LOJA
PROCESSO
RECEBER REEMBOLSO

P:

LOCAIS

DALLAS

HOUSTON

·NorthPark Center – Entre Versace &
John Varvatos
·Galleria Dallas – Nível 3, Perto Old Navy
·DFW Airport – Terminal D30, Próximo ao
Check-in da American Airlines
·Highland Park Village – Entre Carolina
Herrera e LoveShack Fancy

·Houston Premium Outlets – Dentro da
Praça de Alimentação
·Galleria Houston – Luxury Row, Nível
de pista de gelo perto dos Correios
·River Oaks District – Lobby do iPic
Theater, Nível 1
·George Bush Intercontinental Airport
·Terminal D- Segurança externa.
Próximo ao check-in internacional

SAN MARCOS
·San Marcos Premium Outlets – Dentro
da Praça de Alimentação
·Tanger Outlets – Entre Aerie e Talbots

MCALLEN
·La Plaza Mall – Macy's, Nível 2

REQUISITOS
Trazer:
•
•
•
•
•

Mercadoria comprada para inspeção (nova e nãousada) *
Recibos Originais
Passaporte / Visa / INE
I-94/ Selo de Entrada / ESTA/ Global Entry
Informações sobre voo ou transporte

$12 em imposto de vendas exigido por localização física da loja*
Recibos: Deve ser o comprovante final de venda fornecido pela loja ao consumidor, seja em
formato físico ou eletrônico, que não esteja marcado como duplicata, reimpresso ou como
cópia interna da loja.
Os recibos devem estar na lista de lojas participantes disponíveis em
www.TaxFreeShopping.com
Todos os recibos devem mostrar que a venda foi feita em uma loja do Texas ou enviada para
um endereço do Texas, data de compra, quantidade de imposto sobre vendas do Texas
cobrado e pago, e descrição do item comprado.
As encomendas online devem ser enviadas para um endereço do Texas ou recolhidas em
uma loja do Texas.
Para obter compras online, imprima uma cópia do seu recibo enviado por e-mail para incluir
com o recibo do revendedor fornecido a você.
*Por Lei Estadual do Texas – Todas as mercadorias devem ser novas e nãousadas antes da
exportação, e devem ser exportadas no prazo de 30 dias após a compra.
**Vários recibos da mesma loja física podem ser agrupados para compor o mínimo de US$
12 do imposto sobre vendas no Texas.
Taxas de processamento: Instant Cash- 50%,Check/PayPal- 35%, menos $4 por loja física
(aproximadamente 3-6 meses para receber).

PRÉ-REGISTRO AQUI:

