ticket.pt

Apoio à família com
vantagens sociais e fiscais.
Dos 0 até aos 7 anos de idade.
VANTAGENS FISCAIS
PARA OS COLABORADORES

PARA AS EMPRESAS

• Isenção total de TSU (Taxa Social Única)

• Isenção total de TSU (Taxa Social Única)

• Isenção total de IRS

• Custos com Majoração em IRC (custos
+ majoração de 40%)

O Ticket Infância® é um vale infância,
totalmente isento de contribuições
e impostos, atribuído pelas
empresas e instituições aos seus
colaboradores, para subsidiar as
despesas de educação dos filhos e
equiparados, na idade pré-escolar
(até aos 7 anos).

VANTAGENS SÓCIO-LABORAIS
• Assunção, por parte da empresa, da implementação de novas políticas de apoio à família,
conciliando a vida profissional, pessoal e familiar dos seus colaboradores
• Redução dos encargos familiares, por parte dos pais, com as despesas de educação dos
seus filhos, em creches e jardins de infância
• Maior motivação por parte dos colaboradores e consequente aumento de produtividade
• Facturação electrónica para uma melhor gestão administrativa

Utilizável na rede nacional de
creches e jardins de infância,
pública e privada.

• Acesso ao programa de descontos exclusivos Ticket+

Vantagens todos os dias.

ticket@ticket.pt
ticket.pt

Porto
T. 228 302 900
delegacao.norte@ticket.pt

Lisboa
T. 210 420 325
delegacao.sul@ticket.pt

Leiria
T. 244 826 378
delegacao.centro@ticket.pt

Funchal
T. 291 225 727
delegacao.madeira@ticket.pt

trivalor.pt

BENEFÍCIO/EMPRESA (por colaborador)

BENEFÍCIO/COLABORADOR

784€

297€

1081€

1076€

33%

Ganho em TSU

Ganho em IRC

Poupança fiscal total

Ganho

Eficiência fiscal

Pressupondo um valor anual de 3.300€, TSU de 23,75%
e uma taxa de IRC + Derrama de 22,5%.

Pressupondo um valor anual de 3.300€, TSU de 11%
e uma taxa de IRS de 21,6%.

Faça a simulação para a sua empresa em ticket.pt/simulador

Conheça as vantagens
do Ticket Infância ® digital
e as funcionalidades
do portal eTicket Serviços ®
Com os mesmos benefícios fiscais e vantagens socio-económicas
do vale em suporte papel, esta versão permite que as
diferentes operações, relativas à sua emissão, gestão e
pedido de reembolso, se realizem, online, através do portal
eTicket Serviços®.

Ticket
Infância
Digital ®

EMPRESAS
Pedido dos Ticket Infância® e carregamento de colaboradores.

COLABORADORES
Gestão dos tickets atribuídos, permitindo, de forma cómoda e segura,
fazer o pagamento ao estabelecimento de ensino escolhido.

ESTABELECIMENTOS ADERENTES
Validação do recebimento e pedido de reembolso.
Consulte a rede de estabelecimentos aderentes
em ticket.pt e na app My Ticket®

Os tickets de serviços e o Ticket Infância® que comercializamos, com vantagens sociais, fiscais e operacionais, permitem às empresas escolher soluções
economicamente vantajosas, aumentando, simultaneamente, o bem-estar dos seus colaboradores.
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