
Công ty trách nhiệm hữu hạn（LLC） Công ty hợp doanh trách nhiệm hữu hạn  (LLP)

Hình thức công ty Công ty không có cổ phần
Công ty không có cổ phần (Hiệp hội doanh nghiệp 

TNHH, Công ty hợp doanh

Tư cách pháp nhân Có Không

Thiết lập công ty Thiết lập tự do bằng điều lệ Thiết lập tự do bằng điều lệ

Quy chế nội bộ công ty
Không giới hạn

Quyết định dựa trên quá nửa phiếu của thành 
viên điều hành

Đại hội đoàn viên

Công khai cổ phần Không thể Không thể

Thông báo kết quả tài chính Không cần thiết Không cần thiết

Chứng nhận điều lệ khi thành lập công ty
Không bắt buộc phải chứng nhận điều lệ bởi   

công chứng viên
Không bắt buộc phải chứng nhận điều lệ bởi công    

 chứng viên
Chứng nhận điều lệ 50,000- 0 0

Tem 40,000- 40,000- 40,000-

Đăng ký thành lập

（Thuế đăng ký giấy phép kinh doanh）

Tự do phân chia lợi nhuận, quyền hạn Tự do phân chia lợi nhuận, quyền hạn

Nhân viên vừa là nhà đầu tư (cổ đông) vừa là 
giám đốc (giám đốc điều hành)

　※1.Trong tương lai có thể chuyển đổi thà
nh công ty cổ phần                                           
 ※2.Được một thực thể giống như phiên bản 
Mỹ thu được (thuế chuyển tiếp)
Lợi nhuận từ pháp nhân kinh doanh (thuế nhó
m) hoặc nhà đầu tư (thuế thành viên)
Không thể lựa chọn, chỉ dành cho các công ty 
(thuế nhóm)

※1. Không đánh thuế doanh nghiệp, nhưng đánh 
thuế thành viên và các thành viên công đoàn cá      
nhân. Thuế thu nhập được đánh vào người (thuế 
chuyển tiếp)                                                            
※2. Có khả năng chuyển thành công ty cổ phần

Tổng lãi / lỗ  và  Khấu trừ chuyển lỗ Có thể

Không thể, nhưng bản thân các thành viên có thể 
cộng lãi và lỗ tạo ra trong một doanh nghiệp.            
 Điều tương tự cũng áp dụng cho khoản khấu trừ 
chuyển lỗ.

Thực hiện công việc kinh doanh Thành viên sẽ điều hành công ty Thành viên sẽ điều hành công ty

Bảo hiểm xã hội

Có nghĩa vụ phải tham gia.
Tuy nhiên nếu là công ty 1 thành viên thì chỉ 

cần tham gia BHYT quốc dân cũng được
Có thể tham gia

SO SÁNH CÁC LOẠI HÌNH CÔNG TY 

1 người trở lên

Có nghĩa vụ phải tham gia

Phân chia lợi nhuận, quyền hạn dựa trên tỷ   
 lệ vốn đầu tư

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần

Cổ đông phải từ 1 người trở lên

Dựa trên điều khoản được thiết lập bởi hội   
 đồng cổ đông,hội đồng quản trị

Có thể

Cổ phiếu là nhân viên trách nhiệm hữu hạn  
 và chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi 

 đầu tư

Không

Cần 1 giám đốc,1 kiểm toán viên theo điều 
khoản trong luật công ty

1 hoặc nhiều thành viên liên hợp

Có

Nhân viên trách nhiệm hữu hạn và trách 
nhiệm hữu hạn gián tiếp

Có thể

Người lao động (nhà đầu tư) chịu trách nhiệm vô 
hạn trực tiếp trước các chủ nợ của công ty                 

  Có giới hạn hoặc không có giới hạn

60,000- 60,000-

Phân chia lợi nhuận, quyền hạn và hình 
thức đóng thuế

Bắt buộc phài chứng nhận điều lệ bởi công 
chứng viên

150,000-

Phí chứng nhận điều lệ

Người đầu tư Ít nhất 1 thành viên trở lên

Nhiệm kỳ của cán bộ Không

Một hện thống bao gồm các nhà đầu tư đã đ
ầu tư trong phạm vi trách nhiệm hữu hạn, 

vốn ( Nhà đầu tư) và ban quản lý (Nhân      
viên đại diện) được tách biệt, và khi ban 

quản lý tạo ra lợi nhuận, nó được chia cho    
các nhà đầu tư

Tất cả nhân viên đều là nhân viên trách nhiệm 
hữu hạn (nhân viên có trách nhiệm gián tiếp)  
 và chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi    

 đầu tư

Dài nhất 10 năm

（Cần chọn lại cán bộ）

Cần thiết


