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بهترین ساختار قانونی برای کسب و کار شما کدام است؟
یکی از مهم ترین تصمیم هایی که هنگام راه اندازی کسب و کارتان باید اتخاذ کنید، انتخاب بهترین چارچوب قانونی موجود است. انتخاب شما در این زمینه اثرات قابل توجهی بر کسب و کار شما در حوزه 
پرداخت مالیات و همچنین میزان مسئولیت پذیری در قبال مشتریان خواهد داشت. بنابراین انتخاب یک ساختار قانونی مناسب می تواند زمینه الزم برای رشد و پیشرفت شرکت تجاری شما را در آینده 

فراهم کند. از سوی دیگر، انتخاب نادرست در این راستا ممکن است منجر به شکست پروژه های تجاری شما و عدم تحقق اهداف تان شود. 

1- مالکیت شخصی

3- شرکت سهامی

2- شراکت در مالکیت

4- شرکت با مسئولیت محدود

این روش ساده ترین ساختار قانونی است که می توان از 
آن به هنگام راه اندازی کسب و کارهای گوناگون استفاده 
کرد، این روزها حتی مالکان شرکت های تجاری نیز این 
روش را ترجیح می دهند. در این روش تمامی درآمدها و 
هزینه های شرکت و همچنین پرداخت مالیات و به طور 
کلی مس�ئولیت تمامی اقدامات بر عهده ش�خص مالک 

است. 

شرکت سهامی یک شخصیت حقوقی مستقل از مالکان 
خ�ود دارد. به این معنا که چنین ش�رکت هایی هنگامی 
که تحت پیگرد قانونی قرار گرفته یا اعالم ورشکستگی 
می کنند، از شرایط بهتری نسبت به شرکت های تضامنی 
برخوردارند. ش�رکت های س�هامی کوچک که از تعداد 
اندکی سهامدار تشکیل ش�ده اند رواج بیشتری داشته 
و عمده ش�رکت های تجاری از این ساختار حقوقی برای 
فعالیت های خود استفاده می کنند. در مقابل شرکت های 
س�هامی بزرگ ش�رکت هایی هس�تند که مالی�ات آنها 
به صورت جداگانه محاسبه می ش�ود و تنها شرکت های 
ب�زرگ تج�اری و مالی از ای�ن چارچ�وب حقوقی برای 
فعالیت های ش�ان بهره می برند. در ش�رکت های سهامی 
عالوه بر سهامداران، اعضای هیات مدیره نیز مسئولیت 

فعالیت ها و عملکرد مالی شرکت را برعهده دارند. 

ش�رکت های با مس�ئولیت محدود به این دلیل تاسیس 
می شوند تا از مالکان شان در مقابل مسئولیت های ناشی 
از فعالیت ه�ای تج�اری محافظ�ت ک�رده و از پرداخت 
مالی�ات مضاع�ف جلوگیری ب�ه عمل آورن�د. درآمدها 
و زیان ه�ای ناش�ی از عملک�رد مالی و تجاری ش�رکت 
مس�تقیما متوجه مال�کان آن ب�وده و آنها مس�ئولیت 

اظهارنامه مالیات خود را برعهده دارند. 

این س�اختار حقوقی به دو بخش تقسیم می شود؛ تضامنی و 
محدود. در ش�راکت تضامنی شخص بس�تانکار ممکن است 
تمامی شرکا را تحت تعقیب قرار دهد، اما شراکت با مسئولیت 
محدود ش�امل ی�ک نفر با مس�ئولیت ش�خصی نامحدود و 
ش�رکایی با مسئولیت شخصی محدود اس�ت. به این ترتیب 
که این ش�رکا تنها به اندازه آورده و س�رمایه گذاری خود در 
شرکت دارای مس�ئولیت حقوقی هستند. در چنین ساختار 
حقوقی شما باید گزارش سود و زیان شرکت را در اظهارنامه 
مالیات�ی آن ذکر و همچنین مدارک عملکرد مالی خود را نیز 

به آن ضمیمه کنید. 

نکته مثبت

هرگونه شکس�ت تجاری و ضرری که متوجه شما 
ش�ود می تواند به آسانی بر درآمدها و منابع مالی 
ش�رکت تان اثرگذار باش�د. با این حال این روش 
کم هزینه ترین انتخاب موجود محسوب می شود، 
خصوص�ا زمان�ی که مال�کان کس�ب و کارها قصد 
دارند ایده و شرکتی را که تاسیس کرده اند مورد 

آزمایش و بررسی قرار دهند. 

نکته مثبت

از آنج�ا که بده�ی ش�رکت های س�هامی بدهی 
مالکان آن محسوب نمی شود، اموال و دارایی های 
ش�خصی شما در این س�اختار حقوقی در معرض 
خطر قرار نخواهد داشت )البته این موضوع شامل 

سرمایه گذاری تان در این شرکت نخواهد شد(.

نکته مثبت

این روش نیز بسیار کم هزینه و یکی از آسان ترین 
راه های راه اندازی یک کس�ب و کار است. عالوه بر 
این ش�ما ب�ا اس�تفاده از این س�اختار حقوقی از 
مزای�ای برخی امتی�ازات مالیاتی ب�ه هنگام ارائه 
اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی و گزارش س�ود 

و زیان شرکت برخوردار خواهید بود. 

نکته مثبت

این ساختار حقوقی بدون نیاز به تشریفات قانونی 
و اداری از مالکان شرکت با مسئولیت محدود در 
مقابل مس�ئولیت های ناش�ی از تولید یا عملکرد 
مالی شان محافظت می کند. هزینه کم استفاده از 
ای�ن چارچوب حقوقی از جمله دیگر ویژگی هایی 
اس�ت که افراد را به استفاده از این روش ترغیب 
می کند. گفتنی اس�ت ع�دم محدودیت در تعداد 
س�هامداران از جمل�ه برتری های م�دل حقوقی 
مسئولیت محدود نس�بت به شرکت های سهامی 

است. 

نکته منفی

تمام�ی  حقوق�ی  س�اختار  ای�ن  انتخ�اب  ب�ا  ش�ما 
مس�ئولیت های کس�ب و کارتان را برعه�ده خواهی�د 
داش�ت. این بدان معناس�ت ک�ه در ص�ورت افزایش 
بدهی ه�ای ش�رکت ی�ا اع�الم ورشکس�تگی تمامی 
اموال ش�خصی تان ممکن است توسط دادگاه به سود 
طلبکاران توقیف شود. بنابراین طرح هرگونه شکایت 
علیه ش�رکت، ش�خص مالک را مس�تقیما هدف قرار 

خواهد داد. 

نکته منفی

راه اندازی ش�رکت های س�هامی، بس�یار پیچیده تر و 
گران تر از س�ایر شرکت هاس�ت. حسابرس�ی دقیق و 
بررسی وضعیت عملکرد مالی شرکت و همچنین ارائه 
اظهارنامه مالیاتی دقیق از جمله مراحلی است که باید 

برای تبعیت کامل از قوانین صورت پذیرد. 

نکته منفی

در چنین س�اختاری ش�رکایی که مس�ئولیت محدود 
دارن�د، هم�واره در خطر خواهند بود، چ�را که تمامی 
مس�ئولیت های ش�رکت برعهده تمامی ش�رکای آن 
خواه�د ب�ود حتی اگ�ر یکی از ش�رکا مقص�ر اصلی 

ورشکستگی شرکت باشد. 

نکته منفی

بسته به میزان مالیاتی که شرکت با مسئولیت محدود 
پرداخت می کند، ممکن اس�ت شما به میزان سهم تان 
از ش�رکت، مالیات کارمندانی را که استخدام کرده اید 

بپردازید. 

این ساختار برای چه کسانی مناسب است؟ 

این ساختار برای آن دسته از صاحبان کسب و کاری مناسب است که نیروی انسانی نداشته یا تعداد کارمندان شان 
بس�یار اندک است. بهترین مثال برای این افراد مشاوران حقوقی هستند که به تنهایی می توانند به ارائه خدمات 

به مشتریان شان پرداخته و سرمایه یا تجهیزاتی ندارند که بخواهند از آن محافظت کنند. 

این ساختار برای چه کسانی مناسب است؟ 

ش�رکت های تج�اری که به دنبال حفاظت از مس�ئولیت خود ب�وده و قصد دارند در آینده به یک ش�رکت تجاری 
بزرگ تر بدل ش�وند، از این چارچوب حقوقی برای فعالیت های ش�ان بهره می برند. این س�اختار حقوقی بیشتر در 

شرکت های تولیدی و رستوران ها مورد استفاده قرار می گیرد. 

این ساختار برای چه کسانی مناسب است؟ 

ش�رکت های تجاری که مالکان زیادی داشته و تمامی آنان به اداره امور مشغول هستند، می توانند از این ساختار 
حقوق�ی برای ثبت قانونی کسب و کارش�ان اس�تفاده کنند. براس�اس آمارهای موجود، اس�تفاده از این چارچوب 

حقوقی در شرکت های فعال در حوزه معامالت مسکن رواج دارد. 

این ساختار برای چه کسانی مناسب است؟ 

این س�اختار حقوقی منعطف در میان آن دس�ته از افرادی محبوب است که به تازگی کسب و کارشان را راه اندازی 
کرده و برآوردی از میزان رشد فعالیت های تجاری خود در سال های آینده ندارند. 


