Perguntas e Respostas sobre o Visto EB5

Q: Quem pode candidatar-se a EB-5?

R: Qualquer pessoa com fundos de investimento suficientes. Os investidores em EB-5
não precisa ter um fundo especial ou nenhuma experiência. No entanto, os seus fundos
deve ser obtidos legalmente.

Q: Quanto tempo demora para um candidato ao EB-5 obter um Green Card?

R: Geralmente, todo o processo leva cerca de um ano a um ano e meio para um EB-5
requerente obter o green card condicional. Ele leva cerca de nove meses para receber
a aprovação de uma petição I-526. Peticionários que vivem nos Estados Unidos devem,
então, esperar mais seis meses para aprovação de seu ajuste de status, mas às vezes
isso pode levar mais tempo se a verificação dos fundos não é comprovado em tempo
hábil. Peticionários que vivem no exterior, no momento da aplicação devem aplicar para
um visto de imigração através de um consulado americano, um processo que também
leva cerca de seis meses. Após a aprovação do visto de imigrante por meio do
processamento consular, os investidores e suas famílias recebem cartões “ green
cards” condicionais dentro de algumas semanas ou meses de chegada para os Estados
Unidos.

Q: Posso usar os lucros acumulados como investimento?

R: Lucros acumulados não são considerados um investimento.

Q: É uma nota promissória um investimento de capital?
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R: Uma nota promissória não segura não é um investimento de capital. O investimento
deve ser em dinheiro real. Alternativamente, o investidor tem de demonstrar que a nota
é garantida por sua propriedade e que a nota garantida é usado pela empresa para
receber o financiamento como um investimento.

Q: Posso usar o dinheiro doado por um dos pais ou outro parente para um EB-5
investimento?

R: Sim, desde que você tenha pago impostos sobre doações aplicáveis. É necessário
demonstrar que a doacao é uma transação real e que os fundos doados não dever ser
devolvidos após o green card é concedido.

Q: Posso usar dinheiro proveniente de fundos em uma conta conjunta?

R: Sim, mas o investimento só pode vir de contas conjuntas detidas pelo investidor e
seu / sua cônjuge. Isto não se estende a contas conjuntas realizadas com outros
membros da família. O investidor deve estabelecer que todos os fundos provenientes de
contas sob o seu nome.

Q: O que é um Green Card"condicional"?

R: O Green Card condicional é um Green Card temporário válido por dois anos. Um
investidor EB-5 recebe pela primeira vez um cartão de residencia condicional antes que
ele / ela é capaz de receber um sem condições. Quando o investidor aplica com
sucesso para uma remoção de condições, o investidor e seus membros da família
imediata recebem um cartão de residencia permanente.

Q: Em sua experiência, quanta documentação vou precisar?

R: A maior quantia de documentação possível. Por exemplo, é melhor para fornecer
muita informação sobre a origem dos seus fundos ao invés de muito pouco, porque o
USCIS examina este aspecto da sua aplicação muito cuidadosamente.
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Q: EB-5 vistos disponível para pessoas a partir de qualquer país do mundo?

R: Sim, impedindo quaisquer problemas de inadmissibilidade.
Q: Será que o estatuto de protecao a criança “ Child Status Protection Act” aplicar
para o programa EB-5?

R: Geralmente, sim. De acordo com o USCIS, "CSPA permite que o tempo de uma
petição de visto que estava pendente deva ser subtraído de um requerente de idade
biológica de residência permanente para que o requerente não seja penalizado por o
tempo em que o USCIS não se pronunciou a petição". Essencialmente, seu filho precisa
ser solteiros e menor de 21 anos no momento em que o I-526 for arquivada. Por
exemplo, se ele leva 6 meses para solicitar o Formulário I-526, e seu filho tem 20 anos
e 11 meses no momento do depósito, em seguida, seu filho vai ainda ser elegível como
um derivado com base nesta regra. -

Se você estiver interessado em aprender mais sobre os benefícios de um visto EB-5 ou do
Programa EB-5 em geral, envie um email para info@thevictorialawgroup.com
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