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Reembolsos e isenções de Taxas de Pedido de 
Visto 
 

Reembolsos de Taxas de Pedido de Visto 

Se você pagou por um pedido de visto ou uma extensão de visto que foi afetado pelas 
restrições de viagem devido à COVID-19, você pode ser elegível a um reembolso ou 
isenção da sua Taxa de Pedido de Visto (VAC)   

Você só poderá solicitar um reembolso da VAC se for a pessoa indicada como "pagador" 
no recibo original da VAC. 

As solicitações de reembolso da VAC de Estudantes e Turistas de Trabalho de Férias 
(WHMs) que chegaram à Austrália entre 19 de janeiro de 2022 e 19 de março 
(estudantes) ou 19 de abril de 2022 (WHMs) encerraram em 31 de dezembro de 2022   

Para mais informações sobre outras provisões de reembolso da VAC consulte Getting a 
refund (Como obter um reembolso) 

Você pode verificar os detalhes e condições do seu visto usando o VEVO. 

Estudantes 

Renunciaremos à taxa de pedido de visto para permitir que você envie um novo pedido de 
visto de estudante se você tinha visto de estudante válido em ou após 1 de fevereiro de 
2020 e não pode concluir seu curso dentro da validade do visto original devido aos 
impactos da COVID-19. Isto inclui se você:  

• trancou seus estudos porque não conseguiu entrar na Austrália devido às 
restrições de viagem 

• foi obrigado a reduzir para uma carga de estudos a tempo parcial 
• não conseguiu concluir seu treinamento ou colocação em local de trabalho. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/get-a-refund
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/already-have-a-visa/check-visa-details-and-conditions/check-conditions-online
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Esta medida não se destina aos estudantes que estão solicitando um novo visto de 
estudante por motivos normais (incluindo se você reprovou em um curso ou uma unidade 
de estudo, adiou por motivos pessoais ou reduziu voluntariamente sua carga de estudo. 

Você deve pedir um visto de estudante para ter seu pedido de isenção de taxas 
considerado e anexar um Formulário 1545  Estudante Afetado pela COVID-19 preenchido 
pelo seu provedor de educação. 

Se você estiver pedindo uma isenção de taxa na Austrália, um visto Provisório não será 
emitido automaticamente, porque a isenção de taxa terá de ser verificada primeiro. 

Esta isenção aplica-se apenas a VAC. 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/form-listing/forms/1545.pdf

