THỊ THỰC ĐẦU TƯ VÀ ĐỔI MỚI KINH DOANH
(TẠM THỜI) (DIỆN 188) – NHÓM NHÀ ĐẦU TƯ

BẢO MẬT
Văn bản này là tài sản trí tuệ của Mosaic Migration. Mọi hành vi tái sử dụng hoặc sao chép khi không có sự cho phép đêu bị nghiêm cấm.
Văn bản này chỉ là thông tin mang tính hướng dẫn. Hồ sơ xin thị thực vẫn cần phải được nộp dưới sự giám sát của một đơn vị tư vấn nhập cư được cấp
giấy phép.

TỔNG QUAN VỀ DIỆN 188 – NHÀ ĐẦU TƯ:

Nhóm Đổi mới kinh doanh và Đầu tư (Tạm thời) (diện 188) dành cho người dưới 55 tuổi có kinh
nghiệm kinh doanh và đầu tư và có cam kết sẽ đầu tư 1,5 triệu AUD vào trái phiếu chính phủ Úc
trong 4 năm và duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc.

✓ Thị thực tạm thời cho bốn năm
✓ Lộ trình trực tiếp lên thị thực cư trú vĩnh viễn (diện thị thực 188)
✓ Giới hạn tối đa 55 tuổi
✓ Bao gồm vợ chồng và con cái đang phụ thuộc dưới 23 tuổi
✓ Không yêu cầu tiếng Anh
✓ Chỉ có được bằng thư mời
✓ Yêu cầu có đề cử từ một tiểu bang
✓ Phải đạt tối thiểu 65 điểm trong bài kiểm tra tính đột phá

✓ Phải đầu tư 1,5 triệu AUD theo cam kết vào trái phiếu chính phủ
✓ Phải đạt tiêu chuẩn về thị thực, sức khỏe và lý lịch

Thị thực Nhà đầu tư theo diện 188 là thị thực tạm thời 4 năm có lộ trình trực tiếp lên cư trú vĩnh
viễn.
Thị thực Nhà đầu tư theo diện 188 cho phép người nộp đơn và gia đình nhập cảnh và cư trú tại
Úc trong 4 năm, trong suốt thời gian này yêu cầu đầu tư 1,5 triệu AUD theo cam kết phải được
duy trì.
Diện 888 – thị thực Nhà đầu tư là nhóm thị thực cư trú vĩnh viễn cho phép người nộp đơn và gia
đình cư trú tại úc không thời hạn và có lộ trình trực tiếp lên công dân Úc.

Để đạt được visa thường trú, người đang có visa diện 188 – nhóm visa Nhà Đầu Tư cần phải:


Cư trú tại bang đề cử ít nhất 2 trong 4 năm của thời hạn thị thực (thời gian 2 năm này có
thể được hoàn thành bởi chồng/vợ của đương đơn 188); và



Duy trì mức đầu tư theo cam kết 1,5 triệu AUD trong trái phiếu chính phủ trong suốt 4
năm của thị thực; và
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Tiếp tục các hoạt động kinh doanh và đầu tư khác tại tiểu bang đề cử (bao gồm đầu tư
vào kinh doanh, tài sản, cổ phiếu, chứng khoán, và mọi loại hình đầu tư khác). Bang
Victoria yêu cầu mức đầu tư bổ sung này phải đạt tối thiểu 500,000AUD tại Victoria.

Để được đăng ký thị thực cho diện 188 – nhà đầu tư, người nộp đơn xin thị thực phải có:


Chứng nhận đầu tư hoặc kinh doanh thành công với kinh nghiệm quản lý đầu tư trong
ít nhất 3 năm gần đây (tối thiểu 1,5 triệu AUD trong ít nhất 1 trong 5 năm tài chính)
và/hoặc kinh nghiệm kinh doanh (mức sở hữu tối thiểu 10%).



Không có tiền sử kinh doanh/đầu tư bất hợp pháp (kể cả người nộp đơn lẫn vợ/chồng),



Tài sản cá nhân và kinh doanh có giá trị ròng ít nhất 2,25 triệu AUD (3 triệu cho Sydney)
trong suốt 2 năm tài chính vừa qua, bao gồm tài sản đầu tư tối thiểu 1,5 triệu - có được
một cách hợp pháp và có thể được chuyển nhượng tới Úc cộng thêm 200,000AUD để
đảm bảo sẵn sàng thanh toán cho việc xử lý chi phí.



Cam kết có mức đầu tư theo yêu cầu là tối thiểu 1,5 triệu AUD trái phiếu chính phủ.
Nguồn vốn đầu tư như cam kết phải có được một cách hợp pháp và được tích lũy từ các
hoạt động kinh doanh và đầu tư của người nộp đơn.



Có cam kết thực sự và thực tế đối với việc duy trì hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư và
cư trú tối thiểu 2 năm tại tiểu bang đề cử.

LỢI ÍCH CỦA DIỆN 188 – NHÀ ĐẦU TƯ

✓ Không yêu cầu tiếng Anh
✓ Bao gồm vợ hoặc chồng và con cái đang phụ thuộc (dưới 23 tuổi)
✓ Lộ trình trực tiếp lên cư trú vĩnh viễn và công dân
✓ Yêu cầu cư trú linh hoạt cho phép người nộp đơn chính tiếp tục hoạt động kinh doanh tại
nước sở tại trong lúc chồng/vợ cư trú thay thế trong 2 năm.
✓ Người nộp đơn có quyền tự do lựa chọn các hình thức đầu tư và kinh doanh khác, ví dụ
như tài sản, cổ phiếu và/hoặc doanh nghiệp – không có yêu cầu tích cực tham gia quản
lý hoạt động kinh doanh
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✓ Cho phép mua tài sản tại úc như một người có thị thực tạm thời.
✓ Được cho phép thời gian để xử lý các vấn đề về thuế quốc tế - không phải chịu thuế như
một cá nhân có cư trú vĩnh viễn trong suốt thời gian mang thị thực diện 188

✓ Con cái được hưởng mức trợ cấp giáo dục tại các trường học công lập
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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