Reembolsos e isenções de taxas de solicitação de
visto
Reembolsos de taxas de solicitação de visto
Se você pagou por um pedido de visto ou extensão de visto que foi afetado pelas
restrições de viagem associadas à COVID-19, pode ser elegível para um reembolso ou
isenção da Taxa de solicitação de visto (VAC).
Você só pode solicitar um reembolso da VAC se for a pessoa indicada como 'pagante' no
recibo original da VAC.
Faça sua solicitação através do formulário de solicitação de reembolso VAC de restrições
de viagem associadas à COVID-19.
Para obter informações adicionais sobre as medidas de reembolso de VAC, consulte
Obter um reembolso.
Você pode consultar os detalhes e condições do seu visto por meio do VEVO.

Visto de Escassez de Habilidade Temporária ou visto de Trabalho
Temporário (Qualificado) (subclasses 482 e 457)
Se você está fora da Austrália e possuía um visto de Escassez de Habilidade Temporária
ou Trabalho Temporário (Qualificado) em ou após 1 de fevereiro de 2020, que expirou
desde então, estará qualificado para uma isenção de VAC para uma candidatura de visto
de Escassez de Habilidade Temporária (subclasse 482) subsequente se:



você não conseguiu entrar na Austrália devido às restrições de viagem associadas
à COVID-19 antes de seu visto expirar ou
você viajou para a Austrália, mas não conseguiu retornar para a Austrália antes de
seu visto expirar devido às restrições de viagem associadas à COVID-19.
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Os candidatos são obrigados a ter uma nominação válida. As candidaturas devem ser
apresentadas antes de 31 de dezembro de 2022.

Vistos de Trabalho de Férias
Os titulares de Vistos de Trabalho de Férias (WHM – Working Holiday Maker) que
chegarem à Austrália entre 19 de janeiro de 2022 e 19 de abril de 2022 são elegíveis para
um reembolso VAC. Para obter mais informações consulte Obter um reembolso.

Você pode ser capaz de se candidatar on-line para um novo visto WHM VAC (sem taxas)
de fora do país ou solicitar um reembolso de VAC se:




recebeu um visto WHM afetado pela COVID-19 antes de 20 de março de 2020
seu visto VHM expirou entre 20 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021
enquanto você estava fora da Austrália, e
você não viajou para a Austrália com seu visto WHM ou partiu da Austrália antes
de seu WHM ter expirado.

Se elegível, entre os dias 1º de julho de 2021 e 31 de dezembro de 2022, você poderá se
candidatar online para um visto WHM sem VAC de fora do país. Para mais informações,
visite Programa de Visto de Trabalho de Férias – últimas notícias.
Caso não atenda mais à exigência de idade para se candidatar para um visto WHM sem
VAC fora do país, você poderá solicitar um reembolso de VAC. Para fazer isto, use o
formulário de solicitação de reembolso VAC de restrições de viagem associadas à
COVID-19. Não há revisão disponível se recusarmos sua solicitação de reembolso.
Candidaturas para VAC de fora do país com valor igual a zero e solicitações de
reembolso de VAC devem ser apresentadas até 31 de dezembro de 2022.
A partir de 5 março de 2022, você poderá se candidatar para um visto WHM sem VAC se
estiver na Austrália durante o período e for elegível para a candidatura. Mais informações
sobre os requisitos e a elegibilidade para o visto WHM sem VAC no país estarão
disponíveis em últimas notícias. Não há reembolso VAC disponível para vistos WHM que
não são elegíveis para solicitar um visto sem VAC no pa ís devido a não atender mais ao
requisito de idade.

Estudantes
Isentaremos a taxa de solicitação de visto para que você apresente um novo pedido de
visto de estudante se você tiver um visto de estudante com validade em ou a partir de 1
de fevereiro de 2020 e não puder completar seu curso dentro da validade original do visto
por causa dos impactos da COVID-19. Isto inclui se você:
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adiou seus estudos por não poder entrar na Austrália por causa das restrições de
viagem
foi forçado a reduzir sua carga de estudos para tempo parcial
não conseguiu concluir seu treinamento com base em trabalho ou colocações.

Essa medida não se destina a estudantes que estão solicitando um novo visto de
estudante por motivos comuns (incluindo se você foi reprovado em um curso ou unidade
de estudo, adiou seus estudos por motivos pessoais ou voluntariamente reduziu sua
carga de estudos).
Para que seu pedido de isenção de taxa seja considerado, você precisa solicitar um visto
de estudante e anexar um Formulário 1545 - Estudante afetado pela COVID-19
preenchido por sua instituição de ensino.
Se você estiver solicitando uma isenção de taxa na Austrália, um visto provisório não será
emitido automaticamente, pois a isenção de taxa precisa ser verificada antes disso.
A isenção se aplica apenas ao VAC.
Além disso, os portadores de visto de estudante que estiverem fora da Austrália e
viajarem entre 19 de janeiro de 2022 e 19 de março de 2022 terão direito ao reembolso da
taxa de solicitação de visto. Mais informações sobre como solicitar um reembolso da taxa
de solicitação de visto estão disponíveis em Como obter um reembolso.

Visitante (subclasse 600)
Você pode solicitar um novovisto de visitante (subclasse 600) (exceto se for um viajante
frequente) sem taxa (isenção de VAC) se:



você estiver fora da Austrália e
você possuir, ou já teve anteriormente, um visto de visitante (subclasse 600) que:
o concedemos fora da Austrália antes de 21 de março de 2020
o expirou, ou expirará, entre 20 de março de 2020 e 30 de junho de 2022
o era um visto de entrada múltipla ou um visto de entrada única que não foi
usado para viajar para a Austrália

Você deve fazer uma nova inscrição on-line na ImmiAccount até 31 de dezembro de
2022.
Informe no formulário de inscrição on-line que você possuía um visto de visitante anterior
afetado por restrições de viagem relacionadas à COVID-19. Se confirmarmos sua
elegibilidade, você não precisará pagar o VAC ao enviar a inscrição.
Você só pode solicitar sua isenção de VAC uma vez. Você não é elegível para uma
segunda isenção, mesmo se recusarmos o visto.
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Visto de Casamento Prospectivo
No final de 2020/início de 2021, foram introduzidas mudanças para ajudar os portadores
de visto de Casamento Prospectivo (Subclasse 300), portadores anteriores de visto e
solicitantes de vistos incapazes de entrar na Austrália devido às restrições de viagem
associadas à COVID-19.
Em 29 de outubro de 2021, foram introduzidas novas extensões dos períodos de validade
dos vistos e reembolsos do VAC. Eles oferecem suporte aos titulares de visto de
casamento em potencial que continuam enfrentando dificuldades para entrar na Austrália
devido a restrições de viagem relacionadas à COVID-19.

Prorrogação de vistos
Em 10 de dezembro de 2020, os portadores de visto de Casamento Prospectivo ou
portadores anteriores de visto que estavam fora da Austrália nesse dia e que possuíam
um visto de Casamento Prospectivo em qualquer tempo entre 6 de outubro de 2020 e 10
de dezembro de 2020 tiveram seu período de validade de visto prolongado para 31 de
março de 2022.
Em 29 de outubro de 2021, os titulares de visto de Casamento Prospectivo que possuíam
um visto de subclasse 300 e estavam fora da Austrália em 15 de setembro de 2021
tiveram o período de validade do visto estendido até 31 de dezembro de 2022.
Você pode consultar os detalhes e condições do seu visto por meio do VEVO.

Reembolsos de taxa de solicitação de visto para aqueles cujos vistos
foram estendidos
Os reembolsos da Taxa de solicitação de visto (VAC) estão sendo fornecidos quando as
restrições de viagem relacionadas à COVID-19 afetaram a habilidade do portador de visto
de viajar para a Austrália e casar.
Se o período de validade de visto de Casamento Prospectivo foi prolongado em 10 de
dezembro de 2020, o pagador da VAC pode solicitar um reembolso se:



você não viajou para a Austrália após 10 de dezembro de 2020 como um portador
deste visto e
no momento da solicitação para o reembolso:
o Seu visto expirou ou foi cancelado mediante sua solicitação ou
o seu visto está atualmente ativo e você solicitou ao agente diplomático o
cancelamento de seu visto.

Se o período de validade de visto de Casamento Prospectivo foi prolongado como parte
das alterações introduzidas em 29 de outubro de 2021, o pagador da VAC pode solicitar
um reembolso se:

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information/refunds-and-waivers - Updated as at 17032022
- Portuguese (Brazil)
Page 4 of 6





possuía um visto de Casamento Prospectivo e estava fora da Austrália em 15 de
setembro de 2021 e
não viajou para a Austrália após 15 de setembro de 2021 como um portador deste
visto e
no momento do pedido de reembolso, o visto expirou, pois você pediu ao agente
diplomático para cancelá-lo.

Geralmente, uma solicitação de reembolso pode ser feita apenas pela pessoa mostrada
como o 'pagador' no recibo de VAC original. As solicitações de reembolso devem ser
feitas até 31 de dezembro de 2022.
Se o seu visto ainda está ativo, antes de solicitar um reembolso, você deve primeiro usar
seu ImmiAccount para solicitar o cancelamento de seu visto de Casamento Prospectivo
(subclasse 300).
Se você é elegível para um reembolso de VAC, use o formulário de solicitação de
reembolso de VAC de restrições de viagem associadas à COVID-19.
Reembolsos de VAC estão indisponíveis se:





seu visto de Casamento Prospectivo foi cancelado pelo agente diplomático (a não
ser que você tenha solicitado seu cancelamento)
você apresentou uma solicitação para um visto de Parceiro (subclasse 801) e
pagou uma VAC reduzida porque você possuía um visto de Casamento
Prospectivo
no momento o seu visto expirou, ou seu responsável tinha avisado o Departamento
que você não mais pretendia se casar

Reembolsos de taxa de solicitação de visto para portadores anteriores
de visto e aqueles que não podem se casar com seu parceiro na
Austrália
Se o seu visto de Casamento Prospectivo expirou entre 20 de março de 2020 e 5 de
outubro de 2020, o pagador da Taxa de solicitação de visto (VAC) pode estar elegível
para um reembolso da VAC se o seu visto expirou enquanto você estava fora da
Austrália.
O pagador da VAC também pode ser elegível para um reembolso VAC se o visto expirou
e você não puder se casar com seu parceiro na Austrália antes do visto terminar devido
às restrições do COVID-19. Isso pode incluir, por exemplo, requisitos de quarentena,
determinações de confinamento estaduais e restrições intraestaduais ou interestaduais. O
pagador da VAC pode ser elegível para um reembolso sob estas disposições se você
viajou para a Austrália com o visto e:


seu visto expirou entre 20 de março de 2020 e 5 de outubro de 2020 enquanto
você estava na Austrália ou
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seu visto estava em vigor em 10 de setembro de 2021 e expirou no momento em
que solicitou o reembolso.

Os reembolsos estão indisponíveis se você não se casou com seu responsável devido às
restrições relacionadas à COVID-19:




limitou o número de visitantes capazes de comparecer a seu casamento proposto
impediu que convidados ou convidados específicos participassem de seu
casamento proposto, ou
impediu que o casamento proposto ocorresse no momento ou localização preferida
por você e seu responsável.

Geralmente, uma solicitação de reembolso pode ser feita apenas pela pessoa mostrada
como o “pagador” no recibo de VAC original. Se você é elegível para um reembolso de
VAC, use o formulário de solicitação de reembolso de VAC de restrições de viagem
associadas à COVID-19.
Reembolsos de VAC estão indisponíveis se:





seu visto de Casamento Prospectivo foi cancelado pelo agente diplomático (a não
ser que você tenha solicitado seu cancelamento)
você apresentou uma solicitação para um visto de Parceiro (subclasse 801) e
pagou uma VAC reduzida porque você possuía um visto de Casamento
Prospectivo
no momento que o seu visto expirou ou seu(a) patrocinador(a) tinha avisado o
Departamento que você não mais pretendia se casar.

Para portadores de visto anteriores de Casamento Prospectivo, será fornecida a
prioridade de processamento de quaisquer candidaturas feitas para visto de Casamento
Prospectivo ou Parceiro subsequentes. O tempo de processamento das candidaturas
depende do preenchimento completo da candidatura e de todos os requisitos para a
obtenção do visto.

Solicitantes para visto de Casamento Prospectivo
Para auxiliar solicitantes de visto de Casamento Prospectivo incapazes de entrar na
Austrália devido às restrições de viagem relacionadas à COVID-19, os vistos de
Casamento Prospectivo concedidos a partir de 27 de fevereiro de 2021 podem ter um
período de validade de visto entre 9 e 15 meses. Trata-se de uma mudança em relação
ao padrão anterior de validade de 9 meses. O período de validade para um visto de
Casamento Prospectivo concedido em ou após 27 de fevereiro de 2021 dependerá das
circunstâncias do solicitante.
Você pode consultar os detalhes e condições do seu visto por meio do VEVO.
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