرگــذار از جملــه شــورای تحقیقــات و توســعه فنــاوری اتریــش5 کــه ایــن شــورا در کلیــه امــور مرتبط بــا تحقیق، 

ــر  ــه تدویــن و نظــارت ب ــوان ب ــه دولــت فــدرال مشــورت می دهــد و از مهم تریــن وظایــف ایــن شــورا می ت ــوآوری ب ــاوری و ن فن

اجــرای گام بــه گام اســتراتژی بلندمــدت تحقیــق، فنــاوری و نــوآوری )RTI( در ســطح ملــی و همچنیــن تنظیــم دســتورالعمل های 

ــات  ــس خدم ــد آژان ــی مانن ــن مال ــی و تأمی ــازمان های حمایت ــر س ــرد ]15[. دیگ ــاره ک ــش اش ــور اتری ــای RTI در کش برنامه ه

اقتصــاد اتریــش )AWS(6 اســت کــه به منظــور رشــد اقتصــادی از نتایــج تحقیقــات در بخــش خصوصــی حمایــت می کنــد. بدیــن 

ــه،  ــر و فعالیت هــای نوآوران ــی و ســرمایه گذاری در فناوری هــای برت ــن مال ــی مســئولیت تأمی ــی و بین الملل ســبب در عرصــه داخل

1   Federal Ministry Republic of Austria, Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology
2   Federal Ministry Republic of Austria, Digital and Economic Affairs
3   Federal Ministry Republic of Austria, Education, Science and Research
4   Federal Ministry Republic of Austria, Finance
5   Austrian Council for Research and Technology Development
6   Austria Wirtschaftsservice

فصل	2:	نظام	علم	و	فناوری	در	کشور	اتریش
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ــر  ــراع پژوهشــگران را ب ــت اخت ــه ثب ــوط ب ــات مرب ــه خدم ــژه در بخــش خصوصــی و ارائ ــع خــاق اتریــش به وی ــت از صنای حمای

عهــده دارد ]16[. آژانــس ارتقــاء تحقیقــات اتریــش)FFG( 1کــه ایــن آژانــس به منظــور ارتقــاء تحقیقــات کاربــردی، تأمیــن مالــی 

ــه وظیفــه  ــردی ملــی و بین المللــی ایجــاد شــده اســت از وظایــف مهــم FFG می تــوان ب ــدازی پروژه هــای تحقیقاتــی کارب و راه ان

ــار  ــت اعتب ــور دریاف ــی به منظ ــعه تجرب ــق و توس ــای تحقی ــرای پروژه ه ــر اج ــارت ب ــی و نظ ــزارش کارشناس ــه گ ــی و ارائ ارزیاب

ــر  مالیاتــی تحقیــق و توســعه اشــاره کــرد ]17[. آژانــس تجــارت اتریــش)ABA(2 وظیفــه  ارتقــاء ســرمایه گذاری در اتریــش را ب

عهــده دارد و بــه ســرمایه گذاران بین المللــی و بنیان گــذاران شــرکت ها خدمــات رایــگان و اختصاصــی مشــاوره و پشــتیبانی ارائــه 

ــن نقطــه ی تمــاس  ــردازد و اولی ــه جمــع آوری ســرمایه گذاری های خارجــی در اتریــش می پ می دهــد. آژانــس تجــارت اتریــش ب

ــور اقتصــادی گــزارش می دهــد ]18[. ــال و ام ــه دیجیت ــه وزارتخان شــرکت های خارجــی اســت و ب

ــوآوری  ــق و ن ــت گذاری تحقی ــری و سیاس ــد تصمیم گی ــز در فرآین ــی نی ــای خصوص ــا و نهاده ــش، انجمن ه ــام RTI اتری در نظ

ــت و  ــش اس ــاری اتری ــه تج ــده کل جامع ــون نماین ــق قان ــه طب ــش )WKO(3 ک ــدرال اتری ــاد ف ــاق اقتص ــد: ات ــد مانن ــت دارن فعالی

ــت گذاری  ــی سیاس ــگاه ارزیاب ــوآوری دارد ]19[. پای ــق و ن ــت گذاری تحقی ــری و سیاس ــی در تصمیم گی ــهم فعال ــاد س ــن نه ای

ــش  ــران RTI اتری ــایر بازیگ ــی و س ــات اجرای ــت گذاران، مؤسس ــه سیاس ــرکت ب ــن ش ــش )fteval(4 ای ــق اتری ــاوری و تحقی فن

به منظــور ترغیــب، برنامه ریــزی و ارزیابــی بهتــر اســتراتژیک های حــوزه RTI مشــورت می دهــد و تجربیــات روش شــناختی ملــی 

ــد ]20[.  ــه می ده ــعه ارائ ــق و توس ــی تحقی ــه ی ارزیاب ــود را در زمین ــی خ و بین الملل

2-2	نهاد	ارزیاب	و	تصمیم	گیر	اعطای	اعتبار	مالیاتی	تحقیق	و	توسعه

در ایــن بخــش توضیــح مختصــری از دو نهــاد دولتــی کــه طبــق مــاده c 108 قانــون مالیــات بــر درآمــد ســال 1988 اتریــش5، ارتبــاط 

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

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

ــی  ــن دو نهــاد دولت ــن دو نهــاد پرداخته شــده اســت. ای ــاره نحــوه عملکــرد ای ــق و توســعه به طــور جامــع  درب ــی تحقی ــار مالیات اعتب

عبارتنــد از:

1- اداره امور مالیاتی اتریش

ــق و توســعه و  ــی تحقی ــار مالیات ــاره اعطــای اعتب ــی درب ــری نهای ــن تصمیم گی ــی و صحــت ســنجی و همچنی ــه راســتی آزمای وظیف

ــش  ــی اتری ــارت وزارت دارای ــت نظ ــتقیماً تح ــازمان مس ــن س ــت و ای ــش اس ــی اتری ــور مالیات ــا اداره ام ــی ب ــار پرداخت ــزان اعتب می

ــت دارد ]21[.  فعالی
1)FFG( 2- آژانس ارتقاء تحقیقات اتریش

ــق و  ــی تحقی ــات محتوای ــتمر الزام ــی مس ــی، ارزیاب ــای تحقیقات ــد پروژه ه ــه تائی ــش )FFG( وظیف ــات اتری ــاء تحقیق ــس ارتق آژان

توســعه و تهیــه گــزارش کارشناســی پروژه هــای تحقیقاتــی تحقیــق و توســعه، مطابــق بــا اطاعــات ارســالی توســط مؤدیــان را دارد 

ــوآوری در اتریــش، 2-پشــتیبانی، مشــاوره، تســهیل و اعطــای  ــق و ن ــاء تحقی ــی FFG عبارتســت از: 1-ارتق ]17[. از وظایــف کل

ــی در  ــای تحقیقات ــی پروژه ه ــزارش کارشناس ــه گ ــی و تهی ــی، 3- ارزیاب ــای تحقیقات ــی پروژه ه ــه( و فن ــی )بودج ــای مال کمک ه

رابطــه بــا اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه.

بــه دلیــل اهمیــت ایــن نهــاد ارزیــاب پروژه هــای تحقیقاتــی و همچنیــن ارتبــاط مســتمری کــه شــرکت های تجــاری انجــام دهنــده 

ــه بررســی مختصــری از واحــد ســازمانی در ایــن نهــاد می پردازیــم. FFG از نظــر واحــد  ــا ایــن نهــاد دارنــد ب تحقیــق و توســعه ب

ــان تقســیم می شــود. در شــکل 1 نحــوه  ــه واحــد خدمــات و واحــد کارکن ــه هفــت دپارتمــان تخصصــی و همچنیــن ب ســازمانی ب

چیدمــان ایــن واحدهــا نشــان داده شــده اســت.

1   Austrian Research Promotion Agency- Forschungsförderungsgesellschaft
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FFG شکل 1 نحوه چیدمان واحدهای سازمانی

ــرژی،  ــت، ان ــوا، محیط زیس ــی از دو وزارت آب وه ــره آن نمایندگان ــه در هیئت مدی ــت ک ــی اس ــًا دولت ــاد کام ــک نه FFG ی

حمل ونقــل، نــوآوری و فنــاوری فــدرال و وزارت  دیجیتال ســازی و امــور اقتصــاد فــدرال حضــور دارنــد. دپارتمان هــای تخصصــی 

ــوردی،  ــا و هوان ــا، فض ــل و اروپ ــای بین المل ــی، برنامه ه ــای موضوع ــاختاری، برنامه ه ــای س ــی، برنامه ه ــای عموم ــامل برنامه ه ش

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

ــع نیــروی انســانی و مدیریــت تســهیات،  هــا، گرنــت تحقیقــات و واحــد خدمــات نیــز شــامل بخــش حقوقــی، امــور مالــی، مناب

روابــط عمومــی اســت.

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

ــه 1-  ــوان ب ــروژه و حسابرســی می ت ــرل پ ــت تحقیقــات. وظایــف اصلــی واحــد کنت ــروژه و حسابرســی )PA(1، ب- واحــد گرن پ

ــا،  ــت موافقت نامه ه ــر رعای ــر ب ــتمر و مؤث ــارت مس ــی، 2- نظ ــای تحقیقات ــی پروژه ه ــرل و حسابرس ــور کنت ــل به منظ ــارت کام نظ

ــرد.  ــاره ک ــورد را اش ــی و بازخ ــتاندارد بازرس ــای اس ــتفاده از روش ه ــد و اس ــی های هدفمن ــن 3- بررس دســتورالعمل ها و قوانی

1   Project Controlling and Audit

همچنیــن وظایــف اصلــی واحــد گرنــت تحقیقــات عبارتســت از: 1- مســئولیت مدیریــت و جهت گیــری اســتراتژیک فعالیت هــای 

ــی  ــط( وزارت دارای ــن واحــد واســط )راب ــه گــزارش کارشناســی، 3- ای ــات، 2- نظــارت و تهی ــت تحقیق ــه ی گرن FFG در زمین

ــد. ــل می کن ــی عم ــات مالیات ــش )BMF( و مقام اتری

2-3	نظام	RTI	اتریش	در	بستر	الکترونیک

نظــام تحقیقــات، فنــاوری و نــوآوری )RTI( اتریــش، نظاممنــد و بــه صــورت دیجیتالــی و در بســتر خدمــات دولــت الکترونیــک 

ــده ای  ــور فزاین ــه به ط ــت ک ــده اس ــرمایه گذاری ش ــق س ــث رون ــازی باع ــت دیجیتال س ــوان گف ــود و می ت ــت می ش ــش مدیری اتری

ــیاری از  ــاوری در بس ــری فن ــب رهب ــا و کس ــرفت نوآوری ه ــرای پیش ــابقه ای ب ــه مس ــر ب ــر منج ــن ام ــت و ای ــش اس ــال افزای در ح

ــرکت های  ــه ش ــی ک ــامانه های الکترونیک ــوح در س ــا به وض ــامانه های پوی ــاد س ــازی و ایج ــن دیجیتال س ــت. ای ــده اس ــا ش بخش ه

ــرکت های  ــه ش ــی ک ــامانه های الکترونیک ــت. س ــهود اس ــتند، مش ــاط هس ــا آن در ارتب ــعه ب ــق و توس ــده تحقی ــام دهن ــاری انج تج

ــت  ــه دریاف ــتقیم ازجمل ــتقیم و غیرمس ــی مس ــات حمایت ــت خدم ــی و دریاف ــی و مالیات ــور مال ــام ام ــور انج ــش به منظ ــاری اتری تج

ــد از: ــد، عبارتن ــاط دارن ــا آن هــا ارتب ــق و توســعه، ب ــی تحقی ــار مالیات کمک هــا و اعتب

)USP( 1- سامانه خدمات شرکت ها

 ایــن ســامانه بســتری اســت به منظــور ارائــه خدمــات دولــت الکترونیــک اتریــش بــرای شــرکت ها اســت و در ایــن ســامانه بیــش از 

50 خدمــت الکترونیــک بــه شــرکت ها ارائــه می شــود و از طریــق ایــن ســامانه تمامــی اطاعــات یــک شــرکت ازجملــه پرســنل و 

هزینــه کــرد هــا، مالیــات و امــور مالــی، بهداشــت و ایمنــی، بودجه هــا و مناقصه هــا، مالکیــت فکــری، پروژه هــای در حــال انجــام، 

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

بــه عبارتــی ایــن ســامانه جامــع خدمــات شــرکت های تجــاری به منظــور انجــام امــوری اداری در کشــور اتریــش اســت ]22[. 
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Finanz Online 2- سامانه مالی

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

ــن  ــر از ای ــون نف ــش از 4/9 میلی ــگان و شــبانه روزی قابل اســتفاده اســت و بی ــال به صــورت رای ــن پورت ــه اســت و ای صــورت گرفت

پورتــال اســتفاده می کننــد. ایــن پورتــال در مدیریــت مالــی پرچــم دار اســت کــه اظهارنامــه مالیاتــی و ســایر کاربردهــا و تراکنــش 

و کارهــای مالــی از ایــن پورتــال صــورت می گیــرد و از ســال 2003 تــا 2019، حــدود 650 میلیــون یــورو به وســیله ایــن پورتــال 

ــاب های  ــی، حس ــت مال ــه مدیری ــی ب ــکان دسترس ــال ام ــن پورت ــت در ای ــه اس ــورت گرفت ــای اداری ص ــی در هزینه ه صرفه جوی

مالیاتــی بــرای شــهروندان و کارآفرینــان وجــود دارد و ایــن پورتــال بــه وکا، معتمدیــن تجــارت، حســابداران، مدیــران امــاک 

و مســتغات ارائــه خدمــات می دهــد. فرآینــد دریافــت اظهارنامــه مالیاتــی بــا پــر کــردن فــرم آنایــن و همچنیــن اطاع رســانی و 

ــی، لیســت پرداختی هــای ارسال شــده و  ــت فعل ــی وضعی ــده مالیات ــه گواهــی به صــورت الکترونیکــی انجــام می شــود. در پرون ارائ

همچنیــن اســتعام مالیاتــی قابل مشــاهده اســت و نکتــه مهــم اینکــه Finanz Online بــرای انجــام امــور مالیاتــی بــه یــک ســامانه 

اطاعات و معامات تبدیل شده است و از آن می توان به عنوان سامانه جامع مالیاتی دولت اتریش نام برد ]23[.  

eCall 3- سامانه مدیریت و ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

ــر روی  ــی ب ــارت، ارزیاب ــن نظ ــعه و همچنی ــق و توس ــده تحقی ــام دهن ــرکت های انج ــا ش ــتمر ب ــاط مس ــور ارتب ــامانه به منظ ــن س ای

ــه  ــا تحقیقــات اتریــش )FFG( به منظــور اعطــای کمک هــای موردنظــر در زمین ــس ارتق ــد آژان ــی مــورد تأیی پروژه هــای تحقیقات

تحقیــق و توســعه همچــون اعطــای اعتبــار مالیاتــی تحقیقــات راه انــدازی شــده اســت. ایــن ســامانه توســط آژانــس ارتقــاء تحقیقــات 

ــاء  ــس ارتق ــش آژان ــی eCall و نق ــه بررس ــر ب ــورت جامع ت ــزارش به ص ــه گ ــه در ادام ــود ک ــت می ش ــش )FFG( مدیری اتری

ــی  ــای تحقیقات ــده پروژه ه ــام دهن ــرکت های انج ــه ش ــعه ب ــق و توس ــی تحقی ــار مالیات ــای اعتب ــش )FFG( در اعط ــات اتری تحقیق

پرداختــه خواهــد شــد ]24[. نکتــه قابل توجــه در ایــن ســامانه ها، داشــتن تقاطــع بیــن درگاهــی و اطاعاتــی اســت و اینکــه اطاعــات 

ــی  ــکان دسترس ــور ام ــامانه های مذک ــدام از س ــند و از هرک ــری می باش ــتراک و ردگی ــل اش ــی قاب ــامانه های الکترونیک ــتر س در بس

بــه ســامانه دیگــر وجــود دارد و نکتــه مهــم دیگــر به روزرســانی مســتمر اطاعــات و برقــراری ارتبــاط پویــا بیــن شــرکت و دولــت 

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

اتریــش خواهــد داد و امــکان تصمیم گیــری بهتــر در امــر سیاســت گذاری به ویــژه در حــوزه تحقیــق و توســعه را بــه دولــت فــدرال 

اتریــش خواهــد داد.
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ــرای کارشناســی  ــی پاســخ مســئله ب ــی اســت یعن ــا فن ــت علمــی و ی قابل ماحظــه ای از عنصــر تازگــی و حــل مســائل عــدم قطعی

ــز R&D از  ــرای تمای ــی ب ــار اصل ــن معی ــش و تکنیک هــای موجــود حــوزه موردنظــر آشناســت، آشــنا نباشــد. همچنی ــا دان کــه ب

فعالیت هــای نــوآوری کــه R&D نیســتند، ایجــاد دانــش جدیــد یــا اســتفاده از دانــش بــرای طــرح کاربردهــای جدیــد اســت. بــه 

عبارتــی بــرای اینکــه فعالیتــی R&D محســوب شــود بایــد پنــج معیــار اصلــی را بــرآورده ســازد. آن فعالیــت بایــد جدیــد، خاقانــه، 

ــد باشــد. ــل بازتولی ــا قاب ــد و قابل انتقــال و ی ــا عــدم قطعیــت، نظام من ــوأم ب ت

ــا موسســه مشــخص  ــرای انجــام R&D توســط یــک واحــد ی ــه می شــود کــه ب ــه پرداخت هایــی گفت ــه کلی ــه کــرد R&D ب هزین

در طــول ســال مرجــع انجــام می شــود. ســال مرجــع، یــک دوره زمانــی متشــکل از 12 مــاه متوالــی اســت کــه داده هــای آمــاری بــه 

 R&D برابــر اســت بــا منابعــی کــه در عمــل بــرای فعالیت هــای R&D آن ارجــاع داده می شــوند. بایــد توجــه داشــت هزینــه کــرد

ــد  ــای R&D می کن ــرف فعالیت ه ــازمان ص ــر س ــه ه ــی ک ــده. هزینه های ــار پیش بینی ش ــا اعتب ــه ی ــه بودج ــوند ن ــرف می ش مص

ــی هســتند کــه طــی  شــامل هزینه هــای درون ســازمانی و هزینه هــای برون ســازمانی اســت. هزینه هــای درون ســازمانی پرداخت های

ــامل  ــا ش ــن هزینه ه ــوه. ای ــن وج ــع تأمی ــر از منب ــرد، صرف نظ ــام می گی ــای R&D انج ــرای فعالیت ه ــت اج ــن جه ــک دوره معی ی

ــاً  ــزار تجهیــزات و هزینه هــای جــاری نیــز عمدت ــرم افزارهــا و اب هزینه هــای ســرمایه ای ماننــد هزینه هــای زمیــن و مــکان R&D، ن

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

ــرای حمایــت  ــا شــرکت ب ــه خــارج از واحــد R&D ســازمان ی ... هســتند. هزینه هــای برون ســازمانی، هزینه هــای پرداخت شــده ب

و یــا اجــرای پــروژه R&D درون ســازمان یــا شــرکت اســت.

ــق و توســعهGERD( 1(، کل هزینه هــای درون ســازمانی صــرف شــده در  ــرای تحقی ــی ب ــه کــرد ناخالــص داخل  مقــدار کل هزین

فعالیت هــای R&D در قلمــروی ملــی در طــول یــک دوره معیــن اســت کــه بیــن چهــار بخــش انجــام دهنــده یــا مجــری تحقیــق 

1   Gross Expenditure on Research and Development

ــر  ــور مختص ــدا به ط ــش ابت ــور اتری ــعه در کش ــق و توس ــت تحقی ــده از وضعی ــای ارائه ش ــتر داده ه ــم بیش ــنایی و فه ــور آش به منظ

ــه  ــود ارائ ــتفاده می ش ــا اس ــورهای دنی ــر کش ــه در اکث ــرد R&D ک ــه ک ــتاندارد هزین ــری اس ــاخص های اندازه گی ــف و ش تعاری

ــه وجــود دارد  ــواع مشــوق هایی کــه در ایــن زمین ــق و توســعه در کشــور اتریــش و ان ــه وضعیــت تحقی خواهــد شــد و در ادامــه ب

ــه شــده اســت.  پرداخت

3-1-تعاریف	و	شاخص	های	استاندارد	اندازه	گیری	تحقیق	و	توسعه

ــاً در  ــروزه تقریب ــه ام ــی ک ــد مرجع ــان می ده ــوآوری نش ــعه و ن ــق و توس ــوزه تحقی ــی در ح ــای جهان ــی راهنماه ــه و بررس مطالع

ــی فعالیت هــای R&D و همچنیــن اندازه گیــری هزینه هــای آن  ــرای تعریــف و ارزیاب ــوان اســتاندارد اصلــی ب همــه کشــورها به عن

مورداســتفاده قــرار می گیــرد راهنمــا یــا دســتورالعمل فراســکاتی1 اســت. ایــن راهنمــا توســط متخصصــان ســازمان همکاری هــای 

ــرای اســتفاده خــود  ــای R&D ب ــار فعالیت ه ــای حاصــل از گــردآوری آم ــر اســاس تجربه ه اقتصــادی و توســعه )OECD(2 و ب

ــه اندازه گیــری  و ســایر کارشناســانی نوشته شــده اســت کــه داده هــای )R&D( در ســطح ملــی گــردآوری و منتشــر می کننــد و ب

ــد. ــای R&D می پردازن ــه در فعالیت ه ــانی اختصاص یافت ــی و انس ــع مال مناب

 تعریــف تحقیــق و توســعه )R&D(: طبــق راهنمــای فراســکاتی عبــارت اســت از انجــام هرگونــه کار خــاق بــه طریقــی نظام منــد 

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

ــزان  ــود می ــد وج ــه دارن ــی و فناوران ــی علم ــه ماهیت ــط ک ــای مرتب ــر فعالیت ه ــز R&D از دیگ ــرای تمای ــی ب ــار اصل ــد. معی جدی

1   Frascati Manual 
2   Organization for Economic Cooperation and Development

فصل	3:	وضعیت	تحقیق	و	توسعه	در	کشور	اتریش
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و توســعه، یعنــی دولــت، آمــوزش عالــی1، شــرکت های تجــاری2 و غیرانتفاعــی خصوصــی3 توزیــع می شــود. نســبت هزینــه کــرد 

ــق و توســعه5 اســت.  ــام شــدت تحقی ــه ن ــیGDP( 4( شــاخص مهمــی ب ــد ناخالــص داخل ــه تولی ــرای R&D ب ــی ب ناخالــص داخل

GERD و شــدت تحقیــق و توســعه و همچنیــن از شــاخص های اصلــی نشــان دهنده ی جایــگاه و رونــد وضعیــت R&D در 

یــک کشــور هســتند و بــرای مقایســه میــزان ســرمایه گذاری کشــورها در تحقیــق و توســعه اســتفاده می شــوند. بــرای اینکــه تأثیــر 

ســرمایه گذاری در تحقیــق و توســعه در ســطح توســعه یافتگی و ارتقــا کیفیــت زندگــی در یــک کشــور مشــاهده شــود، آن کشــور 

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

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 ]9, 25[.

3-2	داده	ها	و	شاخص	های	تحقیق	و	توسعه	اتریش

ــا  ــت و آماره ــده اس ــان تبدیل ش ــعه در جه ــق و توس ــرای تحقی ــی ب ــه مکان ــا ب ــورت پوی ــر به ص ــال های اخی ــش در س ــور اتری کش

ــق  ــای تحقی ــه گذشــته کل هزینه ه ــک ده ــه اســت. طــی ی ــن قضی ــن کشــور معــرف همی ــق و توســعه در ای و شــاخص های تحقی

و توســعه در کشــور اتریــش حــدود 65 درصــد افزایش یافتــه اســت و طبــق آمــار اتریــش میــزان هزینــه کــرد کشــور اتریــش در 

ــارد یــورو پیــش بینــی شــده اســت و بنابرایــن شــدت  تحقیــق و توســعه در تمــام بخش هــای اقتصــادی در ســال 2019، 12/8 میلی

تحقیــق و توســعه یعنــی میــزان هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه به عنــوان درصــدی از تولیــد ناخالــص داخلــی آن 3/19 خواهــد بــود 

ــارد یــورو و همچنیــن شــدت آن )GERD/GDP( در  در نمــودار شــکل 2 میــزان هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه برحســب میلی

1   Higher Education
2   Business enterprise
3   Private non-profit
4   Gross Domestic Product
5   R&D Intensity

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

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

ــعه در  ــق و توس ــورد تحقی ــل در م ــی کام ــن بررس ــن آخری ــات OECD و همچنی ــکو و گزارش ــار یونس ــون آم ــی همچ بین الملل

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

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

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

شکل 2 میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور اتریش برحسب میلیارد یورو و همچنین شدت آن )GERD/GDP( در طی سال های 

1999 تا 2019، منبع: آمار یونسکو ]27[.

در شــکل 3، مقایســه ای 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 3 مقایسه شدت تحقیق و توسعه کشور اتریش با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2017 منبع: آمار یونسکو ]27[.

ــی، %28  ــنل علم ــا پرس ــه 63/8 % آن ه ــت ک ــوده اس ــعه ب ــق و توس ــنل در تحقی ــر پرس ــال 2017 دارای 131032 نف ــش در س اتری

ــرکت های  ــش ش ــعه در بخ ــق و توس ــنل تحقی ــدود 69% از کل پرس ــد. ح ــتیبانی بوده ان ــنل پش ــر پرس ــز دیگ ــین و 8/2% نی تکنس

ــار  ــن آم ــد ای ــت بوده ان ــش دول ــدود 6/9 % در بخ ــد ح ــي کارکردن ــوزش عال ــش آم ــد، در بخ ــد. 23/3 درص ــاری بوده ان تج

 3)LBG( 2 و موسســه لودویــگ بولتزمــن گسلشــفت)AIT( همچنیــن شــامل آکادمــی علــوم اتریــش1، موسســه فنــاوری اتریــش

ــد ]26[.  ــال بودن ــی فع ــی خصوص ــش غیرانتفاع ــه 0/8% در بخ ــت، درحالی ک اس

1   Austrian Academy of Sciences
2   Austrian Institute of Technology
3   Ludwig Boltzmann Gesellschaft

شکل 4 سهم کارکنان تحقیق و توسعه در بخش های مختلف اتریش در سال 2017، منبع: آمار اتریش

تحقیقــات عمدتــاً در بخــش شــرکت های تجــاری انجــام می شــود به طوری کــه در ســال 2017 میــزان هزینــه صــرف شــده 

ــاری 70% کل  ــرکت های تج ــه ش ــت ک ــورو اس ــارد ی ــش 11/29 میلی ــادی اتری ــای اقتص ــه بخش ه ــعه در کلی ــق و توس در تحقی

ــد. حــدود 22/4% از هزینه هــای تحقیــق و توســعه در بخــش آمــوزش  ــه خــود اختصــاص داده ان هزینه هــای تحقیــق و توســعه را ب

ــه خــود  ــی رخ داده اســت. 7/1 % بخــش دولتــی از فعالیت هــای تحقیــق و توســعه و بخــش غیرانتفاعــی خصوصــی 0/5% را ب عال

ــت ]26[. ــاص داده اس اختص
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شکل 5 سهم هزینه کرد تحقیق و توسعه در بخش های مختلف اقتصادی اتریش سال 2017، منبع: آمار اتریش

3-3-	وضعیت	تحقیق	و	توسعه	شرکت	های	تجاری

ــه 6/3  ــد ک ــکیل می دهن ــعه را تش ــق و توس ــه تحقی ــن بودج ــع تأمی ــن منب ــن و پویاتری ــش بزرگ تری ــاری اتری ــرکت های تج ش

میلیــارد یــورو یــا حــدود 49% کل هزینه هــای تحقیــق و توســعه را در ســال 2017 تأمیــن بودجــه کرده انــد. ایــن در حالــی اســت 

کــه پیش بینــی می شــود در ســال 2019، 5/3 % بیشــتر از ســال 2018 هزینــه کننــد. در بخــش عمومــی، دولــت فــدرال منبــع اصلــی 

ــار  ــن شــامل بازپرداخــت اعتب ــدرال همچنی ــت ف ــد. بودجــه دول ــن می کن ــورو تأمی ــارد ی ــه 3/8 میلی ــک ب بودجــه اســت کــه نزدی

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

بنیــاد ملــی تحقیقــات فنــاوری و توســعه اتریــش1 و منابــع ایالت هــای فــدرال کــه هزینــه کــرد حــدود 547 میلیــون یــورو تخمیــن 

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

بــه مشــاغل و بنگاه هــای اقتصــادی همچــون شــرکت های بــزرگ چنــد ملیتــی کــه دارای مراکــز بــزرگ تحقیــق و توســعه هســتند 

1   National Foundation for Research, Technology and Development Austria

کــه تأمیــن مالــی تحقیــق و توســعه را در شــرکت ها و مراکــز تحقیقاتــی خــود تأمیــن می کننــد. ایــن دســته در حــدود 2 میلیــارد 

یــورو یــا حــدود 16% از کل هزینه هــا خواهــد بــود کــه نســبت بــه ســال 2018 حــدود 1% افزایــش یافتــه اســت ]28[.

ــه  ــعه را ب ــق و توس ــای تحقی ــدود 70% کل هزینه ه ــه ح ــود ک ــام می ش ــاری انج ــرکت های تج ــش ش ــاً در بخ ــات عمدت تحقیق

ــش اســت به طوری کــه برخــی از شــرکت های  ــق و توســعه در حــال افزای ــه کــرد تحقی ــن هزین خــود اختصــاص داده اســت و ای

ــن  ــا باالتری ــا هســتند. در سراســر جهــان 500 شــرکت ب ــق و توســعه در دنی ــه کــرد تحقی ــر هزین تجــاری اتریــش در رتبه هــای برت

ســرمایه گذاری بــرای تحقیــق و توســعه در حــال حاضــر هزینه هــای تحقیــق و توســعه خــود را در ســال 2017، 6 درصــد و در ســال 

ــه  ــدی ب ــن رتبه بن ــی Voestalpine و Andritz در آخری ــرکت های اتریش ــان ش ــن می ــد. در ای ــش داده ان ــد افزای 2018، 10 درص

ترتیــب رتبــه 419 و 478 را کســب کرده انــد ]18[. بهتریــن شــرکت های اتریشــی کــه فعالیــت تحقیــق و توســعه را دارنــد عبارتنــد 

 AFFiRiS، Bionorica Research، Borealis، Bosch، Frequentis، GREENoneTEC، Infineon، Magna :از

ــرار داده شــده اســت. ــرده شــده در مرجــع ]29[  ق ــام ب Steyr، Ottobock، Siemen. آدرس الکترونیکــی تمــام شــرکت های ن

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

ــرای افزایــش مهارت هــا، شــغل ها و رشــد  در دنیــای تجــارت جهانــی، ســرمایه گذاری تحقیــق و توســعه به عنــوان عامــل اصلــی ب

ــه ای درصــدد تشــویق  ــی و یاران ــا اســتفاده از مکانیســم های مال ــده ای ب ــه می شــود. دولت هــا به طــور فزاین اقتصــادی در نظــر گرفت

شــرکت ها بــه ســرمایه گذاری در صنایــع و فناوری هــای بــا ارزش و دانــش بــاال هســتند. دولــت اتریــش نگرشــی مثبتــی نســبت بــه 

ــه ای  ــی و یاران ــر حمایت هــای مشــاوره ای و زیرســاختی، حمایت هــای مال ــق و توســعه دارد و عــاوه ب ســاختار مشــوق های تحقی

نیــز بــه شــرکت های انجــام دهنــده تحقیــق و توســعه دارد.

 حمایت هــای مالــی مســتقیم شــامل کمک هــای مالــی و یارانــه ای اســت کــه در قالــب پرداخــت نقــدی، اعطــای وام و طرح هــای 

ــش،  ــدرال اتری ــت ف ــط دول ــوآور، توس ــرکت های ن ــعه، در ش ــق و توس ــتر تحقی ــزه بیش ــور انگی ــت به منظ ــرمایه گذاری و ضمان س
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آژانــس ارتقــاء تحقیقــات اتریــش )FFG(، بانــک توســعه فــدرال )AWS(1، موسســه فنــاوری اتریــش )AIT(2 و صنــدوق علــوم 

اتریــش )FWF(3 انجــام می گیــرد. این گونــه از حمایت هــای مالــی بســته بــه نــوع فعالیــت تحقیــق و توســعه، کوچــک یــا بــزرگ 

بــودن بنــگاه تحقیقاتــی، میــزان خاقیــت پروژه هــای تحقیقاتــی و یــا اینکــه چندیــن شــرکت یــا موسســه تحقیــق و توســعه در آن 

ــق و توســعه را پوشــش دهــد. ــا 100% هزینه هــای تحقی ــد 20% ت ــد می توان همــکاری می کنن

همچنیــن در چندیــن ســال گذشــته دولــت اتریــش فعالیت هــای تحقیــق و توســعه را بــا حمایت هــای مالــی غیــر مســتقیم 

ــن مصــارف  ــرای واجدی ــش از ســال 2002 ب ــی اتری ــات مالیات ــد. مقام ــج می کن ــی4( نســبتاً ســخاوتمندانه تروی )مشــوق های مالیات

ــای  ــه 14% کل هزینه ه ــه Forschungsprämie ک ــروف ب ــعه5 مع ــق و توس ــی تحقی ــار مالیات ــعه، اعتب ــق و توس ــای تحقی هزینه ه

ــد. ــه می دهن ــت را ارائ ــی اس ــال مال ــک س ــعه در ی ــق و توس تحقی

ــی  ــوق های مالیات ــزان مش ــاری و می ــرکت های تج ــت از R&D ش ــتقیم دول ــی مس ــت مال ــزان حمای ــن می ــه ای بی ــکل 6 مقایس ش

ــا 2017 اســت.  ــا اســتفاده از داده هــای آمــاری در دســترس از آمــار OECD در طــی ســال های 2002 ت R&D ایــن شــرکت ها ب

همان گونــه کــه مشــخص اســت در طــی ایــن ســال ها میــزان مشــوق مالیاتــی R&D شــرکت های تجــاری بــا میــزان حمایــت مالــی 

مســتقیم دولــت از R&D شــرکت های تجــاری، تقریبــاً برابــر و در برخــی از ســال ها مقــدار بیشــتری دارد همچنیــن شــاهد رونــد 

رو بــه افزایــش میــزان اعطــای مشــوق مالیاتــی R&D شــرکت های تجــاری در کشــور اتریــش هســتیم به طوری کــه در ســال 2017 

ایــن مقــدار بــه 587 میلیــارد یــورو، نزدیــک بــه 2 برابــر میــزان حمایــت مالــی مســتقیم دولــت )290 میلیــارد یــورو( رســیده اســت.

1   Federal Promotional Bank (Austria Wirtschaftsservice)
2   Austrian Institute of Technology
3  Austrian Science Funds
4   Tax Incentives
5   R&D Tax Credit

شکل 6 مقایسه ای بین حمایت مالی مستقیم دولت از R&D شرکت های تجاری1 و مشوق های مالیاتی R&D این شرکت ها در کشور 

]30[ OECD اتریش، منبع آمار

1    Direct government funding of business R&D
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قابــل قبــول1 کــه از درآمــد مشــمول مالیــات صــورت می گرفــت و در ســال 2011 منســوخ شــد، معرفــی گردیــد. از ســال 2002 

تــا ســال 2018 نــرخ اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه در کشــور اتریــش ســیر صعــودی بــه خــود گرفــت. نمــودار شــکل 7 رونــد 

افزایشــی نــرخ اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه را نشــان می دهــد ]31[ 

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

اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه فراهــم شــده در کشــور اتریــش، حجــم مبنــا2 اســت و بــه هزینه هــای جــاری )حقــوق و دســتمزد، 

ــرد  ــق می گی ــاختمان( تعل ــن و س ــزات، زمی ــین آالت و تجهی ــرمایه ای )ماش ــای س ــربار( و هزینه ه ــای س ــی، هزینه ه ــواد مصرف م

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

تحقیــق و توســعه های برون ســپاری شــده کــه از طریــق قــرارداد بــا شــرکت یــا مؤسســات دیگــر انجــام می شــود تــا ســقف هزینــه 

کــرد یــک میلیــون یــورو اعطــا می شــود. در جــدول 1 ویژگی هــای اصلــی مشــوق مالیاتــی تحقیــق و توســعه کشــور اتریــش در 

ســال 2019 قــرار دارد ]32, 31[.

1   R&D Tax Allowance
2   Volume-base

مشــوق مالیاتــی یــک سیاســت مالیاتــی اســت کــه دولت هــا را بــرای رســیدن بــه بخــش عمــده ای از اهــداف توســعه ای، افزایــش 

ــدام  ــون و اق ــه قان ــت از هرگون ــارت اس ــی عب ــوق مالیات ــر مش ــی دیگ ــه بیان ــد ب ــاری می کن ــتغال ی ــش اش ــرمایه گذاری، افزای س

ــود ]9[. در  ــل ش ــادی تحمی ــای اقتص ــمت ها و فعالیت ه ــه قس ــری ب ــی کمت ــار مالیات ــود ب ــبب می ش ــه س ــی ک ــه مالیات جانب داران

ــه  ــروف ب ــعه1 مع ــق و توس ــی تحقی ــار مالیات ــد اعتب ــزرگ می توانن ــط )SME( و ب ــک و متوس ــرکت های کوچ ــش ش ــور اتری کش

ــق و  ــی تحقی ــار مالیات ــد. اعتب ــت کنن ــی واجــد شــرایط دریاف ــق و توســعه تجرب ــرای هزینه هــای تحقی Forschungsprämie را ب

توســعه مبلغــی اســت کــه پــس از محاســبه مالیــات شــرکت انجــام دهنــده تحقیــق و توســعه، مســتقیماً از مالیــات آن شــرکت کســر 

می شــود. در کشــور اتریــش نــرخ مالیــات شــرکت ها 2 25 درصــد اســت و ایــن نــرخ در محاســبه مالیــات بــر درآمــد شــرکت ها 

اعمــال می شــود. نــرخ اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه در کشــور اتریــش 14 درصــد از کل هزینه هــای تحقیــق و توســعه واجــد 

شــرایط در یــک ســال مالیاتــی اســت و ایــن مبلــغ توســط اداره امــور مالیاتــی به صــورت اعتبــار به حســاب مالیاتــی شــرکت واریــز 

ــق و توســعه بســیار جــذاب اســت چــون صرف نظــر از  ــی تحقی ــار مالیات ــی اتریــش در اعطــای اعتب ــن سیســتم مالیات می شــود و ای

وضعیــت ســود شــرکت بــه مالیات دهنــدگان داده می شــود بــه عبارتــی شــرکت چــه در وضعیــت ســود یــا ضــرر باشــد ایــن اعتبــار 

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

بــدون هیــچ ســقف و محدودیتــی دریافــت کنــد و یــا به طــور نامحــدود بــه ســال های آینــده بــه منظــور پرداخــت مالیــات منتقــل 

نمایــد.

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

1   R&D Tax Credit
2   Corporation Tax rate

فصل	4:	سازوکار	تخصیص	اعتبار	مالیاتی	تحقیق	و	توسعه
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جدول 1 ویژگی های اصلی مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه کشور اتریش در سال 2019

اعتبار مالیاتینوع مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه

حجم مبنانوع رویکرد

هزینه های واجد شرایطجاری و سرمایه ای

14 درصد (شرکت های SME و بزرگ(نرخ محاسبه

قابل بازپرداخت )بدون سقف(وضعیت استرداد )باز پرداخت(

انتقال به آینده )نامحدود و بدون سقف(انتقال پذیری )سال(

یک میلیارد یورو )برون سپاری(سقف هزینه های تحقیق و توسعه

 تحقیــق و توســعه و شــرح فعالیت هــای واجــد شــرایط مربــوط بــه آن در کشــور اتریــش منطبــق بــا راهنمــای فراســکاتی1 از ســازمان 

OECD2 و همچنیــن مــاده 108c قانــون مالیــات بــر درآمــد اتریــش3 ســال 1988 اصاحیــه ســال 2017 و آیین نامه هــا و مصوبــات 

ایــن مــاده قانونــی توســط وزارت دارایــی اتریــش اســت. طبــق ایــن قانــون در کشــور اتریــش تحقیــق و توســعه )R&D( فعالیتــی 

خاقانــه اســت کــه بــه روش نظام منــد و بــا اســتفاده از روش هــای علمــی انجــام می شــود. هــدف از تحقیــق و توســعه بایــد افزایــش 

ــه پیشــرفت علمــی یــا توســعه ی کاربردهــای جدیــد دانــش باشــد. ایــن شــامل تحقیقــات بنیــادی، تحقیقــات  دانــش و دســتیابی ب

کاربــردی و توســعه تجربــی اســت و همچنیــن علــوم طبیعــی و فنــاوری و علــوم اجتماعــی و انســانی را شــامل می شــود. در مــورد 

دریافــت اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه داخلــی، فعالیت هــای تحقیــق و توســعه در داخــل و توســط خــود شــرکت انجــام گیــرد؛ 

و در مــورد اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه برون ســپاری شــده، فعالیت هــای تحقیــق و توســعه بایــد در داخــل اتریــش یــا اتحادیــه 

ــق و توســعه کــه در  ــی تحقی ــار مالیات ــرای درخواســت اعتب ــا )EEA(5 انجــام شــود. ب ــه اقتصــادی اروپ ــا در منطق ــا )EU(4 ی اروپ

1   Frascati Manual
2   Organisation for Economic Co-operation and Development
3 108 §  c Einkommensteuergesetz 1998
4   European Union
5   European Economic Area (EEA)

ــد. ــد طرحــواره شــکل 8 را طــی می کن ــد مســیری همانن داخــل شــرکت ها انجام شــده اســت شــرکت ها بای

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

در توضیــح شــکل 8 بایــد گفــت طبــق مــاده c 108 قانــون مالیــات بــر درآمــد ســال 1988 اتریــش1، اصاحیــه ســال 2017، شــرط 

ــه  ــا ب ــه ی ــک تأییدی ــت ی ــه در داخــل شــرکت، دریاف ــق و توســعه انجام گرفت ــی به واســطه تحقی ــار مالیات ــت اعتب ــرای دریاف الزم ب

عبارتــی دریافــت گــزارش کارشناســی از آژانــس ارتقــاء تحقیقــات اتریــش )FFG( اســت بدیــن منظــور شــرکت پــس از پایــان 

ــی و  ــور مالیات ــه اداره ام ــق و توســعه ب ــه ی تحقی ــدارک و ادل ــه همــراه اســناد و م ــی ب ــار مالیات ــک درخواســت اعتب ــی ی ســال مال

یــک درخواســت به منظــور دریافــت نظــر کارشناســی )تأییدیــه تحقیــق و توســعه( به صــورت الکترونیکــی بــا اســتفاده از پورتــال 

ــه در  ــعه انجام گرفت ــق و توس ــد. FFG تحقی ــه FFG، ارســال می کن Finanz Online )finanzonline.bmf.gv.at/fon)n ب

داخــل شــرکت را به وســیله اطاعــات ارســالی توســط شــرکت کــه به طــور مســتمر در ســامانه eCall بارگــذاری شــده را ارزیابــی 

1 108 §  c Einkommensteuergesetz 1998
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می کنــد و ایــن ارزیابــی صــورت گرفتــه را در قالــب گــزارش کارشناســی بــه اداره امــور مالیــات و همچنیــن شــرکت مربوطــه 

از طریــق پورتــال Finanz Online ارســال می نمایــد و طبــق مــاده c 108 بنــد 8 شــماره های 1 تــا 4 قانــون مالیــات بــر درآمــد، 

FFG وظیفــه ارزیابــی و اعمال نظــر کارشناســی مطابــق بــا اطاعــات ارســالی توســط مؤدیــان، دســتورالعمل های )آیین نامــه( مــاده 

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

ــا اداره امــور مالیاتــی اتریــش اســت. دارد وظیفــه راســتی آزمایــی و صحــت ســنجی هزینه هــا و همچنیــن تصمیم گیــری نهایــی ب

4-1-قوانین،	الزامات	و	محدودیت	ها

ــی و  ــای ارزیاب ــن فرم ه ــش و همچنی ــور اتری ــعه در کش ــق و توس ــی تحقی ــار مالیات ــه اعتب ــوط ب ــتورالعمل های مرب ــن و دس قوانی

درخواســت اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه کــه شــرکت ها ملــزم بــه پــر کــردن آن هــا هســتند در پژوهــش انجام گرفتــه پیــش رو 

مــورد بررســی دقیــق قــرار گرفتــه اســت ]فرم هــای ارزیابــی و درخواســت اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه در پیوســت قــرار داده 

شــده اســت[. در جــدول 2 قوانیــن و الزامــات مــورد بررســی قــرار داده شــده اســت. 

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

نام قانون/ آیین نامهقانون/ آیین نامه

ماده 108c قانون مالیات بر درآمدForschungsprämie( 1(قانون1

 معیارهای تعیین هزینه های تحقیق و توسعه واجد شرایطآیین نامه اجرایی2

آیین نامه اجرایی3
 دستورالعمل اعتبار مالیاتی، تأیید تحقیق و توسعه و تهیه گزارش های تخصصی توسط آژانس ارتقا 

FFG تحقیقات اتریش

1 108 §  c Einkommensteuergesetz 1998

در ادامــه بــه بیــان مختصــری از الزامــات و محدودیت هــای برگرفتــه از جــدول بــاال در ســه بخــش الــف( مقــررات عمومــی، ب( 

مقــررات تحقیقــات برون ســپاری و ج( مقــررات مربــوط بــه تهیــه گــزارش کارشناســی توســط آژانــس ارتقــاء تحقیقــات اتریــش 

پرداختــه شــده اســت.

الف( مقررات عمومی:

در کشــور اتریــش مشــوق مالیاتــی تحقیــق و توســعه بــه شــرکت های متقاضــی به صــورت اعتبــار مالیاتــی بــه حســاب مالیاتــی . 1

ــی آن بخشــی کــه توســط شــرکت  ــی یعن ــق و توســعه داخل ــی شــامل تحقی ــار مالیات ــن اعتب شــرکت پرداخــت می شــود و ای

ــب  ــی کــه در قال ــی آن بخشــی از فعالیــت تحقیقات ــق و توســعه برون ســپاری شــده یعن ــه اســت و تحقی متقاضــی انجــام گرفت

ــا موسســه دیگــر برون ســپاری شــده اســت. ــه شــرکت و ی قــرارداد ب

ــی . 2 ــه عبارت ــدگان داده می شــود. ب ــات دهن ــه مالی ــت ســود شــرکت ب ــق و توســعه صــرف نظــر از وضعی ــی تحقی ــار مالیات اعتب

ــی پرداخــت خواهــد شــد. ــار مالیات ــن اعتب ــا ضــرر باشــد ای شــرکت چــه در وضعیــت ســود ی

ــروژه . 3 ــب پ ــرایط در قال ــد ش ــعه واج ــق و توس ــای تحقی ــد کل هزینه ه ــه 14 درص ــاً ب ــعه صرف ــق و توس ــی تحقی ــار مالیات اعتب

ــت. ــی الزم اس ــزارش کارشناس ــه و گ ــک تأییدی ــی ی ــروژه ی تحقیقات ــر پ ــرای ه ــرد و ب ــق می گی ــود تعل ــام می ش ــی انج تحقیقات

ــه آن را . 4 ــت و تأییدی ــی خــود را در ســازمان FFG ثب ــای تحقیقات ــد پروژه ه ــار بای ــن اعتب ــده ای شــرکت های درخواســت کنن

ــح داده شــده اســت. ــل توضی ــی در بخــش 4-3 به طــور کام ــی پروژه هــای تحقیقات ــت و ارزیاب ــد. مراحــل ثب ــت کن دریاف

شــرکت در فــرم درخواســت اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه متعهــد می شــود کــه اطاعــات ارســالی صحیــح و بــدون نقــص . 5

اســت و در غیــر اینصــورت عواقــب و مجــازات را خواهــد پذیرفــت.

اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه فقــط پــس از پایــان ســال مالــی مربوطــه قابــل مطالبــه اســت و حداکثــر تــا زمانــی کــه مالیــات . 6

بــر درآمــد مربــوط بــه شــرکت و یــا اخطــار ارزیابــی توســط اداره امــور مالیاتــی الزم اجــرا شــود.

7 . Finanz ــب آن ــد. به موج ــت کنن ــی درخواس ــورت الکترونیک ــی FFG را به ص ــزارش کارشناس ــد گ ــدگان بای مالیات دهن
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ــزارش  ــت گ ــد و درخواس ــل می کن ــط عم ــک راب ــوان ی ــت به عن ــی اس ــی و مالیات ــع مال ــامانه جام ــک س ــه ی Online ک

ــود. ــت می ش ــی در آن ثب ــرکت متقاض ــط ش ــی از FFG توس کارشناس

هیــچ محدودیــت و ســقفی بــرای هزینــه کــرد اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه داخلــی کــه کامــًا توســط شــرکت متقاضــی . 8

ــدارد. ــه می شــود وجــود ن ارائ

ب( مقررات مربوط به تحقیقات برون سپاری:

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

ــوری از . 2 ــه در کش ــتند ک ــپاری هس ــی برون س ــعه تجرب ــق و توس ــام تحقی ــه انج ــاز ب ــرکت هایی مج ــا ش ــات و ی ــط مؤسس فق

ــع باشــند. ــا واق ــه اقتصــادی اروپ ــا در منطق ــا ی ــه اروپ اتحادی

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

ــر 14 درصــد هزینه هــای واجــد شــرایط تــا ســقف پرداختــی 140/000 . 4 ــغ ب اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه برون ســپاری بال

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

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

یابــد.

ــا . 5 ــن اســت کــه مشــتری به طــور واضــح و آشــکار ت ــق و توســعه برون ســپاری ای ــی تحقی ــار مالیات پیش شــرط اســتفاده از اعتب

پایــان ســال مالــی بــه پیمانــکار اطــاع دهــد کــه چــه انــدازه از ایــن اعتبــار تحقیــق و توســعه برون ســپاری اســتفاده کــرده و از 

ــد باشــد. ــن اطاع رســانی مســتند بای ــد شــده اســت و ای آن بهره من

ــار . 6 ــرای دریافــت اعتب ــوان تحقیــق و توســعه داخلــی ب ــه به عن ــی مأموریــت یافت ــد از تحقیــق و توســعه تجرب ــکار نمی توان پیمان

مالیاتــی تحقیــق و توســعه داخلــی خــود اســتفاده کنــد.

ــا . 7 ــط ب ــای مرتب ــوان هزینه ه ــوان به عن ــی برون ســپاری را شــامل می شــود را نمی ت ــار مالیات ــه اعتب ــی کــه اســاس و پای هزینه های

اعتبــار تحقیــق و توســعه داخلــی در نظــر گرفــت.

بــرای دریافــت اعتبــار مالیاتــی برون ســپاری شــده نظــر کارشناســی FFG الزم نیســت امــا هــدف، محتــوا، روش و رویه هــا و . 8

جدیــد بــودن پــروژه ی تحقیقاتــی همچنیــن پیمانــکار بــه همــراه نــام، آدرس و صاحیــت مأموریــت کــه در فــرم درخواســت 

اعتبــار از اداره امــور مالیاتــی آمــده اســت به طــور کامــل مشــخص و توضیــح داده شــود. ســاختار و چارچــوب فــرم توضیحــات 

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

دارد.

:FFG ج( مقررات مربوط به تهیه گزارش کارشناسی

درخواست گزارش کارشناسی از FFG رایگان است.. 1

FFG باید نظرات خود را تنها بر اساس اطاعات ارائه شده توسط مالیات دهندگان تهیه کند.. 2

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

ــود . 4 ــخصی موج ــای ش ــا داده ه ــده را ب ــط مالیات دهن ــده توس ــل ش ــات منتق ــد اطاع ــده می توان ــت مالیات دهن ــا رضای FFG ب

ــد.  ــه کن ــت را مقایس ــار اس ــا در انتظ ــده ی ــکیل ش ــًا تش ــا قب ــی و یارانه ه ــای مالیات ــه در پرونده ه ــده ک ــورد مالیات دهن در م

ــا ناقــص بــودن اطاعــات توســط مالیات دهنــده وجــود داشــته باشــد FFG مجــاز  ــر ظــن نادرســت ی درصورتی کــه دلیلــی ب

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.

FFG وظیفــه ارزیابــی و اعمــال نظــر کارشناســی مطابــق بــا اطاعــات ارســالی توســط مؤدیــان، دســتورالعمل های )آیین نامــه( . 5

مــاده c 108 قانــون مالیــات بــر درآمــد و همچنیــن ارزیابــی الزامــات محتوایــی تحقیــق و توســعه مطابــق بــا کتــاب فراســکاتی 

ــی  ــور مالیات ــا اداره ام ــی ب ــری نهای ــن تصمیم گی ــا و همچنی ــی و صحــت ســنجی هزینه ه ــه راســتی آزمای 2015 را دارد. وظیف

اتریــش اســت.
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ــارج از . 6 ــان خ ــص و کارشناس ــات متخص ــد از مؤسس ــی می توان ــزارش کارشناس ــه گ ــق و تهی ــه تحقی ــور تأییدی FFG به منظ

ــدگان  ــب مالیات دهن ــوان رقی ــازار تجــارت به عن ــد در ب ــن کارشناســان خارجــی نبای ــا ای ــد ام ــز اســتفاده کن ســازمان خــود نی

محســوب شــوند و همچنیــن نظــر متخصصــان و کارشناســان خارجــی کــه مــورد تائیــد مالیات دهنــدگان نباشــند مــورد پذیــرش 

نیســت و رد خواهنــد شــد.

4-2-هزینه	های	واجد	شرایط	اعتبار	مالیاتی	تحقیق	و	توسعه

در آیین نامــه اجرایــی مــاده c108 قانــون مالیــات بــر درآمــد اتریــش، تعریــف تحقیــق و توســعه تجربــی و اینکــه کــدام فعالیت هــا 

ــی همچــون، جمــع آوری داده، مستندســازی، طراحــی  ــم فعالیت های ــق و توســعه محســوب می شــود آورده شــده اســت. اه تحقی

ــه  ــد نمون ــزار، تولی ــد نرم اف ــراع، استانداردســازی، تولی ــت اخت ــی، ثب ــت و عیب یاب ــازار، مراقب ــات ب ــد، تحقیق ــد تولی ــی، فراین صنعت

ــا راهنمــای فراســکاتی اســت امــا آنچــه در مجمــوع  اولیــه و ... بیــان شــده کــه حدومــرز تحقیــق و توســعه بــودن آن هــا منطبــق ب

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

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

در ماده 2 این آیین نامه اجرایی هزینه های زیر به عنوان هزینه های واجد شرایط تحقیق و توسعه به شمار می رود:

هزینه هــای پرســنل تحقیــق و توســعه تجربــی کــه شــامل حقــوق و دســتمزد و مزدهــای تصادفــی و همچنیــن بیمــه و کمــک 	 

ــا  ــه آن ه ــال نیســتند هزین ــق و توســعه فع ــت در تحقی ــا پرســنلی کــه به طــور تمام وق ــز می شــود. در رابطــه ب ــه مســکن نی هزین

به صــورت نســبتی از فعالیــت تحقیــق و توســعه صــورت گرفتــه توســط آن هــا خواهــد بــود.

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

هزینه های مواد مصرفی	 

هزینه های سربار	 

هزینه های مستقیم و قابل استناد به فعالیت های تحقیق و توسعه	 

4-3-نحوه	ثبت	پروژه	های	تحقیقاتی،	ارزیابی	و	راستی	آزمایی	داده	ها

شــرکت های انجــام دهنــده فعالیــت تحقیــق و توســعه ابتــدا بــا ورود بــه قســمت Quick Check ســایت آژانــس ارتقــاء تحقیقــات 

ــرد را وارد  ــرار بگی ــت ق ــورد حمای ــد م ــه می خواهن ــی ک ــروژه تحقیقات ــری از پ ــدی و مختص ــات کلی ــش )FFG(، اطاع اتری

می کننــد ایــن اطاعــات شــامل: عنــوان پــروژه، زمان بنــدی آغــاز و اتمــام پــروژه، هزینه هــای تحمیلــی، هــدف و شــرح مختصــری 

از پــروژه، مشــخصات خــود شــرکت و شــرکای آن در پــروژه هســتند. کارشناســان FFG ظــرف مــدت کوتاهــی )24 ســاعت طبــق 

ســایت FFG(، بــه شــرکت مــورد نظــر اعــام می کننــد کــه ایــن پــروژه ی تحقیقاتــی شــامل چــه نــوع حمایت هایــی خواهــد شــد. 

ــات شــرکت ها )USP(1 و از  ــق ســامانه خدم ــی، ســپس شــرکت از طری ــت حمایت هــای دریافت ــد از آگاهــی شــرکت از ماهی بع

یــا طریــق ســایت FFG بــه ســامانه eCall بــرای بارگــذاری مســتمر داده هــای پروژه هــای تحقیقاتــی شــرکت راهنمایــی می شــود 

به طوری کــه شــرکت دائمــاً بایــد تغییــرات و اطاعــات پروژه هــای تحقیقاتــی خــود را بــه روز نماینــد ]تمامــی تصاویــر مربــوط بــه 

 eCall در پیوســت قــرار داده شــده اســت[. از قابلیت هــای ســامانه eCall ایــن بخــش، شــامل فاکتورهــا و تصاویــر داخــل ســامانه

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

وضعیــت ارزیابــی پــروژه، به طوری کــه بــه هــر پــروژه تحقیقاتــی کــد پــروژه مخصــوص )…FFG Nr( تعلــق می گیــرد و شــرکت 

می توانــد وضعیــت پــروژه تحقیقاتــی و اینکــه ایــن اطاعــات پــروژه تحقیقاتــی مــورد تأییــد FFG قرارگرفتــه اســت یــا نــه و یــا در 

حــال بررســی اســت را مشــاهده کنــد. 3- به روزرســانی اطاعــات تمــام پرســنل شــرکت و نحــوه ارتبــاط آن هــا بــا پــروژه و میــزان 

ــای  ــک هزینه ه ــود. 4- کم ــز می ش ــی نی ــتقیم و تصادف ــای مس ــامل هزینه ه ــه ش ــی ک ــروژه تحقیقات ــر پ ــرای ه ــی ب ــه پرداخت هزین

ــه  ــی، ترازنامه هــا، حســاب های بانکــی شــرکت، داده هــای ســاالنه شــرکت 5- بارگــذاری فاکتورهــای حســابداری و هزین دریافت

کــرد مختــص هــر پــروژه به طوری کــه 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 اطاعــات طــرف مقابــل کــه می توانــد شــریک انجــام دهنــده ی بخشــی از پــروژه تحقیقاتــی )برون ســپاری( و یــا 

یــک فروشــنده ی تجهیــزات باشــد و ایــن اطاعــات شــامل نــام شــرکت، حســاب بانکــی و کــد مالیاتــی طــرف مقابــل فاکتــور و 

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

در آن هــدف و ارتبــاط ایــن هزینــه کــرد بــا پــروژه به طــور کامــل مشــخص می شــود. را بارگــذاری کنــد ]در پیوســت تصویــری 

ــا دیگــر ســامانه های همچــون اداره  ــرار داده شــده اســت[. 6- داشــتن تقاطــع ب ــور ق ــرای فاکت ــاز ب ــور و گــزارش مــورد نی از فاکت

امــور مالیاتــی از قابلیت هــای ســامانه eCall اســت.

در مــورد صحــت و راســتی آزمایــی هزینه هــای تحقیــق و توســعه شــرکت بایــد گفــت، در ســامانه eCall شــرکت بایــد بــرای هــر 

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

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

مالیاتــی Finanz Online امــکان 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 پــروژه ی تحقیقاتــی تحقیــق و توســعه، یــک حســاب بانکــی و یــک کــد پــروژه 

منحصربه فــرد تعلــق می گیــرد. بــه دلیــل تقاطــع داشــتن اطاعــات موجــود در ســامانه eCall و ســامانه Finanz Online، حســاب 

ــت می گــردد.  ــی ثب ــور مالیات ــه اداره ام ــالی ب ــای ارس ــی فاکتوره ــی و تمام ــرد در حســاب مالیات ــروژه منحصربه ف ــد پ ــی و ک بانک

ــه معرفــی و تأییــد طــرف مقابــل هزینــه کــرد مرتبــط  از ســوی دیگــر شــرکت متقاضــی اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه ملــزم ب

بــا پــروژه تحقیقاتــی خــود از طریــق ســامانه eCall اســت به طوری کــه تمامــی اطاعــات همچــون حســاب بانکــی، کــد مالیاتــی، 

کــد تأمیــن اجتماعــی و کــد ردگیــری تراکنش هــای طــرف مقابــل هزینــه کــرد کــه می توانــد پرســنل، فروشــنده تجهیــزات و یــا 

شــریک برون ســپاری پــروژه باشــد کامــًا 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 

ــر  ــن دو زی ــب ای ــت. ترکی ــل اس ــرف مقاب ــد ط ــی و تأیی ــه معرف ــزم ب ــرکت مل ــه ش ــده و اینک ــذاری ش ــرد بارگ ــه ک ــور هزین فاکت

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

کــرد به عنــوان درآمــد مالیاتــی محســوب شــود به طوری کــه هرچــه میــزان پرداختــی و هزینــه کــرد شــرکت بیشــتر باشــد میــزان 

ــات بیشــتری پرداخــت خواهــد کــرد  ــل مالی ــه کــرد افزایــش خواهــد یافــت و درنتیجــه طــرف مقاب ــل هزین دریافتــی طــرف مقاب

ــروژه  ــا شــریک برون ســپاری پ ــزات و ی ــه کــرد، شــرکت فروشــنده تجهی ــور هزین ــل فاکت ــی کــه طــرف مقاب ــن در مواقع همچنی

ــا  ــرکت ها )USP( و ی ــات ش ــامانه خدم ــق س ــد از طری ــه می توان ــود ک ــرکت دوم داده می ش ــن ش ــه ای ــه ب ــی ک ــا دسترس ــت ب اس

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

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

ناصحیــح بــه صفــر خواهــد رســید و میــزان هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه شــرکت بــرای مقامــات مالیاتــی شــفاف خواهــد شــد.
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مهم تریــن مســئله ای کــه در زمینــه اســتفاده از ابــزار حمایتــی مشــوق مالیاتــی بــرای ارتقــاء تحقیــق و توســعه شــرکت های تجــاری 

ــح و  ــف واض ــک تعری ــر ی ــی ب ــان مبتن ــاری و دانش بنی ــرکت های تج ــای R&D ش ــی فعالیت ه ــایی و ارزیاب ــود دارد. شناس وج

ــور  ــرکت ها به منظ ــن ش ــای R&D ای ــق هزینه ه ــی دقی ــتی آزمای ــری و راس ــن اندازه گی ــای R&D و همچنی ــن از فعالیت ه روش

ــه بررســی و مطالعــه چالش هــای شناســایی و اندازه گیــری  ــا اســت. حــل ایــن مســئله در کشــور ب ــه و پوی حمایــت مالیاتــی عادالن

فعالیت هــای R&D شــرکت های داخلــی و همچنیــن بــه مطالعــه تجربیــات و نحــوه ی اجــرای مشــوق مالیاتــی R&D ایــن 

ــه جایــگاه کشــور اتریــش در تحقیــق و توســعه در  ــا توجــه ب شــرکت ها در مدل هــای موفــق دنیــا، نیازمنــد اســت بدیــن ترتیــب ب

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

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

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

همان گونــه کــه بیــان شــد در کشــور اتریــش تحقیــق و توســعه عمدتــاً در بخــش شــرکت های تجــاری انجــام می شــود 

ــه  ــن حجــم از هزین ــد. ای ــه خــود اختصــاص داده ان ــق و توســعه را ب ــای تحقی به طوری کــه شــرکت های تجــاری 70% کل هزینه ه

کــرد تحقیــق و توســعه در بخــش شــرکت های تجــاری ملــزم بــه داشــتن یــک مکانیســم پویــا و هوشــمند ارزیابــی و اندازه گیــری 

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

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

اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه در قانــون مالیــات بــر درآمــد ایــن کشــور دیــده می شــود. در ایــن مــاده قانونــی و آیین نامه هــای 

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

فصل	5:	تحلیل	راهبردی	و	ارائه	پیشنهادات
ــق  ــرد تحقی ــه ک ــری هزین ــی و اندازه گی ــرا، ارزیاب ــام اج ــت و در نظ ــده اس ــح داده ش ــح توضی ــور واض ــی( به ط ــور مالیات )اداره ام

ــا ماهیــت  و توســعه در بســتر دولــت الکترونیــک اتریــش و به صــورت شــفاف و قابــل رصــد و بررســی توســط دو نهــاد دولتــی ب

ــه از دو منظــر قابل توجــه  ــن نکت ــرد و ای ــی مشــخص، انجــام می گی ــف قانون ــگ و تحــت وظای ــه به صــورت هماهن ــه، البت جداگان

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

کــرد، راســتی آزمایــی و تعییــن میــزان اعتبــار مالیاتــی و پرداخــت اعتبــار توســط یــک نهــاد به صــورت مســتقل انجــام می گیــرد و 

منظــر دیگــر وجــود شــباهت ها و تفاوت هــای نظــام قانونــی و نظــام اجــرای حمایــت مالیاتــی تحقیــق و توســعه جمهــوری اســامی 

بــا کشــور اتریــش اســت.

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

قانــون مصــوب در زمینــه حمایــت از شــرکت های تجــاری دانش بنیــان وجــود دارد و آن قانــون حمایــت از شــرکت ها و مؤسســات 

دانش بنیــان و تجاری ســازی نوآوری هــا و اختراعــات مصــوب 1389/8/5 مجلــس شــورای اســامی اســت کــه طبــق مــاده 3 ایــن 

ــعه،  ــق و توس ــای تحقی ــا و فعالیت ه ــی از قرارداده ــان ناش ــات دانش بنی ــرکت ها و مؤسس ــات ش ــمول مالی ــای مش ــون، درآمده قان

ــات معــاف هســتند. از منظــر  ــزده ســال از پرداخــت مالی ــه مــدت پان ــان ب ــد محصــوالت و خدمــات دانش بنی تجاری ســازی و تولی

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

ــا ارزیابــی 2 ســاالنه ســطح کیفــی محصــول توســط کارگــروه ارزیابــی شــرکت های دانش بنیــان  فــروش محصــول دانش بنیــان، ب

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

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

ــا کــه در ابتــدا زیــان ده هســتند را نیــز  ــه محصــول نهایــی و همچنیــن شــرکت های کوچــک و نوپ تحقیــق و توســعه و نرســیدن ب

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

دانش بنیــان کنــار گذاشــته شــده و حمایــت مالیاتــی صــورت گرفتــه هزینــه محــور بــوده و بــه 14 درصــد کل هزینه هــای تحقیــق 
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و توســعه شــرکت انجــام دهنــده تحقیــق و توســعه در یــک ســال مالــی تعلــق می گیــرد. ایــن حمایــت مالیاتــی تحقیــق و توســعه، 

ــار  ــن اعتب ــز می گــردد و ای ــی شــرکت واری ــه حســاب مالیات ــات ب ــود و به منظــور پرداخــت مالی ــی ب ــار مالیات به صــورت یــک اعتب

ــه هزینه هایــی تحقیــق و توســعه ای کــه در قالــب یــک پــروژه تحقیقاتــی انجــام می شــود تعلــق می گیــرد.  مالیاتــی ب

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

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

ــرا  ــارت و اج ــان و نظ ــات دانش بنی ــرکت ها و مؤسس ــت ش ــخیص صاحی ــی و تش ــروه ارزیاب ــد." کارگ ــت دارن ــان فعالی دانش بنی

ــات  ــرکت ها و مؤسس ــت از ش ــون حمای ــی " قان ــه ی اجرای ــاده 3 آیین نام ــاس م ــر اس ــوری، ب ــت جمه ــی ریاس ــت علم “ در معاون

ــرکت ها  ــی ش ــی و ارزیاب ــه بررس ــران، وظیف ــوب 91/8/21 هیئت وزی ــات” مص ــا و اختراع ــازی نوآوری ه ــان و تجاری س دانش بنی

و محصــوالت دانش بنیــان توســط کارشناســان و کارگــزاران مــورد تأییــد خــود را بــر عهــد دارد و نهــاد دیگــر نیــز ســازمان امــور 

ــا و فعالیت هــای  ــد ناشــی از قرارداده ــر درآم ــی ب ــت مالیات ــون مذکــور موظــف اســت معافی ــق قان ــی کشــور اســت کــه طب مالیات

ــان مــورد تأییــد و  تحقیــق و توســعه، تجاری ســازی و تولیــد محصــوالت و خدمــات دانش بنیــان شــرکت ها و مؤسســات دانش بنی

معرفی شــده از طــرف کارگــروه بــه ســازمان امــور مالیاتــی را اعمــال نمایــد. بــه دلیــل اینکــه بتــوان تحلیــل و مقایســه ی مناســب تری 

انجــام گیــرد نیازمنــد اســت کــه به طــور مختصــر ســازوکار ایــن نظــام اجــرا یعنــی نظــام ارزیابــی و حمایــت مالیاتــی شــرکت های 

ــح داده شــود. ــان کشــور به طــور مختصــر توضی دانش بنی

ــات  ــا و خدم ــروه، کااله ــوب کارگ ــورخ 96/10/2 مص ــان م ــات دانش بنی ــرکت ها و مؤسس ــی ش ــه ارزیاب ــاده 1 آیین نام ــق م طب

ــناد  ــات دارای اس ــی خدم ــت فن ــا قابلی ــگاهی ب ــه آزمایش ــل نمون ــد )حداق ــه تولی ــاوری، مرحل ــطح فن ــروط س ــد ش ــان بای دانش بنی

ــای  ــه معیاره ــه ب ــا توج ــان ب ــول دانش بنی ــن محص ــه ای ــد و اینک ــرآورده کنن ــعه را ب ــق و توس ــر تحقی ــی ب ــی مبتن ــروش( و طراح ف

بــرآورده شــده در کــدام فهرســت کاال و خدماتــی قــرار دارد مــورد حمایــت قــرار می گیــرد. فهرســت کاال و خدمــات ســطح 1: 

فهرســتی کــه محصــوالت آن در حــوزه ی فناوری هــای برتــر و بــا ارزش افــزوده بــاال و پیچیدگــی فنــی بــاال بــه تصویــب کارگــروه 

می رســند و فهرســت کاال و خدمــات ســطح 2: فهرســتی کــه محصــوالت آن در حــوزه ی فناوری هــای برتــر و ارزش افــزوده بــاال 

و البتــه بــا پیچیدگــی کمتــر از فهرســت کاال و خدمــات ســطح 1 و بــه تصویــب کارگــروه می رســد. محصــوالت دانش بنیانــی کــه 

در فهرســت کاال و خدمــات ســطح 2 قــرار دارنــد مشــمول معافیــت مالیاتــی نمی شــوند و همچنیــن طبــق مــاده 2 آیین نامــه ارزیابــی 

شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان بــر اســاس دارا بــودن یــا نبــودن اظهارنامــه مالیاتــی ســال مالــی و همچنیــن نوپــا و یــا تولیــدی 

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

تولیــدی )صنعتــی( نــوع 2 تقســیم بندی می شــوند. از میــان شــرکت های نوپــا نــوع 2 و تولیــدی )صنعتــی( نــوع 2 مشــمول معافیــت 

ــوب 96/10/2  ــان مص ــی شــرکت های دانش بنی ــه ارزیاب ــرایط و آیین نام ــه ای از ش ــر خاص ــر زی ــد. در تصوی ــد ش ــی نخواهن مالیات

کارگــروه ارزیابــی و تشــخیص صاحیــت شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان و نظــارت و اجــرا قــرار داده شــده اســت.



44

45 44

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در اتریشاعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در اتریش

در ادامــه فرآینــد اجــرا، شــرکت های دانش بنیــان موظف انــد اطاعــات شــرکت هماننــد اطاعــات مالــی و هزینــه کــرد، اظهارنامــه 

مالیاتــی، اطاعــات محصــول و فراینــد تولیــد و یــا خدماتــی کــه ارائــه می دهنــد و غیــره را در ســامانه الکترونیکــی شــرکت های 

ــابرس  ــی و حس ــزاران فن ــان و کارگ ــط کارشناس ــالی توس ــات ارس ــا از اطاع ــی و ارزیابی ه ــد. بررس ــذاری کنن ــان بارگ دانش بنی

کارگــروه به صــورت هــر دو ســال یک بــار و یــا در صــورت نیــاز در پایــان ســال مالــی بــا بررســی معافیت هــای مالیاتــی صــورت 

می گیــرد.

بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده از نظــام اجــرای حمایــت مالیاتــی تحقیــق و توســعه از شــرکت های دانش بنیــان داخلــی، ارزیابــی 

و بررســی تحقیــق و توســعه در کشــور مبتنــی بــر محصــول نهایــی شــرکت دانش بنیــان کــه حاصــل تحقیــق و توســعه انجــام گرفتــه 

درگذشــته ی ایــن محصــول اســت انجــام می گیــرد و حمایــت مالیاتــی از نــوع معافیــت مالیاتــی ناشــی از درآمــد حاصــل از ایــن 

ــه  ــدار هزین ــان و مق ــان شــرکت دانش بنی ــه زی ــدون توجــه ب ــی ب ــت مالیات ــن نظــام حمای ــان معطــوف اســت. ای محصــول دانش بنی

کــرد تحقیــق و توســعه انجــام گرفتــه کــه شــرکت در طــی میســر رســیدن بــه محصــول متحمــل شــده اســت، اجــرا می گــردد بــه 

ایــن موضــوع عــدم قطعیــت در انجــام تحقیــق و توســعه و نرســیدن بــه محصــول نهایــی و همچنیــن شــرکت های کوچــک و نوپــا 

کــه در ابتــدا زیــان ده هســتند را نیــز بایــد اضافــه کــرد. ایــن نــوع حمایــت مالیاتــی می توانــد رغبــت شــرکت های دانش بنیــان را 

در افزایــش هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه کاهــش دهــد. از ســوی دیگــر شــرکت ها اطاعــات خــود را در ســامانه الکترونیکــی 

ــعه  ــق و توس ــت تحقی ــی فعالی ــی ها و ارزیاب ــدارد و بررس ــمندی الزم را ن ــی و هوش ــامانه پویای ــن س ــا ای ــد ام ــذاری می کنن بارگ

شــرکت ها و همچنیــن راســتی آزمایــی هزینــه کــرد به صــورت ســنتی و غیرمســتمر و تصادفــی و یــا در صــورت ســوءظن احتمالــی 

ــه کــرد  ــی هزین ــی و راســتی آزمای ــان کــه ارزیاب ــع الکترونیکــی شــرکت های دانش بنی ــود یــک ســامانه جام ــرد و نب انجــام می گی

ــه  ــک از جمل ــت الکترونی ــامانه های دول ــر س ــا دیگ ــد و ب ــام ده ــمند انج ــا و هوش ــًا پوی ــورت کام ــک به ص ــتر الکترونی را در بس

ــی و راســتی آزمایــی  ــی و مســتمر ارزیاب ــر به صــورت آن ــوده و از آن مهم ت ســامانه های بانــک مرکــزی و مالیاتــی دارای تقاطــع ب

هزینــه کــرد شــرکت بــه وســیله طراحــی ســاختار تراکنشــی شــفاف انجــام پذیــرد.
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ــش )فصــل 4( و  ــق و توســعه شــرکت های تجــاری کشــور اتری ــی تحقی ــار مالیات ــص اعتب ــه بررســی ســازوکار تخصی ــا توجــه ب ب

همچنیــن بــا توجــه بــه تحلیــل ارائــه شــده و نــگاه اجمالــی و مقایســه ای کــه بیــن ســاختار قانونــی و اجرایــی اعطــای معافیــت مالیاتــی 

شــرکت های دانش بنیــان 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 

ــم. ــی می پردازی ــان داخل ــرکت های دانش بنی ــای ش ــرد فعالیت ه ــه ک هزین

1- تغییر رویکرد معافیت مالیاتی درآمد محور به اعتبار مالیاتی هزینه محور

ــار  ــی( و اعتب ــان )وضعیــت فعل ــی درآمــد محــور شــرکت های دانش بنی ــن معافیــت مالیات ــه بی ــه مقایســه صــورت گرفت ــا توجــه ب ب

ــی  ــان داخل ــرکت های دانش بنی ــور ش ــه مح ــی هزین ــار مالیات ــنهادی اعتب ــرح پیش ــش ط ــور اتری ــعه در کش ــق و توس ــی تحقی مالیات

ــا رویکــرد فعلــی ارائــه شــد. در جــدول 3 ابعــاد گوناگــون طــرح پیشــنهادی اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه  و جایگزینــی آن ب

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــرکت های دانش بنی ش

جدول 3 مقایسه ابعاد گوناگون معافیت درآمدی و طرح پیشنهادی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان

معافیت درآمدی ابعاد مشوق مالیاتی
)وضعیت فعلی(

طرح پیشنهادی )اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه(

درآمد مشمول مالیات بنگاه هادرآمد مشمول مالیات بنگاه هاپایه مالیاتی

اعتبار مالیاتیمعافیت مالیاتینوع مشوق
)tax credit(

هزینه محوردرآمد محورنوع رویکرد

افزایشیمیزان فروش محصول دانش بنیانمبنای اعطای مشوق
حجم مبنا )بنگاههای کوچک و جوان(

فعالیت های تحقیق و توسعه طبق راهنمای فراسکاتی-فعالیت های واجد شرایط
 )در قالب پروژه های تحقیقاتی(

هزینه های قابل قبول در مواد 147 هزینه های واجد شرایط
و 148 قانون مالیات مستقیم

هزینه های تحقیق و توسعه
)کارکنان، مواد مصرفی، زیر ساخت، برون سپاری، هزینه های 

مالکیت فکری(

-نرخ مشوق

نرخ می تواند بر اساس سن بنگاهها، اندازه بنگاه و همچنین نوع 
شریک همکاری کم یا زیاد شود نرخ باالتر برای همکاریهایی که 
یکی از شرکای آن ها مراکز تحقیقاتی عمومی، دانشگاهها و یا 

شرکت های دانش بنیان باشد.
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 آن ها مراکز تحقیقاتی عمومی، 
دانشگاهها و یا شرکت های کوچک و جوان باشد از نرخ باالتری 

برخوردار است.

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

طوالنی مدت 15 ساله، با ارزیابی دوره زمانی طراحی مشوق 
حداقل 5 سال2 ساالنه شرکت

2- ایجاد سامانه جامع مدیریت شرکت های دانش بنیان

همان گونــه کــه بیــان شــد ســامانه الکترونیکــی فعلــی فاقــد پویایــی و هوشــمندی الزم اســت و به منظــور ارزیابــی و صحــت ســنجی 

ــه ایجــاد  ــاز ب ــی در بســتر الکترونیــک، نی ــان، به صــورت مســتمر و آن ــق و توســعه شــرکت های دانش بنی ــه کــرد تحقی ــق هزین دقی

ــق و توســعه موظــف  ــده تحقی ــان در کشــور وجــود دارد. شــرکت های انجــام دهن ــت شــرکت های دانش بنی ــع مدیری ســامانه جام

ــزات و هزینه هــای متحمــل  ــر فعالیــت تحقیــق و توســعه خــود هماننــد وضعیــت نیــروی انســانی، تجهی هســتند کوچک تریــن تغیی

ــه  شــده، معامــات، فاکتورهــا و ... را هماننــد ســامانه eCall بارگــذاری نماینــد همچنیــن ایــن ســامانه منظــور صحت ســنجی هزین

کــرد بایــد بــه دیگــر ســامانه های دولــت الکترونیــک هماننــد ســامانه های معاماتــی 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 اطاعاتــی وجــود 
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ــران و  ــه مدی ــان ب ــت شــرکت های دانش بنی ــع مدیری ــن ســامانه جام ــد گفــت، ای ــن ســامانه بای ــت دیگــر ای داشــته باشــد و از قابلی

ــه موضوعــات  ــی و در لحظــه ب ــی و باالدســتی به صــورت آن ــگاه اجمال ــاوری کشــور، امــکان ن ــم و فن سیاســت گذاران حــوزه عل

ــن  ــت ای ــکات و وضعی ــی از مش ــد به راحت ــا می توان ــد و آن ه ــان را می ده ــرکت های دانش بنی ــت ش ــف فعالی ــای مختل و حوزه ه

ــن  ــد ای ــر فوای ــور مختص ــد. به ط ــال نماین ــاوری اعم ــم و فن ــوزه عل ــر ح ــب را در ه ــت گذاری مناس ــده و سیاس ــع ش ــا مطل حوزه ه

ــای  ــت لبه ه ــور، ب( مدیری ــه در کش ــر R&D انجام گرفت ــفاف تر و دقیق ت ــت ش ــی و مدیری ــف( ارزیاب ــت از: ال ــامانه عبارتس س

ــن  ــاد ای ــت ایج ــد گف ــه بای ــان. در ادام ــرکت های دانش بنی ــیل ش ــایی پتانس ــور، د( شناس ــای کش ــی نیازه ــوژی، ج( پیش بین تکنول

ســامانه بــا قابلیت هــای ذکــر شــده می توانــد فوایــد بلندمدتــی بــرای نظــام علــم و فنــاوری کشــور داشــته باشــد و بــه یــک الگــوی 

ارزیابــی و صحــت ســنجی اطاعــات در حوزه هــای مختلــف همچــون امــور مالیاتــی کشــور تبدیــل شــود.

3- مکانیسم صحت سنجی هزینه کرد

ــزوم وجــود یــک مکانیســم صحت ســنجی و  ــش، ل ــق و توســعه در کشــور اتری ــه کــرد تحقی ــه الگــوی بررســی هزین ــا توجــه ب ب

ــق و  ــای تحقی ــه هزینه ه ــود. به طوری ک ــاس می ش ــان احس ــش بنی ــرکت های دان ــرد R&D ش ــه ک ــفاف هزین ــی ش ــتی آزمای راس

ــان  ــرکت های دانش بنی ــت ش ــامانه مدیری ــه در س ــخص ک ــاری مش ــاب تج ــک حس ــت ی ــد تح ــرکت، بای ــه ش ــعه انجام گرفت توس

ثبــت شــده اســت صــورت پذیــرد. تراکنش هــا و هزینه هایــی کــه غیــر از ایــن حســاب تجــاری شــرکت انجــام گیــرد و شــرکت 

ــد  ــرار نخواهن ــت ق ــرش و حمای ــورد پذی ــت، م ــعه اس ــق و توس ــای تحقی ــت هزینه ه ــا باب ــن هزینه ه ــه ای ــد ک ــات نمای ــد اثب نتوان

ــخص  ــوی مش ــا الگ ــا را ب ــا و فاکتوره ــت تراکنش ه ــف اس ــرکت موظ ــی، ش ــتی آزمای ــم راس ــن مکانیس ــن در ای ــت. همچنی گرف

ــد  ــور دارای ک ــر فاکت ــه ه ــد. به طوری ک ــذاری نمای ــت را بارگ ــی اس ــور مالیات ــروه و اداره ام ــد کارگ ــه تایی ــه ب ــوص ک و مخص

ــان، همچنیــن مشــخصات و کــد مالیاتــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دریافــت کننــده  ــا کــد مالیاتــی شــرکت دانش بنی پــروژه ی

هزینــه کــرد، کــد معاماتــی و تراکنشــی صــورت گرفتــه اســت. ایــن فاکتــور بــه ســبب تراکنــش کــه از ســامانه جامــع مدیریــت 

ــون  ــک همچ ــت الکترونی ــامانه های دول ــر س ــا دیگ ــامانه ب ــن س ــتن ای ــع داش ــن تقاط ــه و همچنی ــام گرفت ــان انج ــرکت دانش بنی ش

ــش  ــه و تراکن ــان مربوط ــرکت دانش بنی ــص ش ــد و مخت ــد ش ــادر خواه ــی ص ــورت دیجیتال ــی به ص ــی و مالیات ــامانه های بانک س

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

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

هزینه کــرد ناصحیــح جلوگیــری بــه عمــل خواهــد آمــد. گفتنــی اســت بــرای اجرایــی ســازی چنیــن ســامانه ای مطالعــات بیشــتر و 

ــرد. ــی صــورت پذی ــد در مطالعــات آت ــاز اســت کــه بای ــری نی بررســی هــای دقیقت
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1-	فرم	درخواست	اعتبار	مالیاتی	تحقیق	و	توسعه	از	سازمان	امور	مالیاتی	سال	2020

باشــد  قابــل مشــاهده  اینکــه ســاختار فرم هــا  به منظــور  الکترونیکــی تکمیــل می شــوند و  ایــن فرم هــا به صــورت  تمامــی 

ــعه  ــق و توس ــی تحقی ــار مالیات ــا اعتب ــن فرم ه ــت. در ای ــه اس ــورت گرفت ــط ص ــه خ ــط ب ــورت خ ــرم و به ص ــل ف ــه در داخ ترجم

)Forschungsprämie( به صــورت گرنــت تحقیقــات ترجمــه شــده اســت.

پیوست	

تعهــد می دهــم کــه اطاعــات به درســتی ارائــه شــده اســت و در صــورت ناقــص و نادرســت بــودن مجــازات می شــوم و اگــر بعــداً 

تشــخیص دهــم کــه اظهارنامــه نادرســت و یــا ناقــص ارائــه شــده اســت بافاصلــه بــه اداره مالیاتــی اطــاع می دهــم.    ) مــاده 139 

قانــون مالیــات فــدرال(.
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اســناد اصلــی را ارســال نکنیــد و تمامــی اســناد بــه اداره مالیــات به صــورت الکترونیکــی اســت و حداقــل 7 ســال ایــن اســناد اصلــی 

را پیــش خــود نگــه داریــد.

توضیحات	فرم:

1-شــرط الزم بــرای دریافــت گرنــت تحقیــق و توســعه تجربــی، گــزارش کارشناســی رایــگان FFG اســت کــه آیــا پیش شــرط های 

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

اســتانداردهای تعریــف شــده در مــاده 108c و همچنیــن محتــوای راهنمــای فراســکاتی انجــام می دهــد.

2- گــزارش کارشناســی FFG در محــدوده ی فعالیــت تحقیــق و توســعه اســت و اداره امــور مالیاتــی در اعطــای گرنــت تحقیقــات 

تصمیــم گیرنــده اســت بنابرایــن اعتراضــات ارزیابــی بایــد بــه اداره امــور مالیاتــی ارائــه شــود و اداره امــور مالیاتــی صحــت اطاعات 

ــد. را بررســی می کن

3- پــس از ســال مالــی کــه مدعــی گرنــت تحقیقــات آن هســتید می توانیــد قبــل از درخواســت گرنــت تحقیقــات از اداره مالیــات، 

درخواســت گــزارش کارشناســی را بــه FFG ارســال کنیــد.

ــی ســال 2020 )2019- ــه ارزیاب ــوط ب ــی کــه مرب ــک ســال مال ــل شــده در ی ــای تحمی ــرای هزینه ه ــط ب ــات فق ــت تحقیق 4- گرن

2020( اســت در دســترس اســت و اگــر چندیــن ســال مالــی در ســال 2020 بــه پایــان رســید. لطفــاً کل گرنــت تحقیقــات مربــوط 

ــد.  ــان کنی ــی را بی ــه ســال های مال ب

5- یارانه ها )کمک هزینه های مالی( معاف از مالیات، پایه مالیاتی )مبنای ارزیابی( را کاهش می دهند.

6- اگــر کل فعالیت هــای تحقیقاتــی کــه ارزیابــی گرنــت تحقیقــات بــر اســاس آن اســت در یــک گواهــی )تأییدیــه( تحقیــق )مــاده 

118a BAO( گنجانــده 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 عامــت بزنیــد.

ــت  ــه درخواس ــت ک ــی اس ــای ارزیاب ــر از مبن ــش از 10 % پایین ت ــی بی ــت تحقیقات ــی( گرن ــای ارزیاب ــی )مبن ــه مالیات ــر پای 7- اگ

ــد. ــه نمایی ــود را ارائ ــل خ ــراف و دالی ــدار انح ــد و مق ــت بزنی ــد کادر را عام ــت می توانی ــده اس ــزارش FFG آم گ

ــی  ــق و توســعه ی داخل ــوان بخشــی از تحقی ــف به عن ــل دو شــرکت مختل ــی توســط حداق ــروژه تحقیقات ــد پ ــا چن 8- اگــر یــک ی

)به صــورت ســرمایه گذاری یــا همــکاری پــروژه- خدماتــی همچــون تســت مــورد قبــول نیســت( و بــه عبارتــی پــروژه تحقیقاتــی 

ــد. ــه باشــد کادر را عامــت بزنی به طــور کامــل توســط مشــتری انجــام نگرفت

ــا  ــت ام ــی FFG الزم نیس ــر کارشناس ــات نظ ــت تحقیق ــت گرن ــرای دریاف ــده ب ــپاری ش ــعه ی برون س ــق و توس ــورد تحقی 9- در م

هــدف، محتــوا، روش و رویه هــا و جدیــد بــودن، پیمانــکار )آدرس و صاحیــت 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 FFG بــرای تحقیــق و 

توســعه داخلــی مطابقــت دارد.

2-	فاکتور	هزینه	کرد	شرکت	تجاری

ــخص دوم  ــه ش ــرد ب ــه ک ــت هزین ــور پرداخ ــد FFG به منظ ــورد تایی ــی م ــروژه ی تحقیقات ــا پ ــط ب ــرد مرتب ــه ک ــور هزین ــور به منظ ــن فاکت ای

ــود. ــادر می ش ــپاری( ص ــرارداد برون س ــا ق ــط ب ــریک مرتب ــا ش ــنده ب )فروش
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3-	فرم	گزارش	برای	فاکتور	هزینه	کرد

 eCall ــامانه ــرد در س ــه ک ــن هزین ــل ای ــح و عل ــور توضی ــور، به منظ ــزارش فاکت ــک گ ــرد، ی ــه ک ــور هزین ــر فاکت ــراه ه ــه هم ب

می شــود. بارگــذاری 
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4-	سامانه	Online	Finanz	و	درخواست	گزارش	کارشناسی	پروژه	ی	تحقیقاتی

هــر شــخص حقیقــی و حقوقــی از جملــه شــرکت های تجــاری انجــام دهنــده تحقیــق و توســعه، دارای حســاب مالیاتــی مرتبــط بــه 

خــود هســتند و از طریــق ســامانه جامــع مالــی و مالیاتــی کشــور اتریــش می تواننــد حســاب های مالــی و مالیاتــی خــود را مدیریــت 

کننــد. شــرکت های تجــاری انجــام دهنــده تحقیــق و توســعه به منظــور دریافــت اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه بایــد درخواســت 

گــزارش کارشناســی پــروژه تحقیقاتــی خــود را از FFG در ســامانه Finanz Oline ثبــت نماینــد. تصاویــر زیــر مربــوط بــه نحــوه 

ورود بــه ســامانه Finanz Online و درخواســت گــزارش کارشناســی را نشــان می دهــد.

تصویر 1: سامانه Finanz Online و نحوه ورود به این سامانه
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Finanz Online تصویر 2: نحوه درخواست گزارش کارشناسی پروژه ی تحقیقاتی از طریق سامانه

eCall	سامانه	5-

)USP( و تقاطع این سامانه با دیگر سامانه ها همچون سامانه خدمات شرکت های تجاری eCall سامانه

)FFG( آژانس ارتقاء تحقیقات اتریش ،eCall تصویر 3: سامانه
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ــاط  ــی و... اســت کــه نشــان دهنده ارتب ــط ســامانه eCall، آرشــیو، تعــداد پروژه هــا، پیام هــای دریافت ــری از محی ــر 4، تصوی تصوی

مســتمر شــرکت تجــاری بــا FFG اســت.

تصویر 4: سامانه eCall، بخش آرشیو و پیام ها

ــام  ــر( ن ــا خی ــه ی ــده اینکــه برون ســپاری صــورت گرفت ــروژه )مشــخص کنن ــت پ ــروژه، مالکی ــت پ ــده وضعی ــر 5 نشــان دهن تصوی

ــروژه مخصــوص )FFG,Nr…( اســت. ــروژه و کــد پ پ

تصویر 5: سامانه eCall، بخش وضعیت پروژه

ــن  ــه ای ــت؛ ک ــی اس ــروژه تحقیقات ــده پ ــام دهن ــاری انج ــرکت تج ــازمان و ش ــات س ــردن اطاع ــان دهنده وارد ک ــر 6، نش تصوی

اطاعــات شــامل، داده هــای ســاالنه شــرکت، کمک هزینه هــا و بودجه هــای دریافتــی، ترازنامه هــای و حســاب های مالــی 

ــور  ــه منظ ــت، به طوری ک ــرکت اس ــی ش ــاب های بانک ــن حس ــرکت و همچنی ــی ش ــت داخل ــی مدیری ــان، معرف ــرکت، کارکن ش

ــی  ــاب بانک ــا حس ــی را ب ــروژه تحقیقات ــر پ ــا ه ــط ب ــای مرتب ــت تراکنش ه ــف اس ــرکت موظ ــرد، ش ــه ک ــنجی هزین ــت س صح

ــد. ــام ده ــروژه انج ــرای آن پ ــده ب معرفی ش
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تصویر 6: سامانه eCall و بارگذاری اطاعات سازمانی

تصویــر 7 مربــوط بــه ایجــاد پــروژه جدیــد و واردکــردن داده هــای پــروژه اســت و ایــن اطاعــات شــامل اطاعــات مدیــر پــروژه، 

ارتبــاط تجــاری پــروژه، ســطح تکنولــوژی، برنامــه زمان بنــدی پــروژه و ... اســت

تصویر 7: سامانه eCall و بارگذاری داده های پروژه

تصویــر 8 مربــوط بــه معرفــی کامــل شــخص دوم پــروژه کــه می توانــد همــکار انجــام دهنــده بخشــی از پــروژه به صــورت قــرارداد 

ــد در  ــا شــخصی حقیقــی و حقوقــی تأمیــن خدمــات و تجهیــزات باشــد. معرفــی ایــن شــریک و همــکار می توان برون ســپاری و ی

صحــت ســنجی هزینــه کــرد تحقیــق و توســعه نقــش بــه ســزایی داشــته باشــد.

تصویر 8: سامانه eCall، معرفی شریک و همکار پروژه
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ــزات، هزینه هــای  ــه هزینه هــای پرســنل، هزینه هــای تجهی ــق و توســعه ازجمل ــه کــرد تحقی ــاره وارد کــرد هزین ــر درب ــر 9 زی تصوی

مــواد مصرفــی و جــاری، هزینه هــای ســرمایه ای و هزینه هــای ســربار اســت. در قســمت هزینه هــا فاکتورهــای هزینــه کــرد بــا فرمــت 

ــح  ــه توضی ــنل الزم ب ــای پرس ــورد هزینه ه ــت. در م ــذاری اس ــه بارگ ــزم ب ــرد مل ــه ک ــزارش هزین ــراه گ ــه هم ــده ب ــانده داده ش نش

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 9: سامانه eCall و بخش هزینه کرد پروژه ی تحقیقاتی

تصویر 10: سامانه eCall و بارگذاری اطاعات پرسنل به همراه وضعیت ارتباط با پروژه
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)FFG(	اتریش	تحقیقات	ارتقاء	آژانس	تحقیقاتی	های	پروژه	کرد	هزینه	لیست	6-

ــی  ــروژه ای تحقیقات ــرد پ ــه ک ــت هزین ــی از کل لیس ــش کوچک ــک بخ ــنل و ی ــرد پرس ــه ک ــت هزین ــی از لیس ــر 11 نمای تصوی

شــرکت های تجــاری اســت و بــه دلیــل اینکــه لیســت هزینــه کــرد حــاوی اطاعــات بســیاری اســت امــکان قــرار دادن کل لیســت 

ــه خواهــد شــد. ــه همــراه ترجمــه آن ارائ ــه کــرد ب ــاز تمــام لیســت هزین ــدارد. در صــورت نی و ترجمــه آن وجــود ن

تصویر 11: نمایی از لیست هزینه کرد پروژه های تحقیقاتی
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