بررسی نماگر شروع کسبوکار شاخص
سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی و
ارائه راهکارهای بهبود نماگر

درباره نماگر شروع کسب و کار

نماگر شروع کسب وکار یکی از ده نماگر شاخص سهولت انجام کسبوکار میباشد که تعدداد
مراحل ،زمان ،هزینه و حداقل سرمایه مورد نیاز را بدرا تسسدیر رسدمی یدک شدرکت بدا

درباره نماگر شروع
کسب و کار

مسئولیت محدود با اندازه کوچک و یا متوسط در بزرگترین شهر تجار هر کشور اندازهگیر
میکند.
برا

ساختن دادهها در تمامی کشورها ،مفروضاتی در مورد کسبوکار و مراحل

درنظر گرفته میشود .فرض بر این است که هرگونه اطالعات مورد نیاز به راحتی در
دسترس است و کارآفرین هیچ گونه رشوها پرداخت نمیکند.

روششناسی نماگر شروع کسب و کار
مؤلفهها نماگر شروع کسب و کار
مراحل قانونی شروع و اجرا رسمی فعالیت یک شرکت (تعداد)







روش شناسی نماگر
شروع کسب و کار

قبل از ثبتنام (برای مثال تأیید صحت نام و یا رزرو ،گواهی محضری و رسمی)
ثبتنام در بزرگترین شهر تجاری کشور
فرآیند پس از ثبتنام (برای مثال ثبتنام تأمین اجتماعی ،مُهر شرکت)
اخذ اجازه از همسر برای شروع یک کسبوکار ،خروج از خانه برای ثبت شرکت
اخذ هر سند خاص جنسیتی برای ثبت شرکت و اداره آن و یا کارت شناسایی ملی

زمان مورد نیاز برا کامل کردن هر مرحله (به ازا هر روز)






زمان شامل جمعآوری اطالعات نمیشود.
هر مرحله از یک روز مجزا شروع میشود (دو مرحله نمیتوانند همزمان شروع شوند).
مراحلی که کامالً آنالین انجام میشوند ،نیم روز درنظرگرفته میشود.
مراحل طوری درنظر گرفته شدهاند که زمانی که فررد سرند نهرایی را دریافرت میکنرد ،ثبرت
تکمیل شده است.

هزینه مورد نیاز برا تکمیل هر مرحله (درصد از درآمد سرانه)

 فقط هزینههای رسمی و اداری ،بدون درنظر گرفتن هیچ رشوهای
 بدون هزینههای تخصصی ،مگر اینکه طبق قانون یا به طور معمول در فعالیتی به کرار گرفتره
شود.

 .4-2-2حداقل سرمایه پرداختی (درصد از درآمد سرانه)

 وجوه سپرده در بانک و یا پرداخت شده به شخص ثالث قبل از ثبتنام و یا تا سره مراه بعرد از
ایجاد شخصیت حقوقی

وضعیت ایران در نماگر شروع کسب و کار
امتیاز

وضعیت ایران در
نماگر شروع کسب و
کار

رتبه

67/79

85/5

2019

2018

173

97

 در مؤلفهها نیرز تعداد مراحل از 8/5به 10/5مرحلره و زمران از 15/5بده 72/5روز
افزایش یافته است.
 دلیل عمده افزایش زمان درگزارش کسبوکار سال  2019میالدی به سدازمان امدور
مالیاتی برا مرحله اطالعرسانی به این سازمان در خصوص شروع فعالیتها
اقتصاد و اخذ تسییدیه و دریافت کد اقتصداد  ،اداره ثبدت شدرکتها بررای
مرحله اخذ دفاتر پلمپ شده حسابدار پدر از تداریث ثبدت ندام شدرکت و
همچنرین رزرو ،ثبت و پرداخت هزینه ثبت شرکت و سدازمان تسمیناجتمداعی
برای مرحله ثبتنام کدارگران در سدازمان تسمیناجتمداعی از طریدک تشدکیل
پرونده برا همه کارمندان در اداره کار و اخذ کد کارگاه بازمیگردد.

مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه منا
 جایگاه ایران در این نماگر در میان  20کشور منطقه منا ،پس از کشورهایی همچون امرارات

(رتبه  ،)25عمان (رتبه  ،)37اردن (رتبه  ،)106در رتبه نوزدهم میباشد .این در حالی است
که سال گذشته جایگاه ایران رتبه ششم منطقه بوده است.

وضعیت ایران در
نماگر شروع کسب و
کار

نماگر شروع کسب و کار در ایران
سازمانها و دستگاهها متولی:

دستگاههایی از قبیل
•

اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجار

•

سازمان امور مالیاتی کشور

وضعیت ایران در

•

نیرو انتظامی جمهور اسالمی ایران

نماگر شروع کسب و

•

قوه قضائیه

•

سازمان تسمین اجتماعی

•

بانک مرکز

کار

مهمترین دستگاههای مسئول در حوزه نماگر شروع کسبوکار هستند.

جزئیات فرایندهای شروع کسبوکار
 .1اخذ اجازه از شوهر برا شروع فعالیت اقتصاد (صرفاً برای زنان متأهل) (یرک روز
و بدون هزینه)
 .2اخذ گواهی عدم سوءپیشینه ( 7الی  10روز با هزینهای به مبلغ  200هزار ریرال (50
هزار ریال بابت سابقه کیفری و  150هزار ریال به حساب وزارت دادگستری در تهران))

وضعیت ایران در
نماگر شروع کسب و
کار

*  .3رزرو یک نام منحصر بهفرد برا شرکت :این مرحله همزمان با مرحله قبل از خود

انجام میشود 3( .الی  4روز و هزینه آن در مرحله  5پرداخت میشود).
 .4ثبت در اداره ثبت شرکتها ( 5روز و هزینه آن در مرحله  5پرداخت میشود).
*  .5پرداخت هزینهها جستجو و رزرو نام و هزینه ثبدت :ایرن مرحلره همزمران برا
مرحله قبل از خود انجام میشود( .یک روز و با هزینهای به مبلغ  525هزار ریال برای ثبرت
و  40هزار ریال برای جستجو و رزرو نام)
 .6انتشار آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیراالنتشدار منت دب (2
الی  3روز و با هزینهای به مبلغ  140هزار ریال برای روزنامههای رسرمی و  240هرزار ریرال

برای روزنامههای کثیراالنتشار)

جزئیات فرایندهای شروع کسبوکار
 .7اطالعرسانی به سازمان امور مالیداتی ( )STAOدرخصروص شرروع فعالیتهرای
اقتصادی ،اخذ تأییدیه از STAOو دریافت کد اقتصادی ( 25روز و بدون هزینه)

.8
وضعیت ایران در
نماگر شروع کسب و
کار

ثبتنام برا مالیات بر ارزش افزوده ( 30روز و بدون هزینه)

*  .9اخذ دفاتر پلمپ شده حسابدار ظرف  30روز پر از تداریث ثبدت :ایرن
مرحله همزمان با مرحله قبل از خود انجام میشود 14( .روز و با هزینهای به مبلغ 100

هزار ریال)
*  .10پرداخت حک تمبر گواهی سهام در فاصله زمدانی  60روز پدر از تداریث
ثبت شرکت :این مرحله همزمان با مرحله قبل از خود انجرام میشرود( .یرک روز و برا
هزینهای معادل  05/0درصد از ارزش اسمی سرمایه سهام پذیرهنویسی شده)
*  .11ثبتنام کارگران در سازمان تسمین اجتماعی از طریق تشکیل پرونرده بررای
همه کارمندان در اداره کار و اخذ کد کارگاه :این مرحله همزمان با مرحله قبل از خود
انجام میشود 13( .روز و بدون هزینه)

ارائه راهکارها و پیشنهادات اصالحی
 .1الزامی بودن اخذ گواهی عدم سوءپیشینه برا شروع یک کسب وکار در ایران
منجر به این موضوع شده که یک مرحله  7الی  10روزه با هزینه  200هزار ریالی به
زمان شروع کسبوکار در ایران افزوده شود .بر اساس بند (ب) ماده ( )2تصویبنامه

شماره /23110ت53079ه مورخ  01/03/1396هیست محترم وزیران ،امکان استعالم
برخط و الکترونیکی گواهی عدمسوءپیشینه برا دستگاهها اجرایی تصریح شده
است .با توجه به اینکه دریافت گواهی عدم سوء پیشینه بر اساس دو ب شنامه

داخلی در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور میباشد میتواند با دستور و ابالغ
رییر سازمان ثبت اسناد و امالک کشور حذف گردد.

ارائه راهکارها و پیشنهادات اصالحی

 .2مرحله رزرو یک نام منحصر بهفرد برا

شرکت به طور کامل الکترونیکی و در لحظه

توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات تجار انجام نمیشود و در عمل  3الی  4روز به طول
میانجامد .این در حالی است که بسترها الزم برا رزرو نام شرکت در لحظه و به صورت

برخط در ایران فراهم است.

ارائه راهکارها و پیشنهادات اصالحی
 .3مدت زمان  55روزه برا مرحله اطالعرسانی به سازمان امور مالیاتی درخصوص شروع
فعالیتها اقتصاد  ،اخذ تسییدیه از سازمان و دریافت کد اقتصاد و مرحله ثبتنام برا

مالیات بر ارزش افزوده به دلیل برخط نبودن تمامی این مراحل بوده است .در این ارتباط
هماهنگیها بین دستگاهی انجام پذیرفته است به گونها که در حال حاضر مرحله ثبت
شرکت و پیشثبت نام مالیاتی و اخذ کد رهگیر از سازمان امور مالیاتی به طور همزمان از

طریک درگاه الکترونیکی ثبت شرکتها انجام خواهد شد .این موضوع طی مراسمی توسط
وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی و سایر مقامات ذ ربط در تاریث  11/12/1397رونمایی
گردید.

ارائه راهکارها و پیشنهادات اصالحی

 .4وجود فیزیکی دفاتر پلمپ شده حسابدار

علت اصلی طوالنی شدن زمان این

مرحله معادل  14روز شده است .حذف اخذ فیزیکی دفاتر میتواند منجر به بهبود
قابل مالحظها

در رتبه و امتیاز این نماگر شود .با این وجود چنانچه حذف کامل

دفاتر فیزیکی در کوتاهمدت امکان پذیر نباشد ،پیشنهاد میشود زمان  14روزه برا

این مرحله کاهش یابد.

ارائه راهکارها و پیشنهادات اصالحی
 .5در مورد زمانبر بودن مرحله ثبتنام کارگران در سازمان تسمین اجتماعی و اخذ
کد کارگاهی که مدت زمان  13روز برا آن درنظر گرفته شده است الزم به توضیح
است که علت اصلی این امر برخط نبودن مراحل آن میباشد .در این ارتباط
هماهنگی الزم برا مرحله ثبت نام کارگران در سازمان تسمین اجتماعی و اخذ کد
کارگاهی به صورت همزمان از طریک درگاه الکترونیکی ثبت شرکتها انجام گرفت و
در حال حاضر عملیاتی شده است( .این موضوع نیز در تاریث  11/12/1397رونمایی
شده است)

اثرات اجرایی شدن اقدامات صورتگرفته و راهکارهای
پیشنهادی بر بهبود نماگر شروع کسبوکار
اقدام اصالحی

تسثیر اصالح بر مؤلفهها نماگر

تسثیر اصالح تسثیر اصالح
بر رتبه
بر امتیاز
نماگر
نماگر

کاهش زمان مرحله  2از  7الی 10روز به  0روز (حذف مرحله)
رتبه
افزایش امتیاز ارتقا
حذف دریافت فیزیکی"اخذ گواهی عدم -کاهش هزینه از  200000ریال به
از  79/67به نماگر از 173
صفر (حذف مرحله)
سوءپیشینه"
به 167
79/70
کاهش زمان کل از  5/72روز به 5/66روز

اثرات اجرایی شدن اقدامات صورتگرفته و راهکارهای
پیشنهادی بر بهبود نماگر شروع کسبوکار

اقدام اصالحی

الکترونیکی نمودن"اطالعرسانی به سازمان
امور مالیاتی در خصوص شروع فعالیتها
اقتصاد  ،اخذ تسییدیه از سازمان امور مالیاتی
و دریافت کد اقتصاد " از طریک پنجره واحد
اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجار

تسثیر
اصالح بر
تسثیر اصالح بر مؤلفهها
نماگر
امتیاز
نماگر
افزایش
کاهش زمان مرحله  7از  25امتیاز از
روز به  5/0روز و کاهش زمان
کل از  5/72روز به  48روز  79/67به
94/73

تسثیر اصالح
بر رتبه
نماگر
رتبه
ارتقا
نماگر از 173
به 160

اثرات اجرایی شدن اقدامات صورتگرفته و راهکارهای
پیشنهادی بر بهبود نماگر شروع کسبوکار

اقدام اصالحی

تسثیر اصالح بر مؤلفهها
نماگر

تسثیر اصالح تسثیر اصالح
بر امتیاز

بر رتبه

نماگر

نماگر

ثبت نام برا مالیات بر ارزش افزوده به صورت کاهش زمان مرحله  8از  30افزایش امتیاز ارتقا

رتبه

الکترونیکی و از طریک پنجره واحد اداره کل روز به  5/0روز و کاهش زمان از  79/67به نماگر از 173
ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجار

کل از  5/72روز به  43روز

20/75

به 159

اثرات اجرایی شدن اقدامات صورتگرفته و راهکارهای
پیشنهادی بر بهبود نماگر شروع کسبوکار

اقدام اصالحی

تسثیر اصالح بر مؤلفهها
نماگر

تسثیر اصالح تسثیر اصالح
بر رتبه
بر امتیاز
نماگر
نماگر

ثبت نام کارگران در سازمان تسمین اجتماعی از
رتبه
طریک تشکیل پرونده برا همه کارمندان در کاهش زمان مرحله  11از  13افزایش امتیاز ارتقا
اداره کار و اخذ کد کارگاهبه صورت روز به  5/0روز و کاهش زمان از  79/67به نماگر از 173
به 167
93/70
الکترونیکی و از طریک پنجره واحد اداره کل کل از  5/72روز به  60روز
ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجار

اثرات اجرایی شدن اقدامات صورتگرفته و راهکارهای
پیشنهادی بر بهبود نماگر شروع کسبوکار
اقدام اصالحی

انجام  4مورد برشمرده فوق

تسثیر اصالح بر مؤلفهها
نماگر

تسثیر اصالح تسثیر اصالح
بر رتبه
بر امتیاز
نماگر
نماگر

کاهش زمان مراحل  2و  7و 8و  11از  5/63روز به  2روز
کاهش هزینه از  2/1به 01/1رتبه
افزایش امتیاز ارتقا
درصد از درآمد سرانه
از  79/67به نماگر از 173
کاهش تعداد مراحل از 5/10به 138
84/80
به  5/9مرحله
کاهش زمان کل از  5/72روزبه  5/26روز

اثرات اجرایی شدن اقدامات صورتگرفته و راهکارهای
پیشنهادی بر بهبود نماگر شروع کسبوکار

اقدام اصالحی
انجام تمام اقدامات انجام شده به
همراه الکترونیکی کردن تمامی
فرایندها مرحله رزرو نام منحصر
به فرد برا شرکت و حذف فرایند
اخذ دفاتر پلمپ شده حسابدار
در قالب دفاتر فیزیکی

تسثیر اصالح بر مؤلفهها نماگر

تسثیر اصالح تسثیر اصالح
بر رتبه
بر امتیاز
نماگر
نماگر

کاهش زمان مراحل  2و  3و  7و  8و  9و 11از  63روز به  3روز
رتبه
کاهش هزینه از  2/1به  01/1درصد از افزایش امتیاز ارتقااز  79/67به نماگر از 173
درآمد سرانه
به 104
کاهش تعداد مراحل از  5/10به 85/84 5/9مرحله
-کاهش زمان کل از  5/72روز به  5/10روز

اثرات اجرایی شدن اقدامات صورتگرفته و راهکارهای
پیشنهادی بر بهبود نماگر شروع کسبوکار
شایان ذکر است در صدورت اجرایدی شددن شدش اقددام

اصالحی فوق و با فرض ثبات عدواملی نظیدر روششناسدی
بانک جهانی و تعداد و شرایط کشورها رتبده کدل شداخص
سهولت انجام کسبوکار ایران برابر با  120خواهد شد.

پاییز 1398

از توجه شما
سپاسگزاریم

