IBID trân trọng giới thiệu đến ông/bà:

Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5
Thời gian xét duyện nhanh, chỉ mất từ 10-16 tháng
để nhận được thẻ thường trú nhân cho cả gia đình
(Thẻ Xanh có điều kiện). Nhà đầu tư & gia đình có
thể tự do sống và hoạt động kinh doanh ở bất cứ nơi
nào trên đất Mỹ.
Xem tiếp

Số liệu mới nhất về hồ sơ EB-5
từ năm 2008 - 2014

Kế hoạch thuế & tài sản dành cho
nhà đầu tư EB-5

Thông tin mới nhất từ sở di trú Mỹ thông báo
số liệu thống kê hồ sơ EB-5 về số lượng nhận,
chấp thuận, từ chối đơn I-526 và I-829 từ năm
2008 đến hết quý 3 năm 2014.

•

Xem tiếp

•

Anh chị đang có kế hoạch định cư vào Mỹ
theo chương trình EB-5?
Làm sao để giảm thiểu tối đa thuế phải
đóng & bảo toàn tài sản?
Xem tiếp

Dự án 1800 Park
Tổng vốn dự án cho Toà tháp I: 287 triệu USD
Đầu tư EB-5: 70 triệu USD
Số lượng nhà đầu tư: 140
Vốn chủ sở hữu: 44.5 triệu USD
Dự án đã nhận được chấp thuận của Cơ
Quan tài chính địa ốc bang New York mà
theo đó phần vốn còn lại của dự án toà tháp
1800 Park sẽ được miễn thuế và tài chính trái
phiếu chịu thuế.
Xem tiếp

Vì sao nên nhập Quốc tịch Hoa Kỳ?
Trở thành công dân Hoa Kỳ đem lại cho các thường trú nhân các quyền và đặc ân mới. Quyền công dân
cũng mang theo những trách nhiệm mới. Phần này vạch ra một số lý do vì sao quý vị nên cân nhắc việc
nhập quốc tịch Hoa Kỳ.
Xem tiếp
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