Serviço de recuperação de
IVA e impostos especiais
sobre o consumo
• Reembolso normal de impostos
• Reembolso rápido
• Faturação líquida
• Reembolso de imposto especial

Poupe tempo e trabalho ao otimizar
a sua liquidez através de uma parceria
com uma empresa especialista em
reembolsos de impostos

As suas vantagens com a ATS:
• O processamento através de um líder no mercado
garante transações seguras

• Especialista em reembolsos de impostos junto de todas as
autoridades de impostos europeias
• Menos trabalho para o cliente devido ao processo automatizado

Reembolso normal de impostos
Reembolso rápido/faturação líquida
Reembolso de imposto especial
sobre o consumo

Mais informação: www.bpplus.pt

Reembolso normal de impostos
O IVA é reembolsado depois de as autoridades terem reembolsado o imposto.
Paga a fatura com o IVA incluído.

BP
1

A BP envia as faturas
(combustível, portagens,
taxas de túneis) para o
cliente e para a ATS.

Cliente
2

O cliente paga a conta
sem IVA e envia as faturas
de terceiros para a ATS.
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ATS
3

A ATS pede o reembolso
do IVA junto das autoridades
ﬁscais nacionais respetivas.

Autoridades
ﬁscais nacionais

4

O IVA é reembolsado
para a ATS.

5
ATS reembolsa o IVA depois de deduzir
a comissão acordada com o cliente,
assim que recebe o reembolso original.

Menos trabalho para o cliente:

Melhoria do fluxo financeiro:

As suas vantagens com a Alfa Transport Service (ATS)
no reembolso normal de IVA:
• Financiamento avançado para faturas com IVA otimiza
o seu fluxo de dinheiro e liberta capital para o seu negócio

• Também cobre faturas de terceiros

Reembolso rápido
O IVA é reembolsado 15 dias após o envio da fatura.
Paga a fatura com o IVA incluído.

BP
1

A BP envia as faturas
(combustível,
portagens, taxas de
túneis) para o cliente
e para a ATS.

Cliente
2

O cliente paga a conta
sem IVA e envia as
faturas de terceiros para
a ATS.
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ATS
3

A ATS pede o reembolso
do IVA junto das autoridades
ﬁscais nacionais respetivas.

Autoridades
ﬁscais nacionais

4

O IVA é reembolsado
para a ATS.

5
A ATS reembolsa o IVA depois de deduzir
a comissão acordada com o cliente BP
para faturas de terceiros até ao dia 25 de
cada mês, desde que as faturas sejam
submetidas à ATS antes do dia 15 de cada
mês. (A ATS cobra ao cliente a comissão
sobre as faturas BP separadamente.)

Menos trabalho para o cliente:

Melhoria do fluxo financeiro:

As suas vantagens com a Alfa Transport Service (ATS)
no reembolso rápido de IVA:
• Financiamento avançado para faturas com IVA otimiza
o seu fluxo de dinheiro e liberta capital para o seu negócio

• Também cobre faturas de terceiros

Mais informações: www.bpplus.pt

Faturação líquida
O cliente não paga IVA sobre as faturas emitidas pela BP

BP

Cliente

ATS

Autoridades
ﬁscais nacionais

A BP envia todas as faturas (combustível, portagens, taxas de túneis) para a ATS.

1

A BP envia as
faturas BP para
o cliente.

2

O cliente deﬁne a fatura
BP sem IVA (líquido).
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3

O ATS pede o reembolso
do IVA junto
das autoridades ﬁscais
nacionais respetivas.

4

O IVA é reembolsado
para a ATS.

5
A ATS fatura o cliente
separadamente para
a sua comissão nas
faturas BP.

Menos trabalho para o cliente:

Melhoria do fluxo financeiro:

As suas vantagens com a Alfa Transport Service (ATS)
na faturação líquida
• Faturação líquida nas faturas BP significa: recebe uma
fatura da BP com o IVA calculado individualmente para cada
transação; o IVA é-lhe creditado na mesma fatura, para que
não tenha de pagar IVA e outros pagamentos adiantados

• Financiamento avançado para faturas com IVA otimiza
o seu fluxo de dinheiro e liberta capital para o seu negócio

Reembolso de imposto especial
sobre o consumo
Paga antecipadamente o imposto especial sobre consumo em todas as transações de diesel.
Os reembolsos são possíveis na Bélgica, França, Itália, Espanha, Hungria e Eslovénia.

Cliente

BP

1

A BP envia
automaticamente
fatura e dados
necessários para
a ATS.

2

O cliente paga a conta BP
com o imposto especial
sobre o consumo incluído
e envia as faturas de
terceiros para a ATS.

ATS

3

A ATS pede o reembolso
do imposto especial
sobre o consumo junto
da autoridade aduaneira
respetiva.

Autoridades
ﬁscais nacionais

4

A autoridade aduaneira
reembolsa o imposto
correspondente
diretamente ao cliente.

A ATS envia uma fatura
com a respetiva comissão
para o cliente.

5
As suas vantagens com a Alfa Transport Service (ATS)
nos impostos especiais
• Empresa profissional para reembolso Profissional do imposto
especial sobre o consumo, que trata de todos os dados e
processos necessários

BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, S.A.
Tel.: 808 202 500 Email: cartaobp@bp.com

• O reembolso do imposto sobre o consumo irá aumentar
a liquidez

Mais informações: www.bpplus.pt

