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Nascemos como PAGAQUI – Pagamentos e Carregamentos S.A. em 2014 e

em 2020 tornámo-nos parte integrante de uma enorme família com

presença internacional – Grupo SaltPay.

O Grupo SaltPay detém igualmente a SaltPay Iceland IBB, uma das mais

antigas instituições financeiras de crédito islandesas, especializada em

pagamentos seguros e que conta com quase 40 anos de atividade. É

membro da organização internacional PCI DSS e nesse contexto, participa

diretamente nos trabalhos do International PCI Council, que define os

standards de segurança do setor dos pagamentos a nível internacional.

Hoje somos SaltPay Portugal S.A. e mantemos a ambição e o foco em

ajudar os pequenos e médios retalhistas com soluções inovadoras.

Quem Somos



12
PAÍSES

14
ESCRITÓRIOS

800+
SALTERS
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Onde Estamos



Atividades Económicas (CAE principal) abrangidas pelo programa IVAucher

CAE 55 Alojamento

CAE 56 Restauração e similares

CAE 90 e 91 Cultura (atividades artísticas e literárias, 

outras atividades culturais, livrarias e cinemas)1

1 Inclui o CAE 47610 “Comércio a retalho de livros, em estabelecimentos especializados” e o CAE 59140 “Projeção de filmes e de vídeos”

Setores abrangidos



Fase 1 

Acumulação

dezembrooutubro novembroagostojunho julho setembro

Fase 2

Apuramento

Fase 3

Utilização

IVAucher

IVAIVA

IVA

IVA

IVA Até 50% do valor da fatura

Adesão

Fases do Programa



Comerciante

Consumidor

Apenas tem de solicitar fatura com NIF

Emite fatura com NIF do cliente nos termos 

habituais e comunica à AT (webservice ou SAF-

T)

Fase 1: Acumular!
Não requer nenhuma nova ação por parte do comerciante ou do consumidor



FATURA

Hotel IVAucher CAE 55111

Serviço Base Taxa IVA IVA Subtotal

Alojamento em unidade 
hoteleira x2 noites

282€ 6% 18€ 300€

Refeição x2 pessoas

‒ comida 34,8€ 13% 5,2€ 40€

‒ bebidas 7,7€ 23% 2,3€ 10€

Massagem de 
relaxamento x1

38,5€ 23% 11,5€ 50€

TOTAL 363€ - 37€ 400€

37,00 €

Exemplo



Os Consumidores podem aderir através do Portal IVAucher www.ivaucher.pt ou através da rede de 
agentes da PAGAQUI

Aderir - Consumidores

www.ivaucher.pt Rede de agentes PAGAQUI

http://www.ivaucher.pt/


Os Comerciantes podem aderir através do Portal IVAucher www.ivaucher.pt

Aderir - Comerciantes

http://www.ivaucher.pt/


Aderir ao IVAucher - Comerciantes

Adesão facultativa e comerciante pode aderir através do Portal IVAucher

TPA aderente

Portal / App

Software 

faturação / App

O Terminal de Pagamento Automático (TPA) da Saltpay é um terminal de última geração que oferece a todos os 

comerciantes a aceitação de todos os cartões bancários e também as transações IVAucher de forma simples, 

rápida e económica.

No âmbito do programa IVAucher, a SaltPay desenvolveu uma solução de aceitação de pagamentos online, que 

permitirá, através da instalação de uma App em Smartphone / tablet ou PC, iniciar uma transação de pagamento 

com saldo IVAucher que será terminada através de autorização pelo consumidor final na sua APP IVAucher.

Através de processos de integração realizados entre a SaltPay e os principais fornecedores de softwares de 

facturação, será possível iniciar uma operação de pagamento com saldo IVAucher no Software de EPOS do 

Comerciante. Esta transação será terminada através da autorização do consumidor final na sua APP IVAucher. 



Os consumidores procuram os comerciantes aderentes com o selo IVAucher

Fase 3: Utilizar!



O Consumidor procura um estabelecimento com o selo IVAucher

No momento do pagamento, o Consumidor indica ao Comerciante que pretende utilizar o 

IVAucher para efetuar o pagamento e fornece o seu NIF

O Comerciante insere o valor a pagar bem como o NIF do Consumidor no Portal IVAucher ou no 

software de faturação

O Consumidor recebe automaticamente no seu telemóvel uma notificação da App IVAucher para 

confirmação do pagamento

Após confirmação do pagamento, de forma automática, 50% do valor a pagar pelo Consumidor 

é debitado da sua conta de depósito e os restantes 50% são debitados da sua conta IVAucher
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Exemplo prático da utilização através do Portal IVAucher ou software de faturação

Fase 3: Utilizar! 



Obrigado!

Mais informações disponíveis 
em www.ivaucher.pt

http://www.ivaucher.pt/

