
Topic 1—What You Need To Know Before Going Into Business

Consider buying an existing business
•• IInnvveessttiiggaattee tthhee bbuussiinneessss tthhoorroouugghhllyy
•• DDoonn’’tt bbee ttoooo eeaaggeerr
•• AAnnaallyyzzee tthhee ppaasstt ppeerrffoorrmmaannccee ooff tthhee bbuussiinneessss
•• AAsskk qquueessttiioonnss
•• SSeeeekk pprrooffeessssiioonnaall aassssiissttaannccee

Consider buying a Franchise
•• CCooookkiiee ccuutttteerr bbuussiinneessss
•• TTyyppiiccaallllyy ppaayy aa ppeerrcceennttaaggee ooff ssaalleess ttoo FFrraanncchhiissoorr
•• TThheeyy aarree nnoott rriisskk ffrreeee

Starting your own business
•• IImmpprroovvee yyoouurr cchhaanncceess ffoorr ssuucccceessss
•• FFoorreeccaasstt yyoouurr ccaasshh rreeqquuiirreemmeennttss
•• BBee ssuurree yyoouu ccaann hhiirree tthhee eemmppllooyyeeeess yyoouu nneeeedd
•• SShhoouulldd yyoouu ttaakkee iinn aa ppaarrttnneerr??
•• GGeett qquuaalliiffiieedd aaddvviissoorrss
•• PPrreeppaarree aa wwrriitttteenn bbuussiinneessss ppllaann
•• CChheecckklliisstt ffoorr SSttaarrttiinngg aa BBuussiinneessss

Topic 2—Choosing Your Legal Form Of Business
•• SSoollee PPrroopprriieettoorrsshhiipp
•• PPaarrttnneerrsshhiipp
•• LLiimmiitteedd LLiiaabbiilliittyy CCoommppaannyy
•• RReegguullaarr oorr ““CC”” CCoorrppoorraattiioonn
•• SS CCoorrppoorraattiioonn

Topic 3—Minimizing Business Taxes
•• PPllaann ffoorr yyoouurr ttaaxxeess bbeeffoorree tthhee ffaacctt
•• CCoonnssiiddeerr tthhee ttaaxx rraammiiffiiccaattiioonnss ooff yyoouurr ffoorrmm ooff bbuussiinneessss
•• CCoonnssiiddeerr oowwnniinngg yyoouurr bbuussiinneessss rreeaall eessttaattee ppeerrssoonnaallllyy
•• AAvvooiidd uunnddeerrppaayymmeenntt ppeennaallttiieess
•• DDoonn’’tt mmiissccllaassssiiffyy iinnddeeppeennddeenntt ccoonnttrraaccttoorrss
•• HHiirree yyoouurr cchhiillddrreenn
•• DDoonn’’tt uussee tthhee IIRRSS aass yyoouurr bbaannkkeerr
•• DDeedduucctt yyoouurr ffaammiillyy hheeaalltthh iinnssuurraannccee
•• UUssee tthhee SSeeccttiioonn 117799 eeqquuiippmmeenntt wwrriittee ooffff
•• UUssee tthhee HHoommee OOffffiiccee ddeedduuccttiioonn iiff yyoouu wwoorrkk ffrroomm hhoommee
•• CCoonnssiiddeerr aa rreettiirreemmeenntt ppllaann ffoorr yyoouurr bbuussiinneessss
•• UUnnddeerrssttaanndd tthhee ddiiffffeerreennccee bbeettwweeeenn ttaaxx ccrreeddiittss aanndd ttaaxx ddeedduuccttiioonnss
•• CCoonnssiiddeerr aa ttaaxx--ddeeffeerrrreedd eexxcchhaannggee

LLeeww WWeeiinnkkaauuff oowwnnss PPrroo TTaaxx && AAccccoouunnttiinngg SSeerrvviicceess,, IInncc.. iinn DDeennvveerr,, CCoolloorraaddoo.. HHiiss sseerrvviicceess iinncclluuddee,, TTaaxx PPrreeppaarraattiioonn,, 
BBooookkkkeeeeppiinngg,, MMaannaaggeemmeenntt CCoonnssuullttaattiioonn,, aanndd QQuuiicckkBBooookkss AAddvviissoorr.. 

““TThhee vviieewwss aanndd ooppiinniioonnss eexxpprreesssseedd iinn RRoocckkyy MMoouunnttaaiinn IInnvveennttoorrss AAssssoocciiaattiioonn ((RRMMIIAA)) ppuubblliiccaattiioonnss aanndd eevveennttss aarree tthhee aauutthhoorrss'',, mmeemmbbeerrss'',, gguueessttss'',, ssppeeaakkeerrss'',, aanndd ootthheerrss'' oowwnn aanndd aarree
nnoott nneecceessssaarriillyy tthhoossee ooff tthhee RRMMIIAA wwiitthh tthhee RRMMIIAA nnoott eennddoorrssiinngg aannyy ooff tthhee aaffoorreemmeennttiioonneedd vviieewwss oorr ooppiinniioonnss.. NNoo vviieeww oorr ooppiinniioonn eexxpprreesssseedd iinn RRMMIIAA ppuubblliiccaattiioonnss aanndd eevveennttss iiss ttoo bbee
ccoonnssttrruueedd aass lleeggaall aaddvviiccee aanndd ddooeess nnoott ffoorrmm aann aattttoorrnneeyy--cclliieenntt rreellaattiioonnsshhiipp nnoorr ootthheerr pprrooffeessssiioonnaall rreellaattiioonnsshhiipp.. YYoouu sshhoouulldd aallwwaayyss ccoonnssuulltt aann aattttoorrnneeyy oorr ootthheerr ccoommppeetteenntt pprrooffeessssiioonnaall
ffoorr aaddvviiccee ccoonncceerrnniinngg yyoouurr ssppeecciiffiicc ssiittuuaattiioonn aanndd tthhee llaaww aapppplliiccaabbllee aatt tthhaatt ttiimmee..””
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