اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

برجستهترین رویهها و فرآیندهای تسهیل کسب و کار در سال 6172-71
بر ا ساس گزارش ک سب و کار  8102بانک جهانی با عنوان ا صالحات برای ایجاد ا شتغال ،1در فا صله ژوئن  8106تا ژوئن  462 ،8107مورد ا صالح رویه برای سهولت
انجام کسب و کار صورت گرفته است و  001اقتصاد جهان حداقل یک رویه اصالحی را پیادهسازی کردند .برای آشنایی بیشتر با اصالحات بعمل آمده در کشورها ،بخشی از
گزارش کسب و کار  8102که به این موضوع اختصاص یافته ،ذیالً ارائه شده است.


 043مورد اقدام اصالحی توسط کشورها



 462مورد اقدام :مورد تایید و در جهت بهبود رتبه و امتیاز



 11مورد :در زمینه مقررات بازار کار (عدم احتساب در محاسبه شاخص)



 03مورد اقدام :عدم تایید و در جهت تضعیف رتبه

جدول  -1ده اقتصاد برتر در سال  6112/11که بهبود شاخص کسب و کار آن ها از محل  3اقدام اصالحی یا بیشتر بوده است.
رتبه در شاخص
نام کشور

سهولت انجام
کسب و کار

برونئی دارالسالم
تایلند
ماالوی
کوزوو
هند
ازبکستان
زامبیا
نیجریه
جیبوتی
السالوادور












اقدامات صورت گرفته در راستای تسهیل کسب و کار
تغییر در
امتیاز DTF












6

شروع
کسب و کار




اخذ
مجوزهای
ساخت و ساز

دسترسی

ثبت

دسترسی

به برق

مالکیت

به اعتبار







































حمایت از
سرمایه گذاران
خرد




پرداخت

تجارت

اجرای

حل و فصل

مالیات ها

فرامرزی

قراردادها

ورشکستگی


































منبعDoing Business database. :
Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs
 2فاصله از شاخص پیشرو ()Distance To Frontier



1

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

چه کشورهایی در سال  6172-71پیچیدگی و هزینههای قانونی را برای انجام کسب و کار کاهش داده و یا نهادهای قانونی مربوط را
تقویت کردهاند؟ این کشورها چه اقداماتی را برای تسهیلگری در حوزههای ذیل انجام دادهاند؟


شروع کسب و کار



اخذ مجوزهای ساخت



دسترسی به برق



ثبت مالکیت



تحکیم حقوق قانونی اعتبارگیرندگان و اعتباردهندگان



اشتراکگذاری اطالعات اعتباری



حمایت از سرمایهگذاران خرد



پرداخت مالیاتها



تجارت فرامرزی



اجرای قراردادها



حلوفصل ورشکستگی



تغییر قانون کار



اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

موضوع

تسهیل شروع

نوع فعالیت

اقتصادها

برخی از اقدامات مهم

سادهسازی تشریفات مربوط به ثبت شرکت
(انتشارات ،گواهی محضری و رسمی،
بازرسی و سایر الزومات)

بوتان؛ چین؛ جمهوری دموکراتیک کنگو؛ جمهوری
کنگو؛ جمهوری چک؛ جیبوتی؛ جمهوری دومینیکن؛
گینه استوایی؛ اتیوپی؛ گابن؛ اندونزی؛ عراق؛ جامائیکا؛
کنیا؛ ماداگاسکار؛ موریس؛ مراکش؛ نیجریه؛ پاکستان؛
عربستان سعودی؛ سنگال؛ صربستان؛ تایلند؛ ازبکستان

کشور جیبوتی با کاهش هزینههای ثبت نام و انتشار آگهی آغاز فعالیت ،3شروع به کسب و کار را در
این کشور مقرون به صرفهتر نمود.

حذف یا سادهسازی فرایندهای مربوط به پس
از ثبت شرکت( 4ثبتنام مالیات ،ثبتنام تامین
اجتماعی و صدور مجوز)

باهاما؛ برونئی دارالسالم؛ یونان؛ هند؛
عراق؛ کنیا؛ کوزوو؛ ماداگاسکار؛ مالت؛ نیجر؛
تاجیکستان؛ تایلند؛ زیمبابوه

کسبوکار
ایجاد یا بهبود رویههای آنالین

ایجاد یا تقویت پنجرههای

واحد5

حذف یا کاهش الزام حداقل سرمایه پرداختی
مورد نیاز6

هند؛ کویت؛ عربستان سعودی

کشور باهاما از طریق ادغام فرآیندهای ثبت نام مجوزهای کسب و کار و مالیات بر ارزش افزوده اقدام
به آسانسازی کسبوکار نمود .کشور یونان با ایجاد یک موسسه اجتماعی یکپارچه ،به تسهیل شروع
کسب و کار پرداخت.
عربستان سعودی از طریق استفاده از یک سیستم آنالین به تسهیل کسب و کار در کشور خود
پرداخت .این سیستم فرایند ثبت نام و ارسال اساسنامه شرکت را در یک مرحله ادغام میکند .عربستان
سعودی همچنین با لغو لزوم پرداخت فیزیکی هزینه به صورت شخصی ،سیستم پرداخت آنالین خود را
بهبود بخشیده است.

جمهوری دموکراتیک کنگو؛ کویت؛ موریتانی؛ مولداوی؛ موریتانی با ادغام فرایندهای چندگانه ثبت نام ،شروع کسب و کار را در این کشور تسهیل کرد.
نیجر؛ سیرا لئون
کامرون؛ جمهوری کنگو؛ اتیوپی؛ گابن؛
نیجر

کامرون با کاهش حداقل سرمایه مورد نیاز شروع کسب و کار را تسهیل نمود .گابن نیز با کاهش
حداقل سرمایه مورد نیاز و با اختیاری کردن گواهی محضری رسمی اسناد ،اقدام به سادهسازی کسب و
کار نمود.

3

The notice of commencement of activity
Post registration
 5پنجره واحد ( )One-stop shopبه شرکت یا محلی اطالق میشود که خدمات متنوعی را در یک مکان به ارباب رجوع یا مشتری ،ارائه می دهد .هدف ایجاد این نوع مراکز ،فراهم آوردن رفاه و خدمات کابردی هر چه بیشتر به مشتری
و همچنین فرصت فروش بیشتر محصوالت آن شرکت ،است.

4

6حداقل سرمایه پرداختی مورد نیاز ( ،) minimum capital requirementمبلغی است که یک کارآفرین یا موسس شرکت ،در زمان تاسیس شرکت (یا مدت کوتاهی پس از تاسیس) نیاز به سپرده گذاری آن در یک بانک تجاری یا
ثبت آن در دفتر اسناد رسمی است.
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معاونت بررسی های اقتصادی

موضوع

برخی از اقدامات مهم

نوع فعالیت

اقتصادها

کاهش زمان برای پردازش درخواست مجوزها

آنگوال؛ برونئی دارالسالم؛ ساحل عاج؛ السالوادور؛ گابن؛
هند؛ کنیا؛ لیتوانی؛ موریس؛ نیجر؛ نیجریه؛ تانزانیا؛
امارات متحده عربی؛ ازبکستان

افزایش شفافیت

بنین؛ کیپ ورد؛ گابن؛ غنا؛ نیجر؛ نیجریه؛
سیشل

لیتوانی زمان الزم برای به دست آوردن شرایط فنی و مجور ساختمانسازی را کاهش داد.

تسهیل اخذ
مجوزهای

نیجر قوانین جدیدی را برای به اتصال به آب لولهکشی و همچنین ارائه خدمات معرفی کرد در نتیجه
زمان برای دسترسی به آب کاهش یافت.
اداره مدیریت فاضالب ( )7WMAدر موریس طراحی و ساخت اتصاالت فاضالب را به پنج شرکت
خصوصی برون سپاری کرد که این امر منجر به کاهش زمان آمادهسازی اتصاالت فاضالب شد.
گابن با انتشار قوانین مرتبط با صنعت ساخت به صورت آنالین ،شفافیت اطالعات را بهبود بخشیده
است .نیجریه (کانو و الگوس) با انتشار آنالین تمام مقررات مربوطه ،فهرست زمانبندی پرداختها و
پیش نیاز برنامهها ،شفافیت را افزایش داده است.
01

سادهسازی فرایندها

برونئی دارالسالم؛ گابن؛ نیجر؛ نیجریه؛ ازبکستان

برونئی دارالسالم لزوم دریافت مجوز دیوارکشی 2و ارائه پروانه ساختمان 1و پایان کار ساختمان
را به پنجره واحد 00لغو کرده است.
نیجر فرایندهای درونی خود را سادهسازی و یک کمیته مجوز ساخت ایجاد کرده که هر پنجشنبه برای
رسیدگی به درخواستهای مجوز ساختمان تشکیل میشود.

تصویب قوانین جدید ساخت

جیبوتی؛ السالوادور؛ نیجر؛ رواندا؛ امارات متحد عربی؛
ازبکستان

جیبوتی حکمی اجرا کرده که به طور شفاف مسئولیتهایی ده ساله برای همه متخصصان درگیر در
پروژههای ساختمانی ایجاد میکند.
ازبکستان برای قطعه زمینهای تا مساحت یک هکتار ،سیستم جدید تخصیص زمین معرفی کرده
که از طریق فرایند انتخاب رقابتی عمل میکند.

ساخت و ساز

7

The waste water management authority
 8مجوز دیوارکشی (  ،) hoarding permitبرای حفظ ایمنی هنگام انجام هر گونه کار ساختمانی ،تعمیرات و نگهداری و یا حذف هر بخش از یک بنا که در مجاورت راههای عمومی (جاده پیاده رو ،بزرگراه) قرار دارد ،باید با دریافت مجوز
از سازمان مربوطه دیوارکشی حول آن بنا ایجاد شود.
9پروانه ساختمان ( )commencement noticeسندی است که در برخی کشورها مورد استفاده قرار میگیرد و در آن تاریخ شروع یک پروژه ساخت و ساز ثبت میشود.
10پایانکار ساختمان ( )completion noticeسندی است که در آن تاریخ اتمام بنای تازه ساخت مشخص میشود.
11
One-stop shop
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معاونت بررسی های اقتصادی

موضوع

برخی از اقدامات مهم

نوع فعالیت

اقتصادها

کاهش هزینهها

جیبوتی؛ کنیا؛ ماالوی؛ نیجر؛ اوکراین؛
امارات متحده عربی

بهبود یا معرفی سیستم عامل های الکتریکی یا
خدمات آنالین

آنگوال؛ السالوادور؛ هندوستان

السالوادور یک سیستم پنجره واحد  04معرفی کرده که پرداخت هزینههای اولیه ساخت و ساز را به
صورت آنالین ممکن ساخته است.
شهرداری بمبئی بزرگ  ،15یک سیستم پنجره واحد آنالین را معرفی کرده که اجازه ارسال و تصویب
طرحهای ساخت را قبل از درخواست مجوز ساخت و سایر خدمات دیگر میدهد.

معرفی یا بهبود پنجره واحد

ساحل عاج؛ تانزانیا

ساحل عاج ،یک پنجره واحد برای پردازش مجوزهای ساخت ایجاد کرد .تانزانیا با بهبود هماهنگی
بین سازمانها ،کارایی پنجره واحد خود را افزایش داد.

تسهیل در عرضه انرژی مطمئنتر 06و ارتقاء
شفافیت اطالعات تعرفهای

جمهوری دومینیکن؛ السالوادور؛ جامائیکا؛ کنیا؛
مکزیک؛ مونته نگرو؛ سنگال؛ ویتنام

جامائیکا با سرمایهگذاری در شبکه توزیع برق از طریق طرحهای متعددی از جمله نصب و راه اندازی
متر هوشمند 07و سوئیچهای اتوماسیون توزیع ،قابلیت عرضه اطمینانبخش برق را در کینگستون
افزایش داده است.

آنگوال؛ ارمنستان؛ اندونزی؛ ایتالیا؛ نیجر؛ فیلیپین

ارمنستان با قرار دادن مهلتهای (ضربالعجلهای) جدید برای فرآیندهای اتصال و معرفی یک
سیستم اطالعات جغرافیایی جدید ،اقدام به تسهیل دسترسی به برق نموده است.

کنیا هزینههای اخذ ترخیص گمرکی کاال از اداره ملی مدیریت محیط زیست 08و اداره ملی ساخت 03را

تسهیل
دسترسی به
برق

بهبود کارایی فرایند

حذف نموده است .ماالوی تقریبا هزینهها را برای اخذ مجوزهای ساخت به نصف کاهش داده است.
آزمایشگاه ملی جیبوتی نیز اقدام به انتشار هزینههای رسمی جدید برای خدمات آن و کاهش هزینه-
های بازرسیهای بتن نموده است.

12

The National Environment Management Authority
National Construction Authority
14 Single window system
15
The Municipality of Greater Mumbai
16
Reliable
17
Smart meters
13
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معاونت بررسی های اقتصادی

موضوع

نوع فعالیت

اقتصادها

برخی از اقدامات مهم

سادهسازی روند تصویب

اندونزی؛ لیتوانی؛ موزامبیک؛ تایلند؛ امارات متحده
عربی؛ ازبکستان

موزامبیک با سادهسازی فرآیندها از طریق تاسیسات واحد 02به جای سازمانهای مختلف زمان را برای
دسترسی به اتصال برق کاهش داد .موزامبیک همچنین اقدام به کاهش هزینهها بوسیله حذف ودیعه
خسارت 01برای مشتریان بزرگ تجاری نموده است.

بهبود مقررات مربوط به هزینهها و فرایندهای
اتصال برق

تسهیل ثبت

گرجستان؛ اندونزی؛ موزامبیک؛ امارات متحده عربی

گرجستان با کاهش هزینههای اتصال برق برای مشتریان جدید ،دسترسی به برق را مقرون به
صرفهتر کرده است.

افزایش شفافیت اطالعات

بنین؛ برونئی دارالسالم؛ جیبوتی؛ هنگ کنگ
 ،SARچین؛ قزاقستان؛ کویت؛ موریتانی؛
موریس؛ نیجریه؛ پاکستان؛ سیشل؛ سورینام

موریتانی بخش جدیدی در وب سایت دولت ایجاد کرده که حاوی اطالعات در مورد خدمات ارائه

ارتقاء بهرهوری اجرایی

آنتیگوا و باربودا؛ کاستاریکا؛ گایانا؛
کویت؛ نیجریه؛ فدراسیون روسیه؛ رواندا؛
عربستان سعودی؛ سنگال؛ تاجیکستان

رواندا زمان برای انتقال دارایی را با کاهش زمان الزم برای انجام جستجوی عنوان و ثبت نام ،از 08
روز به  7روز کاهش داد.

کاهش مالیات یا هزینهها

بنین؛ کرواسی؛ اندونزی؛ موریس؛ میانمار؛
نیجر؛ سنگال؛ ترکیه

نیجر هزینه ثبت را کاهش داد و به طور موثر هزینه ثبت دارایی را  ٪05کم نمود .ترکیه با کاهش
هزینه ثبت انتقال دارایی از  ٪4به  ٪3اقدام به تسهیل ثبت مالکیت کرد.

ارتقاء قابلیت اطمینان زیرساختها

هنگ کنگ  ،SARچین؛ رومانی؛ صربستان؛
سیشل؛ تایلند

مالکیت

شده در رابطه با ثبت زمین است .قزاقستان طرحهای مربوط به امالک مزروعی در آلماتی را در
دسترس عموم قرارداده و اقدام به انتشار آمار اختالفات ارضی  81کرده است.
عربستان سعودی سیستمی آنالین برای بررسی مالکیت داراییها و کنترل بدهی آنها ایجاد کرد.

صربستان و تایلند اعتبار سیستمهای مدیریت زمین خود را با اجرای یک سیستم اطالعات جغرافیایی
بهبود بخشیدند .هنگ کنگ  ،SARچین ،اطالعات ثبت شده توسط اداره زمین 80را با دفتر ثبت
اسناد زمین 88مرتبط کرد .رومانی سیستم رزرو زمین را در بخارست دیجیتالی کرد.

18

The Utility
Security deposit
20
land disputes
21
Lands Department
22
Land Registry
19
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موضوع

نوع فعالیت

اقتصادها

برخی از اقدامات مهم

بهبود دسترسی به مکانیسم رفع اختالفات
ارضی

ارمنستان؛ برونئی دارالسالم؛ قزاقستان؛ عربستان
سعودی

ارمنستان ،برونئی دارالسالم ،قزاقستان و عربستان سعودی مکانیسم اختالفات ارضی را
از طریق انتشار آمار پروندههای مرتبط با زمین در دادگاه بدوی قابل دسترستر ساختند.

بالروس؛ برونئی دارالسالم؛ جمهوری قرقیزستان؛
مالزی؛ مغولستان؛ نپال؛ نیجریه؛ فدراسیون روسیه؛
ساموآ؛ ترکیه؛ کرانه غربی و غزه؛ زامبیا

زامبیا از طریق تصویب قانونی جدید در مورد معامالت امن که یک ثبت وثیقه مدرن و متمرکز ایجاد
می کند ،امکان دسترسی به اعتبار را بهبود داد.

برونئی دارالسالم؛ مغولستان؛ نپال؛ نیجریه؛
ساموئل؛ کرانه باختری و غزه؛ زامبیا

کرانه باختری و غزه ،دسترسی به اعتبار را از طریق تصویب توثیق (رهن) منافع 84در قانون اموال
منقول 85افزایش داده است .قانون جدید در معامالت امن یک سیستم معامالتی مطمئن و کاربردی را
پیاده سازی می کند .این قانون ،معادلهای کاربردی برای وامهایی که با دارایی منقول تضمین شدهاند،
وضع میکند؛ مانند لیزینگ مالی و فروش مشروط حفظ مالکیت.86

ایجاد سیستم یکپارچه و مدرن ثبت
برای داراییهای منقول

تحکیم حقوق

وثیقه83

معرفی سیستم مبادالتی امن و کاربردی

قانونی
اعتبارگیرندگان
و
اعتباردهندگان

اجازه تشریح عمومی داراییهایی که میتوانند
به عنوان وثیقه استفاده شوند

آلبانی؛ تایلند؛ کرانه باختری و غزه

توسعه طیف داراییهای منقولی که میتواند به
عنوان وثیقه استفاده شود

تایلند؛ ویتنام

اعطای حق اولویت مطلق به بستانکاران امن
(وامگیرندگانی که وثیقه داشتهاند) یا اجازه
اجرای مقرره خارج از دادگاه87

آلبانی؛ برونئی دارالسالم؛ هند؛ کوزوو؛
ماالوی؛ تایلند؛ ترکیه؛ کرانه باختری و غزه

آلبانی قوانین جدیدی را اجرا میکند که اجازه تشریح عمومی داراییهایی که میتواند به عنوان وثیقه
مفروض شود ،را میدهد.
تایلند قانونی را تصویب کرده که طیف داراییهایی که میتواند به عنوان وثیقه برای تضمین وام مورد
استفاده قرار گیرد را گسترش میدهد.
ترکیه قانونی را تصویب کرد که اجازه اجرای مقرره در خارج از دادگاه را میدهد.

23

Collateral registry
24منظور از توثیق (رهن) منافع ( )Interest Securityنوعی تمایل و حقی است که نسبت به اموال شخصی به وجود میآید یا هرگونه ضمیمهای است که اجرا و پرداخت قرارداد را تضمین می کند (بر اساس ماده  9کد تجاری آمریکا -
باقری و چالشتری)0990،
25
Moveable Property Act
26
Retention of title
27
Out-of-court enforcement
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نوع فعالیت

موضوع

اعطای معافیت به بستانکاران امن
(وامگیرندگانی که وثیقه داشتهاند) ،از توقف
خودکار 82در امور ورشکستگی
تاسیس اداره وام و اعتبار 31و دفتر ثبت
اعتبارات  30جدید
بهبود چارچوب قانونی برای گزارش اعتبارات
بهبود
اشتراکگذاری
اطالعات
اعتباری29

گسترش دامنه اطالعات جمعآوری شده و
گزارش شده توسط اداره وام و اعتبار و دفتر
ثبت اعتبارات (دو موسسه اصلی گزارشدهی
اعتبارات)

برخی از اقدامات مهم

اقتصادها

کوزوو قانون ورشکستگی جدیدی را تصویب کرد که طی مدت توقف خودکار حمایتهایی را برای
بستانکاران امن در نظر میگیرد.

هند؛ کوزوو؛ تایلند
بورکینافاسو؛ کامرون؛ گینه بیسائو؛ اندونزی؛ عراق؛
اردن؛ ماالوی؛ اسلوونی؛ توگو
آذربایجان؛ بنین؛ جیبوتی؛ گینه بیسائو؛ قرقیزستان
جمهوری میانمار؛ ترکیه
بوتان؛ جمهوری اسالمی ایران؛ کنیا؛ هلند

اندونزی با راهاندازی اداره وام و اعتبار جدید ،دسترسی به اطالعات اعتباری را بهبود بخشیده است.
جیبوتی دسترسی به اطالعات اعتباری را با تصویب یک قانون که به ایجاد سیستم اعتباری جدید
میپردازد ،بهبود داده است.
در بوتان ،دو شرکت تاسیساتی (برق و آب) اقدام به ارسال اطالعات مثبت و منفی حسابهای مشتریان
(پرداخت به موقع یا دیرکرد در بازپرداخت آنها) به اداره وام و اعتبار کردند.

معرفی امتیازات اداره وام و اعتبار و دفتر ثبت
اعتبارات به عنوان یک خدمت ارزش افزوده

نیجریه؛ قطر؛ امارات متحده عربی

در امارات متحده عربی اداره وام و اعتبار به عنوان یک خدمت ارزش افزوده ،38شروع به ارائه امتیاز
اعتباری مشتریان به بانکها و موسسات مالی کرد تا برای ارزیابی اعتبار وام گیرندگان به آنها کمک
کند.

تضمین حق قانونی وامگیرندگان برای بررسی
اطالعات

نیجریه؛ سوازیلند

سوازیلند قانون اعتباری مصرفکننده  33 8106را تصویب کرد که این قانون تامین حقوق
وامگیرندگان را برای بررسی اطالعات شخصی آنها تضمین میکند.

28در قانون ورشکستگی برخی کشورها ،توقف خودکار ) (Automatic Stayحکمی خودکار بوده که اقدامات بستانکاران برای جمعآوری بدهیها از بدهکاری که ادعای ورشکستگی کرده را متوقف میکند.
29به اشتراکگذاری اطالعات اعتباری ( ،)Credit Information Sharingفرایندی است که در آن اعتباردهندگان (مانند بانکها ،موسسات مالی خرد و  )...به تبادل اطالعات مربوط به وامهای معوق میپردازند.
30
Credit bureau



Credit registry

31

Value-added service
Consumer Credit Act 2016

32
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تقویت حمایت
از
سرمایهگذاران
خرد

تسهیل
پرداخت

نوع فعالیت

اقتصادها

گسترش پوشش اطالعاتی وام گیرندگان
به وسیله اداره وام و اعتبار یا دفتر ثبت
اعتبارات

ماداگاسکار

در ماداگاسکار ،دفتر ثبت اعتبارات برای موسسات خرد مالی با ثبت اعتبارات برای بانکها ادغام شد
که این امر موجب گسترش فهرست تعداد وامگیرندگانی شد که اطالعات آنها به همراه سابقه وامگیری
طی پنج سال گذشته در پایگاه اطالعاتی دفاتر ثبت ،درج شده است.

افزایش نقش سهامداران در مدیریت شرکت

آذربایجان؛ بوتان؛ برونئی دارالسالم؛ جیبوتی؛
جمهوری عربی مصر؛ فرانسه؛ گرجستان؛ اندونزی؛
قزاقستان؛ لیتوانی؛ مالزی؛ نپال؛ رواندا؛ عربستان
سعودی؛ تایلند؛ ازبکستان

لیتوانی قانونی را تصویب کرد که مستلزم افشای اطالعات در مورد مدیران هیئت مدیره ،بعالوه
اطالعات اولیه در مورد استخدام اولیه آنها است.

افزایش دسترسی به اطالعات مرتبط با
اقدامات سهامداران

کاستاریکا؛ جیبوتی؛ گرجستان؛ قزاقستان؛
لوکزامبورگ؛ رواندا؛ تایلند

لوکزامبورگ قوانینی را تصویب کرد که به سهامدارانی که حداقل  01درصد سرمایه شرکت را در
اختیار دارند ،اجازه دسترسی به اطالعات شرکت و بازرسی اسناد معامالتی قبل از دادخواست داده
میشود.

افشاء34

برخی از اقدامات مهم

اطالعات شرکتها برای
الزامات
معامالت با اشخاص وابسته35

کاستاریکا؛ جیبوتی؛ هند؛ عربستان سعودی؛ اوکراین

کاستاریکا قوانینی را تصویب کرد که براساس آن اعضای هیئت مدیرهای که در معامالت پیشنهادی
منافع شخصی دارند به طور شفاف آن را افشا کرده و در تصمیم گیری شرکت نکنند.

افزایش مسئولیتپذیری 36مدیر

جیبوتی؛ هند؛ لوکزامبورگ؛ پاکستان

جیبوتی قانونی تصویب کرده که در صورت انجام معامله غیرمنصفانه شرکت با اشخاص ذینفع،
مدیران ذینفع (همچنین سایر اعضای هیئت مدیره) مسئولیت آن را برعهده گیرند و ملزم به بازپرداخت
سود حاصل از معامله باشند.

معرفی یا توسعه سیستمهای الکترونیکی

بوتسوانا؛ برونئی دارالسالم؛ السالوادور؛ هند؛
اندونزی؛ کنیا؛ لیتوانی؛ مالدیو؛ مراکش؛
نیوزلند؛ فیلیپین؛ رواندا؛ عربستان سعودی؛

السالوادور تمام مالیاتدهندگان حوزه کسب و کار را موظف به تشکیل پرونده ساالنه اظهارنامه
مالیاتی 37خود با استفاده از یکی از روشهای الکترونیکی موجود (نرم افزار  DETیا پردازش
آنالین)کرده است .در این کشور همچنین سیستم پردازش و پرداخت آنالین مالیات ادغام شده است.

 34منظور از افشا ( )Disclosureانتشار کلیه اطالعات مربوط به یک شرکت است که ممکن است تصمیمات سرمایهگذاری را تحت تاثیر قرار دهد.
 35معامالت با اشخاص وابسته ( )Related-party transactionsمعاملهای است که یک طرف معامله بتواند مدیریت یا سیاستهای عملیاتی طرف دیگر را به حدی تحت نفوذ قرار دهد که طرف دیگر نتواند منافع خود را به طور
کامل اعمال کند.
36
Liability
37
Income tax return
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اروگوئه؛ ازبکستان؛ ویتنام؛ زامبیا

مالیاتها
کاهش نرخ مالیات بر سود

ژاپن؛ نروژ

ژاپن الیحه اصالح مالیات را در تاریخ  5فوریه  ،8106تصویب کرد ،که این امر نرخ مالیات بر درآمد
شرکتها در سطح ملی را از  ٪8555به  ٪8351در سال مالیاتی از  0آوریل  8105به بعد کاهش داد.

کاهش مالیات های نیروی کار و مشارکتهای
اجباری

بلژیک؛ فرانسه؛ ایتالیا؛ ژاپن؛ اوکراین

اوکراین در سال  8106نرخ ثابت  88درصد را برای سهم تامین اجتماعی )"USC" the( 32که توسط
کارفرمایان پرداخت می شود ،معرفی کرد که جایگزین نرخهای متمایز قبلی (که از  ٪36576تا ٪4157
متغیر بوده) شده است.

کاهش مالیات به استثنای مالیات بر سود و کار31

باهاما؛ اندونزی؛ تایلند؛ زامبیا

سادهسازی فرآیندهای پرداخت مالیات یا کاهش
تعداد پرداخت یا تشکیل پروندههای مالیاتی

چین؛ هند؛ ایتالیا؛ نیجریه؛ موریتانی؛ پاالئو؛ اوکراین

هند در سال  8106برای استاندارد کردن روشهای محاسبه درآمد مشمول مالیات و دیگر استانداردهای
حسابداری« ،استانداردهای محاسبه و انتشار درآمد ( »)ICDS40را معرفی کرد .دادههای جمعآوری
شده در هند به واسطه استفاده از نرم افزار «برنامه ریزی منابع سازمانی مدرن» ( )ERP40مکانیزهتر
(خودکارتر) شد.

معرفی سیستم حسابرسی مالیاتی مبتنی بر
ریسک

السالوادور؛ تایلند

تایلند در سال  8106سیستم مکانیزه مبتنی بر ریسک را برای گزینش شرکتهای مشمول حسابرسی
یا ارزیابی مالیاتی اجرا کرده است .این سیستم موارد خوداظهاری 48که دارای یک خطا یا کسر پرداخت
بدهی مالیاتی باشند را نشاندار نمی کند.

اندونزی در سال  8106نرخ مالیات بر سود سرمایه را را از  ٪5به  ٪855کاهش داد.

38کار فرمایان در اوکراین مسئول پرداخت کمکهای اجتماعی ( )98 the Unified Social Contributionیکپارچه هستند .این نرخ درصدی از درآمد خالص (حقوق و مزایای پرداخت شده به کارکنان) است.
39

Profit tax and labor taxes
Income Computation and Disclosure Standards
41
Enterprise resource planning
42
Self-reporting
40
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اقتصادها

برخی از اقدامات مهم

معرفی محدودیت زمانی برای پردازش
بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده

سنگال

در سنگال تغییراتی انجام شد؛ مبتنی بر اینکه طبق قانون ،باید بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده ظرف
 11روز از زمانی که اداره مالیات اسناد را از مالیاتدهندگان دریافت میکنند پرداخت شود و درخواست
برای بازپرداخت اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده باید طی  31روز از زمان ثبت درخواست ،توسط دولت
ترتیب اثر داده شود.

معرفی یا بهبود ارائه و پردازش الکترونیکی
اسناد برای صادرات

معرفی یا بهبود ارائه و پردازش الکترونیکی
اسناد برای واردات

بولیوی؛ برزیل؛ برونئی دارالسالم؛ کیپ ورد
کامرون؛ اندونزی؛ جامائیکا؛ کنیا؛ ماالوی؛ موریس؛
عمان؛ پاکستان؛ سری النکا؛ سوازیلند؛ ویتنام؛ زامبیا

بهبود حمل و نقل و تقویت زیرساختهای
بنادر برای صادرات

آنگوال؛ هند؛ مالزی؛ موریتانی؛ موریس؛ موزامبیک؛
پاکستان؛ قطر؛ فدراسیون روسیه؛ سنگاپور؛ اوگاندا

بهبود حمل و نقل و تقویت زیرساختهای
بنادر برای واردات

آنگوال؛ هند؛ مالزی؛ موریتانی؛ موریس؛
پاکستان؛ قطر؛ فدراسیون روسیه؛ سنگاپور

تسهیل رویههای گمرکی برای واردات و
صادرات

بوتسوانا؛ برونئی دارالسالم؛ السالوادور؛ اتیوپی؛ هند؛
موریتانی؛ موریس؛ سائوتومه و پرنسیپ ؛ عربستان
سعودی؛ سیرا لئون؛ ویتنام

تسهیل تجارت
فرامرزی

بولیوی؛ بوتسوانا؛ برزیل؛ برونئی دارالسالم؛
کابو ورد؛ کامرون؛ ماالوی؛ موریس؛ عمان؛ پاکستان؛
را کاهش داد .زامبیا با اجازه پرداخت الکترونیکی ،سیستم مدیریت گمرکی خود را در سراسر کشور
سیرا لئون؛ سری النکا؛ سنت کیتس و نویس؛ سوازیلند؛
گسترش داد.
تایوان ،چین؛ اوگاندا؛ ویتنام؛ زامبیا
بولیوی سیستم گمرکی اتوماتیک ( )SUMA43خود را ارتقا داد و زمان انطباق اسنادی برای صادرات

با توجه به پیشرفتهای انجام شده در سیستمهای گمرکی الکترونیکی مربوط به کیپ ورد (دماغه
سبز) و کنیا هر دو زمان انطباق اسنادی واردات خود را به  84ساعت کاهش دادند .برزیل با ارتقاء
سیستم الکترونیکی ،تجارت فرامرزی خود را سرعت بخشید و بوسیله ادغام تعرفههای گمرکی ،سازمان-
های اجرایی و مالیاتی زمان انطباق اسنادی واردات خود را به  78ساعت رسانید.
آنگوال بندر لوواندا را بازسازی کرد که براساس آن فرآیندهای رسیدگی بهبود و زمان انطباق مرزی
کاهش یافت .فدراسیون روسیه یک بندر عمیق آبی را در ساحل خلیج فنالند باز کرد که باعث
افزایش رقابت و کاهش هزینه انطباق مرزی در بندر سنت پترزبورگ شد.
قطر با گشودن بندر حمد اقدام به تسهیل تجارت فرامرزی خود نمود .توسعه بنادر موجود در سنگاپور
و مالزی فرآیند رسیدگی به پایانهها را بهبود بخشید.
السالوادور تعداد ماموران گمرکی خود را برای ترخیص و بازرسی افزایش داد که این امر موجب
کاهش زمان انطباق مرزی شد .موریتیوس تعداد بازرسیهای اتفاقی را کاهش داد که منجر به کاهش
زمان انطباق مرزی صادرات و واردات به  01ساعت شد.

Automated customs system
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اعمال تغییرات قابل توجه در آیینهای دادرسی
مدنی 44قابل اجرا یا قانون اجرایی

گویان؛ قزاقستان؛ نیکاراگوئه؛ سنگال؛ صربستان؛
جمهوری اسلواکی؛ اسپانیا؛ ویتنام

نیکاراگوئه و جمهوری اسلواکی هر کدام یک قانون جدید دادرسی مدنی را معرفی کردند.
صربستان یک قانون اجرایی جدید تصویب کرد که مسئولیت عوامل اجرایی را گسترش داده و شفافتر
می کند .اسپانیا هزینههای تشکیل پروندههای جدید را کاهش داد.

توسعه اتوماسیون دادگاهی با معرفی پرداخت
الکترونیکی و یا انتشار داوریها

آذربایجان؛ مجارستان؛ موریتانی؛ رواندا؛
تایلند

تسهیل
اجرای
قراردادها

سهولت

آذربایجان ،مجارستان و تایلند الگویی برای پرداخت هزینهها به صورت الکترونیکی اجرا کردند.
موریتانی و رواندا تصمیمات اتخاذ شده در تمام سطوح پروندههای تجاری را در دسترس عموم قرار
دادند.
هند امکان تولید گزارشهای اندازهگیری عملکرد را معرفی کرد .برونئی دارالسالم ،نامیبیا و

معرفی یا گسترش سیستم مدیریت پرونده
الکترونیکی

برونئی دارالسالم؛ هند؛ نامیبیا؛ عربستان سعودی

استقرار تشکیل پرونده الکترونیکی

نامیبیا؛ سوئیس؛ تایوان ،چین

معرفی یا توسعه دادگاه تجاری تخصصی

بوتان

بوتان بخش ویژهای برای حل اختالفات تجاری ایجاد کرد.

گسترش چارچوب شیوههای جایگزین حل
اختالف45

ویتنام

ویتنام قانون جدیدی را تصویب کرد که میانجیگری داوطلبانه را اجرایی کند.

افزایش احتمال موفقیت در سازماندهی مجدد

حلوفصل
ورشکستگی
معرفی فرایند بازسازی جدید

عربستان سعودی ،سیستمهای مدیریتی مورد استفاده در پروندههای الکترونیکی را معرفی کردند.
نامیبیا ،سوئیس ،تایوان و چین ،سیستم های ثبت الکترونیکی را برای پرونده های تجاری معرفی
کردند که به وکال اجازه میدهد احضاریه اولیه را به صورت آنالین ثبت کنند.

آذربایجان؛ کابو ورد؛ جمهوری دومینیکن؛
گرجستان؛ گرانادا؛ هند؛ کوزوو؛ لیبریا؛ ماالوی؛
پاناما؛ تایلند؛ امارات متحده عربی
کیپ ورد؛ جمهوری دومینیکن؛ گرنادا؛ هند؛
کوزوو؛ لیبریا؛ ماالوی؛ پاناما؛ سنگاپور؛
امارات متحده عربی

کیپ ورد امکان تأمین مالی جدید پس از شروع فرایندهای ورشکستگی را برای بدهکاران فراهم و
قوانین اولیه مربوطه را معرفی کرد.
امارات متحده عربی امکان سازماندهی مجدد نهادهای تجاری را به عنوان جایگزینی برای انحالل
کسب و کار ،معرفی کرد.

)The Civil Procedure Rules (CPR
45شیوههای جایگزین حل اختالف ( )resolution dispute Alternativeبه شیوههایی اطالق می شود که جایگزین رسیدگی قضایی شده و هدف آن ،حل سریع دعاوی به وسیله اشخاص خصوصی است.
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تحکیم حقوق بستانکاران

آذربایجان؛ کیپ ورد؛ جمهوری دومینیکن؛
گرجستان؛ گانادا؛ کوزوو؛ لیبریا؛ پاناما

جمهوری دومینیکن ،این حق را به طلبکاران داده که بتوانند به تصمیمات ویژهای که توسط عوامل
ورشکستگی اتخاذ میشود .،مانند فروش قابل توجه دارایی بدهکار در جریان دادرسی ورشکستگی،
اعتراض کنند.

بهبود مقررات مربوط به عقد قراردادها  46در
طول فرآیند ورشکستگی

آذربایجان؛ کابو ورد جمهوری دومینیکن؛
گرجستان؛ کوزوو؛ لیبریا؛ ماالوی؛ پاناما؛
امارات متحده عربی

لیبریا اجازه اجتناب از معامالت ترجیحی 47و کم ارزشگذاری شده را که پیش از شروع فرایندهای
ورشکستگی منعقد میشوند ،صادر کرد.

تنظیم حرفه مدیران ورشکسته

هند؛ لیبریا؛ ماالوی؛ پاناما

تغییر قوانین استخدام و دوره کارآموزی

فنالند؛ مغولستان؛ پورتوریکو (ایاالت متحده)

پورتوریکو (ایاالت متحده) طول دوره کارآموزی را برای کارمندان ثابت که پس از قانون انعطاف
پذیری و تبدیل کار (TLFA)42استخدام شدهاند ،افزایش داده است.

اصالح مقررات ساعت کاری

آلبانی؛ بوسنی و هرزگوین؛ دموکراتیک
جمهوری کنگو؛ کیریباتی؛ تایوان ،چین؛
تاجیکستان

کیریباتی برای تعداد ساعات کاری در روز و حداکثر تعداد روزهای کاری در هفته مقرراتی را تنظیم
کرده است.

تغییر هزینهها و قوانین برکناری از شغل

باهاما؛ کیریباتی؛ پورتوریکو (ایاالت متحده)؛
سنگاپور؛ تاجیکستان

سنگاپور مقرراتی تصویب کرد که براساس آن کارفرمایان ملزمند هنگامی که کار یک گروه  1نفره
از کارگران پایان می یابد و از کار برکنار می شوند ،به وزارت کار 41اطالع دهند.

ماالوی حرفه مدیران ورشکسته ،از جمله وظایف ،قدرت و مسئولیتهایشان را تنظیم کرد.

46

Treatment of Contracts
47معامالت ترجیحی ( )preferential transactionیا ترجیح غیر منصفانه زمانی اتفاق میافتد که شرکتی دقیقاً پیش از ورود به فرایند ورشکستگی ،بدهی خود به یکی از طلبکاران را ،پیش از سایر طلبکاران ،پرداخت کند.
48
Transformation and Labor Flexibility Act
49
Ministry of Manpower
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نوع فعالیت
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اصالح قانون استخدام برای حمایت از کارگر و
برخورداری از مزایای اجتماعی

آلبانی؛ کلمبیا؛ جمهوری دومینیکن؛ هند؛
کیریباتی؛ لتونی؛ پاراگوئه؛ پورتوریکو (ایاالت متحده)؛
ایاالت متحده

ایاالت متحده (لس آنجلس) حکم مرخصی استعالجی با حقوق 51را صادر کرد که براساس آن طبق
درخواست کتبی یا شفاهی کارمند ،اجازه حداکثر  6روز مرخصی استعالجی با حقوق در سال به وی داده
میشود.

طاهره کریمی دستنابی
دی ماه 1392

Paid Sick Leave Ordinance
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