Danh sách kiểm tra Bắt
Đầu Thành LậpDoanh
Nghiệp tại Tiểu Bang

Washington

MỤC

ĐÃ HOÀN THÀNH

1. Chọn Cơ Cấu Pháp Lý:

Các loại cơ cấu pháp lý phổ biến nhất là Doanh Nghiệp Tư Nhân Sở Hữu Duy Nhất, Đối Tác Hợp Danh, Công Ty
Trách Nhiệm Hữu Hạn,Tập Đoàn và Tổ Chức Phi Lợi Nhuận.

a. - Quý vị cũng sẽ cần chọn Tên Doanh Nghiệp và đăng ký tên miền cho trang web của doanh
nghiệp. Nếu quý vị đăng ký thành lập một Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (Limited Liability
Company, LLC), Tập Đoàn, hoặc Tổ Chức Phi Lợi Nhuận, hãy tìm kiếm doanh nghiệp trên trang
web Washington Secretary of State để đảm bảo tên doanh nghiệp có thể đăng kýđược
https://www.sos.wa.gov/corps/

2. Đăng ký Cơ Cấu Pháp Lý của doanh nghiệp quý vị với Washington Secretary of State:

https://ccfs.sos.wa.gov/#/(Nếu quý vị chọn cơ cấu Doanh Nghiệp Tư Nhân Sở Hữu Duy Nhất hoặc
Đối Tác Hợp Danh thì có thể bỏ qua bước này).

3. Xin Mã Số Người Sử Dụng Lao Động (Employer Identification Number, EIN) từ the Internal

Revenue Service (EIN):
tại địa chỉ https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/employer-id-numbers
(Nếu quý vị là Doanh Nghiệp Tư Nhân Sở Hữu Duy nhất hoặc LLC Một Thành Viên và không dự kiến
tuyển dụng thêm nhân viên thì quý vị có thể sử dụng số an sinhxã hội của mình thay cho EIN).

4. Xin Giấy Phép Thành Lập Doanh Nghiệp của Tiểu Bang và Thành Phố tại Department
of Revenue: https://dor.wa.gov/open-business/apply-business-license

5. Xin các Giấy Phép bắt buộc bổ sung khác cho Ngành của quý vị:

nhiều doanh nghiệp yêu cầu phải có giấy phép bổ sung, bao gồm doanh nghiệp bán rượu, bán lẻ,doanh
nghiệp trị liệu mát xa, nhà thầu tổng hợp, v.v. v.v. Hãy sử dụng cổng hướng dẫn của Department of Revenue
để xác định xem quý vị có cần xin giấy phép bổ sung không https://secure.dor.wa.gov/gteunauth/_/

6. Mở Tài Khoản Ngân Hàng cho Doanh Nghiệp:

Đa số ngân hàng đều có bộ phận ngân hàng thương mại để quý vị có thể hợp tác. Quý vị sẽ cần cung cấp
bằng chứng giấy phépthành lập doanh nghiệp.

7. Mua Bảo Hiểm Doanh Nghiệp:

Hầu hết các doanh nghiệp đều cần có một số loại bảo hiểm trách nhiệm. Quý vị có thể mua bảo hiểm gián
đoạn kinh doanh để bảo vệ cho doanh nghiệp của mình. Đa số các hãng bảo hiểm đều có bộ phận bảo hiểm
thương mạiđể quý vị có thể hợp tác.

