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Lý do để chọn Bồ Đào Nha?
Bồ Đào Nha nằm ở phía tây nam lục địa châu Âu. Quốc gia có đường
biên giới phía nam và phía tây là Đại Tây Dương và phía bắc và đông
giáp với Tây Ban Nha. Hai hòn đảo Azores và Madeira cũng là những
vùng đất tự trị của Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha có khí hậu ấm áp và ôn hoà, đường bờ biển ngoạn mục và
phong cảnh tuyệt đẹp. Chi phí sinh hoạt tương đối thấp; dịch vụ y tế tốt
và có các chuyến bay hàng ngày tới hơn 250 địa điểm trên thế giới.

Công ty TNHH Tư vấn Định cư Dixcart
Công ty TNHH Tư vấn Định cư Dixcart cung cấp
dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho những cá nhân mong
muốn chuyển tới định cư tại Bồ Đào Nha. Tại đây
chúng tôi có nhân viên hỗ trợ để mỗi bước đều
diễn ra thuận lợi nhất có thể.
Công ty TNHH Tư vấn Định cư Dixcart là một thành
viên trong Tập đoàn Dixcart, một tổ chức độc lập
cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh quốc tế trong
hơn bốn mươi năm qua.

Hộ chiếu Bồ Đào Nha
Một trong những lợi ích chính của Chính sách Thị
thực Vàng của Bồ Đào Nha đó là những cá nhân
không mang quốc tịch Liên minh Châu Âu có thể
có quyền cư trú tại Bồ Đào Nha và quyền đi lại
trong Khu vực Schengen trong một khoảng thời
gian 5 năm. Theo các quy định hiện hành, điều này
sẽ có thể chuyển thành quyền cư trú vĩnh viễn và
sau đó là quốc tịch Bồ Đào Nha và quyền được cấp
hộ chiếu Bồ Đào Nha.

Chính sách Thị thực Vàng
• Các tiêu chí đầu tư khác nhau cần phải được đáp ứng và duy
trì trong vòng ít nhất 5 năm. Một trong những tiêu chí phổ
biến nhất là mua bất động sản có giá trị ít nhất 500.000 Euro
(~12,5 tỷ VND).
• Thời gian ở tối thiểu trong năm đầu chỉ là 7 ngày và 14 ngày
cho giai đoạn hai năm tiếp theo. Điều này có nghĩa là quý vị
không cần phải là người cư trú chịu thuế ở Bồ Đào Nha. Nếu
quý vị muốn trở thành người cư trú chịu thuế tại Bồ Đào Nha,
quý vị sẽ được hưởng một chế độ thuế ưu đãi.

Cư trú Vĩnh viễn
• Sau khi quý vị đã cư trú ở Bồ Đào Nha được 5 năm, quý vị có
thể xin cư trú vĩnh viễn.

Quốc tịch và hộ chiếu Bồ Đào Nha
• Theo các quy định hiện hành, sau khi quý vị đã được phép
cư trú vĩnh viễn, đã cư trú ở Bồ Đào Nha trong vòng 6 năm
và vượt qua một bài kiểm tra tiếng Bồ Đào Nha đơn giản, quý
vị có thể xin nhập quốc tịch và xin cấp hộ chiếu Bồ Đào Nha.
Tại thời điểm xuất bản tài liệu này, việc xuất trình thị thực cư trú
trong hộ chiếu của quý vị, được cấp trong vòng 5 năm tham gia
vào Chính sách Thị Thực Vàng, được xem là bằng chứng cư trú
thoả đáng để xin cư trú vĩnh viễn và sau đó là nhập tịch.

Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về Chính sách Thị thực Vàng của Bồ Đào
Nha, hãy liên hệ với Carlos Santos: carlos.santos@dixcart.com
tại văn phòng của chúng tôi ở Bồ Đào Nha. Hoặc vui lòng liên
hệ với đầu mối Dixcart thường lệ của quý vị hoặc gửi email tới:
advice@dixcart.com
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Dixcart có thể cung cấp những dịch vụ gì?
Các dịch vụ của Dixcart bao gồm:
• Giới thiệu chi tiết về Chương trình Định cư Bồ Đào
Nha, các nghĩa vụ cần đáp ứng và các phí liên quan.
• Các nhân viên sống tại Bồ Đào Nha sẽ cung cấp các
thông tin chi tiết về đất nước, con người nơi đây cũng
như lối sống và các vấn đề về thuế.
• Hỗ trợ quá trình làm hồ sơ xin cư trú/hộ chiếu.
• Hỗ trợ tổ chức các chuyến thăm quan Bồ Đào Nha.

• Các mối liên kết chặt chẽ với các công ty phát triển bất
động sản ở Bồ Đào Nha và Madeira, để giúp quá trình
tìm kiếm bất động sản phù hợp đơn giản nhất có thể.
• Đầy đủ các dịch vụ chuyên nghiệp dành cho cá nhân
và thương mại sau khi quý vị đã chuyển tới đây. Những
dịch vụ này có thể bao gồm tư vấn thuế cá nhân và
đầy đủ các dịch vụ chuyên nghiệp liên quan tới việc
thành lập công ty ở Bồ Đào Nha và Madeira.
• Các dịch vụ văn phòng gia đình.

Nếu quý vị cần thêm thông tin về định cư tại Bồ Đào Nha, vui
lòng liên hệ: advice.madeira@dixcart.com
Tài liệu giới thiệu này được Dixcart soạn thảo để cung cấp thông tin cho khách hàng và cộng
sự. Mặc dù việc soạn thảo đã được kiểm tra kỹ lưỡng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về
các sai sót. Người đọc cũng cần lưu ý luật định và thông lệ có thể thay đổi theo từng thời kỳ.
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