
 

 

 

 

פשיות בכל מדינות האיחוד האירופ            החופש לגור, לעבוד ולטייל בחו  

מדינות בכל בחופשיות ולטייל לעבוד ,לגור החופש   

האירופאי האיחוד  

האיחוד מדינות בכל או בקפריסין ולחיות שלך החיים רמת את לבחור תוכל ,הקפריסאי הדרכון באמצעות  

 האירופאי

קפריסאי/האירופאי הדרכון יתרונות  

מזורז הליך  

הם כי אישור שיציגו בתנאי 28 גיל עד ולילדים הזוג בת/לבן גם מונפק הדרכון .חודשים 3 תוך מונפק הדרכון  

חינוכי במוסד לומדים  

 מיסוי

החברות מס ,ירושה מס אין בקפריסין .בקפריסין מס לשלם כלשהי בהתחייבות כרוכה אינה הדרכון הנפקת  

למניעת אמנות על חתומה קפריסין .(פרטני באופן לייעץ נוכל) ממס יםפטור חדשים תושבים ,במיוחד נמוך  

העולם מדינות רוב עם מס כפל  

 אזרחות

הלאה וכן נכדים ,לילדים בירושה עוברת האזרחות ,בנוסף .כפולה אזרחות מאפשרת קפריסין . 

גאוגרפי מיקום  

אויר מזג ,התיכון המזרח למדינותו לאירופה מהיר קשר מציעה ,והאסטרטגי הגאוגרפי מיקומה עקב ,קפריסין  

גבוהים בסטנדרטים מודרניות ותשתיות נח . 

לעסקים גישה  



תושבים מליון 500 של לשוק גישה .האירופאי האיחוד מדינות עם ופתוח חופשי מסחר  

 ויזה

ומדינות ב”לארה ויזה לקבלת עדיפות בעלי הם קפריסאי דרכון בעלי .מדינות 157-ל חופשית כניסה – ויזה  

רותאח . 

 התהליך

להיות צריכים המסמכים .(הבקשה במסמכי ראה) הנדרשים המסמכים כל את להציג צריך ,הבקשה מגיש  

במדינת והשגרירות החוץ משרד י”ע מוחתמים או אפוסטיל אישור ולקבל יוונית או לאנגלית מתורגמים  

 .המוצא

ולהעביר הרכישה הסכם על חתוםל .(מקומי נציג באמצעות או בקפריסין בביקור) נכסים/בנכס לבחור יש  

נאמנות לחשבון המוסכם הרכישה סכום את . 

המכירה בגין רשמית קבלה ינפיק היזם/הנכס מוכר . 

בוגר כל עבור יורו 2,000 – הבקשה עלות  

הפנים במשרד ההגירה למחלקת מוגשים הרכישה הסכם כולל הבקשה  

הבקשה מיום חודשים 3 תוך תאושר האזרחות . 

הדרכון קבלת בעת ישולמו יורו 5,000 של ןדרכו הנפקת דמי . 

הדרכון קבלת .הבקשה אישור מיום חודשים 3 תוך לקפריסין להגיע חייבית הזוג בת/ובן הבקשה ת/מגיש  

המחוזי המשפט בבית מתבצעת ,הקפריסאית הזהות ותעודת . 

יכולים קטנים ילדים .שבועות 3 תוך מאושרות קטנים ילדים עבור בקשות – הילדים עבור לדרכון בקשה  

הבקשה ועלות חודשיים תוך הדרכון את יקבלו בוגרים ילדים .עת בכל הדרכון קבלת לצורך לקפריסין להגיע  

חודשים 3 תוך לקפריסין להגיע חייבים והם יורו 5,000 יהיו הבוגרים לילדים דרכון קבלת דמי .יורו 2,000  

הזהות ותעודת הדרכון הנפקת מעת . 

דרכון לתקב לצורך ההשקעה תנאי  

להלן בתנאים עומדת וההשקעה במידה יונפק קפריסאי דרכון : 

יורו מליון 2 של בעלות למגורים יוקרתי נכס רכישת .א .1 . 

יורו מליון חצי של בעלות למגורים נכס ועוד יורו מליון 5 של בעלות כלשהו נכס רכישת .ב .2 . 

הבקשה תנאי  

כדלקמן מסמכים להגיש/בתנאים לעמוד הבקשה מגיש על ,להשקעה בנוסף : 

בתוקף נוכחי דרכון •  

לידה תעודת •  

פלילי עבר העדר על מהמשטרה אישור •  

הצורך במידת נישואין תעודת •  

חיים קורות •  

 


