PAGSIMULA NG NEGOSYO: ALIN ANG TAMA PARA SA
IYO?
Kung magsimula ka ng iyong negosyo, piliin ang anyo na karapatdapat sa iyong kailangan. Mayroon apat na
klase ng anyo ng pasimula ng negosyo: solong may-ari, pagka-kasosyo, korporasyon at kooperatibo.

SOLONG MAY-ARI AT PAGKA-KASOSYO
Ito ang pinakamadali at karaniwang pagsimula ng negosyo, ngunit kasama nito ang hadlang, at lahat ng
responsibilidad para matagumpay ang negosyo ay nakasalalay sa iyo bilang may-ari.

Pabor

Kontra

Ikaw ay maaring mag-rehistro ng mabilis at
madali.

Kailangan baguhin ang rehistro tuwing 5 taon.

Ikaw ay maaring magpa-rehistro sa iyong
negosyo sa mababang halaga.

Ikaw at iyong kasosyo sa negosyo ay personal na
mananagot.

Matanggap mo ng deritso ang lahat na kita ng
iyong negosyo.

Ang iyong pangalan ay hindi protektado.

Ikaw ang gagawa sa lahat na desisyon ukol sa
negosyo.

Ang iyong kita ay sukat personal sa buwis.

KORPORASYON
Ang korporasyon ay legal na entidad na separado sa negosyo mula sa kanilang may-ari. Maari piliin na
ilangkap sa pederal o probinsiyal at bawat pagpilian ay mayroon sariling kapakinabangan at hindi
kapakinabangan.

Pabor

Kontra

Ang personal na obligasyon ay limitado.

Kailangan mong magbigay ng taunang tala at
talaan ng korporasyon.

Ang pangalan ng negosyo ay protektado.

Magbabayad ng mas malaki ang korporasyon
kaysa ibang negosyong porma.
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Pabor
Maaring ilipat ang pagka-may-ari.

Kontra
Sakaling kailangan mo na magbigay ng
katunayan ng tirahan o pagkamamamayan

Maaring ikaw ay karapatdapat sa mababang sukat
buwis bilang korporasyon.

KO-OPERATIBA (UMAASA SA TUBO AT HINDI UMAASA SA TUBO)
Ang ko-operatiba ay isang korporasyon na itinatatag at kontrolado ng mga miyembro. Maari itatag ito
bilang para kumita o walang-kita. Gaya ng korporasyon, maaring irehistro ito sa probinsya o pederal at
bawat pagpilian ay mayroon sariling kapakinabangan at hindi kapakinabangan.

Pabor

Kontra

Ang responsibilidad ay limitado.

Kailangan mong lutasin ang kasalungatan ng
mga miyembro.

Ang kinita ay ibibigay sa lahat ng miyembro.

Ang iyong pagsagawa ng desisyon ay maaring
matagalan.

Ang iyong ko-operatiba ay kontrolado bilang
demokratiko (isang miyembro, isang boto).

Kailanganin mo ang lahat na miyembro na
sumali upang magtagumpay.
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