ਵਪਾਰਕ ਬਣਤਰ: ਿਕਹਡ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ?
ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਿਜਹਡ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀਆੰ ਲੋ ਡ਼� ਦੇ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਧ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਵਪਾਰ ਦੇ
ਚਾਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਬਣਤਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਕੋ-ਇਕ ਮਾਲਕੀ, ਸ�ਝ-ਦਾਰੀ, ਿਨਗਮ ਅਤੇ ਸਿਹਕਾਿਰਤਾ।

ਇੱ ਕੋ-ਇਕ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸ�ਝ-ਦਾਰੀਆਂ
ਇਹ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ , ਪਰ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ �ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ਾਇਦੇ

ਨੁ ਕਸਾਨ

ਤੁਸ� ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਜਸਟੇਸ਼
੍ ਨ
ਹੋ।

ਨਵ� ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਤੁਸ� ਵਪਾਰ ਰਿਜਸਟੇ੍ਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ�ਝੀਦਾਰ ਿਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ
ਿਜ਼ੱ ਮੇਵਾਰ ਹੋ।

ਤੁਸ� ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਿਸੱ ਧੇ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਹੈ।
ਹੋ।

ਤੁਸ� ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ।

ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਜੀ ਦਰ ਤੇ ਕਰ ਲਾਇਆ
ਜ�ਦਾ ਹੈ ।

ਿਨਗਮ�
ਿਨਗਮ ਇੱ ਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹਡ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ/ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤ� ਵੱ ਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਸੰ ਘੀ ਜ�
ਪ��ਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਗਮਤ ਹੋਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਚੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ।

1 888 576-4444 l 514 496-4636
infoentrepreneurs.org l acclr.ca l ccmm.ca
Acclr, par le biais de son service d’intelligence d'affaires, reçoit le soutien
financier de Développement économique Canada pour les régions du
Québec et est membre du Réseau Entreprises Canada.
Acclr, through its business intelligence department, receives financial support from Canada
Economic Development for Quebec Regions and is a member of the Canada Business Network.

ਫ਼ਾਇਦੇ

ਨੁ ਕਸਾਨ

ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਜੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੀਿਮਤ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾਖਲੇ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਿਨਗਮ

ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।

ਤੁਸ� ਿਨਗਮ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਾਕੀ ਵਪਾਰ ਿਕਸਮ� ਨਾਲ�

ਤੁਸ� ਮਲਕੀਅਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਨੀਕਤਾ ਜ� ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈ

ਿਰਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵੱ ਧ ਕੀਮਤ ਦੇਵੋਗੇ।
ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਤੁਸ� ਿਨਗਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱ ਟ ਕਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
।

ਸਿਹਕਾਿਰਤਾਵ� (ਨਫ਼ੇ ਲਈ ਅਤੇ ਿਬਨਾ-ਨਫ਼ੇ ਦੇ):
ਸਿਹਕਾਿਰਤਾ ਇੱ ਕ ਿਨਗਮ ਹੈ ਿਜਹਡ਼ੀ ਉਸਦੇ ਮ�ਬਰ� ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਗਿਠਤ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਫ਼ੇ ਜ� ਿਬਨਾ-ਨਫ਼ੇ
ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਿਨਗਮ ਵ�ਗ, ਇਹ ਪ��ਤੀ ਜ� ਸੰ ਘੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ।

ਫ਼ਾਇਦੇ

ਨੁ ਕਸਾਨ

ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸੀਿਮਤ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮ�ਬਰ� ਿਵਚਕਾਰ ਝਗਡ਼ੇ ਿਨਪਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ।

ਤੁਹਾਡੇ ਨਫ਼ੇ ਮ�ਬਰ� ਿਵਚਕਾਰ ਵੰ ਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਜਆਦਾ ਸਮ� ਲੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਕਾਿਰਤਾ ਜਨਤੰ ਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਹੁੰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਸੰ ਿਮਲਤ
ਹੈ (ਇੱ ਕ ਮ�ਬਰ, ਇੱ ਕ ਵੋਟ)

ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ।
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