DETALL DELS SERVEIS TRAMITATS

TAXPACK
RECUPERACIÓ AVANÇADA DEL IVA ESPANYOL I EUROPEU
Consisteix en la recuperació del IVA Espanyol y de més de 30 països europeus de les factures de carburant i
altres serveis vinculats (reparacions, peatges, pàrquing, i allotjament, etc.) emeses a Espanya i Europa; amb
el valor afegit al cobrament anticipat en un màxim de 15 dies des de la recepció de les factures.
Han de ser factures realitzades al NIF i adreça fiscal estrangera i que compleixin amb els requisits legals de facturació (Base imposable i IVA desglossats; Dades fiscals del client. Els tiquets
poden ser recuperables o no, en funció de cada país).
A l’Estat espanyol no fa falta disposar de NIF espanyol. Per altres països, consultar.
El termini per rebre el IVA anticipat serà de 15 dies des de la recepció de les factures.
Els honoraris es paguen una vegada realitzada l’abonament del expedient per part de Petromiralles.

RECUPERACIÓ ESTÀNDARD DE L’IVA ESPANYOL I EUROPEU
Consisteix en la recuperació de l’IVA Espanyol i d’altres països europeus de les factures de carburant i altres
serveis vinculats (reparacions, peatges, pàrquing, i allotjament, etc.) Emeses a Espanya i Europa.
Característiques i altres aspectes rellevants.
La presentació de l’IVA podrà ser trimestral o anual dependentment de les característiques de
cada client.
Han de ser factures realitzades al NIF i direcció fiscal estrangera i que compleixin amb els
requisits legals de facturació (Base imposable i IVA desglossats; dades fiscals del client, els
tiquets poden ser recuperables o no, en funció de cada país).
A l’Estat espanyol no fa falta disposar de NIF espanyol, per tots els altres països, consultar.
El termini per rebre l’IVA serà fixat per cada país. En el cas del Estat Espanyol podria oscil·lar
entre els 4 i 6 mesos.
Els honoraris es paguen una vegada realitzat l’abonament de l’expedient per part de l’administració de cada país.

RECUPERACIÓ DEL GASOIL PROFESSIONAL A ESPANYA
Consisteix en la recuperació de la taxa autonòmica i estatal del impost especial sobre el carburant (amb un
màxim de 50.000 litres i 2.450 € per cada vehicle i any) per vehicles de més de 7,5 TM en el cas de transport
de mercaderies.
Característiques i aspectes rellevants
El client té que disposar de Representant Fiscal i del NIF espanyol per donar-se d’alta al Cens del
Beneficiari d’Hisenda.
Disposar i usar una targeta de Gasoil Professional que estigui autoritzada per l’Agència Tributaria Espanyola (les targetes Petromiralles estan homologades per aquesta recuperació).
Presentació de la declaració anual de Km. Amb Hisenda.
La recuperació del Gasoil Professional serà trimestral.
El termini per rebre el Gasoil Professional serà el fixat per l’Estat Espanyol. Pot oscil·lar entre 1 i 3
mesos des de la finalització del trimestre.
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TAXPACK
TRAMITACIÓ DEL NIF ESPANYOL I REPRESENTANT FISCAL
Per tots els nostres clients tramitarem la representació fiscal i per aquells que ho requereixin, també el NIF
espanyol.
NIF Espanyol
Per obtenir el NIF espanyol serà necessari tenir un Representant Fiscal, de manera que en tots dos casos la
representació fiscal és necessària.
Representant fiscal
Disposar d’un Representant fiscal te múltiples avantatges:
És necessari per poder recuperar el Gasoil Professional i obtenir el NIF Espanyol
Li assegura que es respecti la legislació fiscal i li permeti respondre a les obligacions en matèria
de l’IVA local, Gasoil Professional davant l’Agència Tributaria.
S’encarrega de la totalitat de les seves declaracions de l’IVA i Gasoil Professional i inclús de les
sol·licituds de devolució d’aquests.
Diposita el seu expedient davant l’administració fiscal, informa de la seva situació de l’IVA i
Gasoil Professional i realitza el seguiment dels pagaments d’aquests impostos.
Porta tota la correspondència amb l’administració fiscal i local i inclús en cas de control fiscal.

Tota aquesta gestió integral evita:
Pèrdues de comunicació.
Requeriments no atesos.
Pèrdues de devolucions de pagaments a favor del client.
El incompliment dels terminis establerts de resposta davant l’Agència Tributària.
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