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Phúc lợi được hưởng 

Ưu thế khi đầu tư ở Dominica 

Dominica, Mỹ và cộng đồng đồng Cribe đã kỹ Hiệp định thu thuế hai lần 

Không có thuế tài sản, thuế cho tặng tài sản , thuế thừa kế, thuế thu nhập nước ngoài 

hoặc thuế thu nhập tư bản 

Nếu bạn cư trú và có thu nhập ở Dominica, bạn chỉ cần nộp thuế thu nhập cá nhân 

Không hạn chế chuyển lời nhuận về nước bạn, không hạn chế nguồn vốn nhập khẩu  

Chương trình ưu đãi rộng mở, bao gồm các phúc lợi về ưu đãi thuế doanh nghiệp, miễn 

hoàn toàn hoặc giảm thuế nhập khẩu, và hỗ trợ thuế xuất khẩu. 

Tiền tệ liên kết đồng đô la Mỹ, đảm bảo tính chắc chắn và ổn định của các giao dịch 

ngoại hối  

Caribe miễn thuế thương mại 
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Phúc lợi tư cách công dân 

Khung chính sách điều tra thẩm định mạnh mẽ, bạn có thể yên tâm về tính hoàn chỉnh 

của tư cách công dân 

120 quốc gia miễn visa du lịch, đi lại càng linh động hơn 

Mở ra con đường mới về đa dạng hóa tài sản và kế hoạch kế nhiệm, hưởng thụ cuộc 

sống an toàn hơn về kinh tế 

Hòa nhập vào cộng đồng quốc tế nhiệt tình, hiếu khách, quản trị tốt, tìm thấy sự bình an 

và yên tĩnh cho tâm hồn 

Qua trình đăng ký tư cách công dân đơn giản và hiệu quả 

Không có yêu cầu bắt buộc du lịch hay cư trú, bạn chỉ cần duy trì cách sống linh hoạt 

Cơ hội đầu tư khuyến khích bạn giải phóng tinh thần của nhà doanh ngiệp 
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Đầu tư dự án nhận tư cách công dân 

Dominica là gì? 

Cộng đồng toàn cầu đang chờ đón 

bạn… 

Người dân Dominca nhiệt tình hiếu 

khách xin mời bạn và người thân của 

bạn trợ thành thành viên công dân của 

đất nước trên vùng đảo Caribe. 

Dominica cấp tư cách công dân qua việc 

đầu tư dự án từ năm 1993, giúp cho các 

cá nhân và gia đình thông qua việc đầu 

tư lương lai ở đất nước này để hưởng 

toàn bộ phúc lợi khi trở thành công dân 

của Dominica. 

Dưới sự quản lý của Bộ đầu tư tư cách 

công dân, dự án này nhận được sự ụng 

hộ của Lập pháp nhà nước, cho phép 

công dân đến từ nhiều nơi trên thế giới 

được hưởng an toàn và tự do của một 

thành viên ở đất nước sôi động và tài 

nguyên phong phú. 

 

 

 

Vì sao phải thông qua việc đầu tư dự án để chọn tư cách công dân Dominica? 

Càng giàu có, càng tự do,càng linh hoạt  

 

Bất kể bạn ở đâu 

Trở thành công dân Dominica không những là một hành trình trở lại hòn đảo tự nhiên 

trong quần đảo Caribe (đây là hòn đảo tự nhiên không bị ô nhiễm được mọi người công 

nhận). Mạng lưới toàn cầu mạnh mẽ của Dominica trải khắp thế giới, bất kể bạn đến từ 

đâu, bất kể bạn ở nơi đâu… 
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Miễn visa du lịch 

Dominica đã xây dựng quan hệ ngoại giao hữu nghị với nhiều quốc gia trên thế giới, 

mang đến cho bạn những chuyến đi quốc tế linh động hơn và tiện lợi hơn. 

Châu Mỹ 

 Anguila   Guiana thuộc Pháp                                           

 Antigua và Barbuda                                            Grenada 

 Argentina   Guatemala  

 Aruba    Haiti  

 Bahamas   Honduras  

 Barbados   Jamaica 

 Belize   Montserrat 

 Bermuda   Nicaragua 

 Bolivia   Panama 

 Brazil   Peru 

 Quần đảo Cayman   Sint Eustatius Va Saba 

 Chile   Saint Lucia 

 Columbia  
 

Saint Martin 

 Costa Rica   Saint Vincent Va Grenadines 

 Cuba    Suriname 

 Curacao   Trinidad Va Tobago 

 Cộng hòa Dominica   Quan Dao Turks Va Caicos 

 Ecuador   Venezuela 

 El Salvador   Dao Virgin (Anh) 

 

 

 

 

 

https://vardikos.com/services-view/commonwealth-of-dominica/
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Châu Âu 

 Albani   Liechtenstein 

 Andorra    Lithuania 

 Áo   Luxembourg 

 Bosnia   Malta 

 Bulgaria   Macedonia (FYROM) 

 Croatia   Monaco 

 Síp    Hà Lan 

 Cộng hòa Séc                                                         Na Uy 

 Đan Mạch                                                               Ba Lan 

 Estonia                                                                    Bồ Đào Nha 

 Phần Lan                                                                  Romania 

  Pháp                                                                        Nươ ́c Nga 

 Đức                                                                          San Marino 

 Gibralta    Slovakia 

 Hy Lạp                                                                     Slovenia 

 Hungary                                                                   Tây Ban Nha 

 Iceland                                                                      Thụy Điển 

 Ireland (nước cộng hoc)                                            Thụy Sỹ 

 Ý       Thổ Nhĩ kỳ 

 Latvia   Anh 

 

 

 

 

 

 



 

                                 - 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châu Á Châu Đại Dương 

 Armenia    Quần đảo Cook 

 Bangladesh   Fji 

 Campuchia   Polynesia thuộc Pháp 

 

Hồng Kông 

(Đặc khu hành chính 
của Trung Quốc) 

  Kiribati 

 Iran   Micronesia 

 Israel   Nauru 

 Lào   New Caledonia 

 Lebanon   Niue 

 Malaysia   Palau 

 Maldives   Samoa 

    
Nepal   Đảo Solomon 

 Philippines    Đông Timor 

  Singapore    Tonga 

 Hàn quốc   Tuvalu 

    Vanuatu 

 

Châu Phi 

 Botswana   Mauritania 

  Cape Verde   Mauritius 

 Comoros   Mozambique 

 Djibouti   Seychelles 

 Ai Cập   Somalia 

  Gambia   Tanzania 

 Guinea-
Bissau 

   Togo 

 Jordan   Tunisia 

 Kenya   Uganda 

 Lesotho   Zambia 

 Madagascar    Zimbabwe 

 Malawi    

 



 

                                 - 8 - 

 

Làm thế nào để tư tương lai Dominica? 

Hai kênh đầu tư, cùng một cơ hội làm giàu 

Để có được tư cách công dân ở Dominica, bạn phải chọn hình thức đóng góp của cho 

tương lai của Dominica. Chúng tôi cung cấp cho bạn hai phương thức đầu tư  

Quỹ Đa dạng hóa Kinh tế (EDF) 

Lựa chọn đầu này bao gồm việc đầu tư một tư lần vào Chính phủ, không được hoàn lại 

tiền vốn. Hạn mức thấp là 100,000USD, phương thức đầu tư này sẽ cho phép người nộp 

đơn đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển tương lai của Dominica. Trong quá 

khứ, đầu tư EDF cho phép Dominica phát triển các cộng đồng tốt hơn và thúc đẩy phát 

triển quốc gia bền vững hơn thông qua các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng 

Quỹ Đa dạng hóa Kinh tế (EDF) 

Người nộp đơn đơn lẻ USD $ 100,000 

Người nộp đơn chính và vợ/chồng USD $175,000 

Người nộp đơn chính và tối đa ba người thân 

đủ điều kiện 
USD $200,000 

Thêm 1 người thân đủ điều kiện USD $25,000 

 

Đầu tư vào các dự án phát triển bất động sản được phê duyệt trước 

Đây là cách thứ hai để có được tư cách công dân Dominica. Hạn mức đầu tư thấp nhất là 

200,000USD. Ngưới nộp đơn có cơ hội tham gia vào các dự án phát triển bất động sản 

hạng nhất. Các thương hiệu đẳng cấp quốc tế như Hilton Curio, Marriott Hotel và 

Kempinski Hotel là những cơ hội đầu tư mạnh mẽ trong các dự án phát triển để thúc đẩy 

hòn đảo này là điểm đến tiềm năng cho du lịch sinh thái. 

Quỹ Đa dạng hóa Kinh tế (EDF) 

Người nộp đơn đon lẻ  USD $ 200,000.00 + $ 25,000 

Người nộp đơn chính và vợ/chồng USD $ 200,000.00 + $ 35,000 

Gia đình tối đa có 4 thành viên USD $ 200,000.00 + $ 35,000 

Gia đình tối đa có 6 thành viên USD $ 200,000.00 + $ 50,000 

Gia đình có 7 thành viên hoặc nhiều hơn USD $ 200,000.00 + $ 70,000 
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  Làm thế nào để trở thành công dân Dominica? 

Nếu bạn quyết định trở thành công dân Dominica, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn trình tự trực 

tiếp và hiệu quả cao, bạn có thể thông qua người đại diện ủy quyền là có thể hoàn thành. Với vai 

trò là ban ngành Chính phủ,  

Bộ đầu tư tư cách công dân (CBIU) chịu trách nhiệm chấp hành dự án này, đã cấp Giấy phép cho 

một số người đại diện để giúp bạn hoàn thành trình tự này. 

❑ Bước 1 

Quyết định cách bạn muốn đầu tư  

Mỗi người nộp đơn có hai lựa chọn đầu tư để có được tư cách công dân. Một lựa chọn là đầu 

nguồn tiền không hoàn lại vào Quỹ đa dạng hóa kinh tế của chính phủ (EDF). 

Một lựa chọn khác là đầu tư vào các dự án bất động sản được phê duyệt trước. 

❑ Bước 2 

Liên hệ các cố vấn có trình độ và đáng tin cậy để giúp bạn nộp đơn. Bạn có thể xem danh sách 

đầy đủ các luật sư được cấp phép trên trang wed của chúng tôi. 

❑ Bước 3 

Thu thập tất cả các mẫu đơn và tài liệu mà người đại diện của bạn cho rằng có liên quan đến đơn 

của bạn. Chúng tôi không yêu cầu đích thân bạn tham gia buổi phỏng vấn tại Dominica. 

❑ Bước 4 

khi người đại diện của bạn xác định đơn đăng ký của bạn đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi, bạn 

có thể nộp đơn cho CBIU. 

❑ Bước 5 

CBIU sẽ bắt đầu thụ lý đơn của bạn. Trong thời gian này, cơ quan điều tra thẩm định bên thứ ba 

sẽ thực hiện điều tra danh tính đối với thông tin bạn cung cấp một cách nghiệm ngặt. Thời gian 

xử lý hồ sơ thường là từ 60 đến 90 ngày. 

❑ Bước 6 

Nếu CBIU nhận thấy đơn của bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu, thì đơn của bạn sẽ được trình lên 

Thủ tướng Dominica và Nội các để xem và phê duyệt cuối cùng. 

 

❑ Bước 7 
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Nếu phê duyệt cuối cùng được thông qua, bạn sẽ được thông báo rằng đơn của bạn đã được 

chấp thuận. 

❑ Bước 8 

Tại thời điểm này, bạn phải chuyển tiền vào Tài khoản giảm sát Quỹ Đa dạng hóa hoặc chuyển 

tiền vào Tài khoản giám sát phát triển bất động sản được phê duyệt trước. 

❑ Bước 9 

Sau khi bạn trợ thành công dân Dominica, chúng tôi sẽ cấp Giấy chứng nhận quốc tịch cho bạn. 

Người đại diện của bạn sẽ làm đơn xin hộ chiếu cho bạn. 

❑ Bước 10 

Sau khi nhận được hộ chiếu, bạn có thể di cư sang Dominica và trở thành một công dân 

Dominica. 

 

Chúc mừng bạn đến với cộng đồng toàn cầu Dominica! 
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Christos Vardikos là một luật sư tại Athens và là lãnh sự danh sự cho cộng đồng thịni vưởng 

Dominica ở Cộng hòa Hellenic. Ông cũng đóng vai trò là cố vấn đặc biệt cho thủ tướng danh dự 

của cộng đồng thịni vưởng Dominica (www.dominicaconsulategreece.com). Hơn nữa, ông là 

phó chủ tịch của Tở lãnh sự Hy Lạp. Trước khi có vị trí lãnh sự hiện tại, ông là lãnh sự danh dự 

của cộng hòa Quần đảo Marshall ở Hy Lạp. Ông là thành viên của Hiệp hội Luật sư Athens và đã 

xuất bản nhiều bài viết về các khía cạnh khác nhau của luật pháp Hy Lạp. Ông đã trình bày các 

bài nghiện cúu trong hơn 20 hội nghi quốc tế về các chủ đề liên quan đến nhập cu’, luật hàng hải 

và sở hữu trí tuệ. Ông quản lý công VARDIKOS & VARDIKOS (www.vardikos.com), với các văn 

phòng liên kết ở Síp, Dominica, Antigua và Barbuda, Saint Lucia và Grenada. Ngoài ra, VARDIKOS 

& VARDIKOS duy trì các văn phòng liên kết tại các quốc gia khác nhau thuộc khu vực MENA (khu 

vực Trung Đông-Bằc Phi) để tạo diều kiện thuận lợi cho các chương trình đầu tư hướng quền 

công dân. 

  

 

 

                                       
                                       LIÊN HỆ CHÚNG TÔI:  

   

 

 
 

 

36, đường George vĩ đại 
Roseau Liên bang Dominica 00112 
Tây Ấn 

T | +1 767 275 1888 

 

 

 

 

E|dominicaservices@vardikos.com 

3, đường mavromichali  
vận động viên 106 79 

Hy Lạp 

 

T | +30 210 36 27 889 
+306932488888 

+971506689558 
+ 35699884534 

 

 

 

 

 
E |info@vardikos.com  

W|www.vardikos.com 

 

Dại sứ Lennox Lawrence   Lãnh sự Christos Th. Vardikos 
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