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Saint-Quentin-En-Yvelines & Paris, 23th june, 2016

Parceria Europcar e Taxeo facilita reembolso do IVA

A Europcar, líder europeu no aluguer de veículos e um dos maiores players da
mobilidade, e a Taxeo, líder em serviços de reembolso de IVA paperless, firmaram um
acordo de parceria que vai permitir um reembolso mais fácil e rápido do IVA, em
conformidade com a legislação local.

Todas as despesas com viagens de negócios na Europa, relacionadas com aluguer de
veículos ou reserva de hotéis, permanecem sujeitas a IVA.

Esta solução exclusiva desenvolvida pela Taxeo, permite aos clientes corporativos da
Europcar receber a informação de forma eletrónica e criar faturas em conformidade com
as exigências legais para a recuperação do IVA.

Graças a esta parceria, os clientes corporativos da Europcar ficam, desta forma, aptos a
alcançar poupanças significativas.
Jean Cazes, CEO da Taxeo, considerou que esta inovação representa um “marco” na
recuperação do imposto associado a despesas de deslocação. “Esta solução significa que
estamos aptos a reduzir os custos de aluguer de veículos para os nossos clientes, em
mais de 15%. A nossa solução para as empresas e para turistas é muito fácil de utilizar.
Além disso, proporciona benefícios adicionais ao permitir criar faturas eletrónicas em
conformidade com as exigências legais e dados estruturados para uma mais eficiente
gestão de despesas”, acrescenta Jean Cazes.

Marcus Bernhardt, Chief Commercial Officer do Grupo Europcar, considera esta parceria
com a empresa francesa uma “magnífica oportunidade” para o negócio: “a solução vem
responder às necessidades dos nossos clientes corporativos, os quais são naturalmente
sensíveis às variações de preços, e aumenta a nossa competitividade e diferenciação
sem impactar as receitas e o compromisso com o serviço.”

Todos os anos, as empresas perdem cerca de 5 mil milhões de IVA suportado em viagens
internacionais. O atual regime de recuperação do IVA baseado em papel é muito
complexo, sobretudo para despesas de deslocação nas quais se incluem despesas com
estadias em hotéis, aluguer de veículos, conferências, entre outros. É também um
processo dispendioso e ineficiente devido a faturas que não estão em conformidade ou
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que são perdidas. A solução da Taxeo vem responder a estas necessidades. Além disso,
a grande maioria das pequenas e medias empresas (PMEs) desconhece que os custos de
IVA incorridos em viagens de negócio podem ser reembolsados e os procedimentos
necessários ao seu reembolso.

Sobre a Europcar
O Grupo Europcar é uma sociedade cotada na Euronext Paris (EUCAR). A Europcar é a líder europeia no
aluguer de veículos e um dos principais atores no setor da mobilidade. Presente em mais de 140 países, o
Grupo disponibiliza aos clientes uma das maiores redes de estações, quer através de operações diretas, quer
através de franchises e outras parcerias. A Europcar opera em todo o mundo com as insígnias Europcar® e
InterRent®, a sua marca low-cost.
O Grupo coloca os consumidores no centro da sua missão, sendo estes o motor de desenvolvimento e
inovação da oferta de serviços da empresa. Os 6.000 colaboradores Europcar estão empenhados na
satisfação dos seus consumidores. O "EuropcarLab" foi criado para responder às crescentes necessidades de
mobilidade através da inovação e de investimentos estratégicos, como os da Ubeego e E-Car Club.
Sobre a Taxeo:
A Taxeo é um startup FinTech, responsável pelo desenvolvimento da primeira solução de reembolso de IVA
paperless e totalmente automatizada para viagens de negócio na Europa.
A Taxeo apoia um conjunto vasto de empresas europeias e norte-americanas a recuperarem o IVA
relacionado com despesas de deslocação e faturas de fornecedores.
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