Desde abril de 2021, cada turista que viajar para o estado de Quintana Roo, México, com idade acima de 4 anos,
é obrigado a pagar um imposto sobre o turismo. O novo imposto é obrigatório para estrangeiros que planejam
visitar o Caribe mexicano, incluindo a Riviera Maya, Puerto Morelos, Grand Costa Maya, Isla Mujeres e, claro,
Cancun.

OBJETIVO DA VIAGEM:
VALIDADE:

Turismo, negócios e traslado
Entrada única. O valor é pago pela estadia de cada visitante
individualmente

ESTADIA:

Máximo de 180 dias por visita

TEMPO DE ENTREGA:

Dentro de 1 hora a partir da aprovação do pagamento

PREÇO:

USD 42,00 por Visitax – cada viajante precisa de seu próprio
documento

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO:

Somente on-line: envie sua solicitação agora
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Fácil de pagar e rápido de obter, o novo imposto sobre o turismo para o México é obrigatório para todos
viajantes maiores de 4 anos, viajando como turista ou para negócios. Pague o imposto e obtenha o QR Code
diretamente em minutos em seu endereço de e-mail.

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO
QUEM DEVE PAGAR O IMPOSTO SOBRE O TURISMO MEXICANO?

Todos que visitam a região do Caribe do México estão sujeitos ao novo imposto estadual sobre o turismo. Se
você é um turista e pretende visitar o estado de Quintana Roo, então você terá que pagar o imposto estadual
do turismo.
LEMBRE-SE: todos os visitantes estrangeiros com idade acima de 4 anos devem pagar seu próprio imposto
sobre o turismo.
Cada visitante, independentemente do motivo de sua viagem, precisa ter pago seu próprio imposto ao deixar
o estado de Quintana Roo.
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COMO PAGAR O IMPOSTO SOBRE O TURISMO?
Tudo o que você precisa fazer é preencher o formulário de solicitação. Não leva mais do que 5
minutos para fornecer as informações necessárias e pagar o imposto sobre o turismo. Depois de
receber com sucesso o seu pagamento, enviaremos seu QR Code exclusivo para apresentar na frente
das autoridades portuárias. Este QR Code é o seu comprovante de pagamento e é válido para toda
sua estadia no México.
NÃO ESQUEÇA: você precisará de um novo QR Code para cada visita ao estado de Quintana Roo.

QUAIS INFORMAÇÕES SÃO NECESSÁRIAS PARA CONCLUIR O PAGAMENTO?
Para pagar com sucesso o novo imposto sobre o turismo mexicano,
você terá que fornecer:
• Número de passaporte válido
• Nome de acordo com o passaporte
• Data de deixar o México
• Endereço de e-mail válido

Você pode adicionar até 5 membros do seu grupo de viagem ao mesmo formulário de inscrição. Se o
seu grupo for composto por mais de 5 pessoas, sinta-se livre para preencher um novo formulário.
Você receberá os QR Codes e a confirmação de pagamento para o seu grupo em poucos minutos
após a transação bem sucedida.
IMPORTANTE: Crianças menores de 4 anos estão isentas do imposto sobre o turismo.

O pagamento é fácil. Tudo o que você precisa é de um cartão de crédito e passaporte válido e um
endereço de e-mail. Pagamento por PayPal também está disponível.
Para obter mais informações sobre o imposto sobre turismo de Quintana Roo, destinos turísticos e
conselhos gerais, visite nosso BLOG.
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REQUISITOS PARA VIAJAR À QUINTANA ROO?

• Turistas elegíveis para viajar para o México.
• Viajantes com passaportes válidos. Seu passaporte deve ser válido por pelo menos 6 meses a partir
da data da viagem.
• Viajantes devem ter o imposto sobre turismo pago.
• Viajantes que não podem estar sob investigação criminal em andamento.

QUE DOCUMENTO APRESENTAR ÀS AUTORIDADES MEXICANAS?
Após o preenchimento do formulário de inscrição e o pagamento do imposto sobre o turismo, enviaremos
um QR Code para apresentar aos portos e autoridades locais como comprovante de pagamento do imposto
sobre o turismo.
Ao solicitar mais de um visitante, você receberá um QR Code separado para cada membro do seu grupo de
viagens. Caso precise de mais assistência, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte ao
cliente.

DICA: É sempre uma boa ideia fazer uma cópia do QR Code e mantê-lo entre seus documentos de viagem.
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