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Xin chào tất cả những ai đang theo dõi, chào mừng quý vị đến với buổi hội thảo trực tuyến này,
đây là trại rèn quân về các vấn đề pháp lý. Hãy cùng nói về nội dung của trại rèn quân này. Đây
là phần tóm tắt nhanh về các thông tin cơ bản mà bất kỳ ai kinh doanh cũng cần biết để khởi sự
kinh doanh, theo quan điểm của một luật sư kinh doanh. Tôi không phải là chuyên gia thuế vụ
hay CPA, vì vậy tôi sẽ không tư vấn cho quý vị nên làm thế nào để tiết kiệm nhiều tiền thuế
nhất, mà tôi sẽ chia sẻ với quý vị về cách thiết lập doanh nghiệp và các vấn đề quý vị cần biết
để bảo vệ tài sản của quý vị cũng như bảo đảm là doanh nghiệp của quý vị hoạt động suôn sẻ,
cách chọn tổ chức kinh doanh thích hợp, cách thành lập doanh nghiệp thích hợp, và ý nghĩa
của điều đó. Bây giờ hãy cùng bắt đầu.
Trước hết tôi muốn nói là, đừng trở nên trì trệ do suy tính quá kỹ. Đừng trì hoãn hoạt động kinh
doanh ngay cả khi quý vị không biết chắc nên lựa chọn tổ chức nào là phù hợp, chỉ cần có
được bảo hiểm thỏa đáng và giấy phép kinh doanh. Bất kể những gì quý vị có thể bắt gặp trên
Internet hoặc nghe nói từ những người tư vấn cẩu thả, khi doanh nghiệp của quý vị đang còn
nhỏ thì nguy cơ của quý vị cũng ít. Nếu quý vị có mô hình kinh doanh không thích hợp, nếu
trong quy chế hoạt động của quý vị có gì sai, nhà thầu của quý vị nhỏ, trách nhiệm hoặc nguy
cơ rủi ro của quý vị cũng nhỏ, miễn sao quý vị bảo đảm là có bảo hiểm ... Giả sử quý vị mở một
tiệm ăn, quý vị có bảo hiểm trong trường hợp có người bị nghẹn, điều đó khá rõ ràng, ai cũng
nên có bảo hiểm như vậy. Tuy nhiên, về chi tiết thiết lập doanh nghiệp, khi quý vị vừa mới bắt
đầu khởi sự kinh doanh, nguy cơ còn nhỏ, điều quan trọng hơn là khởi động, quan trọng hơn là
xúc tiến. Đừng chậm trễ vì phải điều chỉnh mọi thứ cho đúng, nhưng cũng đừng tập trung vào
việc đó tới mức trở nên trì trệ.
Có các yêu cầu quan trọng khác để khởi nghiệp kinh doanh chứ không chỉ là thành lập công ty.
Điều đầu tiên là, quý vị cần giấy phép kinh doanh tại địa phương hoặc giấy chứng nhận thuế để
hoạt động tại địa phương. Cho dù doanh nghiệp của quý vị là gì, quý vị cần liên lạc với thành
phố Sacramento, Quận Sacramento, nếu quý vị không ở khu vực thành phố, Elk Grove, đôi khi
họ gọi là giấy chứng nhận, đó là cái quý vị cần. Quý vị cũng sẽ cần vào trang web của sở thuế
vụ để xin số ID nhân viên. Bây giờ, nếu quý vị là doanh nghiệp tư nhân một chủ, chúng ta sẽ đề
cập đến vấn đề này sau, có nghĩa là quý vị không có doanh nghiệp, quý vị sẽ sử dụng số an
sinh xã hội của quý vị. Tuy nhiên nếu quý vị có các nhân viên khác, ngay cả dưới hình thức một
cá nhân, tuy nhiên tôi không khuyến khích áp dụng hình thức này, hoặc nếu quý vị thành lập
một công ty LLC hoặc bất kỳ tổ chức nào khác, quý vị sẽ cần số ID của sở thuế vụ. Quý vị chỉ
cần vào trang web của sở thuế vụ, chỉ mất năm phút điền giấy tờ là có được số ID đóng thuế
của quý vị, rất đơn giản. Quý vị sẽ cần có các giấy phép, các doanh nghiệp khác nhau cần các
giấy phép hoạt động và giấy phép hành nghề khác nhau. Trong tờ chiếu này, quý vị sẽ nhìn
thấy trang web calgold.ca.gov. Đây là trang web tiểu bang rất hữu ích.
Quý vị tới đó, quý vị mô tả doanh nghiệp của mình, họ sẽ cho biết quý vị sẽ cần các giấy phép
kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề nào. Có hàng trăm loại giấy phép như thế này, cho dù
quý vị là một cửa tiệm, quý vị là một tiệm ăn, họ sẽ cho quý vị biết những gì quý vị cần, rất quan
trọng. Quý vị có thể cần tên doanh nghiệp. Bây giờ, một vài lời về tên doanh nghiệp, đôi khi còn
được gọi tắt là DBA. DBA cũng có nghĩa tương tự, đó là tên hoạt động kinh doanh, doing
business as, cũng có nghĩa như là tên thương hiệu kinh doanh. Đây là bất kỳ tên nào mà quý vị
sử dụng nhưng không phải là tên doanh nghiệp của quý vị. Ví dụ, nếu tên quý vị là John Smith
và quý vị muốn mở một tiệm cafe mang tên John Smith, quý vị không cần tên doanh nghiệp nếu
quý vị là doanh nghiệp tư nhân một chủ. Nếu quý vị là công ty cổ phần và quý vị mở một công
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ty cổ phần, và công ty cổ phần của quý vị mang tên Coffee Company, chứ không phải John
Smith Coffee Company, là Coffee Company, và quý vị mở một tiệm cafe và quý vị muốn gọi
tiệm cafe đó là John Smith, thì quý vị sẽ cần tên thương hiệu kinh doanh cho John Smith.
Vì vậy cho dù tên công ty của quý vị là gì, đó là tên thực. Quý vị không cần phải đăng ký tên đó
dưới dạng tên thương hiệu kinh doanh. Cho dù tên của quý vị là gì, đó là tên thật, nhưng nếu
quý vị có doanh nghiệp đứng tên khác, thì quý vị sẽ cần đăng ký tên thương hiệu kinh doanh.
Trong tờ chiếu ở đây, tôi có một số hướng dẫn. Chủ yếu là, quận nơi quý vị hoạt động, thường
thì mọi người hoạt động kinh doanh ở Quận Sacramento, nếu họ ở trong khu vực này, bởi vì họ
có quy trình đơn giản nhất. Quý vị sẽ cần phải nộp hồ sơ cho quận, và sau đó quý vị sẽ phải
công bố doanh nghiệp trên một tờ báo thích hợp. Nếu quý vị tới website tên là dbastore.com,
với khoảng 60 đô la, họ sẽ đảm trách toàn bộ quy trình này cho quý vị. Chi phí rất rẻ. Còn nếu
không, quý vị có thể tiết kiệm 30 đô la và tự làm, tuy nhiên khi đó quý vị sẽ cần phải tìm một tờ
báo thích hợp. Có nhiều bên cung cấp dịch vụ khác, nhưng quy trình là thế.
Tiếp theo là các yêu cầu quan trọng khác, quý vị cần bảo hiểm. Như quý vị cũng thấy, tôi dành
một tờ chiếu riêng cho bảo hiểm vì đây là khía cạnh quan trọng. Vì cuối cùng, nếu quý vị nhớ
câu chuyện của chúng ta cách đó chỉ một vài tờ chiếu, đừng trì trệ vì suy tính quá kỹ lưỡng, chỉ
cần có được bảo hiểm và tiếp tục đi tiếp. Hình thức bảo vệ trách nhiệm quan trọng nhất của
quý vị chính là bảo hiểm. Có nhiều dạng bảo hiểm khác nhau, tôi liệt kê ở đây bảo hiểm trách
nhiệm tổng quát, bảo hiểm địa điểm cơ sở, bảo hiểm nghiệp vụ, lỗi sai sót và sơ suất, giám đốc
và viên chức và hợp đồng bảo hiểm toàn diện. Quý vị nên hiểu rõ những loại bảo hiểm này có ý
nghĩa gì. Bảo hiểm cơ sở khá rõ ràng, có người vấp ngã. Quý vị chỉ cần đến nếu quý vị có một
địa điểm cơ sở, nếu quý vị có một doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến, quý vị không cần có
bảo hiểm trách nhiệm địa điểm cơ sở. Bảo hiểm nghiệp vụ, bảo hiểm sơ suất nghiệp vụ, sai sót
và sơ suất, tất cả đều là các thuật ngữ gần như có cùng ý nghĩa. Nếu quý vị làm điều gì đó sai
trái trong khu vực nơi quý vị được thuê làm việc, công việc của quý vị, việc mà họ thuê người
làm, thì chắc chắn là quý vị sẽ cần đến bảo hiểm đó.
Các giám đốc và viên chức, quý vị thường không cần bảo hiểm này. Nếu quý vị là một công ty
cổ phần, quý vị nên có bảo hiểm đặc biệt cho các giám đốc và viên chức của quý vị. Hợp đồng
bảo hiểm tổn thất là hợp đồng bảo hiểm bảo vệ quý vị tránh bị tổn thất do thảm họa. Xin nhắc
lại là, đa số các trường hợp không cần đến bảo hiểm này, tuy nhiên quý vị vẫn nên cân nhắc.
Ví dụ, nếu quý vị có bảo hiểm trách nhiệm địa điểm cơ sở lên tới 3 triệu đô la, thế rồi toàn bộ ...
Tôi không biết, một hôm có một loạt người qua đời tại địa điểm cơ sở của quý vị. Bảo hiểm
trách nhiệm của quý vị sẽ không trả bảo hiểm cho trường hợp đó, và đó là khi cần sử dụng đến
bảo hiểm tổn thất do thảm họa. Các hợp đồng bảo hiểm tổn thất do thảm họa đặc biệt quan
trọng đối với các tiệm ăn phục vụ hải sản, vì quý vị thực sự có thể gặp tổn thất do thảm họa ở
đó, những thứ như thế. Luôn bảo đảm là có bảo hiểm, đó là hình thức bảo vệ tốt nhất cho tài
sản của quý vị, và cũng là yêu cầu bắt buộc. Để có được bảo hiểm, đa số mọi người đều không
biết điều này, để có được bảo hiểm, đừng mua bảo hiểm trực tiếp, hãy qua các bên môi giới
bảo hiểm. Chỉ cần lên Google tìm kiếm các bên môi giới bảo hiểm thương mại, quý vị sẽ tìm
thấy rất nhiều trong khu vực của quý vị. Yêu cầu báo giá từ nhiều bên môi giới.
Đa số các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là hiện nay không dễ dàng khi quý vị có nhiều cơ sở kinh
doanh nhỏ trên mạng trực tuyến làm những việc khác nhau, họ không thực sự được chuẩn
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hóa, và mỗi bên môi giới lại hiểu điều này khác nhau, và quý vị có thể nhận được các báo giá
rất khác nhau, không chỉ phụ thuộc vào công ty sẽ bảo hiểm cho quý vị, mà còn phụ thuộc vào
bên môi giới và việc họ hiểu các yêu cầu đối với quý vị là gì. Chính vì vậy, quan trọng là cần
liên lạc với một vài bên môi giới và có được vài báo giá qua mỗi bên. Điều đặc biệt quan trọng
ở đây là, mặc dù chúng ta đang nói về việc làm thế nào để giảm trách nhiệm của quý vị, các
bên môi giới cũng có bảo hiểm sai sót nghiệp vụ, hay sai sót và thiếu sót cho những gì họ nói.
Xin lỗi. Khi quý vị thu hẹp lại chỉ còn một bên môi giới, một vài báo giá, thì quý vị muốn hỏi bên
môi giới đó trên văn bản, qua email, các câu hỏi về việc quý vị có được bảo hiểm cho cái này,
cái kia, hoặc thứ khác hay không, và bảo đảm là quý vị có được các câu trả lời qua email, bởi
vì nếu họ không trả lời email của quý vị mà chỉ gọi điện thoại cho quý vị, thì quý vị biết là họ
không trung thực và không thể tin tưởng được.
Quý vị sẽ cần các câu trả lời đó bằng văn bản, tại sao quý vị lại cần các câu trả lời bằng văn
bản? Bởi vì nếu bên môi giới nói với quý vị là quý vị được bảo hiểm cho một thứ gì đó, có nghĩa
là quý vị được bảo hiểm. Ngay cả khi hợp đồng bảo hiểm không bao trả cho quý vị, hợp đồng
bảo hiểm sai sót hoặc sơ suất của bên môi giới sẽ bồi thường cho quý vị. Một điều rất quan
trọng cần lưu ý, sử dụng bên môi giới của quý vị, sử dụng hợp đồng bảo hiểm của họ.
Tờ chiếu tiếp theo có thông tin rất thường gặp. Ở bên phải, quý vị sẽ nhìn thấy phần tóm tắt về
các quyền lợi cho dạng doanh nghiệp mà chúng ta lựa chọn. Nếu quý vị nhìn thật kỹ thì có thể
đọc được, nhưng có thể không, có rất nhiều thông tin. Quý vị sẽ tìm thấy các dạng sơ đồ này
trên internet khi hỏi mọi người, LLC của quý vị là gì, S Corp hay C Corp, và mọi người nhìn các
sơ đồ này, họ sẽ có những thông tin này, S Corp có tối đa 100 cổ đông, C Corp có số cổ đông
không hạn chế. Mọi người sẽ cố gắng xem các sơ đồ này, cố gắng tìm hiểu xem ý nghĩa của
chúng là gì, rồi sau đó lại quên ngay. Đó thực sự là một công cụ tiếp thị, đó là tài liệu tóm tắt
tổng quát rất hữu ích cho các luật sư, tuy nhiên chúng chủ yếu được sử dụng để gây hoảng
sợ. Thực tế là đối với đa số mọi trường hợp, bất kỳ cái gì trong danh sách này đều là mặc định,
và quý vị có thể vô hiệu hóa đa số mọi thứ trong luật bằng các quy định khác. Giả sử có quy
chế này cho các LLC, về cách thức thành lập các công ty cổ phần, LLC, công ty hợp danh đó,
họ có thể tạo ra các hợp đồng có giá trị hiệu lực hơn tất cả các quy định mặc định này. Và vì
vậy, các sơ đồ này là vô dụng.
Có một số điều căn bản mà quý vị nên lưu ý, tuy nhiên đa số thông tin trong sơ đồ này là vô
dụng. Những điều mà tôi có thể sẽ lặp lại trong toàn bộ buổi trình bày này đơn giản là, nếu quý
vị đang tìm nguồn vốn kinh doanh, quý vị sẽ phải là công ty cổ phần dạng C, bởi vì các bên cấp
vốn chỉ đầu tư vào các công ty cổ phần dạng C. Nhiều người đầu tư vào các LLC và các công
ty cổ phần dạng S, và doanh nghiệp tư nhân một thành viên, và có rất nhiều hợp đồng rất hay,
tuy nhiên các tổ chức cấp vốn ở Khu Vực Vùng Vịnh, họ chỉ xét hồ sơ các công ty cổ phần
dạng C. Tôi nghĩ thực sự đó là điều quan trọng mà quý vị cần phải biết. Ngoài ra, đa số mọi thứ
đều có thể linh hoạt. Trong phần bên trái ở đây, xét theo quan điểm pháp lý, mỗi tổ chức có
hình thức bảo hiểm thỏa đáng nếu thực hiện đúng cách, và các điểm khác biệt với những thông
tin này chỉ là quy chế căn bản, và bất kỳ luật sư nào cũng có thể giúp quý vị thành lập một công
ty LLC hoặc một công ty cổ phần. Chỉ cần mất công hơn một chút mà thôi.
Vậy quý vị lựa chọn như thế nào? Xin nhắc lại là việc thành lập một công ty LLC cho quý vị
trong hoàn cảnh cụ thể của quý vị có thể mất quá nhiều công sức và quá tốn kém về mặt hợp
đồng, và có thể dễ chuyển thành một công ty cổ phần hơn, và chỉ có luật sư mới có thể cho quý
vị biết điều đó. Tuy nhiên một cách khác để làm việc này là, quý vị tới gặp một CPA, quý vị trả
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lệ phí tư vấn CPA thích hợp, quý vị sẽ biết hình thức công ty nào trong số này giúp quý vị tận
dụng được nhiều quyền lợi thuế hơn, rồi quý vị chỉ cần yêu cầu luật sư thành lập một công ty
như vậy. CPA có thể giúp quý vị lựa chọn hiệu quả hơn nhiều bởi vì họ hiểu rõ về thuế, tuy
nhiên chỉ có luật sư mới có thể thành lập doanh nghiệp đó theo đúng quy định. Sau đây là các
tổ chức căn bản, và đó có lẽ là thứ quý vị cần. Nếu quý vị nghe nói đến sự tồn tại của các tổ
chức khác, đừng lo lắng về họ. Trên thị trường có rất nhiều kiểu khác, tuy nhiên quý vị phải biết
tại sao quý vị lại muốn có nó. Quý vị cần phải biết rõ về các công ty cổ phần phúc lợi này, các
công ty cổ phần hoạt động vì mục đích xã hội, có rất nhiều lựa chọn. Nếu quý vị tiếp tục, nếu
quý vị hài lòng với dạng công ty cổ phần của mình và quý vị biết rất nhiều thông tin về dạng
công ty đó, thì quý vị thảo luận với luật sư của quý vị.
Nhưng bây giờ, thực sự chỉ có một, hai, ba, bốn, năm lựa chọn là quý vị thực sự cần phải quan
tâm. Đó là doanh nghiệp tư nhân một chủ, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hay
còn gọi là LLC, công ty cổ phần dạng C và công ty cổ phần dạng S. Tất cả những thứ khác đều
là phi tiêu chuẩn và không dành cho những người mới bắt đầu. Quan trọng cần phải hiểu rằng
doanh nghiệp tư nhân một chủ và công ty hợp danh có trách nhiệm cá nhân. Điều này có nghĩa
là cá nhân quý vị có trách nhiệm đối với các khoản nợ của công ty. LLC và các công ty cổ phần
không có trách nhiệm cá nhân, có nghĩa là công ty đó là chủ thể duy nhất phải chịu trách nhiệm.
Điều này kèm theo rất nhiều điểm cần lưu ý mà có lẽ tôi sẽ nhắc đi nhắc lại. Điều đầu tiên là
nếu quý vị có một công ty LLC hoặc công ty cổ phần và quý vị không có bảo hiểm, quý vị là
doanh nghiệp mà người ta gọi là không được vốn hóa đúng quy định, và xin nhắc lại là cá nhân
quý vị phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, quý vị phải có bảo hiểm, quý vị không thể trốn tránh việc
trả bảo hiểm. Quý vị có thể không nhất thiết phải có mức bảo hiểm cao, nhưng vẫn phải có bảo
hiểm.
Vấn đề khác cần phải biết là với hình thức doanh nghiệp tư nhân một chủ, quý vị chịu trách
nhiệm về bất kỳ hoạt động nào của công ty, tuy nhiên với công ty hợp danh, quý vị có trách
nhiệm đối với bất kỳ việc gì mà đối tác của quý vị làm. Các công ty hợp danh, trừ khi đó là sự
liên kết giữa hai công ty trách nhiệm hữu hạn, là sự hợp tác giữa hai công ty cổ phần, thì chấp
nhận được. Các hình thức hợp danh giữa người, tôi khuyên nên tránh dạng công ty này bởi vì
nếu quý vị là đối tác của người khác, quý vị chịu trách nhiệm đối với tất cả mọi việc mà họ có
thể làm. Cái đó gọi là hợp danh chính và thẩm quyền rõ ràng, kéo dài ngay cả sau khi sự hợp
tác đó kết thúc. Ví dụ, giả sử Terry và Sam thành lập một công ty hợp danh. Terry và Sam làm
việc trong ngành tu bổ, họ tu bổ nhà cửa. Ai cũng biết họ ở một thành phố tương đối nhỏ,
chẳng hạn như ở Rockland, họ tu bổ rất nhiều ngôi nhà. Mọi người biết thực tế là họ dán các tờ
quảng cáo ở khắp mọi nơi. Sau một khoảng thời gian, Terry và Sam chia tay và họ không còn
là đối tác nữa. Một thời gian sau nữa, Terry bắt đầu nghiện rượu trong khi chở một số sản
phẩm trong xe tải của họ, Terry lạng xe sang lề đường, đâm vào một tiệm ăn, đâm vào rất
nhiều người.
Bản thân Sam sẽ bị kiện vì Terry có các vật dụng ở trong xe tải của anh ta nên mọi người nghĩ
rằng Terry là đối tác của Sam, và họ có lý do để nghĩ như vậy. Việc Terry không phải là đối tác
của Sam vào thời điểm đó không quan trọng. Mà điều quan trọng là mọi người có lý do để tin
rằng anh ta là đối tác, và giờ đây Sam bỗng nhiên phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với toàn
bộ sự việc. Chính vì vậy quý vị muốn tránh các hình thức công ty hợp danh. Quốc hội hiểu tất
cả những điều này, và tôi đang nói về cấp độ quốc hội tiểu bang của đa số các tiểu bang, chính
vì vậy các công ty LLC được hình thành. LLC thực ra là các công ty hợp danh được điều chỉnh
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lại thành trách nhiệm hữu hạn. Có nghĩa là về khía cạnh trách nhiệm hữu hạn, chúng ta có LLC,
là hình thức công ty hợp danh được cải tổ, và chúng ta có các công ty cổ phần, các công ty cổ
phần dạng C là lựa chọn thích hợp cho các doanh nghiệp lớn, và quốc hội, bây giờ là quốc hội
liên bang xem xét cách làm sao cho công ty cổ phần trở nên thuận lợi hơn cho các tiểu doanh
nghiệp, vì vậy họ hình thành công ty cổ phần dạng S. Đối với các tiểu doanh nghiệp, các công
ty trách nhiệm hữu hạn phù hợp nhất là LLC và công ty cổ phần dạng S. Đừng quá lo ngại về ý
nghĩa của các dạng công ty này. Chỉ là như vậy mà thôi.
Bây giờ, hãy nói thêm đôi chút về cấp độ tiểu bang so với liên bang khi nói về các dạng công ty
mà quý vị có thể thành lập. Ở bên trái, quý vị sẽ nhìn thấy tất cả các dạng công ty hiện có ở cấp
độ liên bang. Có công ty hợp danh doanh nghiệp tư nhân một chủ, đừng là đối tác với người
khác. Các công ty cổ phần dạng C, công ty cổ phần dạng S, có cái còn gọi là hợp tác xã, rất
phức tạp và vượt ngoài phạm vi của buổi học này. Chắc quý vị cũng nhận thấy là không có
công ty LLC ở cấp độ liên bang. Chính quyền liên bang chưa thông qua đạo luật LLC, nên
không có các công ty LLC. Tuy nhiên các công ty dạng này rất phổ biến, có mặt ở mọi tiểu
bang, sở thuế vụ thậm chí còn có một website riêng dành cho các LLC, và khi quý vị có công ty
LLC, quý vị và chuyên gia thuế vụ của quý vị sẽ chọn mức thuế cao hơn. Quý vị có thể đóng
thuế theo diện doanh nghiệp tư nhân một chủ, theo diện công ty hợp danh, theo diện công ty cổ
phần, dạng C hoặc S. Ở cấp độ liên bang, các LLC được đánh thuế theo diện khác. Chỉ có cấp
độ tiểu bang thì các công ty này mới được đánh thuế theo diện LLC. Bây giờ, cấp độ tiểu bang
là nơi quý vị thành lập doanh nghiệp của quý vị. Phần lớn khoản thuế mà quý vị trả ở cấp độ
liên bang hoặc với sở thuế vụ, có các khoản thuế tiểu bang, tuy nhiên các khoản thuế này
tương đối nhỏ, và quý vị nộp toàn bộ giấy tờ ở cấp độ tiểu bang.
Ở cấp độ tiểu bang, quý vị có nhiều lựa chọn khác. Tôi không đưa vào tờ chiếu nào bởi vì đây
là dạng trình bày rút ngắn, còn về số lượng hình thức công ty thì chắc phải có hơn cả tá; doanh
nghiệp hoạt động vì mục đích xã hội, doanh nghiệp hoạt động vì mục đích linh hoạt, doanh
nghiệp hoạt động vì lợi ích công cộng, có rất nhiều dạng tổ chức khác nhau mà quý vị có thể
thành lập. Xin nhắc lại là đừng lo lắng về chuyện đó. Thông thường, chỉ cần quan tâm đến LLC
một chủ hoặc công ty cổ phần dạng S. Bây giờ xin nói đôi chút về công ty cổ phần dạng S.
Thực sự chỉ có một dạng công ty cổ phần. Ở cấp độ tiểu bang, quý vị nộp đơn xin thành lập
công ty cổ phần, và mỗi công ty cổ phần theo mặc định là công ty cổ phần dạng C. Nếu quý vị
hội đủ các điều kiện, và nếu có đủ thời gian thì chúng ta sẽ nói sau, tuy nhiên điều kiện căn bản
là có chưa đến 100 cổ đông, duy nhất một loại cổ phiếu, không ai là người nước ngoài. Nếu
quý vị hội đủ các điều kiện đó, quý vị có thể xin được hưởng diện thuế đặc biệt, và thường là
quý vị không cần phải trả thuế công ty nữa, và sở thuế vụ sẽ cho quý vị hưởng diện công ty cổ
phần dạng S. Đó là một hình thức đóng thuế đặc biệt, và vì được hình thành theo cách thức
như nhau, quý vị luôn có thể chuyển đổi giữa công ty cổ phần dạng S và công ty cổ phần dạng
C rất dễ dàng. Chỉ cần nộp giấy tờ với sở thuế vụ.
Quý vị không thể làm như vậy thường xuyên, mà chỉ được phép chuyển đổi ba năm một lần,
nhưng rất đơn giản. Có một điều đặc biệt mà tôi muốn thảo luận đó là các công ty cổ phần khép
kín ở California. Đây là diện công ty đặc biệt cho phép công ty cổ phần của quý vị, cho phép
quý vị có một công ty cổ phần giúp quý vị không phải theo nhiều quy cách thủ tục của công ty.
Đây là lựa chọn rất thích hợp cho các doanh nghiệp do gia đình điều hành, muốn hưởng các lợi
ích của một công ty cổ phần, thường là dành cho một công ty lớn, có nhiều lợi ích về thuế vì là
công ty cổ phần dạng C, bởi vì quý vị có thể có nhân viên và các lợi ích đó thường là thích hợp
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cho các doanh nghiệp có quy mô lớn hơn. Vậy đó là doanh nghiệp lớn hơn do gia đình làm chủ,
chẳng hạn như quyền lợi bảo hiểm y tế, quyền lợi hưu trí. Quý vị muốn có sự linh hoạt này, và
trong trường hợp đó nên áp dụng hình thức công ty cổ phần khép kín. Bây giờ, có một loạt yêu
cầu; quý vị sẽ phải có tối đa 35 cổ đông, tên doanh nghiệp phải có chữ Inc hoặc Corporation,
phải có một thỏa thuận cổ đông đặc biệt. Tuy nhiên, nó cho phép quý vị được nới lỏng tất cả
các quy cách thủ tục, điều hành doanh nghiệp đó giống như là doanh nghiệp gia đình riêng của
quý vị mà không cần phải lo ngại về việc mất bảo hiểm.
Những trường hợp này thực sự rất phổ biến, và nếu quý vị nói chuyện với nhiều luật sư có tuổi,
họ từng rất hay thành lập những dạng công ty như thế này. Các dạng công ty như thế này vẫn
là lựa chọn hay, tuy nhiên có vẻ như đã hết thời. Lý do chính là vì hiện có các LLC, và các LLC,
tôi nghĩ rằng hình thức doanh nghiệp này xuất hiện từ khoảng cuối thập kỷ 70, tuy nhiên đó chỉ
là một cách dễ dàng hơn để đạt được mục đích tương tự. Một trong các quyền lợi khác, với
công ty cổ phần, quý vị không thể cấm mọi người trong công ty cổ phần bán cổ phiếu của họ
cho người khác. Quý vị có thể đặt ra rất nhiều rào cản, tuy nhiên cổ phiếu thực sự vẫn là tài sản
cá nhân. Vì vậy, cho dù quý vị có thể đặt ra nhiều rào cản, nhưng vẫn có những rủi ro mà quý vị
sẽ có nguy cơ gặp phải. Trong trường hợp LLC, vì công ty được thành lập dưới hình thức hợp
danh, nên các thành viên LLC không thể bán cổ phần của mình cho người khác nếu không có
sự đồng ý của các thành viên LLC khác. Và đối với các doanh nghiệp gia đình, điều đó thực ra
rất phù hợp. Quý vị không thể có ai đó bán hàng hóa hoặc dịch vụ ở bên ngoài gia đình mà
không có sự đồng ý của gia đình.
Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu về một số tổ chức này. Trước hết nói về doanh nghiệp tư nhân một
chủ. Doanh nghiệp tư nhân một chủ về cơ bản là quý vị điều hành hoạt động kinh doanh của
quý vị. Tôi là doanh nghiệp tư nhân một chủ, tôi là luật sư, tôi có bảo hiểm sai sót nghiệp vụ
tuyệt vời, và tôi không cần bất kỳ ai khác. Tôi chỉ đi lại, tiếp nhận thân chủ, tôi thực hiện công
việc, tôi có văn phòng, chỉ cần vậy thôi. Một trong những yếu tố chính để trở thành doanh
nghiệp tư nhân một chủ là quý vị một mình, vì nếu có hơn một người, thì quý vị là công ty hợp
danh. Cá nhân quý vị chịu trách nhiệm về mọi việc. Tuy nhiên, tôi còn có thể phải chịu trách
nhiệm về cái gì nữa ngoài sai sót nghiệp vụ, và tôi có bảo hiểm cho chuyện đó rồi? Tôi có văn
phòng, nhưng tôi cho thuê lại và vì vậy người khác có hợp đồng bảo hiểm đối với văn phòng
đó. Quý vị có thể cần tên thương hiệu kinh doanh, tuy nhiên tôi sử dụng tên của tôi. Nếu quý vị
không chỉ dừng lại ở sử dụng tên của quý vị, quý vị sẽ cần một DBA hay tên thương hiệu kinh
doanh như chúng ta đã thảo luận.
Yuri Kvichko:
Không có tổ chức nào, không có tổ chức giả định nào, mà chỉ là quý vị. Quý vị không được trả
lương, tuy nhiên quý vị có thể rút lợi nhuận và quý vị phải trả thuế tự kinh doanh. Quý vị là công
ty, vì vậy quý vị phải đóng thuế cho lợi nhuận tạo ra trong năm đó. Một trong những điểm bất lợi
của doanh nghiệp tư nhân một chủ, và đó cũng là bất lợi cho các công ty LLC và công ty cổ
phần dạng S, đó là rất khó để tiền tích lũy. Tất cả các công ty này phải trả thuế vào năm tạo ra
số tiền đó, và họ trả toàn bộ khoản thuế đó, có thể lên tới 50% khi kết hợp cả thuế tiểu bang.
Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau, nếu quý vị là một công ty cổ phần dạng C, phải đóng thuế
công ty, thuế công ty là tương đối nhỏ, khoảng 20%, và phần tiền còn lại có thể để đó tích lũy.
Vì vậy, cần lưu ý rằng nếu muốn có một công ty tích lũy tài sản dễ dàng hơn, thì chắc chắn đó
là công ty cổ phần dạng C.
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Bây giờ, hãy cùng nói về công ty hợp danh. Đừng làm như vậy, đó là lời khuyên quan trọng
nhất của tôi về công ty hợp danh. Đừng làm như vậy, đó là ý tưởng rất tệ, trừ khi cả hai đều là
các công ty trách nhiệm hữu hạn, nếu như vậy thì thực sự quá phức tạp. Quý vị có thể chỉ là
các cổ đông hoặc các thành viên LLC trong một công ty, thay vì có hai thực thể để hình thành
một công ty hợp danh. Điều đó dường như phức tạp quá mức cần thiết. Tuy nhiên mỗi đối tác
trong một công ty hợp danh có thể chịu trách nhiệm toàn bộ, mỗi người có thể đại diện cho ...
Điều quan trọng cần phải hiểu, cho dù các đối tác có thỏa thuận với nhau đi nữa, như là với
bên thứ ba, nếu quay trở lại trường hợp ví dụ về Terry và Sam, nếu trước đó Sam ... Ý tôi là lý
do họ chia tay là bởi vì Sam phát hiện ra rằng Terry là người nghiện rượu, và ba năm trước khi
họ chia tay, Sam nói với Terry “Đừng ký bất kỳ hợp đồng gì, không được phép làm bất kỳ
chuyện gì như vậy.” Họ đã ký một tờ giấy nói rằng Terry không được phép ký bất kỳ hợp đồng
nào, và họ tiếp tục hợp tác kinh doanh.
Thế rồi Terry ký một loạt hợp đồng với bên ngoài, và hãy đoán xem chuyện gì xảy ra? Sam chịu
trách nhiệm đối với tất cả hợp đồng đó. Sam có thể kiện Terry để tìm cách lấy lại một phần tiền
đó, nhưng cứ thử xem có làm được không. Quý vị chịu trách nhiệm với bên thứ ba về tất cả
mọi thứ. Mỗi người trong số quý vị là người ủy thác của người kia, có nghĩa là mỗi người trong
số quý vị có trách nhiệm đối xử với tài sản của đối tác kia như là tài sản của chính mình. Quý vị
không thể cạnh tranh với một công ty hợp danh. Quý vị cần phải có một thỏa thuận rất chặt
chẽ, và về vấn đề thuế, quý vị đóng thuế cho phần của quý vị với tư cách là doanh nghiệp tư
nhân một chủ. Ý tôi là, điều quan trọng nhất cần lưu ý ở đây là cố gắng đừng để quý vị rơi vào
tình huống tham gia một công ty hợp danh.
Bây giờ, hãy cùng nói về công ty hợp danh hữu hạn. Đây là dạng công ty hợp danh đặc biệt.
Công ty này thường được sử dụng để làm công cụ đầu tư, và cách thức hoạt động của công ty
này là có các thành viên chủ chốt và các thành viên hữu hạn. Thành viên chủ chốt là những
người điều hành doanh nghiệp còn thành viên hữu hạn là các nhà đầu tư không điều hành
doanh nghiệp, mà họ chỉ đầu tư. Bây giờ, công ty hợp danh hữu hạn là doanh nghiệp mà quý vị
phải đăng ký với tiểu bang. Không giống như công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân một
chủ, công ty hợp danh hữu hạn cần phải đăng ký. Tuy nhiên trong trường hợp là công ty hợp
danh hữu hạn, các thành viên hữu hạn chỉ là nhà đầu tư, không làm việc cho doanh nghiệp đó,
họ không có trách nhiệm cá nhân. Họ không có bất kỳ trách nhiệm nào, chỉ có các thành viên
chủ chốt mới chịu trách nhiệm. Cách làm thường là, bản thân thành viên chủ chốt là công ty
trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần, còn các thành viên hữu hạn là các nhà đầu tư chỉ bỏ
tiền vào. Họ không được phép tham gia. Tuy nhiên lý do duy nhất mà họ nhắc đến việc này là
chúng ta đều biết nó tồn tại, tuy nhiên tất cả các hình thức doanh nghiệp khác, chẳng hạn như
các tổ chức doanh nghiệp độc đáo, trừ khi quý vị biết là quý vị cần một doanh nghiệp như vậy,
trừ khi quý vị hiện đã bắt đầu một doanh nghiệp khác, còn rất nhiều buổi tư vấn và luật sư, đó
là chưa kể đến những thứ này. Nên là LLC, công ty cổ phần dạng S, công ty cổ phần dạng C,
hay doanh nghiệp tư nhân một chủ. Đúng như vậy.
Bây giờ, cuối cùng chúng ta đến phần công ty cổ phần, công ty cổ phần dạng C. Trong một
công ty cổ phần dạng C, chủ sở hữu là các cổ đông, họ sở hữu cổ phiếu. Thuật ngữ ở đây là
cổ phần cổ phiếu. Ngay cả khi là một luật sư rất hay sử dụng thuật ngữ này, tôi thường suy
nghĩ ý nghĩa của từ cổ phần cổ phiếu là gì khi bản thân cổ phiếu đã là cổ phần của công ty. Quý
vị có thể suy nghĩ nát óc về điều đó cả ngày. Công ty được thành lập bằng cách nộp giấy tờ
thành lập công ty và phê chuẩn quy chế của công ty. Quý vị rất cần phải hiểu khía cạnh này.
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Quý vị sẽ cần cả hai, quý vị sẽ cần phê chuẩn các quy chế công ty và nộp các giấy tờ thành lập
công ty. Có lẽ chúng ta nên nói về vấn đề này sớm hơn, khi nói đến phần công ty trách nhiệm
hữu hạn và công ty cổ phần, và bất kỳ hình thức công ty nào trong số này không phải là doanh
nghiệp tư nhân một chủ, có hai cách để hình thành các doanh nghiệp đó. Quý vị có thể tạo ra
các công ty này cho mục đích đóng thuế, quý vị có thể tạo ra các công ty này cho các mục đích
pháp lý. Để có thể khai thuế với sở thuế vụ về việc thành lập công ty, quý vị chỉ cần nộp giấy tờ
thành lập công ty cho chính phủ, chính quyền tiểu bang, quý vị có tờ giấy đó, quý vị có số IRS
là xong.
Tuy nhiên nếu có người kiện quý vị và quý vị gặp rắc rối, thì chắc chắn như vậy chưa đủ. Quý
vị cần cho xem sổ sách của công ty hoặc sổ sách LLC của quý vị trong trường hợp công ty quý
vị đã đi vào hoạt động hoàn toàn. Đối với các công ty cổ phần, điều đó có nghĩa là đã phê
chuẩn các quy chế của công ty, tổ chức buổi họp cổ đông đầu tiên, bầu chọn hội đồng quản trị,
có buổi họp của hội đồng quản trị, biên bản họp, quý vị cần tất cả các hồ sơ này để được coi là
thành lập hợp pháp cho mục đích biện hộ trong một vụ kiện, để tránh trách nhiệm cá nhân. Quý
vị cũng cần có bảo hiểm vì nó được gọi là vốn hóa. Quay trở lại các vấn đề chúng ta đang thảo
luận, cá nhân các cổ đông không phải chịu trách nhiệm trong một công ty cổ phần, trừ khi họ
đưa ra sự cam kết cá nhân, trên thực tế đa số các công ty quy mô nhỏ đều có tình trạng như
vậy. Nếu quý vị thực hiện một giao dịch thuê, thì bên cho thuê sẽ muốn quý vị phải có cam kết
cá nhân, phải làm một việc không hề thoải mái. Chỉ bởi vì quý vị sở hữu một công ty cổ phần,
không có nghĩa là quý vị có thể đấm vào mặt ai đó và nói tôi làm như vậy nhân danh công ty tôi.
Cá nhân quý vị vẫn sẽ bị kiện vì hành vi hành hung. Quý vị nhận được các khoản phân bổ thích
hợp, nhưng nếu quý vị ăn cắp của công ty, thì cá nhân quý vị sẽ bị kiện.
Nếu quý vị kết hợp tài sản cá nhân với công ty, thường xuyên lái xe công ty, ăn trưa bằng tiền
của công ty, và yêu cầu thư ký đi giặt khô cho quý vị, quý vị sẽ phải làm cái người ta gọi là bồi
thường theo diện bạn chí thân. Cá nhân quý vị sẽ chịu trách nhiệm. Vì vậy, vẫn có những cách
phạm tội, chứ không phải là được bảo vệ tuyệt đối. Quý vị sẽ phải cảnh giác. Một trong những
điều cần lưu ý về công ty cổ phần dạng C, chúng ta đã nói tới việc đóng thuế hai lần, công ty cổ
phần dạng C phải đóng thuế một khi nguồn tiền bắt đầu chảy vào, và sau đó khi tiền được phân
bổ qua cổ tức. Tuy nhiên ngay cả khi tổ chức này có mức thuế cao nhất, thì đó cũng là tổ chức
dễ dàng nhất để xây dựng quỹ cho các khoản mua sau này bởi vì một khi quý vị trả thuế công
ty, một khoản tương đối nhỏ, thì tiền có thể nằm đó và không phải đóng thuế, tích lũy và tiếp tục
tăng trưởng.
Bây giờ, hãy cùng nói về tiểu bang nơi thành lập công ty. Nếu quý vị muốn thành lập một công
ty hợp danh, có lẽ quý vị đang phân vân tự hỏi ... Quý vị có thể không phải vậy, tuy nhiên nhiều
người sẽ phân vân, tôi tới tiểu bang nào? Tôi nộp giấy tờ thành lập công ty ở đâu? Có lẽ quý vị
đã nghe nói nhiều về Delaware hay Nevada, vì người ta thường đồn đại như vậy ở đây. Bây
giờ nếu quý vị đang ở Khu Vực Vùng Vịnh và quý vị là một công ty vốn đầu tư, quý vị sẽ tìm
các nguồn vốn đầu tư, có lẽ quý vị nên cân nhắc tiểu bang Delaware. Nhưng ngay cả ở đó,
ngày càng có nhiều công ty hiện đang nộp hồ sơ ở California. Trừ khi quý vị là một công ty khởi
nghiệp trong ngành phần mềm đang tìm nguồn vốn đầu tư lớn, quý vị không nên cân nhắc bất
kỳ thứ gì khác ở California. Vấn đề là có lẽ quý vị đã nghe nói rằng Nevada có thể có luật có lợi
hơn hay đại loại như vậy, tuy nhiên điều đó cũng kèm theo một vài vấn đề.
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Trước hết, nếu quý vị hoạt động ở California, quý vị phải tuân thủ luật pháp California, quý vị
phải tuân thủ luật về thuê mướn nhân công ở California, quý vị phải tuân thủ tất cả các luật lệ
của California, bất kể quý vị đăng ký hoạt động kinh doanh ở đâu. Và bây giờ quý vị phải đăng
ký kinh doanh ở California dưới dạng một tổ chức nước ngoài, do đó lại càng phức tạp hơn. Và
nếu quý vị gặp một số rắc rối pháp lý, quý vị sẽ cần phải thuê một luật sư chuyên về luật
California và cho dù tiểu bang kia là gì đi nữa, và quý vị có thể cần phải tới tiểu bang kia để
biện hộ cho một vụ kiện. Ý tôi là, tôi có những thân chủ thành lập công ty ở Delaware vì
Delaware có nhiều ưu đãi hơn cho doanh nghiệp, và có nghĩa là thuận lợi hơn nhiều về kinh
doanh cho các doanh nghiệp của Delaware. Khi đó, khi đến lúc họ bị kiện ở Delaware, họ cần
phải thương lượng dàn xếp vì họ cư ngụ ở California và không đủ khả năng duy trì vụ kiện ở
Delaware, bay đi bay lại tới Delaware, thuê luật sư ở Delaware, họ không quen ai ở Delaware.
Điều quan trọng cần phải hiểu nguyên nhân dẫn đến việc này. Delaware là một trong những
tiểu bang thuận lợi nhất cho hoạt động kinh doanh, một trong những khu kinh doanh tốt nhất từ
trước đến nay ở Hoa Kỳ. Sở dĩ như vậy là vì Delaware có các điều luật tốt nhất để tránh các
cuộc nổi dậy của cổ đông, vì vậy nếu quý vị là một công ty và ban giám đốc của quý vị quản lý
công ty không đúng cách, họ sẽ được bảo vệ ở mức độ cao nhất ở Delaware. Từ trước đến
nay, tất cả các công ty quy mô rất lớn có ban giám đốc rất lo ngại về việc bị cổ đông kiện, đã
đăng ký, [không nghe rõ] cho dù công ty có quy mô quốc gia hay đa quốc gia, tất cả họ ... Vì có
thể đăng ký ở bất kỳ tiểu bang nào như nhau, tất cả họ đều đăng ký ở Delaware. Do đó, có
nhiều vụ kiện doanh nghiệp hơn ở Delaware, và Delaware đã thiết lập một quy trình đặc biệt
cho các vụ kiện doanh nghiệp. Tuy nhiên, trừ khi quý vị là một công ty quốc gia hóa hoàn toàn
với ban giám đốc đông đảo và không lo ngại về kiện tụng tại bất kỳ tiểu bang nào, sự bất lợi do
khoảng cách quá xa sẽ lớn hơn bất kỳ lợi thế nào, vì các tòa án có thể giải quyết các vụ kiện ở
đó dễ dàng hơn, và quý vị vẫn không đủ khả năng trang trải chi phí. Quý vị không đủ khả năng
tài chánh để tới Delaware.
Và tôi biết một số người đang theo dõi buổi trình bày này chưa bao giờ nghe nói về việc nộp hồ
sơ ở Nevada hoặc Arizona để được hưởng các điều luật có lợi hơn, tuy nhiên nhiều người
cũng nghe nói đến. Tất cả những thứ đó chỉ là một loạt các điều vô nghĩa, lời khuyên tồi tệ.
Không có lý do gì để nộp hồ sơ ở Nevada hoặc bất kỳ tiểu bang nào khác. Đó chỉ là một loạt
những lời nói dối. Hãy cứ thành lập công ty ở nơi quý vị hoạt động. Nếu quý vị hoạt động ở
California, hãy thành lập công ty ở California, ngay cả khi quý vị hoạt động kinh doanh trực
tuyến, nếu quý vị cư ngụ ở California, hãy thành lập công ty ở California.
Dòng tiếp theo này được gọi là thành lập công ty cổ phần, ở đây tôi đưa ra một danh sách đầy
đủ, về những bước quý vị cần làm để thành lập công ty cổ phần. Vui lòng nhớ rằng, công ty cổ
phần dạng S cũng giống như công ty cổ phần dạng C, chỉ là sau khi thành lập công ty, quý vị sẽ
phải nộp thêm một loại giấy tờ gọi là phụ chương khai thuế với sở thuế vụ, và chuyên gia thuế
vụ của quý vị sẽ làm việc đó, cho quý vị, hoặc quý vị có thể tự làm. Quy trình khá đơn giản, và
thế là quý vị trở thành công ty cổ phần dạng S. Đó chỉ là diện đóng thuế mà thôi. Quy trình
thành lập công ty là như nhau. Việc đầu tiên mà quý vị làm là mua một bộ hồ sơ công ty. Nói cụ
thể, điều này có nghĩa là quý vị lên Amazon và nhập vào từ corporate binder hoặc corporate kit
(bộ hồ sơ công ty), quý vị sẽ tìm thấy một loạt các loại tài liệu này, chúng có giá khoảng 40 đô
la. Đây là bộ hồ sơ với rất nhiều ô phụ, hãy mua một bộ. Có lẽ quý vị có thể tự lập một bộ hồ sơ
sẽ rẻ hơn, nhưng không đơn giản hơn. Bộ hồ sơ này sẽ có tất cả những thứ mà quý vị cần.
Trong đó sẽ có một số giấy chứng nhận cổ phiếu, quý vị sẽ có tất cả các giấy tờ và thông tin
căn bản để giúp quý vị bắt đầu. Ok. Vậy là quý vị đã có bộ hồ sơ đó. Đừng mua loại có con
dấu, quý vị không muốn đóng con dấu.
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Ngày xưa, các công ty hợp danh từng đóng con dấu của họ trên bất kỳ thứ gì vì lo ngại gian
lận. Hiện thì vấn đề đó không còn đáng lo ngại nữa, quý vị không muốn có quy định nói rằng
mỗi hành động của công ty đều phải có con dấu vì quý vị sẽ quên ngay việc sử dụng con dấu.
Đa số các công ty quên sử dụng con dấu, và họ không hợp thức hóa tất cả mọi thứ mà họ đang
làm bởi vì họ không sử dụng con dấu. Vì vậy đừng có con dấu, đừng sử dụng con dấu, hãy
quên con dấu đi. Quý vị mua bộ hồ sơ mà không có con dấu, bước tiếp theo là quý vị nộp các
giấy tờ thành lập công ty cho tổng trưởng tiểu bang. Tôi nghĩ rằng hiện quý vị có thể làm việc
đó trên mạng trực tuyến. Trang web của tổng trưởng tiểu bang California liên tục cập nhật
thông tin. Họ chuyển sang hoạt động trực tuyến, và ngày càng làm nhiều việc hơn trên mạng
trực tuyến so với năm ngoái. Tôi không nắm rõ hết những gì mà quý vị hiện có và không thể
làm trên mạng trực tuyến. Đối với các LLC, tôi nghĩ là quý vị có thể nộp thông tin trên mạng trực
tuyến cho các công ty cổ phần, tuy nhiên tôi không chắc lắm. Nếu đó là hồ sơ thành lập công
ty, quý vị ghi tên công ty, địa chỉ, tất cả các thông tin căn bản, và quý vị chỉ cần gửi đi. Thực sự
rất đơn giản.
Quý vị muốn ai làm đại diện cho quy trình dịch vụ? Quý vị có thể lên Google tìm thuê công ty
khác với mức lệ phí khoảng 50 đô la một năm, tuy nhiên tôi khuyến khích quý vị nên tự làm.
Trừ khi đang làm một việc gì đó thực sự bí mật mà quý vị không muốn đề tên của quý vị bên
cạnh tên công ty, hãy là đại diện cho quy trình dịch vụ đó. Sau khi quý vị đã nộp giấy tờ hồ sơ
thành lập công ty và đã mua bộ hồ sơ công ty, quý vị có thể xác định ai sẽ ở trong hội đồng
quản trị. Tôi gợi ý nên có tối thiểu ba người. Nguyên tắc là, đối với một công ty cổ phần với một
cổ đông, tối thiểu một cổ đông, công ty cổ phần với hai cổ đông, tối thiểu hai cổ đông, đối với
công ty cổ phần có ba cổ đông, tối thiểu ba cổ đông, và v.v..., thì ba là số lượng tối thiểu.
Nhưng vấn đề là thế này, quý vị không muốn có hai người trong ban giám đốc, họ sẽ quyết định
các việc như thế nào? Tất cả mọi thứ đều phải là đồng thuận. Quý vị cũng không muốn có một
người là ban giám đốc vì như thế nhìn không hay.
Một trong các lý do mà quý vị làm tất cả những điều này là tránh trách nhiệm, và quý vị tránh
trách nhiệm bằng cách chứng minh rằng có một thực thể riêng biệt không chỉ là quý vị, chủ sở
hữu. Thật khó có thể nói như vậy khi toàn bộ công ty chỉ là quý vị, khi quý vị trông nom tất cả
các văn phòng, khi quý vị là chủ sở hữu, khi quý vị là ban giám đốc. Mỗi thẩm phán nhìn nhận
vấn đề đó khác nhau, một số thẩm phán không quan tâm, nhưng số khác lại có. Và vì vậy, hơi
khó đoán định trước, tuy nhiên điều có thể đoán định trước được là nếu quý vị có ba người
trong ban giám đốc, thì quý vị sẽ hoàn toàn ổn. Vì vậy hãy tìm một số người bạn, các chủ
doanh nghiệp khác, quý vị sẽ ở trong hội đồng quản trị của họ, họ sẽ ở trong hội đồng quản trị
của quý vị, đi ăn trưa mỗi tháng một lần, có buổi họp hội đồng quản trị, tuy nhiên hãy tìm những
người khác tham gia vào hội đồng quản trị và vui lòng có ba người tham gia vào hội đồng quản
trị. Quý vị cũng sẽ cần các viên chức quản lý. Mỗi công ty đều cần ít nhất một thủ quỹ, chủ tịch,
và thư ký. Thủ quỹ, đôi khi còn được gọi là CFO, chủ tịch, đôi khi còn được gọi là CEO. Tôi bảo
đảm chắc chắn là có tên gọi sang trọng cho thư ký, chẳng hạn như COO, có lẽ vậy.
Thư ký phụ trách ... không phải là phụ trách ghi chép lại. Họ không giống như thư ký thông
thường, mà họ phụ trách việc lưu trữ tất cả các tài liệu của công ty, cập nhật các tài liệu đó.
Thủ quỹ và chủ tịch, hai chức danh này tự hiểu. Quý vị không cần phải có phó chủ tịch, nhưng
cũng hay nếu có một người như vậy. Các cổ đông bầu chọn hội đồng quản trị trong cuộc họp
cổ đông hàng năm, và hội đồng quản trị bầu chọn các viên chức quản lý. Một khi quý vị đã sắp
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xếp tất cả những thứ này, hoặc quý vị biết ai sẽ làm gì, quý vị có buổi họp hội đồng quản trị
hàng năm ... Quý vị có buổi họp cổ đông lần đầu tiên, trong đó quý vị thực hiện các bước bầu
chọn, quý vị bổ nhiệm các viên chức quản lý, sau đó là buổi họp hội đồng quản trị hàng năm, và
quý vị phê chuẩn các quy chế của công ty, có được một bản sao của các quy chế từ nơi khác
mà quý vị có thể phê duyệt. Có một số điều cần phải suy nghĩ; một khi quý vị trở thành LLC
hoặc công ty cổ phần, quý vị sẽ luôn cần luật sư nếu gặp kiện tụng? Đó là một trong các khoản
chi phí. Nếu quý vị là doanh nghiệp tư nhân một chủ, quý vị có thể tự đại diện cho bản thân, tuy
nhiên chỉ có luật sư mới có thể đại diện cho các công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu
hạn.
Quan trọng là quý vị cần duy trì các quy cách thủ tục bằng cách tổ chức buổi họp hàng năm đó,
buổi họp cổ đông hàng năm, duy trì các quy chế của công ty và lưu giữ hồ sơ công ty. Nếu quý
vị không tuân thủ các quy cách thủ tục của công ty, quý vị sẽ mất bảo hiểm trách nhiệm. Tôi gợi
ý nên tổ chức một buổi họp hội đồng quản trị ít nhất ba tháng một lần, chỉ để lập một số bản ghi
chép mà quý vị hiện đang có. Không quan trọng là quý vị làm thành thạo việc đó như thế nào,
mà quan trọng là cần phải làm. Nói cách khác nếu quý vị gặp rắc rối về kiện tụng, tòa án, luật
sư bên kia, họ sẽ muốn xem tập hồ sơ công ty của quý vị. Và nếu quý vị có tập hồ sơ công ty
với các biên bản họp và nghị quyết, cho dù viết đúng hay lộn xộn, cho dù là viết tay trên một
mẩu giấy, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là quý vị có những tài liệu đó. Nếu quý vị
không có, thì quý vị sẽ phải đi một con đường rất khó khăn. Vì vậy, nếu quý vị có những thứ đó,
tiêu chuẩn là rất thấp, nhưng nếu quý vị không có, tiêu chuẩn sẽ rất cao.
Được rồi. Một số người trong số quý vị lúc này có thể đang nghĩ, à, ừ, tôi đã nắm được các
bước này, tôi thực sự không biết thực hiện chi tiết các bước đó như thế nào, tôi nên làm gì? Tôi
không biết. Làm thế nào để có được các quy chế công ty. Đây là phần thông tin đáng giá nhất
trong cả buổi trình bày này. Rõ ràng là nếu quý vị có khả năng tài chính thì nên tìm một luật sư
như bản thân tôi, tôi sẽ thu xếp giúp quý vị tất cả những việc này. Tuy nhiên, nếu quý vị không
có tiền để thuê luật sư, đừng nên sử dụng bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào, chẳng hạn như
LegalZoom hay Rocketbook, Rocket Lawyer, v.v. Các dịch vụ này đều rất tệ. Nếu quý vị xem
quảng cáo của họ, họ luôn nói với quý vị các luật sư không ưa chúng tôi vì họ khiến chúng tôi
phải phá sản. Điều đó không đúng, thực ra họ đang tạo ra rất nhiều việc cho các luật sư, chỉ
riêng các luật sư kiện tụng. Vì các vụ kiện ngày càng trở nên phổ biến và phức tạp hơn do ai
cũng có bộ hồ sơ chưa phù hợp và các giấy tờ đó cũng rất dài hoặc khó hiểu hơn. Đừng sử
dụng những dịch vụ đó.
Vậy thì quý vị nên sử dụng cái gì? Thực ra có các giải pháp tuyệt vời và cũng không tốn kém.
Giải pháp tốt nhất mà tôi biết là Nolo, đánh vần là N-O-L-O, đó là một ấn phẩm. Tôi không nhớ
đó là nolo.org hay nolo.com. Đó là ấn phẩm sách pháp luật. Các luật sư cũng sử dụng ấn phẩm
này, tuy nhiên sách này được biên soạn cho những người không phải là luật sư, và họ có một
cuốn sách về thành lập công ty cổ phần, và họ sẽ có hướng dẫn từng bước về cách thiết lập
các quy chế công ty. Quý vị không thể chỉ trả tiền rồi ngồi chờ giao đến tận nơi, bởi vì không
thể làm như vậy với các quy chế, và chính vì vậy quý vị sẽ chỉ nhận được thông tin sai lệch từ
Rocket Lawyer, bởi vì họ không đưa ra đủ câu hỏi cho quý vị, họ không đánh giá những gì quý
vị có, và quý vị nhận được tập hồ sơ nhiều thiếu sót. Ở đây, quý vị sẽ có thể làm theo các bước
hướng dẫn trong cuốn sách, quý vị sẽ có thể tự lập các quy chế công ty riêng. Sẽ tương đối dễ,
và cũng là lựa chọn phù hợp. Đó là những việc quý vị cần làm. Nếu quý vị không sử dụng luật

11 / 15

Trại Rèn Quân về Các Vấn Đề Pháp Lý dành cho Tiểu Doanh Nghiệp, tác giả Yuri
Kvichko
sư, quý vị tới Nolo. Những cuốn sách này có giá khoảng 40 đô la, giá hợp lý nhất cho các dịch
vụ pháp lý giá rẻ, quý vị sẽ không thể tìm được giải pháp nào tốt hơn như thế.
Được rồi. Tiếp theo, hãy cùng nói về bước lựa chọn phụ chương S. Quý vị thành lập công ty,
tuy nhiên quý vị muốn là tiểu doanh nghiệp, quý vị quyết định muốn là phụ chương S. Đây là
giấy tờ duy nhất mà quý vị cần phải nộp cho sở thuế vụ. Quý vị sẽ không còn phải đóng thuế
công ty nữa, quý vị sẽ là một tổ chức kiểu "sang qua", giống như một công ty LLC trong đó tất
cả mọi người sẽ trả thuế ngay. Một số vấn đề đặc biệt cần lưu ý về các công ty dạng phụ
chương S, họ có tối thiểu 100 cổ đông và chỉ có một loại cổ phiếu. Nếu quý vị là công ty cổ
phần dạng C, quý vị có thể có ai đó sở hữu 20% số phiếu bầu, tôi đoán là 30% lợi nhuận và
cũng được bảo hiểm, nếu công ty đó bán hàng hay dịch vụ, thì người đó sẽ được hưởng 50%
doanh số bán hàng, và người khác được hưởng 80% lợi nhuận, nhưng 0% số phiếu bầu. Quý
vị có thể có tất cả những thứ phức tạp này.
Trong một công ty cổ phần dạng S, quý vị chỉ có thể có một loại cổ phiếu. Vì vậy mỗi cổ phiếu
cung cấp các quyền hạn tương tự, điểm khác biệt duy nhất là quý vị không bắt buộc phải bỏ
phiếu biểu quyết. Vì vậy có thể có các cổ phiếu dạng bỏ phiếu và cổ phiếu không bỏ phiếu,
nhưng ngoài cái đó, thì chúng cũng như nhau về mặt lợi nhuận, lợi nhuận bán hàng, tất cả mọi
thứ. Quý vị không thể có ai đó có gấp đôi quyền bỏ phiếu so với người khác, quý vị chỉ có các
cổ phiếu không bỏ phiếu và cổ phiếu bỏ phiếu, ngoài ra thì chúng phải như nhau. Đây là hình
thức đóng thuế "sang qua", và chúng ta đã đề cập đến vấn đề đó. Vấn đề khác với các công ty
phụ chương S là các chủ sở hữu đang hoạt động phải có mức lương hợp lý. Quý vị không chỉ
có lương bằng cổ tức, quý vị phải có một khoản thù lao hợp lý và có nghĩa là thuế sẽ cao hơn.
Vấn đề chính cần lưu ý với công ty cổ phần dạng S là vấn đề thu nhập ma. Với một công ty
LLC, tiền luân chuyển trực tiếp, tuy nhiên với một công ty cổ phần dạng S, tiền ở lại và sau đó
hội đồng quản trị quyết định thời điểm phân bổ số tiền đó. Tuy nhiên, quý vị vẫn phải trả thuế
trên lợi nhuận. Ví dụ, giả sử công ty có mức lợi nhuận là 1 triệu đô la và quý vị sở hữu 33%
công ty. Tuy nhiên hội đồng quản trị quyết định không phân bổ bất kỳ khoản tiền nào trong năm
nay, quý vị vẫn phải trả thuế cho một phần ba của quý vị. Chính vì vậy, các quy chế của công ty
cổ phần dạng phụ chương S và các thỏa thuận của cổ đông thường có một điều khoản đặc biệt
quy định rằng công ty tối thiểu sẽ phân bổ số tiền cần thiết để trả thuế, đó là vấn đề quý vị cần
lưu ý trước khi quyết định thành lập công ty cổ phần dạng S.
Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến các công ty LLC. LLC rất giống như công ty hợp danh.
Trên thực thế, nguồn gốc của LLC là như vậy. Đây là hình thức hợp danh với trách nhiệm hữu
hạn. Quý vị có được các yếu tố bảo vệ trách nhiệm hữu hạn của một công ty cổ phần, quý vị có
được sự linh hoạt của một công ty hợp danh. Thực sự không có các quy cách thủ tục, tuy nhiên
khi họ nói là ngay cả khi trong nội quy không có các quy cách thủ tục, ngay cả khi không có các
yêu cầu bắt buộc, thì quý vị vẫn cần phải tuân thủ các quy cách thủ tục. Ý tôi là nếu quý vị có
một công ty LLC quy mô nhỏ và quý vị có một luật sư giỏi kiện quý vị, họ sẽ muốn xem bằng
chứng là quý vị duy trì LLC này riêng rẽ với tài sản cá nhân của quý vị. Và cách quý vị sẽ
[không nghe rõ] các tài sản đó, cách quý vị sẽ chứng minh là họ sai, và cách quý vị sẽ nói như
vậy, không, đây là một công ty riêng rẽ, đây không phải là tài sản cá nhân của tôi, bằng cách
cung cấp cho họ sổ sách công ty dạng LLC, sổ sách LLC và nói, này, các quản lý hoặc các
thành viên của [không nghe rõ] quyết định các việc.
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Vì vậy, ngay cả khi quý vị không bắt buộc phải tuân thủ nội quy, quý vị vẫn phải làm theo luật.
Quý vị vẫn phải tuân thủ các quy cách thủ tục. Quý vị phải chứng minh rằng quý vị đối xử khác
biệt với công ty này, quý vị đã thành lập một hội đồng cố vấn. Chính vì vậy rất nhiều thỏa thuận
thành viên LLC mà tôi gặp thực ra đều tuân thủ một cơ cấu rất giống như công ty cổ phần,
trong đó họ gọi là hội đồng quản trị, họ sẽ bầu chọn hội đồng quản trị, họ sẽ có các viên chức
quản lý, ngay cả khi điều đó thực sự không có trong các quy chế về trách nhiệm hữu hạn. Tuy
nhiên đó là một cách đơn giản để chứng minh đó là một thực thể riêng biệt. Đó không phải là
một tổ chức liên bang mà chúng ta đã thảo luận, đó chỉ là một thực thể ở cấp độ tiểu bang, vì
vậy việc đóng thuế tùy thuộc vào lựa chọn của CPA của quý vị. Có thể là đóng thuế theo diện
doanh nghiệp tư nhân một chủ hay LLC hay theo diện ... xin lỗi, hay theo diện công ty cổ phần
dạng S hay theo diện công ty cổ phần dạng C, điều đó tùy thuộc vào quý vị. Vậy thay vì các cổ
đông, trong một LLC, quý vị có các thành viên, và quyền lợi thành viên thay vì cổ phiếu. Các
LLC được điều hành bởi các quản lý hoặc các thành viên, và khi quý vị nộp giấy tờ thành lập
công ty, quý vị sẽ có một lựa chọn, quý vị sẽ là một công ty do ban lãnh đạo điều hành hoặc
công ty do thành viên điều hành.
Bây giờ, quý vị muốn có một công ty do ban lãnh đạo điều hành, nếu quý vị nghĩ đến hình thức
công ty hợp danh hữu hạn, nếu quý vị có các nhà đầu tư sẽ không tham gia hoạt động, họ có
thể là các thành viên và những người sẽ tham gia hoạt động, họ có thể là các quản lý. Nếu tất
cả mọi người đều như nhau, thì tất cả mọi người chỉ nên là thành viên. Các quản lý có nghĩa vụ
nặng nề hơn, và các trách nhiệm ủy thác của họ đối với các thành viên, trong khi các thành viên
không thực sự có các nghĩa vụ nặng nề như vậy với nhau, tất cả mọi người đều cùng ở trong
công ty, tuy nhiên quản lý lại là người đặc biệt, họ làm việc thay mặt cho các thành viên.
Lời lỗ, đây là một trong những lợi thế của LLC, có thể được phân chia theo bất kỳ cách thức
nào. Hai công ty trách nhiệm hữu hạn phù hợp nhất cho các tiểu doanh nghiệp là công ty cổ
phần dạng S và LLC. Và nếu quý vị còn nhớ, công ty cổ phần dạng S chỉ có một loại cổ phiếu
trừ vấn đề quyền bỏ phiếu, vì vậy tất cả mọi người đều nhận được mức độ lợi nhuận như nhau
bất kể phần sở hữu của họ là bao nhiêu. Nếu quý vị sở hữu 10% một công ty cổ phần S, quý vị
được hưởng 10% lợi nhuận. Với một công ty LLC, quý vị có thể tùy ý phân chia số tiền đó theo
bất kỳ cách nào quý vị muốn. Một người có thể sở hữu 10% LLC, nhưng được hưởng 30% lợi
nhuận, và không có yêu cầu gì về một loại cổ phiếu. Quý vị có thể lập bất kỳ thỏa thuận nào mà
quý vị muốn giữa các thành viên. Quyền lợi kinh tế có thể chuyển nhượng được, tuy nhiên
quyền lợi bỏ phiếu và quản lý thì không. Ý tôi là nếu quý vị nhớ lại thì tôi cũng đã nói về các
dạng công ty cổ phần khép kín, lý do tại sao LLC lại là mô hình công ty phù hợp cho các gia
đình, sở dĩ như vậy là vì người em trai say rượu của quý vị có thể bán quyền lợi tài chánh của
anh ta trong LLC của quý vị, và sau đó lợi nhuận có được từ công ty LLC đó có thể vào tay bất
kỳ ai mà anh ta bán quyền lợi, tuy nhiên anh ta không thể bán quyền bỏ phiếu. Anh ta không
thể bán quyền kiểm soát.
Vì vậy, quý vị không thể bị buộc phải chia sẻ quyền sở hữu và quản lý với người khác, người
đó vẫn duy trì phần sở hữu, tuy nhiên nó bị giảm xuống một mức độ nhất định vì anh ta không
có được tiền từ đó. Vì vậy, mọi người trong một công ty LLC gắn chặt với nhau, và điều đó đôi
khi rất quý giá, cũng là điều mà chúng ta nên biết.
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Hãy cùng nói một chút về thuế ở California, vì có rất nhiều thông tin dễ gây nhầm lẫn trên mạng
trực tuyến, tôi chỉ muốn tất cả mọi người đều hiểu như nhau. Doanh nghiệp tư nhân một chủ và
công ty hợp danh ở California không có khoản thuế đặc biệt. Ý tôi là quý vị sẽ trả thuế của quý
vị theo diện một người làm ra tiền đóng thuế, tuy nhiên bản thân công ty không bị đánh thuế.
Các công ty cổ phần dạng C có một khoản thuế tối thiểu là $800 một năm, đó là mức tối thiểu,
và sau đó, họ phải trả mức thuế suất 8.84% trên lợi nhuận. Mức này cao, các công ty cổ phần
dạng C có mức thuế cao nhất, tuy nhiên lại có nhiều quyền lợi nhất, và chính vì vậy đây là lựa
chọn rất thích hợp cho các công ty quy mô lớn. Các công ty cổ phần dạng S có mức tối thiểu
$800, và họ phải trả mức thuế suất 1.5% trên lợi nhuận.
Còn các công ty LLC lại rất khác vì họ cũng có mức lệ phí tối thiểu là $800, và sau đó họ phải
trả thuế không phải dựa trên lợi nhuận mà dựa trên tổng số tiền nhận được trước khi trừ thuế,
có nghĩa là trên doanh thu. Trong tờ chiếu này, quý vị sẽ thấy một bảng cho quý vị biết số tiền
doanh thu, số tiền thuế mà quý vị trả, dao động từ $900 đến $12,000. Hãy cùng xem một ví dụ.
Giả sử có một công ty có doanh thu trước khi trừ thuế với số tiền là $400,000 và lợi nhuận là
$1,000, nghĩa là $400,000 doanh thu, $1,000 lợi nhuận. Điều quan trọng cần hiểu, $400,000
doanh thu, lương của quý vị, quý vị đã trích lương của quý vị từ số tiền đó, vì vậy $1,000 là lợi
nhuận ròng. Quý vị đã nhận được tiền của quý vị. Là công ty cổ phần dạng S, quý vị sẽ trả tối
thiểu $800 vì mức thuế suất 1.5% của quý vị thấp hơn $800 rất nhiều, đó là mức tối thiểu. Là
công ty LLC, quý vị sẽ thấy kết quả tính toán tờ chiếu, từ 250,000 đến $500,000 doanh thu, có
nghĩa là quý vị trả $1,700 tiền thuế. Mức chênh lệch ròng là $900.
Hãy cùng xem ví dụ khác. Một công ty có tổng doanh thu trước thuế là 2 triệu đô la và lợi nhuận
là $100,000. Là công ty cổ phần dạng S, quý vị đóng thuế ở mức 1.5% lợi nhuận, có nghĩa là
$1,500. Là công ty LLC với doanh thu lớn như vậy, quý vị sẽ trả $6,800. Vì vậy, nguyên tắc
chung là một doanh nghiệp có doanh thu cao hơn và biên độ lợi nhuận thấp hơn, các doanh
nghiệp hoạt động dẫn đến kiện tụng sẽ được hưởng lợi nhờ là công ty cổ phần dạng S. Tuy
nhiên, các doanh nghiệp có doanh thu thấp và lợi nhuận cao, họ sẽ được hưởng lợi nếu là
công ty LLC.
Chúng ta sẽ chuyển nhanh sang ví dụ khác. Để tóm tắt toàn bộ nội dung, tôi hy vọng quý vị đã
lĩnh hội được đôi chút về sự khác biệt giữa các tổ chức khác nhau và tầm quan trọng của việc
duy trì các quy cách thủ tục. Vì nếu quý vị muốn được bảo hiểm trách nhiệm, thì quý vị phải duy
trì quy cách thủ tục. Khai thuế thì đơn giản, tuy nhiên tất cả chúng ta đều lo lắng về tình huống
xấu nhất đó là kiện tụng. Trong những trường hợp đó, chúng ta sẽ phải duy trì các quy cách thủ
tục để chứng minh cho thẩm phán và luật sư của bên kia rằng đây thực sự là một công ty. Nếu
quý vị sẽ thành lập một công ty cổ phần, hãy bảo đảm có ba người trong hội đồng quản trị. Nếu
quý vị sẽ thành lập một công ty LLC, hãy lập một cuộc họp kiểu như cuộc họp hội đồng quản trị
diễn ra đều đặn và lưu giữ một tập hồ sơ công ty. Nói chung, doanh nghiệp tư nhân một chủ là
hình thức doanh nghiệp dễ thành lập nhất, tiếp đến là LLC, công ty cổ phần dạng S, sau đó là
công ty cổ phần dạng C là khó nhất.
Định hướng thông thường cho hầu hết các doanh nghiệp là quý vị bắt đầu khởi nghiệp theo
diện doanh nghiệp tư nhân một chủ, sau đó chuyển sang hình thức công ty LLC hoặc S Corp,
một trong hai dạng này, và sau đó cuối cùng chuyển sang C Corp vì quý vị sẽ là ... Bất kỳ dạng
doanh nghiệp nào có nhiều nhân viên, các công ty cổ phần dạng C thường là như vậy, thì quý
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vị cần cung cấp các quyền lợi cho nhân viên. Nếu quý vị là công ty vốn đầu tư, quý vị sẽ là
công ty cổ phần dạng C.
Nếu có thắc mắc, quý vị có thể liên lạc với tôi theo thông tin liên hệ trong bài trình bày. Vui lòng
đừng ngần ngại gửi email hoặc gọi điện thoại cho tôi.
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