
  ��ور �ھان  ۹۰ ��ش از ��ب و کار � ا�ان و �
در خصوص شناخت حوزه انگلیس اقدام بسیاري موثر و قابل تحسینی  UHYالمللی موسسه حسابرسی بین

کلیاتی از این که  هخود، درخواست نمود اعضايو از کلیه  کشور جهان انجام داده 90کسب و کار در بیش از 

حوزه  مطالب قرار دهند. رئوس WWW.UHY.COMو در آدرس سایت  هیهتکشور خود بابت در ارتباط با 

  باشد: مذکور بشرح زیر می

  

  جزئیات  عنوان  

  هر کشور ، جمعیت، جغرافیا، زبان، مذهب، ساختار کشوري و استانی و آب و هوا و وجه رایجکشور معرفی   نام کشور  1

  هر کشور ، صادرات و واردات،آموزش، حمل و نقل، تعطیالت رسمی و روزهاي کاري GDPشامل   در هر کشور محیط کسب و کار  2

و کسب و کار در مناطق ویژه اقتصادي و مناطق آزاد  يها و مزایاگذاري خارجی مستقیم، مشوقسرمایهشامل   در هر کشور گذاري خارجیسرمایه  3

در هر  ثبت واردات و دریافت کارت بازرگانینحوه افیتهاي گمرکی، صنعتی و تجاري، معافیتهاي مالیاتی، مع

  کشور

ایجاد نمایندگی و یا شعبه نحوه ها، قوانین مربوط، انواع شرکتها، تأسیس شرکت براي خارجی شامل  در هر کشوراندازي کسب و کار راه  4

  هر کشورشرکتهاي خارجی در 

  قوق کارکنان در هر کشور شامل توانمندیها و سطح ح  کار و نیروي کار  5

گذاري خارجی، انواع مالیاتها در قانون مالیات مستقیم، معافیتهاي مالیاتی، مالیات براي سرمایهشامل میزان   هاي مورد عمل در هر کشورمالیات  6

  کشورهاي معاف از مالیات مضاعف و هر کشورقانون مالیات بر ارزش افزوده در 

7  TP  هر کشوردر )Transfer Price(  در هر کشور تعریف و قوانین مربوط به آن شامل  

  و الزامات قانونی در هر کشوررسمی ها و مراجع حسابداري شامل تاریخچه، سازمان مورد عمل در هر کشور حسابداري و گزارشگري مالی  8

  )باشدکه در ایران موسسه حسابرسی هادي حساب تهران می( در هر کشور UHYنام موسسه رسمی   هر کشوردر  UHYالمللی نماینده موسسه حسابرسی بیننام   9

  

مراجعه و در صفحه  WWW.UHY.COMتوانند به آدرس سایتعالقمندان به استفاده از اطالعات فوق می

 دانلود تخاب و از طریقرفته و به ترتیب قاره، کشور و شهر مورد نظر خود را ان Locationsاصلی سایت به قسمت 

اطالعات مورد نیاز خود را استخراج نمایند.  .…Doing Business inروي عبارت  همشخص شد PDFفایل 

ل موسسه لالمواحد امور بینطریق توانند سئواالت خود را از می بیشتر همچنین عالقمندان به کسب اطالعات

یا  www.hadihesab.irق آدرس سایت حسابرسی هادي حساب تهران(حسابداران رسمی) و از طری

ir.com-www.uhy جویا شوند .  


