
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

CỘNG HÒA SÍP 
Nhập cư 
Quyền công dân Liên minh Châu Âu 
Giấy phép cư trú vĩnh viễn 

         BIỆN HỘ                   TƯ VẤN PHÁP LÝ 

        TOÀN VẸN l HIỆU QUẢ l CHUYÊN NGHIỆP 
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          Síp 

Síp là đảo có diện tích lớn thứ ba tại Địa Trung Hải. Là một quốc gia hiện đại có vị trí địa lý 

chiến lược. Nằm tại ngã ba của ba châu lục, bao gồm châu Âu. Châu Phi và châu Á, do đó 

quốc gia này có cơ hội tiếp cận và giao thương tuyệt vời cùng với mạng lưới đường bay vô 

cùng thuận lợi. 

Đảo với lịch sử lâu đời đã được hình thành từ hơn 10.000 năm trước, và đã phát triển từ thời 

kỳ định cư Đồ Đá thành một quốc gia hiện đại và thịnh vượng thuộc Liên Minh Châu Âu. 

Síp trở thành quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu từ năm 2004 và là thành viên của 

Khối thịnh vượng chung. 

Đất nước có hệ thống y tế và giáo dục tiên tiến. Có nhiều trường Anh ngữ tư nhân, cũng như 

các trường Đại học và Cao đẳng công lập và tư nhân đang hoạt động trong nước. 

Síp sở hữu một môi trường đa văn hóa bởi 20% dân số của Síp là người nước ngoài. Được coi 

như là một thuộc địa của Anh, Síp được hưởng một hệ thống pháp luật hiệu quả và minh bạch 

từ Anh. 

 
 

Các yếu tố chính giúp Síp trở thành điểm đến hấp dẫn cho đầu tư là vốn con người chuyên 

sâu, khung pháp lý và luật pháp đáng tin cậy, hệ thống thuế ổn định và các điều kiện an toàn 

và ổn định hiện hành trong nước. Síp đã phát triển nền kinh tế vững mạnh, dựa vào thị trường 

bởi hệ thống cơ sở hạ tầng và viễn thông đồng bộ. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Quyền công dân Liên minh Châu Âu của Síp  

Síp là một trong những điểm đến châu Âu phổ biến nhất đối với cư dân không phải là công 

dân EU. Trong vài năm trở lại đây, Síp đã thu hút nhiều công dân quốc gia thứ ba từ khắp 

nơi trên thế giới thành công trong việc xin cấp quốc tịch và đạt được quyền công dân Síp. 

Síp hiện là một trong số rất ít nước thuộc Liên minh châu Âu mà theo luật pháp cung cấp 

cho cư dân Síp hộ chiếu và sau đó là quyền công dân Liên minh Châu Âu trong một khoảng 

thời gian ngắn. Việc nhập quốc tịch Síp theo đề án đầu tư được coi là cách đơn giản nhất để 

trở thành một công dân châu Âu. 

Trở thành công dân Síp bao gồm những lợi ích như sau: 

- Tự do di chuyển, cư trú và làm việc trong EU; 

- Chế độ thuế thuận lợi; 

- Qúa trình nộp đơn và các thủ tục xin cấp quyền công dân nhanh gọn; 

- Không cần phải sống ở Síp trước hoặc sau khi có hộ chiếu 

- Không yêu cầu về khả năng ngôn ngữ; 

 
- Dễ dàng đi du lịch đến hơn 150 quốc gia ở Châu Âu, Châu Á, Trung Đông, Châu Phi và 

khắp quốc tế mà không cần visa hoặc visa khi đến các quốc gia đó; 

- Công dân có 2 quốc tịch được cho phép; 

- Quyền công dân có thể được chuyển sang thế hệ kế tiếp; 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

- Không hạn chế về quốc tịch; 

- Các tiêu chuẩn cao về giáo dục quốc tế và các trường đại học; 

- Tiếp cận các cơ sở y tế, hệ thống y tế hiện đại; 

- Doanh nghiệp quốc tế nổi tiếng và trung tâm thương mại hoạt động như cầu nối giữa khu 

vực phía Đông và Tây và cửa ngõ vào Liên minh châu Âu; 

- Hệ thống pháp luật hiệu quả và minh bạch của Anh và cơ sở hạ tầng kinh doanh; 

- Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi. 

 
Síp đưa ra một chế độ thuế thuận lợi: 

- Không gồm tài sản, lợi ích, thừa kế hoặc thuế thu nhập nước ngoài 

- Không gồm thuế thu nhập từ vốn (miễn giảm: lợi nhuận từ kinh doanh bất động sản ở Síp 

và lợi nhuận từ việc bán cổ phần trong các công ty sở hữu bất động sản bị đánh thuế 20%) 

- Không gồm thuế thu nhập cá nhân bởi không có yêu cầu về việc trở thành một cư dân thuế Síp; 

- Thuế thu nhập cá nhân thấp trong trường hợp cá nhân muốn trở thành cư dân thuế Síp; 

- Không hạn chế về việc hồi hương lợi nhuận và vốn nhập khẩu; 

- Phí chuyển khoản giảm xuống còn 50%. Khoản lệ phí chuyển nhượng không áp dụng đối với 
chuyển nhượng tài sản chịu thuế GTGT.



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 Tiêu chí sửa đổi 

Vào ngày 13 tháng 9 năm 2016, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành quyết định sửa đổi các tiêu 

chí để có được Quốc tịch Síp thông qua Đầu tư. Những sửa đổi chính liên quan đến việc giảm 

số tiền đầu tư tối thiểu lên 2 triệu Euro và sự tham gia của cha mẹ của các nhà đầu tư. Trên 

cơ sở các điều kiện mới, một công dân không phải là người Síp cần đáp ứng một trong các 

điều kiện tài chính dưới đây có thể nộp đơn xin Giấy phép Công dân Síp: 

A. Đầu tư ít nhất 2 triệu đô la để mua hoặc xây dựng bất động sản hoặc tạo dựng phát triển 

như phát triển nhà ở hoặc thương mại, phát triển trong ngành du lịch hoặc các dự án cơ 

sở hạ tầng khác; hoặc 

B. Đầu tư 2 triệu Euro để mua, thành lập hoặc tham gia vào các doanh nghiệp hoặc các 

công ty có trụ sở và hoạt động tại Cộng hòa Síp. Các doanh nghiệp hoặc công ty này 

phải có mặt tại Síp, có hoạt động lớn và có doanh thu đáng kể và cũng phải sở hữu ít 

nhất 5 công dân Síp hoặc công dân Liên minh Châu Âu trong năm năm trước khi nộp 

đơn xin cư trú tại Cộng hòa Síp; hoặc  

C. Đầu tư ít nhất 2 triệu Euro vào Quỹ Đầu tư Thay thế được thành lập tại Síp, được cấp 

phép và giám sát bởi Ủy ban Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán Síp và chỉ thực 

hiện đầu tư tại Cộng hòa Síp. 

D. Người nộp đơn có thể tiến hành kết hợp các khoản đầu tư trên, với điều kiện tổng mức 

đầu tư tối đa là 2 triệu Euro. 

E. Trong quá trình kết hợp đầu tư, người nộp đơn cũng có thể mua trái phiếu chính phủ 

đặc biệt của Cộng hòa Síp lên đến 500.000 Euro.



 
 

 
 

 

 
 

 

 

        Trong tất cả các trường hợp được liệt kê ở trên (A-E), người nộp đơn phải cần 

phải sở hữu nơi cư trú riêng tại Cộng hòa Cyprus, với giá trị thị trường ít nhất là 

500.000 Euro cộng với VAT. Nếu giá trị thị trường của nơi cư trú vượt quá 500.000 

Euro, một phần của số tiền bổ sung có thể được sử dụng để hoàn thành số tiền đầu tư. 

Trong trường hợp người nộp đơn đầu tư ít nhất 2 triệu Euro vào một hoặc nhiều tài sản 

nhà ở thì người nộp đơn không phải mua thêm căn nhà khác nữa. 

Hơn nữa, người nộp đơn phải có lý lich tư pháp trong sạch, và tên của người đó không 

nằm trong danh sách những người có tài sản bị phong tỏa trong phạm vi của Liên minh 

châu Âu do hậu quả của các biện pháp trừng phạt. 

Trước khi nhập quốc tịch như là một công dân Síp, người nộp đơn phải có giấy phép cư 

trú tại Síp trong thời gian 6 tháng. Nếu người nộp đơn chưa có giấy phép cư trú, có thể 

nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú cùng với đơn xin cấp quốc tịch. 

 
 

 
Thành viên gia đình 

Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng ngày 13.9.2016 quy định về việc cấp quốc tịch Síp 

cho: 

A. Chồng hoặc vợ của nhà đầu tư; 

B. Cha mẹ của nhà đầu tư; 

C. Con đến tuổi trưởng thành của Nhà đầu tư phụ thuộc về mặt tài chính đến năm 28 tuổi; và 

D. Con chưa đến tuổi trưởng thành của nhà đầu tư (dưới 18 tuổi). 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 Cư trú  vĩnh viễn tại Síp 

Giấy phép cư trú (Fast Track) theo Điều 6 (2) của Quy định Nhập cư và đối với người nước 

ngoài bao gồm quy trình rất đơn giản và các tiêu chuẩn đơn giản mà không yêu cầu khả năng 

ngôn ngữ hoặc giới hạn về quốc tịch. Chương trình là duy nhất bởi một khi có được các giấy 

phép thì có nghĩa giấy phép này hợp lệ vô thời hạn, không có yêu cầu đổi mới. 

Giấy phép cư trú vĩnh viễn áp dụng cho: 

- Người nộp đơn; 

- Chồng/vợ; 

- Các con chưa lập gia đình ở độ tuổi 25; 

- Bố mẹ hoặc bố mẹ chồng/vợ của người nộp đơn. 

 
 
 

 
Người có giấy phép cư trú yêu cầu phải cư trú tại Síp; chỉ cần một chuyến thăm hai năm một 

lần là đủ. Với tình trạng lưu trú vĩnh viễn, người có giấy phép cư trú có thể sống tự do ở Síp 

hoặc tiếp tục sinh sống ở nước mình và sử dụng giấy phép bất cứ khi nào họ cần. Giấy phép 

cư trú có thể sử dụng như một kế hoạch an toàn cho tương lai. Ngoài ra, giấy phép này cũng 

tạo cơ hội để đăng ký quốc tịch Síp (EU) sau 7 năm. 
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Các yêu cầu pháp lý để có được giấy phép cư trú vĩnh viễn: 

a) Mua bất động sản/tài sản mới với giá trị ít nhất là 300.000 Euro (không bao gồm VAT), 

trong đó phải trả 200.000 euro trước khi nộp đơn xin Giấy phép cư trú. 

b) Tiền đặt cọc có kỳ hạn là 30.000 Euro trong một tài khoản ngân hàng của Síp được cam kết 

trong 3 năm. 

c) Thu nhập hàng năm được bảo đảm từ nước ngoài (tiền lương, tiền cấp dưỡng, tiền thuê, cổ 

tức) 30.000 Euro cộng với 5.000 Euro cho mỗi người phụ thuộc, cộng với 8.000 Euro cho 

mỗi bố mẹ và bố mẹ chồng/vơ. 

d) Xác nhận người nộp đơn và người phụ thuộc ngoài việc sở hữu một công ty sẽ không làm 

việc hoặc kinh doanh tại Síp,. 

e) Xóa sổ chứng nhận lý lịch tư pháp cho người nộp đơn và người phụ thuộc trên 16 tuổi. 

 

Đơn đăng ký sẽ được Cục Đăng kiểm và Di cư kiểm tra và nộp cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ để ra 

quyết định. Thời gian kiểm tra kéo dài khoảng 2 tháng. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Cư trú dài hạn 

"Tình trạng cư trú dài hạn" cho phép những người nộp đơn được hưởng các quyền tương tự 

với công dân EU, bao gồm khả năng làm việc, nghiên cứu và kinh doanh. "Tình trạng cư trú 

dài hạn" là vĩnh viễn và có sẵn đối với tất cả những người không phải là công dân EU cư trú tại 

Síp trong hơn 5 năm miễn là họ không vắng mặt trong hơn 6 tháng liên tục hoặc hơn 10 tháng 

cộng dồn trong vòng 5- năm. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Đoàn tụ gia đình 

Dòng họ thứ hai hoặc sau đó của chủ sở hữu giấy phép có thể thăm hoặc cư trú tại Síp theo 

luật Síp. Các thành viên gia đình muốn đi nghỉ lễ sẽ được cấp visa với thời hạn ba tháng trong 

khi những người muốn ở lại Síp có thể nộp đơn xin cấp giấy phép tạm thời một năm (phiếu 

hồng) và phiếu này có thể sửa đổi hàng năm. 



 
 

            Kinh doanh 

Bất kỳ cá nhân, công dân Síp hoặc không phải là công dân Síp, bao gồm người giữ hộ chiếu 

hoặc Giấy phép cư trú, có thể thành lập công ty ở Síp và hưởng lợi từ thuế với lợi tức thấp 

12,5% trên lợi nhuận ròng; hoặc sử dụng một công ty Síp làm trung gian cho các hoạt động 

xuất khẩu và kinh doanh từ nước nhà của họ và sử dụng thuế 0 (0%) cho cổ tức đối với người 

cư trú phi thuế. 

Thuế thu nhập 

Bất cứ cá nhân nào chi tiêu ít hơn 183 ngày tại Síp trong vòng một năm dương lịch được xem 

là đối tượng không phải chịu thuế và chỉ cá nhân có thu nhập từ Síp phải chịu thuế, không 

bao gồm cổ tức. 

Ngân hàng 

Có thể mở tài khoản ngân hàng cá nhân hoặc công ty mà không cần đến thăm đất nước đó. 

Ngân hàng điện tử và thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ sẽ được cung cấp. Nhiều ngân hàng nước 

ngoài từ Trung Đông, Châu Âu và Châu Á hoạt động tại các công ty con, chi nhánh hoặc văn 

phòng đại diện tại Síp. Các ngân hàng Síp cung cấp một loạt các dịch vụ khác nhau, từ quản 

lý tài sản, ngân hàng tư nhân, ngân hàng quốc tế, doanh nghiệp và đầu tư, ngân hàng bán lẻ, 

cho vay hợp vốn, dịch vụ lưu ký và nhiều hơn nữa. 

 

Síp được thành lập như là một trung tâm kinh doanh thương mại và thương mại quốc tế có uy 

tín, cây cầu lý tưởng giữa Đông và Tây. Síp được xem là cửa ngõ hiệu quả về thuế để chuyển 

các khoản đầu tư nước ngoài ra bất kỳ nơi nào trên thế giới. Hệ thống thuế tại Síp tuân thủ 

đầy đủ các yêu cầu của Liên Minh Châu Âu và Tổ chức Hợp tác và phát triển Kinh tế. 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

Cán bộ đội ngũ luật pháp của chúng tôi cung cấp một gói dịch vụ pháp lý đầy đủ để giúp đỡ 

những người không phải công dân Síp trong việc nộp đơn xin giấy phép cư trú Síp hoặc giấy 

phép cư trú bao gồm: 

- Dịch vụ pháp lý và tư vấn cho việc đầu tư bắt buộc; 

- Mở tài khoản ngân hàng; 

- Thu thập tất cả các tài liệu cần thiết và chuẩn bị đơn xin quốc tịch hoặc cư trú; 

- Liên lạc với Bộ Nội vụ Síp và nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú và/hoặc Giấy phép cư trú cho 
người nộp đơn chính, vợ/chồng, con cái và cha mẹ; 

- Liên lạc với Cục Di cư Síp để cấp giấy chứng nhận quốc tịch hoặc Giấy phép cư trú sau khi đơn 
đã được Bộ Nội vụ chấp thuận; và 

Dịch vụ pháp lý liên quan đến việc mua tài sản: 

1. Tìm kiếm tại sổ đăng ký đất đai để có được tài sản liên quan để được cung cấp thông tin 

về các khoản bồi hoàn, thế chấp, vv; 

2. Nhận được tờ khai/miễn trừ ngân hàng yêu cầu nếu tài sản được thế chấp; 

3. Dự thảo hoặc rà soátvà sửa đổi hợp đồng bán hàng để bảo đảm hợp đồng bảo vệ khách hàng 

4. Liên hệ với các cơ quan Thuế có liên quan và giải quyết các khoản thuế, và đóng thuế; 

5. Liên hệ với Cục Đăng ký Đất đai và nộp Hợp đồng Mua Bán Cho Các Mục Đích Cụ Thể 

Đặc Biệt và Giấy Ủy Quyền nếu cần; 

6. Đơn xin miễn giảm tỉ lệ thuế VAT (nếu có);  

7. Đơn xin cấp giấy phép của Hội đồng Bộ trưởng để mua tài sản đối với người nước ngoài.



           Tại sao lại chọn công ty chúng tôi? 

Là một trong những công ty luật hàng đầu ở Síp, chúng tôi cung cấp dịch vụ với tính hiệu quả, tính 

toàn vẹn và tính chuyên nghiệp và mối quan tâm của chúng tôi là bảo vệ lợi ích hợp pháp của khách 

hàng dưới bất kỳ hình thức đầu tư nào mà họ có thể lựa chọn thực hiện và bảo đảm việc thu hồi hộ 

chiếu Síp của họ. 

Đội ngũ luật sư có trình độ có kiến thức sâu rộng và chuyên sâu trong lĩnh vực Luật Nhập cư tại Síp. 

Chúng tôi đã thành công trong việc giúp đỡ nhiều công dân nước ngoài không phải là người châu Âu 

để có được nơi cư trú vĩnh viễn và quyền công dân tại Síp và chúng tôi luôn đáp ứng được mong đợi 

của khách hàng! 

Công ty Luật 

Michael Kyprianou & Co LLC là một công ty luật hàng đầu có trụ sở tại Síp từ năm 1991. Trong những 

năm qua, công ty đã thiết lập uy tín đáng khen ngợi như là một thực tiễn pháp luật khắp các quốc gia. 

Với phương châm luôn đáp ứng vượt ngoài những mong mỏi khách hang, chúng tôi đã trở thành một 

trong những công ty luật lớn nhất tại Síp với đội ngũ hơn 80 nhân viên và có 3 văn phòng tại đảo Síp: 

ở Nicosia, Limassol và Paphos. Sự hiện diện quốc tế của công ty đã mở rộng với các văn phòng hiện 

có tại Hy Lạp, tại Athens và Thessaloniki, tại Malta, tại Birkirkara, ở Ucraina, Kiev và tại các Tiểu vương 

quốc Ả rập Thống nhất ở Dubai. 

Với chuyên môn của đội ngũ luật sư và sự cống hiến bền bỉ, công ty luôn cung cấp cho khách hàng 

những dịch vụ thực tế nhất cùng với chi phí hiệu quả nhất. Đó cũng chính là nền tảng giúp công ty đạt 

được sự thành công như ngày hôm nay. Thành công quan trọng nhất của chúng tôi là lượng khách 

hàng quốc tế ngày càng tăng bao gồm một số tổ chức nổi tiếng thế giới. 
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 Nhà sáng lập 

Michael Kyprianou, Người sáng lập công ty, là một luật sư tranh tụng nổi tiếng và danh tiếng. 

Năm 1991 Michael Kyprianou được bầu làm thành viên của Quốc hội Síp và chủ trì Ủy ban 

Phòng Thương mại, Công nghiệp và Du lịch trong 5 năm. 

Cho đến năm 1991, Michael Kyprianou giữ chức vụ Tư vấn cao cấp của Cộng hòa Síp và từ đó 

ông tư vấn cho các Bộ và Ngành của Chính phủ Síp về các vấn đề pháp lý quan trọng, đặc biệt 

là Bộ Tài chính, Thương mại và Công nghiệp, Nội vụ, Truyền thông và Công trình. Ông cũng 

thường xuyên xuất hiện trong Toà án đại diện cho Chính phủ Síp và các Bộ, Ngành của Síp. 

Giải thưởng 

Chúng tôi luôn được đề cao bởi các Hội đồng quản trị quốc tế uy tín như Legal 500 và các 

Phòng & Ban về chất lượng dịch vụ và chuyên môn quốc tế. Trong lĩnh vực Luật Xuất nhập 

cảnh, công ty đã được trao Giải thưởng Toàn cầu của Tập đoàn Live Wire năm 2016. 

Michael Kyprianou & Co LLC đã được Phòng Thương mại và Công nghiệp Síp và Bộ Năng 

lượng, Thương mại, Công nghiệp và Du lịch trao tặng Giải thưởng Xuất khẩu Síp năm 2014 cho 

các dịch vụ cung cấp cho khách hàng quốc tế. 
 

 
 

 



 

Dịch vụ pháp lý 
Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp của chúng tôi làm việc trong môi trường nghiêm ngặt về tính 

chuyên nghiệp và toàn vẹn hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau:

 
Luật nhập cư: 

- Quốc tịch theo tiêu chí đầu tư 

- Giấy phép cư trú (tạm thời và vĩnh viễn) 

- Giấy phép lao động 

Ngân hang & Tài chính: 
- Rà soát và/hoặc soạn thảo các 

hợp đồng cơ sở và tài liệu an ninh 

- Sáng tạo, hoàn thiện và đăng ký 

tài liệu an ninh 

- Tái cấp vốn và tái cơ cấu 

- Tài chính hàng không và vận chuyển 

- Ban hành các lựa chọn pháp lý và các 
dịch vụ kiểm tra hợp pháp 

Luật Doanh nghiệp và Tài chính: 

- Quy chế của các Công ty Đầu tư 

- Công nghệ thông tin và Thương mại điện 
tử 

- Dịch vụ doanh nghiệp & thương mại 

Kế hoạch Thuế quốc tế: 

- Luật thuế 

- Ý kiến pháp luật và Quyết định thuế 

Giải quyết tranh chấp: 

- Khiếu nại 

- Các tranh chấp biên giới thương mại và doanh 
nghiệp 

- Phân xử 

- Luật Châu Âu và Cạnh tranh 

- Luật Bất động sản 

- Thu nợ 

Kết hợp của: 

- Công ty 

- Quan hệ đối tác 

- Tín nhiệm 

- Nền tảng 

- Công ty đầu tư 

- Công ty môi giới và FOREX 

- Công ty trò chơi 

- Ngân hàng 



 
 
 

Hải quan và vận chuyển: 

- Luật Hải quan 

- Đăng ký vận chuyển 

- Tài chính vận chuyển 

Djch vụ quản trị: 

- Dịch vụ thư ký doanh nghiệp 

- Mở tài khoản ngân hàng 

- Văn phòng ảo tại Síp 

- Thành lập cơ sở thường trú tại Síp 

- Dịch vụ kế toán 

- Kết hợp các công ty trong các khu vực pháp 

lý khác nhau, bao gồm Síp, BVI, Seychelles, 

Belize, Dubai, RAK, MALTA, Hy Lạp và các 

nước khác. 

Sở hữu trí tuệ: 

- Thương hiệu 

- Bằng sáng chế 

- Thiết kế công nghiệp 

- Bản quyền 

Luật Dầu khí và Năng lượng: 

- Hỗ trợ pháp lý về vấn đề 

cấp phép và quy định 

- Thủ tục mua sắm công 

- Giao dịch thương mại ở các thị 

trường thượng nguồn, trung lưu và 

hạ lưu 

- Cấp phép năng lượng tái tạo và 

tuân thủ quy định 

Luật thể thao: 

- Quảng cáo tài trợ và tiếp thị 

- Hợp đồng của người chơi, Đại diện Cơ quan 

- Điều trần kỷ luật, Điều trần chống doping 

- Quản trị thể thao và các vấn đề về quản lý 

- Các vấn đề Tranh chấp về Thể thao và Vi 
phạm 

- Đặt vé, cá cược và chơi game 

- Quyền truyền hình thể thao và tố tụng 

- Đăng ký các thể thao mới



Síp 

Văn phòng Nicosia: 

Số 2 Phố Agias Elenis, Tầng 6 và 7, 1060 Nicosia, Cyprus 

ĐT: (+357) 22 447777, Fax: (+357) 22 767880, Email: info@kyprianou.com.cy 

Văn phòng Limassol: 

Số 116 Phố Gladstonos, Khu nhà Michael Kyprianou, Tầng 3 và 4, 3032 Limassol, Cyprus 

ĐT: (+357) 25 363685, Fax: (+357) 25 363698, Email: limassol@kyprianou.com.cy 

Văn phòng Paphos: 

Số 19 Phố Kinira, Khu nhà Michael Kyprianou, 8011 Paphos, Cyprus 

ĐT: (+357) 26 930800, Fax: (+357) 26 930808, Email: paphos@kyprianou.com.cy 
 

Greece 

Văn phòng Athens: 

5 Phố Zalokosta, 10671,Athens, Greece 

ĐT: (+30) 2103387060, Fax: (+30) 2117150149, Email: info@kyprianou.gr 

Văn phòng Thessaloniki: 

3 Phố Aristotelous, 54624 Thessaloniki, Greece 

ĐT: (+30) 2310 299955, Fax: (+30) 2310 299954, Email: p.yiannopoulos@kyprianou.gr 
 

Malta 

Birkirkara: 

115A, Đường thung lũng số 5 Birkirkara, Malta. 

ĐT: (+356) 2133 1810, Fax: (+356) 2133 1810, Email: info@kyprianou.com.mt 
 

Ukraine 

Kiev: 

Phố Bolshaya Zhitomirskaya, Trung tâm kinh doanh Panorama, Tầng 9, 01025 Kiev, Ukraine 

ĐT: (+380) 632510042, Email: perevozchykov@kyprianou.com.cy 
 

United Arab Emirates 

Dubai: 

Jewellery & Gemplex 3, Đơn vị số: 3O-01-2928, Số lô: DMCC-PH2-J&GPlexS, Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống 

Nhất  

ĐT: (+971) 4 3633637 , Fax: (+971) 4 3628000, Email: info@kyprianou.ae 
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