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A quem se destina
A comerciantes que tenham como
cliente, turistas fora da União Europeia,
nomeadamente comércio a retalho,
lojas de luxo, etc. Excetuam-se
restaurantes e unidades hoteleiras,
dado que o tax-free apenas se aplica
na transmissão de bens que possam
ser transportados na bagagem.

www.artsoft.pt/e-tax-free

FA C I L I T E O S E U
CLIENTE E O SEU
NEGÓCIO!
E-TAX-Free sem complicações
Se a sua empresa aderiu ao Tax-Free,
agilize este processamento dentro do
ERP. Ao fazer esta integração no
módulo Gestão Comercial, poderá
produzir documentos Tax-Free e gerar
o ficheiro XML para envio aos
operadores financeiros, de uma forma
simples, descomplicada e rápida.

A título de exemplo está o
automatismo criado sobre o valor
da fatura: se o documento não
atingir o mínimo de 50€ sem IVA, o
documento e-Tax-Free não é
finalizado. Se o valor for atingido,
este fica imediatamente disponível
com a indicação do ícone Tax-Free.

SOBRE O
NOVO SISTEMA
E-TAX-FREE
O novo sistema e-Tax-Free,
vertido no Decreto-Lei n.º
19/2017 foi anunciado a 1
de julho de 2018 pelo
Governo.
Com este novo sistema, os
comerciantes aderentes
passam a reportar as
vendas feitas através deste
regime por via eletrónica à
AT - Autoridade Tributária e
Aduaneira em Tempo Real.
Este sistema visa melhorar
a experiência de compra dos
turistas e reduzir os tempos
de espera, quer durante a
compra quer na validação
junto da alfândega.
Negócios muito orientados
para o turismo tem agora
mais um aliado para
simplificar o seu negócio.

Configuração do Tax-Free nos documentos extraordinários de venda

Principais Características
Produção de documentos Tax-free;
Permite a operação de gerar o
ficheiro XML para envio off-line do
Tax-Free aos operadores financeiros;
Controlar o valor líquido mínimo do
documento para efeitos de Tax-Free
(50€ sem IVA), não deixando finalizar
o documento se o valor for inferior;

Permite que o operador financeiro seja
identificado, autorizando a
disponibilização do montante exato a
restituir ao viajante;
Disponibilização de campo com a lista
de opções possíveis para identificar o
tipo de produto tax-free (de acordo com
a lista da Portaria nº 185/2017).

Se já utiliza o E-Tax-Free no
seu negócio, poderá agora
agilizar ainda mais
rapidamente este processo
dentro do ERP ARTSOFT.

Solicite-nos informações
o quanto antes!
artsoft.pt/e-tax-free

Gerar ficheiro Tax-Free em formato XML

Vantagens
Simplificação dos procedimentos;
Facilidade de criação e envio do ficheiro;
Cumprimento dos decretos de lei;
Redução dos tempos de espera;
Maior competitividade;
Maior satisfação deste
tipo de cliente.
Configuração do tipo de produto
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