DIỆN 132 – THỊ THỰC TÀI NĂNG KINH
DOANH (QUÁ TRÌNH KINH DOANH
ĐÁNG KỂ)

BẢO MẬT
Văn bản này thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Mosaic Migration. Bất kỳ sự sao chép hoặc sử dụng không có sự cho phép nào cũng đều bị nghiêm cấm.
Văn bản chỉ có mang tính hướng dẫn, hồ sơ đăng ký phải được nộp theo sự giám sát của một đơn vị đại diện nhập cư đã được đăng ký.

DIỆN 132 – THỊ THỰC TÀI NĂNG KINH DOANH (QUÁ TRÌNH KINH DOANH ĐÁNG KỂ)
Diện 132 – Thị thực Tài Năng Kinh Doanh dành cho các chủ doanh nghiệp dưới 55 tuổi
có kinh nghiệm kinh doanh nổi bật và có nhu cầu hoạt động kinh doanh tại Úc.

•

Thị thực Cư trú Vĩnh viễn

•

Có thể bao gồm vợ và con dưới 23 tuổi.

•

Độ tuổi tối đa 55 tuổi (trừ khi đề xuất kinh doanh sẽ mang lại lợi ích đặc biệt
to lớn cho tiểu bang bảo lãnh)

•

Phải đạt các yêu cầu tối thiểu về kinh doanh, sức khỏe và lý lịch.

•

Yêu cầu phải có sự bảo lãnh từ tiểu bang hoặc thư mời của chính phủ Úc

•

Phải bắt đầu kinh doanh trong vòng 2 năm kể từ ngày được cấp thị thực.

•

Yêu cầu đầu tư $1-2 triệu vào việc kinh doanh tại Úc (phụ thuộc vào tiểu
bang bảo lãnh)

•

Tạo được 3-5 công việc toàn thời gian (Khu vực bang NSW và Sydney)/1
công việc (WA).

Diện 132 – Tài năng Kinh doanh là loại thị thực cấp quyền cư trú vĩnh viễn, đồng thời vẫn
cho phép người thân hoặc gia đình được cư trú không giới hạn tại Úc. Thị thực này có lộ
trình trực tiếp lên Công dân Úc.
DIỆN 188 – TÀI NĂNG KINH DOANH (NHÓM QUÁ TRÌNH KINH DOANH ĐÁNG KỂ)
Để đăng ký thị thực cho diện 132 - Tài năng Kinh doanh, người nộp đơn xin thị thực phải
có:
 Hoạt động kinh doanh và tài sản cá nhân* với giá trị lãi ròng tối thiểu đạt 1.5 triệu
AUD (3 triệu AUD cho Sydney/2 triệu AUD cho phần còn lại của bang NSW) (tài
sản có thể được đứng tên bởi của người nộp hồ sơ, vợ/chồng, hoặc cùng đứng
tên), có được một cách hợp pháp và có thể được chuyển nhượng tới Úc trong vòng
2 năm kể từ ngày được cấp thị thực.
 Tài sản cá nhân trong hoạt động kinh doanh đạt tối thiểu 400,000AUD cho hai trong
bốn năm tài chính ngay trước thời điểm xin thị thực.
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 Có quyền sở hữu ít nhất 30% trong tối đa 2 hoạt động kinh doanh có doanh thu
hàng năm tối thiểu 3 triệu AUD cho 2 trong số 4 năm tài chính trở lại đây.
 Nhìn chung có một sự nghiệp thành công trong kinh doanh, không liên đới đến các
hoạt động kinh doanh trái phép và phải tham gia tích cực trong việc quản lý kinh
doanh;
 Thật sự cam kết sẽ thành lập mới hoặc đầu tư vào một họat động kinh doanh đã
có sẵn tại Úc và sẽ có vị trí quản lý trong kinh doanh (sẽ được kiểm tra 2 năm sau
khi cấp thị tại Úc)

LỢI ÍCH CỦA THỊ THỰC TÀI NĂNG KINH DOANH (NHÓM QUÁ TRÌNH KINH DOANH
ĐÁNG KỂ)
✓ Lập tức có Cư trú Vĩnh viễn
✓ Lộ trình trực tiếp lên Công dân Úc
✓ Không yêu cầu tiếng Anh
✓ Có bao gồm vợ hoặc chồng và con cái đang phụ thuộc (dưới 23 tuổi)
✓ Không kiểm tra điểm
✓ Được quyển mua tài sản không giới hạn tại Úc như người có cư trú vĩnh viên.x

THÔNG TIN THÊM:
Xin liên hệ Tery Ginsberg để được tư vấn và hỗ trợ cá nhân
Phone: +61 412 143 488
Email: terry@mosaicmigration.com.au
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