
 

 

 ینهاد تجار کی جادیاستارتاپ ؛ ا یمرحله ششم از مراحل راه انداز

در پنجمین بخش از این مجموعه، درمورد تعریف فرهنگ یک شرکت صحبت کردیم که محیط مناسب برای دستیابی به موفقیت را 

 .کند. در این مقاله، درمورد اهمیت ایجاد یک نهاد تجاری برای شرکتتان صحبت خواهیم کردایجاد می

 ترین عناصر شرکت شما برایرؤیتترین و قابلسایت و بازاریابی، مهمهنگام راه اندازی یک کسب و کار، چیزهایی مثل محصول، وب

شماری هست که باید انجام گیرند تا اطمینان حاصل شود که جهان بیرونی هستند. اما پشت صحنه، کاغذبازی و کارهای اداری بی

حتی  کننده وخود را دارید. اگر در انجام کارهای روزمره خوب نیستید، این کار شاید برایتان کسل شما شانس فروش محصول تولیدی

 .دردناک باشد، اما الزم است

توانید در آغاز کسب و کارتان بردارید، ایجاد یک نهاد تجاری است. یک نهاد تجاری، تضمینی هایی که میترین قدمیکی از مهم

خواهید درمقابل هر نوع مشکل مالیِ احتمالی در معامالت کاری از ای درمقابل شکست نیست، اما اگر میبرای موفقیت یا حتی بیمه

دهد که شما شود، و به سرمایه گذاران و شرکای احتمالی نشان میتان محافظت کنید، عنصر مهمی محسوب میخود و خانواده

 .ی کسب و کارتان مسئول و جدّی هستیدنسبت به آینده

کر که کنند، با این تفکارآفرینان اشتباه کرده و بدون داشتن هیچ شکلی از نهاد تجاری برای انجام کارهایشان، کار را شروع می برخی

توانند وقتی جذابیت کسب و کارشان ثابت شد، به سراغ آن بروند. اما اگر قرار باشد کماکان در یک اتاق خواب محقر یا دفتر می

دیدن کسب و کارمان در قالب چیزی واقعی و قانونی دشوار خواهد شد. اما تشکیل یک نهاد تجاری در  وقتخانگی کار کنیم، آن

ی کار، از بروز مشکالت بعدی در رابطه با مالکیت و مالیات در آینده جلوگیری خواهد کرد. اگر بتوانید از همان ابتدا مراحل اولیه

 .که منتظر وقوع یک مشکل برای حل کردن باشیدجلوی بروز مشکالت را بگیرید، دیگر دلیلی ندارد 

خصوص هنگام ایجاد یک نهاد تجاری، باید درمورد نوع نهادی که با نیازهای شخصی و کاری شما تناسب داشته باشد، بیاندیشید، به

ما و به شرکت شی مالیات بستن تواند بر نحوهدرخصوص مالیات. انتخاب میان منافع شخصی، شراکت یا انواع مختلف مشارکت می

 .اینکه چه کسی مسئول انجام این وظیفه است، تأثیر بگذارد

ی شوند. گرفتن تصمیم درست درمورد نحوهمحسوب میها هم یک نگرانی وقتی در پی راه اندازی کسب و کار خود هستید، بدهی

های شخصی و خانوادگی شما را از خطر بدهی و تعهدات شما درقبال شرکتتان مصون بدارد، اما پناهگاهی تواند داراییثبت شرکت، می

لرزه، و دیگر ل، زمینسوزی، سیی آتششود. مثل هر کسب و کاری، با تهدید بالقوهدرمقابل تمام ضررهای احتمالی محسوب نمی

ت آسیب ی دعوی بابهای فیزیکی و محیط کاری شما را تخریب کنند، و شاید با یک اقامهتوانند داراییبالیای طبیعی مواجهید که می

 تواند از شما درمقابل آن حفاظت کند. بخشی از تشکیل یک نهاد تجاری، اطمینان یافتنیا تبعیض مواجه شوید، که نهاد تجاری نمی

 .ی خود در دست داریداز این است که هرچیز الزم دیگری را برای حفاظت از اموال شرکت و خانواده

 LLC تواند در بحث رشد و سرمایه گذاری، نتایج مختلفی را در پی داشته باشد. برای مثالمتمایز کردن انواع مختلف شرکت می

شود اما قادر به صدور سهام نیست، چیزی که مانعی بر سر راه سوب میپذیرترین نوع ثبت شرکت در آمریکا محترین و انعطافساده

دار است، که همگی آنها باید شخصیت سهام 011توانایی صدور سهام را دارد، اما محدود به  S جذب سرمایه گذاران خواهد بود. شرکت

 01دار و سهام 011محض رسیدن به اما بهداران ندارد، ، هیچ محدودیتی ازلحاظ تعداد سهامC حقیقی باشند و نه شرکت. شرکت

 .نام کند)کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ( ثبت SEC میلیون دالر دارایی ، باید در



 

 

ی ثبت شرکت، فضای گیری درمورد نحوهها، هنگام تصمیمی تناسب شرکت شما با هر نوع از آنوجود نهادهای تجاری مختلف و نحوه

هایی برای این کسب و کار در ذهن دارد، ها و ایدهحال که شاید شما تنها کسی باشید که نقشهخواهد کرد. درعینای را ایجاد پیچیده

گیری و پر کردن مدارک الزم برای ثبت شرکت، به کمک کارشناسان متکی باشید. کار با یک وکیل پس بهتر است هنگام تصمیم

ی سنگینی را به آنها تحمیل کند. اما تضمین اینکه کار ثبت شرکت رینان نوپا، هزینههای محدود کارآفتواند با وجود بودجهتجاری می

 .کندشما از همان ابتدا درست انجام شده، این هزینه را تبدیل به یک سرمایه گذاری می

 .پردازیمدر بخش بعدی این مجموعه، به اهمیت قراردادهای امضاشده در محافظت از خودتان و کسب و کارتان می

 


