RE:

Visto L-1 FAQs e Precios

Q: Li que é possível abrir um negócio em um ramo completamente diferente da sua
empresa no Brasil. Poderia ser uma franquia americana também?
R: Sim. A empresa nos Estados Unidos deve ser uma filial, sucursal, mãe ou filial da empresa
estrangeira ( pode realizar uma atividade de outro ramo). Qualquer uma das seguintes
estruturas de propriedade podem ser usados para satisfazer este requisito:
a. A empresa fora os EUA detém 50% ou mais da empresa norte-americana;
b. A empresa norte-americana detém 50% ou mais da empresa fora os EUA;
c. A mesma pessoa é proprietária de 50% ou mais, tanto da empresa norte-americana e da
empresa fora os EUA; ou
d. As mesmas pessoas que possui ambas as empresas nas mesmas porcentagens. Prova:
documentação que comprove a titularidade de cada empresa.

Q :Existe investimento mínimo para o Visto L1?
R: Este visto não exige há investimento mínimo necessário para se qualificar para esta
categoria de visto e não há limites para a percentagem do investimento que pode ser
financiada. Imigração vai exigir um plano de negócios. O objetivo de um plano de negócios é
mostrar como a empresa dos EUA vai ser desenvolvido ao longo dos 12 meses seguintes
à emissão do L. O objetivo do plano de negócios é mostrar que, com base no
desenvolvimento pretendido, o negócio será capaz de justificar a necessidade de uma
executivos / gerentes ou pessoa com conhecimento especializado no final dos primeiros 12
meses de operação. Quanto lucro a empresa faz não é importante.
Q : Com quanto tempo de antecedência é preciso aplicar?
R: Sugerimos iniciar o processo o antes possível ou pelo menos seis meses antes da sua
data de chegada pois precisamos verificar todos os documentos exigidos ou solicitar os
mesmos.
A aprovação de uma petição L1 normal demora de 2 a 6 meses, e logo depois de ser
aprovada, e da Notificação de Aprovação ser devolvida para você, estes documentos são
então levados para o consulado dos Estados Unidos no Brazil para à emissão do visto L1.
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Q : A empresa brasileira precisa ser sócia da americana ou podem ser independentes?
R: Para obter o status L1 e poder ser transferido para uma empresa nos Estados Unidos é
preciso satisfazer condições em três áreas:
- Relação entre as empresas dentro e fora dos Estados Unidos; Para se tornar uma
subsidiária, a matriz deverá possuir pelo menos 50% das ações da subsidiária.
- O trabalho atual na empresa no Brasil e o trabalho futuro na empresa nos Estados Unidos;
- Qualquer que seja o relacionamento entre as empresas elas precisam estar realizando
negócios, o que significa prover bens ou serviços nos Estados Unidos e no Brasil; A mera
presença de um escritório, agente que na realidade não negocia nos Estados Unidos e no
Brasil não é suficiente;

Q : Será que o empregador precisa pagar uma quantia certa de salario para obter o visto
L1 u para o empregado ?
R: Não. Este requisito de quantia certa para o salário não é necessário para um visto L-1 e não
há nenhuma exigência para o montante que um empregador deve pagar ao empregado. No
entanto , o salário pago deve ser suficiente para satisfazer às necessidades do cessionário
para ser considerado razoável dentro da estrutura e tamanho da corporação individual e das
práticas comerciais no mercado .
Q: Posso mudar o meu local de trabalho quando estou em L-1 status?
R: Sim, se for para assumir uma posição com funções semelhantes com o mesmo
empregador. Mas você deve apresentar uma petição para fazer a alteração e notificar o USCIS
dessa mudança .
Q : Posso mudar o meu trabalho para trabalhar para outra filial da mesma corporação
americana no exterior?
R: Não. Se você estiver indo para o trabalho para outra empresa , a outra filial precisa de
apresentar um pedido independente da L-1 para você. Você não pode usar o seu L-1 original
para trabalhar para esta nova empresa.
Q: Acabei de ter meu visto L-1 aprovado. Eu quero saber o tempo máximo que eu posso
usar o meu visto L-1 para trabalhar em os EUA?
R: Depende do tipo de visto L-1 você recebeu. Para o visto L-1A, a duração máxima é de 7
anos; e para o L-1B é de 5 anos. A aprovação inicial é normalmente de 3 anos ou menos,
assim você pode precisar para se candidatar a uma renovação antes de seu visto atual vença
a categoria atribuído o visto.
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Q: Minha empresa está considerando um visto L-1A para mim trabalhar no nosso ramo
dos Estados Unidos, e me pediu para fornecer a prova de minhas qualificações
educacionais. Estou preocupado porque eu nunca fui para a faculdade. Eu ainda estou
qualificado para um visto L-1A? Será que a minha falta de um diploma de bacharel vai
fazer o meu caso mais fraco?
R: Você ainda pode qualificar-se sem um diploma de bacharelado, enquanto você cumpriu
todas as exigências para o visto L-1A. Não há exigência de escolaridade mínima para os
pedidos de visto L-1A. A educação é apenas um dos fatores a considerar ao USCIS vai
determinar se você tem a capacidade de executar como um gerente pois a sua experiência vai
determinar se o seu cargo requer do seu conhecimento especia lizado.

Q: Minha empresa está abrindo uma nova filial em os EUA, e a diretoria quer me mandar
lá para supervisionar nossas operações. Estamos considerando o visto L-1A, mas
parece difícil para nós para provar que a minha posição não é qualificado, uma vez que
atualmente só tem um empregado nesse novo ramo. Posso continuar a usar o visto L1A?
R: Sim. Seu caso se enquadra na categoria de novo escritório, que tem um conjunto
específico de regras.
A solicitude para escritório novo é projetada para os cargos que, no momento da solicitude,
não estão totalmente estabelecidos ou que são capaz de suportar os serviços de um gerente
em tempo integral ou executivo. Em vez de provar que existem as posições relevantes, o novo
escritório só precisa fornecer um contrato de locação para o seu escritório como
evidência de um escritório local seguro e um plano de negócios para mostrar que a
empresa irá desenvolver no futuro a um grau que ele pode ter recursos para tal uma posição
gerencial.
A desvantagem, porém, é que a duração inicial de um novo visto de escritório L1A é de apenas
1 ano.
Q: Eu estou atualmente no status L-1A, mas recentemente entrou com meu ajuste de
status fora de minha EB-1 (c) petição aprovada I-485. Posso viajar para o exterior,
enquanto o meu pedido de ajuste de status está pendente sem perder o meu status de
L?
R: Sim. Se o seu visto L é válido, você pode usá-lo para retornar aos EUA e permanecerá no
visto L quando você voltar.
Se o seu visto L expira durante o período de viagem, você pode aplicar para um novo visto L
no exterior e usar o seu novo visto para entrar nos EUA em estado L, desde que você está
voltando para o mesmo empregador.
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Q: O que é uma "aplicação cobertor - BLANKET PETITION?"
R: Este é um procedimento projetado especificamente para empresas que são utilizadores
frequentes de visto L-1. As grandes corporações multi-nacionais com 3 ou mais filiais,
subsidiárias ou afiliadas são qualificados se tiverem um ou mais dos seguintes procedimentos:
A combinadas de vendas anuais dos EUA deve ser de US $ 25 milhões e uma equipe de
trabalho de 1.000 pessoas nos EUA; ou uma empresa que recebeu a aprovação de, pelo
menos, 10 petições L nos últimos 12 meses.
A fim de apresentar uma petição utilizando uma aplicação generalizada, o peticionário deve
obter a aprovação do centro de serviço e, em seguida, anexar I-171c demonstrando a
aprovação cobertor no momento da apresentação do Formulário I-129, Petição para
Trabalhador Não-Imigrante um. Uma vez que o cobertor é aprovado, a empresa pode transferir
as pessoas para os EUA no curto prazo sem ter de apresentar uma petição em separado para
cada empregado.
Abaixo está uma tabela de nossas taxas para aplicações L Visa , que consistem em honorários
advocatícios e taxas de preenchimento do formulario I -129. Taxas de depósito são as taxas
que são definidas pelo USCIS para cobrir o custo dos seus serviços de imigração. Honorários
advocatícios são as taxas cobradas pela empresa de serviços profissionais prestados .
Os honorários do advogado são pagos na assinatura do acordo de comprometimento com a
cliente. A taxa de depósito é paga a qualquer momento antes da apresentação do pedido com
USCIS . Taxas devidas após a aprovação (se aplicável) são pagos quando o USCIS aprova o
caso. As taxas variam de preço , devido à complexidade das questões ou da duração do tempo
de processo e trabalho envolvido. Tenha em mente que estas taxas são estimativas e que as
taxas podem variar , dependendo da dificuldade / simplicidade e fatos específicos de cada
caso individual. - Veja mais sobre o Visto L1 no link do nosso video abaixo:

Visto

Taxas de Migracao

Honorários

L1

$325.00
(Formulário)

$4,000.00

Plano de
Negócios

Tempo

$1,000.00

4 a 6
meses

Video - L1

a
$500.00
(
Anti
Fraude - empresas
novas)

$ 3,000.00

https://youtu.be/pGCj7C
9D47Y
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L1

$325.00
(Formulário)

$3,500.00
(renovar)

PF

$1,225.00
(resposta expedita)

incluído no valor inicial

L2

incluído
inicial

$1,000.00

no

valor

15 dias

(dependentes)

L1 -Visto de Dupla intencao para obter o Greencard e a residencia permanente
Embora o visto L-1 é um visto de trabalho de não-imigrante temporário, também é um visto de
"dupla intenção", o que significa que um titular de visto L-1 e seus dependentes podem aplicar
para a residência permanente, sem comprometer o seu estado L visto ou pedidos de visto de
um escritório consular dos EUA no exterior. A preferência imigrante categoria específica com
base em emprego (EB-1C) foi criado para gerentes e executivos que atendam aos padrões L-1
e estão interessados em tornar-se residentes permanentes legais. A categoria EB-1 é uma
petição baseada no emprego para a residência permanente reservado para aqueles que estão
entre os mais capazes e realizado em seus respectivos campos dentro das artes, ciências,
educação, negócios ou esportes.
Os requisitos EB-1C imigração petição são quase idênticos aos dos requisitos petição L-1A
não-imigração e o procedimento para a obtenção de um green card através da categoria EB1C é a seguinte:
1) Os preenchimento do Formulário I- 140, o pedido de um trabalhador estrangeiro com USCIS
.
2) Com a aprovação da I-140 , os beneficiários estrangeiros devem solicitar o ajuste de status
, com o Formulário I-485 , se eles já estão em os EUA, e s e o estrangeiro está fora de os
EUA, eles terão de passar por um processamento consular para obter o seu visto de imigrante
.
3) Para um estrangeiro no status L- 1B, ele / ela pode aplicar para um Green Card como um
trabalhador qualificado, o que requer uma certificação de trabalho aprovado. Se as
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circunstâncias o permitirem , ele / ela pode aplicar sob a EB- 1 ( a) , EB- 1 ( b) , ou categorias
NIW , para as quais não é necessária uma certificação de trabalho.
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