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  به نام خدا

  

  در مقایسه با فعالیت تجاري بدون ثبت ثبت شرکت مزایاي تحلیل

  

   مسئولیت : -1

شخصی یعنی تجاري که به صورت انفرادي فعالیت می کنند،در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدود دارند و کل دارایی جارت ت

ها به طلبکاران است؛اما اشخاصی که فعالیت تجاري شان از آن ها،اعم از سرمایه تجاري و اموال خصوصی،وثیقه پرداخت دیون آن 

طریق تشکیل شرکت انجام می گیرد مسئولیتی عمدتاَ محدود دارند.همین مزیت شرکت موجب شده است که در دنیاي اقتصادي 

ه ي شرکت تجاري ب ،حتی تجار انفرادي به جاي فعالیت تجاري سنتی،در قالب شرکت به تجارت بپردازند. ،زیرا استفاده از پدیده

بازدهی فعالیت اقتصادي شدت بیشتري می بخشد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردي در بر ندارد ،مزایایی چون فراهم شدن 

سرمایه ي بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون براي دستیابی به هدفی واحد و به خصوص محدودیت مسئولیت فعاالن تجاري.بیهوده 

  .ه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادي خود را در قالب شرکت هاي تجاري ارائه می کنندنیست که امروزه ن

  ارتباط حقوقی بین شرکا -2

شرکت،به عنوان یک عمل حقوقی،مستلزم همکاري دو یا چند شخص است. این همکاري صرفاَ زاییده ي قراردادي نیست که طرفین  

مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه هاي فردي خود را براي رسیدن  آن را منعقد کرده اند ،بلکه تابع

قراردادهاي منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک   تبدیل کنند به هدفی خاص که بردن سود است به سرمایه ي جمعی

 مودهن اطالعی بی اظهار رسد می ثبت به که تصمیماتی سایر و 		اساسنامهنمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و 

قانون از حقوق تمام طرفین شرکت  حمایت .سمی ممکن است وارد نمود استناد نمایندر غیر اسناد ي درباره که ایراداتی به یا و

ي شراکت شرکا بدون شک شراکت به صورت حقوقی نسبت به شراکت به صورت شخصی در زمینه: (شرکا، کارمندان و طرفین همکار

به نفع همه شرکا خواهد بود. با ثبت شرکت تمام جزئیات، مقدار درصدهاي سهام و سایر حقوق شرکاء به صورت قانونی و مکتوب در 

  ر پیشامدهایی همچون اختالفات احتمالی مابین اعضاء و اساسنامه و سایر اسناد شرکت قید شده و قابل استناد است. بنابراین د
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تر و مدون و از طریق قانون همچنین در مقابل اشخاص ثالث روند حل اختالفات و مشکالت نسبت به شراکت شخصی بسیار ساده

  .قابل پیگیري خواهد بود

  جهانی شدن -3

د و نین حاکم بر دو کشور می باشاوبه ثبت شرکت بوده وتابع قعقد قراردادهاي بین المللی با اشخاص وشرکتهاي بین الملی منوط 

   ثبت شرکت باعث اعتماد بیشتر طرف حسابهاي خارجی میشود.

  مزایده ومناقصه -4

شرکت در مناقصات ومزاید ها ، علی الخصوص دولتی منوط به ثبت شرکت بوده هرچند در برخی موارد با افراد نیز قراردادهایی منعقد 

 محدود می باشد.میگردد ولی 

  مالیات-5

سود از درصد 25بایست ابتداهاي مستقیم میهاي قانونی بر اساس قواعد و قوانین مالیاتهاي سهامی به دلیل اعمال کنترلر شرکتد

 و مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت محاسبه و به ترتیب مقرر در قانون مربوطه به عنوان مالیات پرداختنی در نظر گرفته شود

هاي خاصی به منظور ثبت عملیات حسابداري از طرفی دیگر در مواقع مختلف به دلیل حساسیت دولت بر وضع مالیات همواره کنترل

 هیهت 		کند.گیرد و بر این اساس دولت نسبت به وضع مالیات متعلقه اقدام میو ارائه گزارش مالی منطبق بر واقعیت صورت می

اي سهامی از حساسیت بیشتري نسبت به سایر موسسات برخوردار است زیرا چنانچه اظهار نامه مالیاتی همالیاتی در شرکت اظهارنامه

هاي مالی یک شرکت سهامی از حیث مالیاتی رد شود اثر بسیار ناخوشایندي بر ارزش سهام شرکت در بازار خواهد و در کل صورت

  .باشدها ممکن است کمتر داشت که این اثر نامطلوب در سایر شرکت

 ارتباط با نهادهاي مالی -6

و  بازپرداخت به عهده شرکت و مسئولیت سهامداران راحتتر بوده  شخاص توسط شرکت ها در مقایسه با اکالن دریافت تسهیالت 

  حداکثر به میزان سهام خواهد بود
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  ریافت و واگذاري نمایندگی رسمید-7

شده  هاي ثبتقانونی و حقوقی احتمالی مایل به اعطاي نمایندگی به شرکتهاي معتبر براي پیشگیري از مشکالت اغلب شرکت

 ها در نظرها براي آنتري را نسبت به شرکتکنند و یا در صورت همکاري شرایط سختهستند و با اشخاص حقیقی همکاري نمی

ه عنوان زیر مجموعه یک برند معتبر هاي مهم و فعالیت بگیرند. بنابراین ثبت شرکت راه مناسبی براي اخذ نمایندگی شرکتمی

  .باشدمی

  هاها و اشخاص ثالث و جلب اعتماد آنرسانی به مشتريشفافیت در اطالع-8

ها، دارندگان مدیره و سمت آنثبت شرکت، اسامی تمام اعضاي هیئت		مام سوابق و اطالعات با اهمیت یک شرکت از جمله تاریخت

هاي شرکت، میزان سرمایه ثبت شده و هرگونه تغییرات شرکت به موضوع فعالیت شرکت، شعبهحق امضاء، نشانی قانونی شرکت، 

شود و قطعا چنین شفافیتی موجب جلب اعتماد مشتریان و افزایش اعتبار شرکت صورت کامل در روزنامه رسمی کشور ثبت می

  .خواهد شد

  

  محمود بخشیان

  و افزایش بهره وريمشاور مسائل مالی 

 

 




