ATENCAO VIAJANTES INTERNACIONAL...antes de deixar o Estado de Texas e os Estados
Unidos, ECONOMIZE obtendo a devolucao do Imposto as Vendas de Texas
correspondentes a suas compras neste Estado! Os visitantes internacionais para qualificar para o
reembolso do Imposto as vendas de Texas devem apresentar
a seguinte documentacao em qualquer localizacao de TaxFreeShopping:
*Passaporte
*I-94 ( cartao verde ou branco )
*Visto de entrada nos Estados Unidos ( caso seja requerido para o seu pais ) ou o cartao de
indentificacao cam foto de eleitor estrangeiro.
*Cartao de embarque/informacao de voo ( aceitam-se bilhetes eletronicos ) demonstrando sua
viagem desde o Estado de Texas para o pais estrangeiro no
qual voce mora ( incluindo escalas ). Se voce se encontra dirigindo para o exterior do Estado de
Texas e dos Estados Unidos, nao se requere informacao
de voo.
*Recibos originais de venda e mercadoria sao requeridos. Recibos enviados por correio,
reimpressos, xerocados ou mandados por correio eletronico nao sao aceitos como comprovantes
para exportacao, exceto
para compras feitas por Internet. Visite nosso site na Internet para conhecer mais detalhes.
DICA: Uma boa opcao e pedir nas lojas um recibo duplicado de suas compras para seu proprio
controle. TaxFree Shopping e obrigada a reter os recibos originais
para poder processar seu reembolso.
*Os items devem ser comprados no Estado de Texas dentro de 30 dias antes de partida. TaxFree
Shopping recomenda que os visitantes comprem dentro das duas semanas previas a sua partida
para permitir o tempo
necessario para o processamento.
*Os items comprados devem sair com o comprador quando deixe o Estado ded Texas e os
Estados Unidos.
*Se requere um minimo de $10.00 de Impostos de Vendas de Texas por local de venda.
DICA: Multiplos recibos do mesmo local fisico de vendas podem ser agrupados para atingir o
requerimento de minimo $10.00. Comprar em um unico local para cada
loja vai ajudar a acelerar o reembolso. Organize seus recibos para rapido processo.
TaxFree Shopping Ltd, Agente de Alfandega de Texas, processara seus recibos de vendas de
Texas e reembolsara o dinheiro em dolares de seus impostos, deduzindo o custo de
processamento. Nem todas as lojas participam
em nosso programa de reembolso. Consulte o nosso site na Internet para conhecer a lista
atualizada das lojas participantes e a ultima informacao a respeito dos reembolsos.

