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Sydney 

 

Nước Úc chào đón các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản Úc sôi động, nhiều tiềm năng vì 
nhiều lợi ích tích cực cho cả đôi bên. Tuy nhiên, để đảm bảo thị trường địa ốc trong nước phát triển ổn định và 
bền vững cũng như phù hợp với các chính sách kinh tế, xã hội, chính phủ Úc đặt ra các yêu cầu về luật đầu tư 
bất động sản với người nước ngoài rất chặt chẽ. Dưới đây là những thông tin cần thiết và mới nhất về vấn đề 
đang được quan tâm rộng rãi này.  

 

1. Đơn xin chấp thuận mua nhà 

Theo luật đầu tư bất động sản hiện hành của Úc, các cá nhân và tổ chức nước ngoài phải nộp đơn xin phép cơ 
quan quản lý đầu tư nước ngoài (FIRB) và phải được cơ quan này cấp giấy chấp thuận cho phép mua nhà 
trước bất kỳ một giao dịch mua nhà nào.   

 

"Người nước ngoài" bao gồm những ai? - Foreign non residents  
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Người nước ngoài là các cá nhân không cư trú thường xuyên ở Úc (ngoại trừ công dân Úc), bao gồm cả các cá 
nhân có thị thực (visa) được phép cư trú tại Úc trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ visa du lịch, APEC). 
Các quy định về mua nhà đối với người nước ngoài khác với những người tạm trú (temporary resident) và bài 
viết này chỉ đề cập đến các quy định đối với người nước ngoài. 

 

Ngoài những người đầu tư cá nhân, có một số tổ chức, công ty cũng được Úc quy định là người nước ngoài và 
phải nộp đơn xin phép đầu tư. Trong khuôn khổ bài viết này, Thương Xá chỉ đề cập đến các vấn đề liên quan 
đến người đầu tư nước ngoài là cá nhân.  

 

2. Các loại Bất Động Sản người nước ngoài được phép mua 

Tuỳ theo loại hình đầu tư bất động sản, các quy định đối với người đầu tư nước ngoài cũng rất khác nhau. Cụ 
thể như sau: 

 

Nhà mới 

Người nước ngoài thường được phép mua nhà mới ở Úc mà không có điều kiện gì đi kèm. Không có giới hạn 
về số lượng nhà mới bạn có thể mua, tuy nhiên bạn phải làm đơn xin phép trước mỗi lần mua. 

Nhà mới là nhà sẽ, đang hoặc đã được xây trên một mảnh đất cho dân cư và chưa từng được qua sở hữu 
trước đó. Nếu đó là căn nhà trong dự án của chủ đầu tư bán lại (từ 50 căn trở lên) thì tổng thời gian sở hữu 
trước đó phải ít hơn 12 tháng.  

Lưu ý: nhà mới không bao gồm các căn nhà đã được sửa chữa và làm mới lại từ một căn nhà cũ trước đó. 

Một căn nhà mới được xây lên từ một hoặc nhiều căn nhà cũ phá đi cũng không được công nhận là phù hợp 
cho dự án đầu tư của cá nhân nước ngoài. 

Ngoại lệ: Bạn có thể không phải nộp đơn xin phép mua nhà nếu người bán nhà là các nhà thầu địa ốc và họ có 
giấy phép được miễn các thủ tục này cho bạn. Trong trường hợp đó, bạn hãy hỏi xin họ một bản copy về giấy 
chứng nhận được miễn thủ tục này. 

 

Đất trống 

Người nước ngoài thường được phép mua đất trống cho mục đích xây nhà dân cư với điều kiện: 

 Việc xây dựng phải hoàn thành trong vòng 4 năm kể từ ngày có đơn chấp thuận cho mua đất. 
 Phải nộp các giấy tờ chứng minh việc xây cất nhà đã hoàn thiện trong vòng 30 ngày kể từ khi bạn nhận 

được nó từ những người xây cất nhà cho bạn. (Final Occupancy Certificate) 
 Trong trường hợp bạn không thể hoàn thành việc xây cất đúng thời hạn 4 năm theo quy định, bạn phải 

làm đơn xin gia hạn ít nhất 2 tháng trước khi kỳ hạn 4 năm kết thúc và bạn sẽ phải đóng thêm lệ phí. 
Khoản lệ phí này sẽ được cứu xét khác nhau tuỳ từng trường hợp. 

Ngoại lệ: Một mảnh đất trống từ một căn nhà cũ bị phá đi không được coi là hợp lệ trong chương trình đầu tư 
cho người nước ngoài, tuy nhiên bạn vẫn có thể mua mảnh đất này với điều kiện bạn sẽ xây nhiều hơn một 
căn nhà trên mảnh đất đó.  

 

Nhà cũ 

Người nước ngoài được phép mua nhà cũ cho mục đích tái xây dựng kèm theo các điều kiện sau: 

 Không được cho thuê căn nhà cũ trước thời điểm dỡ bỏ và xây dựng. 
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 Phải hoàn thành việc tái xây dựng trong thời gian 4 năm 
 Phải nộp các giấy tờ chứng minh việc hoàn thiện việc xây cất (Final Occupancy hoặc builder’s 

completion certificate) trong vòng 30 ngày kể từ khi bạn nhận được các giấy tờ này. 
 Bạn phải xây nhiều hơn một căn nhà. 

 

Lệ phí  đơn xin chấp thuận mua nhà 

Bạn sẽ phải thanh toán đầy đủ lệ phí trước khi hồ sơ xin chấp thuận mua nhà được cứu xét. Lệ phí bạn phải 
đóng khác nhau tuỳ theo giá nhà bạn mua: 

 $0 - $1,000,000: $5,000 
 $1,000,001 – $1,999,999: $10,100 
 $2,000,000 – $2,999,999: $20,300 

  

Thuế sang tên - Thuế chuyển nhượng - Stamp Duty 

Thuế sang tên là khoản lệ phí lớn nhất bạn phải đóng khi mua nhà ở Úc. Theo luật bất động sản Úc hiện hành, 
người nước ngoài thường phải đóng mức thuế sang tên cao hơn người trong nước và mức thuế này khác nhau 
tuỳ theo giá nhà bạn mua và tuỳ theo quy định riêng của từng tiểu bang. Bạn hãy tham khảo ý kiến tư vấn 
từ các chuyên gia để có thông tin chi tiết và cụ thể cho trường hợp của bạn. 

 

Nếu bạn không xin phép trước khi mua nhà?  

Các hình phạt thích hợp sẽ được đưa ra nếu bạn mua nhà mà không được sự chấp thuận của chính phủ Úc. 
Tuỳ theo từng trường hợp mà vấn đề có thể sẽ bị truy cứu xa hơn đến các cơ quan khác như Bộ Di Trú, Sở 
Thuế. Vì vậy nếu bạn đã lỡ mua nhà đầu tư mà chưa có thư chấp thuận thì hãy tìm gặp ngay các luật sư, các 
chuyên gia sang nhượng nhà đất để được giúp đỡ trước khi quá muộn. 

 

Làm sao để có được giấy chấp thuận mua nhà?  

Mua nhà ở Úc là một quá trình liên quan đến nhiều thủ tục pháp lý đòi hỏi bạn phải hiểu rõ và thực hiện đúng 
theo các quy định đã đề ra. Nếu không được thực thi đúng luật và đúng thời gian đã quy định thì việc mua bán 
nhà sẽ trở nên rất phức tạp và bạn có thể sẽ phải đóng các mức phạt rất lớn tuỳ theo hợp đồng mua bán đã quy 
định. Chính vì tính phức tạp của luật lệ mua bán nhà mà ở Úc, người bán và người mua thường không tham gia 
thực hiện giao dịch trực tiếp mà phải thông qua các đại diện pháp lý là các luật sư hoặc các chuyên gia sang 
nhượng nhà đất. 

 

Chỉ cần để lại lại tin nhắn với nội dung chi tiết, các nhà tư vấn sẽ liên hệ với bạn trực tiếp để tư vấn và báo giá 
cho bạn, dù bạn đang ở Úc hay ở nước ngoài. 

 

Lưu ý: bài viết trên đây là những tóm tắt các quy định về mua nhà ở Úc dành cho người nước ngoài cá nhân. 
Bài viết mang tính chất tham khảo dựa trên những thông tin được công bố trên website của cơ quan kiểm soát 
đầu tư nước ngoài vào thời điểm bài viết này được đăng và không phải là lời khuyên mang tính chất pháp lý. 
Các quy định này được thay đổi và cập nhật rất thường xuyên nên bạn hãy tham khảo ý kiến của các chuyên 
gia trong lĩnh vực này để có được những thông tin mới nhất trước khi quyết định đầu tư.  
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