THÔNG BÁO GIA HẠN EB5 ĐẾN 30/9/2016
GIỮ NGUYÊN MỨC ĐẦU TƯ $500.000
Ngày 15/12 vừa qua, một ngày trước khi chương trình EB5 hết hạn theo dự định trước đó là ngày
16/12, các lãnh đạo cấp cao của Thượng Viện và Hạ Viện đã đưa ra đề nghị gia hạn chương trình EB
5 đến ngày 30/9/2016.
Thông tin cho biết việc gia hạn EB5 đến 30/9/2016 được đưa vào Dự Luật Tổng Hợp thông qua ngày
thứ 6 (18/12/2015).
Lần gia hạn này được xem là "giữ nguyên", không có sự thay đổi nào về việc gia tăng số tiền đầu tư tối
thiểu, tiêu chuẩn đánh giá vùng TEA cũng như không có những cải cách khác. Tất cả các hồ sơ I924,
I526 và I829 sẽ tiếp tục được nhận, xử lý và giải quyết như thường lệ cho đến khi dự luật mới được
ban hành, hoặc cho đến ngày kết thúc việc gia hạn chương trình EB5 ngày 30/9/2016.
Từ nay đến ngày 30/9/2016 được xem là giai đoạn để Thượng Nghị Viện và Hạ Nghị Viện có thêm thời
gian sửa đổi và hoàn chỉnh chương trình EB5.
Đây cũng có thể là khoảng thời gian cuối cùng để các nhà đầu tư tiếp tục quá trình tìm hiểu và lựa

chọn dự án đầu tư tốt nhất cho gia đình mình với mức đầu tư $500.000. Lời khuyên từ các chuyên gia
và luật sư rằng, nhà đầu tư nên nhanh chóng hoàn thành thủ tục hồ sơ trước ngày kết thúc gia hạn.
»Xem thêm
Thông tin liên quan cần biết:

Dự án EB5 hoàn vốn linh hoạt nhất hiện nay

Chương trình EB5 và chặng đường 23 năm

Thống kê số liệu hồ sơ EB5 đến quý 3/2015

Xu hướng phát triển dự án EB5 những năm gần đây

Cấp visa 1 năm cho du khách Mỹ đến Việt Nam
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