E-2 Visa: CNMI-Lang Namumuhunan
Ang CNMI-Lang Namumuhunan (E-2) na klasipikasyon ng visa ay nagpapahintulot sa
mga banyagang, pangpatagalang-panahon na mga namumuhunan na legal na manatili sa
CNMI hanggang Disyembre 2014 habang nireresolba nila ang kanilang istado sa
imigrasyon. Ang klasipikasyong ito ay nilayon upang makatulong habang ang CNMI ay
lumilipat mula sa CNMI permit na sistema papuntang mga batas ng U.S. sa imigrasyon.

Pagkuha ng E-2 CNMI Pamumuhunang Kalagayan (E2C)
Inisyal na Aplikasyon
Dapat mong i-pasa ang iyong inisyal na Form I-129 na petisyon at Suplementong E sa
USCIS bago mag Enero 18, 2013. Tatanggihan ng USCIS ang mga inisyal na petisyon
na nai-pasa makalipas ang petsang iyon.
Tagal ng Pananatili
Ang iyong E-2 CNMI namumuhunang kalagayan ay inisyal na balido sa CNMI nang
dalawang taon. Kung mayroon kang asawa o menor-de-edad na mga anak na kasama mo
o susunod upang samahan ka sa CNMI, magkakaroon sila ng parehong panahon ng
pagkabalido mo. Ang E-2 CNMI na Namumuhunang kalagayan ay mapapahaba nang 2
taong mga pagdagdag at magtatapos sa Disyembre 31, 2014.
Pagpapahaba ng Iyong Pananatili
Upang magpatala para sa pagpapalawig ng iyong pananatili, kailangan kang mag-file ng
bagong Form I-129 at Suplemento E kasama ang kailangang ebidensiya at bayad.

Mga indibiduwal sa CNMI na na naghahangad ng inisyal
na Pagkakaloob ng Kalagayan sa CNMI
May karagdagang gabay na dapat mong sundan kung humihiling ka ng inisyal na
pagkakaloob ng hindi migranteng kalagayan sa CNMI. Para sa higit pang importmasyon,
pakibisita ang webpage ng pagkakaloob ng kalagayan.

Pangkalahatang Mga Kwalipikasyon para sa E-2 CNMI na
Namumuhunan

Upang maging kwalipikado para sa E-2 CNMI Namumuhunang kalagayan, dapat ikaw
ay:
•

Natanggap sa CNMI na may pangmatagalang-panahong namumuhunang visa sa
ilalim ng batas imigrasyon ng CNMI bago ang Nobyembre 28, 2009

•

Patuloy na nanatiling residente sa CNMI sa ilalim ng pangmatagalang-panahong
namumuhunang kalagayan

•

Sa kasalukuyan ay nagpapanatili ng (mga) puhunan na bumuo ng basehan para
sa CNMI pangmatagalang-panahong namumuhunang kalagayan

•

Sa halip ay pahintulutan na pumasok sa Estados Unidos sa ilalim ng Batas ng
U.S. sa Imigrasyon at Pagkamamamayan (U.S. Immigration and Nationality
Act) (INA)

Mga Kalagayan ng Namumuhunan ng CNMI na
Kwalipikado para sa E2C na Kalagayan
Kwalipikado ka para sa E-2 CNMI na Namumuhunang kalagayan kung nagkaroon ka ng
isa sa sumusunod na pangmatagalang panahon na CNMI na namumuhunang kalagayan sa
ilalim ng batas Imigrasyon ng CNMI:
•

Isang pangmatagalang-panahon na namumuhunan sa negosyo na nabigyan ng
pangmatagalang-panahon ng sertipiko ng negosyo ng CNMI batay sa puhunang
hindi bababa sa $50,000

•

Isang banyagang namumuhunan na may banyagang puhunang sertipiko na
binigay ng CNMI batay sa puhunang hindi bababa sa $100,000 sa isang
pinagsamang aprubadong puhunan na lagpas sa $2 milyon o hindi bababa sa
$250,000 sa isang aprubadong puhunan

•

Isang retiradong namumuhunan na mas matanda sa edad 55 taong gulang na
binigyan ng sertipiko para sa banyagang retiradong namumuhunan batay sa
kwalipikadong puhunan sa isang aprubadong residensiya sa CNMI (ngunit
hindi kasama ang 2-taong hindi -renewable na programang pamumuhunan ng
retirado na limitado sa mga mamamayang Hapon)

Mga Namumuhunang Kalagayan na Hindi Kwalipikado
para sa E-2 na Kalagayan
Hindi ka karapat-dapat para sa isang E2C visa kung nagkaroon ka ng isa sa sumusunod
na mga kalagayang namumuhunan ng CNMI sa ilalim ng batas ng Imigrasyon ng CNMI:
•

Ang sub-category ng retiradong namumuhunan na partikular na limitado sa
mga retiradong Hapon

•

Pang-maikling panahon na mga pahintulot sa pagpasok sa negosyo

•

Pang-regular na panahon na mga pahintulot sa pagpasok sa negosyo

Mga Kinakailangan Ebidensiya
Lahat ng dokumentasyong dati nang naisumite sa bawat aplikasyon ng namumuhunan sa
gobyerno ng CNMI ay dapat isumite bilang bahagi ng bawat E-2 CNMI na petisyon sa
Namumuhunan sa USCIS.
Lahat ng Mga Indibiduwal
Lahat ng mga indibiduwal ay dapat magbigay ng sumusunod na ebidensiya ng pagpasok
sa CNMI sa kalagayang pangmatagalang panahon na namumuhunan bago ang
Nobyembre 28, 2009, na binubuo ng:
•

Isang balidong hindi pasong banyagang pasaporte

•

Isang tama ang pagka-endorsong CNMI na dokumento sa pagpasok (hal.,
pahintulot sa pagpasok, sertipiko sa pagpasok, o bisa ng banyagang
namumuhunan) na sumasalamin sa ayon sa batas na pagpasok sa CNMI sa
kalagayang pangmatagalang-panahong namumuhunan sa negosyo, banyagang
namumuhunan, o retiradong banyagang namumuhunan

•

Isang di-pasong Sertipiko sa Pangmatagalang-Panahon na Negosyo, Sertipiko
ng Banyagang Puhunan o Sertipiko ng Banyagang Retiradong Namumuhunan

Mga Indibiduwal na may isang ibinigay ng CNMI na
pahintulot sa pagpasok ng banyagang namumuhunan o
pahintulot sa pagpasok ng negosyong pangmatagalang
panahon
Ang aplikante na may ibinigay ng CNMI na pahintulot sa pagpasok ng banyagang
namumuhunan o pahintulot sa pagpasok ng negosyong pangmatagalang-panahon ay
kailangang magsumite ng ebidensiya na magpapakitang siya ay nagpanatili ng kanyang
puhunan sa E-2 CNMI petisyon ng Namumuhunan. Kasama sa ebidensiyang ito ang
sumusunod, kung angkop:
•

Isang liham ng pag-apruba na inilaan ng gobyerno ng CNMI

•

Ebidensiya na ang kapital ay naipuhunan, katulad ng mga statement ng bangko,
mga resibo o mga kontrata para sa mga ari-ariang binili, mga talaan ng
transaksiyon sa pagbili ng stock, utang o ibang mga kasunduan sa paghiram,
mga upa sa lupa, mga pinansiyal na statement, mga resibo sa kabuuang buwis
ng negosyo, o ibang mga kasunduan na sumusuporta sa aplikasyon

•

Ebidensiya na ang aplikante ay namuhunan ng pinakamababang kailangang
halaga, katulad ng ebidensiya ng mga biniling pag-aari o pag-aaring nilipat
mula sa ibayong dagat para magamit sa negosyo, ebidensiya ng perang nalipat

o naipangako sa bago o umiiral na negosyo kapalit ng mga hati ng stock,
anumang utang o pagkakasanla, pangakong sulat, kasunduan sa seguridad o
ibang ebidensiya ng paghiram na nakaseguro ng mga pag-aari ng aplikante
•

Isang komprehensibang plano ng negosyo para sa mga bagong negosyo

•

Mga artikulo ng inkorporasyon, by-laws, kasunduan sa pagsososyo, mga
kasunduan sa joint venture, detalye ng korporasyon at taunang mga ulat, mga
sinumpaang salaysay, mga deklarasyon o mga sertipikasyon ng bayad na na
kapital

•

Kasalukuyang mga lisensiya ng negosyo

•

Mga talaan ng pagpapatala ng banyagang negosyo, mga kamakailang
pagbabalik ng buwis ng anumang uri, ebidensiya ng ibang mga pagmumulan ng
kapital

•

Listahan ng lahat ng naninirahan at hindi naninirahang mga empleyado

•

Isang listahan ng lahat ng mga mayhawak ng mga sertipiko ng negosyo para sa
nakatatag na negosyo

•

Isang listahan ng lahat ng mga korporasyon kung saan ang aplikante ay may
namamahalang interes

•

Mga kopya ng mga taunang ulat ng mga aktibidad ng puhunan sa CNMI na
nagpapakita na ang may hawak ng sertipiko ng banyagang puhunan ay nasa
ilalim ng patuloy na pagtupad sa mga kailangang pamantayan. Ang bawat ulat
ay dapat may kasamang taunang pinansiyal na audit na ulat na isinagawa ng
independiyenteng sinertipikuhang pampublikong accountant

Mga indibiduwal na may ibinigay ng CNMI na pahintulot sa retiradong
namumuhunan
Ang mga retiradong namumuhunan ng CNMI ay dapat magsumite ng sumusunod kasama
ang kanilan aplikasyon para sa E-2 CNMI na kalagayan sa Namumuhunan:
•

Patunay na ang banyagang aplikante ay may interes sa pag-ari sa CNMI,
katulad na kasunduan sa upa

•

Patunay ng halaga ng ari-arian, katulad ng appraisal

•

Patunay ng anumang pagpapabuti sa ari-arian, na maaaring may kasamang mga
resibo o mga invoice ng mga gastos sa pagpapagawa, ang halagang binayaran
para sa umiiral nang istraktura o isang appraisal ng mga pagpapabuti
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