
Compras Tax-free:
Reembolso do IVA a turistas 
residentes fora da U.E.
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Por favor guardar junto à caixa/balcão 
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CONTEÚDO



CONTACTOS

O serviço de apoio ao cliente da INNOVA TAXFREE 
está à sua disposição através dos seguintes contactos:

Geral
+351 214 139 169

merchantsupport_PT@innovataxfree.com

Pedidos de material
orders_PT@innovataxfree.com



ENVELOPE-GUIA: INSTRUCÇÕES PARA O TURISTA 

Inclui informação relativamente à forma de como e onde o turista 

pode obter o seu reembolso e os contactos em caso que dúvidas.

Introduza o documento taxfree no envelope (destacável) e entregue-o 

ao turista.

MATERIAL DISPONIBILIZADO

Pode encontrar todos os pontos de reembolso da Innova no nosso 
website:

https://www.innovataxfree.com/pt/localize-o-seu-ponto-de-reembolso/



MATERIAL DISPONIBILIZADO

AUTOCOLANTES

Cole os autocolantes de face-dupla com o logotipo da INNOVA na 

montra ou na porta da sua loja para atrair clientes e maximizar as 

vendas.

ACRÍLICOS/DISPLAYS

Coloque o acrílico junto à Caixa de forma que este seja visível no 

momento da venda, lembrando o turista de solicitar o serviço.



O turista deve ter residência fora da União Europeia.

Será necessário um valor mínimo de compra de 61,50€ 
(50,00€ + IVA) para se obter o tax-free.

O turista deverá apresentar o seu passaporte para emissão 
do taxfree.
Todavia, os turistas residentes nos seguintes países (União 
Europeia) não têm direito ao tax-free: 

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

Alemanha – Áustria – Bélgica – Bulgária – Chipre – Croácia – Dinamarca – 

Estónia – Eslováquia – Eslovénia – Espanha – Finlândia – França – Grécia – 

Holanda – Hungria – Irlanda – Itália – Letónia – Lituânia – Luxemburgo – Malta 

– Polónia – Portugal – Rep. Checa – Roménia – Suécia 



PROCESSO DE VENDA TAX-FREE

Compra efectuada 
pelo turista

Emissão do formulário 
tax-free

Validação pela 
Alfândega 

Reembolso do IVA 
(dinheiro, cartão de 

crédito ou Alipay)

Recomendamos que ao solicitar os dados para a emissão do taxfree, 

solicite e preencha também o endereço de correio electrónico do turista 

e o número do cartão de crédito, de modo a potenciar o índice de 

reembolso das suas operações.



VALIDAÇÃO DIGITAL “E-TAXFREE”

Portugal tem disponível um sistema de validação digital: e-TaxFree. A 

loja deverá emitir o documento tax-free através da ferramenta 

disponível – seja a plataforma web da INNOVA ou a opção já integrada 

no seu programa de caixa – num processo fácil e rápido.

Após preencher todos os dados obrigatórios, é gerado um documento taxfree 
com um código QR.

1

2 O turista deverá dirigir-se a um dos terminais de 
validação electrónica, na zona da Alfândega, facultar a 
leitura do passaporte e do cartão de embarque, e 
validar as suas compras tax-free (apresentadas no 
ecrã do terminal).

Nota: Se lhe vier a ser solicitada a apresentação o código QR, tal 
poderá ser feito através do documento em papel ou no ecrã de um 
dispositivo móvel.



DATOS OBRIGATÓRIOS

Nome e apelido do 
turista

País de 
residência

Número de 
passaporte

Data de 
nascimento

Os dados obrigatórios a solicitar ao turista são:

O turista tem 3 meses, desde a data da compra, para validar o seu 

documento tax-free, e até 5 meses para obter o reembolso.



DADOS OBRIGATÓRIOS PARA A EMISSÃO



A App da INNOVA oferece grandes vantagens aos turistas e ao 

comércio durante o processo de reembolso do IVA.

O turista só necessita de se registar uma vez na APP.

A APP da INNOVA permite ao turista solicitar o seu reembolso de forma 

instantânea.

Através da APP, o turista pode consultar o estado do seu reembolso em 

tempo real, assim como a localização dos pontos de reembolso da INNOVA.

Se o turista já estiver registado na APP, a loja só necessitará do ID de utilizador 

do turista ou do n.º do passaporte para emitir o documento tax-free – ao 

preencher um desses campos, todos os outros dados serão preenchidos 

APP DA INNOVA PARA TURISTAS




