Saphety expande Faturação Eletrónica à
Arábia Saudita
A tecnológica internacional com sede em Portugal, expandiu a sua atividade à
Arábia Saudita, que tornou obrigatória a Faturação Eletrónica para todas as
empresas.
A Saphety, especializada em soluções de faturação eletrónica, troca eletrónica de
documentos e apresentação eletrónica de faturas, expandiu a sua atuação à Arábia
Saudita, permitindo que todas as empresas nacionais cumpram as novas disposições
fiscais em vigor neste país desde o início de 2022. Esta estratégia é ainda
complementada pelo software fiscal da Sovos para completa conformidade do IVA, já
em operação neste mercado.
A Arábia Saudita é a maior economia do Médio Oriente, com um mercado consumidor
superior a 33 milhões de euros. Em 2019, o número de empresas portuguesas
exportadoras para o mercado da Arábia Saudita era 545, sendo um mercado com forte
potencial para a economia nacional. De acordo com o INE, a Arábia Saudita foi o 43º
cliente das exportações portuguesas de bens em 2020, com uma quota de 0,2% no
total.
De acordo com João Pereira, CCO da Saphety, “a Arábia Saudita está apostada em
liderar a fiscalidade eletrónica na região do Golfo Pérsico, exigindo a obrigatoriedade da
Faturação Eletrónica para todos os contribuintes, incluindo as empresas que faturem
contribuintes baseados no país. A Saphety, líder na Faturação Eletrónica, disponibiliza
às empresas nacionais o mais completo e abrangente portefólio de soluções de
Faturação Eletrónica para as apoiar na sua atividade nacional e internacional em
dezenas de mercados, a que se junta agora a Arábia Saudita.”
Líder em Faturação Eletrónica, a Saphety conta com mais de 20 anos de experiência
na implementação de projetos de Faturação Eletrónica em todos os setores de
atividade, público e privado, sendo a empresa líder de mercado na Faturação Eletrónica
em Portugal.
Lisboa, 8 de fevereiro de 2022

Sobre a Saphety
Fundada em 2000 e adquirida pela Sovos em julho de 2021, a Saphety é uma empresa
multinacional de origem portuguesa líder em soluções de faturação eletrónica, troca
eletrónica de dados e apresentação eletrónica de faturas. Com presença em Portugal,
Brasil e Colômbia, as suas soluções chegam atualmente a 52 países e a sua carteira
de clientes conta com 10.000 empresas, incluindo entre outras algumas das maiores
operadoras de telecomunicações, retalho, transportes, logística, energia, banca,
serviços, saúde e setor público. Mais informações em corporate.saphety.com.

Sobre a Sovos
A Sovos foi constituída para resolver a complexidade da transformação digital da
faturação, com ofertas completas e integradas para a determinação de impostos,
conformidade de controlo contínuo de transações, relatórios fiscais e muito mais. A
empresa apoia mais de 16 000 clientes, incluindo metade das empresas que constam
da lista Fortune 500, operando em mais de 70 países. Os seus produtos SaaS e a
plataforma patenteada Sovos S1 integram-se com uma ampla variedade de aplicações
de negócios e processos de conformidade com a administração pública. A Sovos possui
funcionários na América do Sul e do Norte e na Europa e é detida pela Hg e a TA
Associates. Para mais informações, consulte sovos.com.
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