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LEI N.º 15/2002, DE 26 DE JUNHO1
 (LEI DE BASES DO SISTEMA TRIBUTÁRIO)   

O sistema tributário da República de Moçambique assenta em critérios de justiça 
social e o regime jurídico-fiscal segue os princípios da legalidade tributária, de 
equidade, da eficiência e da simplicidade do sistema tributário.
Com esta Lei se estabelecem as bases para a implementação do novo sistema 
de tributação do rendimento, obedecendo a princípios de unidade e da progres-
sividade, em complemento da reforma dos impostos indirectos. Igualmente se 
definem os princípios da organização do sistema, as garantias e obrigações dos 
contribuintes e da administração tributária, bem como os elementos essenciais 
do imposto.
Nestes termos, ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 2 do artigo 135.º da Cons-
tituição, a Assembleia da República determina:

TÍTULO I  
Disposições gerais

CAPÍTULO I  
Princípios e fins do sistema tributário

Artigo 1.º Objecto
A presente Lei estabelece os princípios de organização do sistema tributário da 
República de Moçambique, define as garantias e obrigações do contribuinte e da 
administração tributária, determina os procedimentos básicos de liquidação e co-
brança de impostos e institui o regime geral de infracções tributárias.

Artigo 2.º Fins da tributação 
1. A tributação visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado e de ou-
tras entidades públicas e promove a justiça social, a igualdade de oportunidades e 
a necessária redistribuição da riqueza e do rendimento.
2. A tributação respeita os princípios da generalidade, da igualdade, da legali-
dade, da não retroactividade, da justiça material e da eficiência e simplicidade do 
sistema tributário.

Artigo 3.º Princípio da legalidade tributária 
1. Não há lugar à cobrança de impostos que não tenham sido estabelecidos por lei.
2. Estão sujeitos ao princípio da legalidade tributária a incidência, a taxa, os be-
nefícios fiscais, as garantias e obrigações dos contribuintes e da administração 
tributária e o regime de infracções tributárias.

Artigo 4.º Imposto 
1. O imposto é um pagamento para o Orçamento do Estado, com natureza unila-
teral e obrigatória, incluindo encargos legais e juros previstos em normas tribu-
tárias.

1  Contém as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.
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rendimentos obtidos, ainda que provenientes de actos ilícitos, no período da tribu-
tação, pelos sujeitos passivos.
2. São sujeitos passivos do IRPC:

a) as sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, as cooperativas, as 
empresas públicas e as demais pessoas colectivas de direito público ou pri-
vado com sede ou direcção efectiva em território moçambicano;

b) as entidades desprovidas de personalidade jurídica, com sede ou direcção 
efectiva em território moçambicano, cujos rendimentos não sejam tributa-
dos em IRPS ou IRPC na titularidade das pessoas singulares ou colectivas 
que as integram;

c) as entidades, com ou sem personalidade jurídica, que não tenham sede nem 
direcção efectiva em território moçambicano e cujos rendimentos nele obti-
dos não estejam sujeitos ao IRPS.

3. Exceptuam-se do disposto na alínea a) do número anterior as sociedades civis 
não constituídas sob forma comercial e as sociedades de profissionais, cujos lu-
cros ou perdas são imputados aos respectivos sócios e tributados em IRPS ou 
IRPC, conforme a sua participação nos lucros.
4. Relativamente às entidades com sede ou direcção efectiva em território mo-
çambicano, o IRPC incide sobre a totalidade dos seus rendimentos, incluindo os 
obtidos fora desse território e neste caso pode deduzir o imposto pago no estran-
geiro, nos termos a regulamentar.
5. As entidades que não tenham sede nem direcção efectiva em território moçam-
bicano ficam sujeitas a IRPC apenas quanto aos rendimentos nele obtidos.
6. [Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

7. São tributados em IRPC por taxas liberatórias até vinte por cento, os rendi-
mentos obtidos no território moçambicano por entidades que não tenham a sua 
sede nem direcção efectiva em Moçambique e os mesmos não sejam imputáveis a 
estabelecimento estável aí situado.
8. [Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 59.º Isenções do IRPC
1. Ficam isentos deste imposto:

a) o Estado;
b) as autarquias locais e as associações ou federações de municípios, quando 

exerçam actividades cujo objecto não vise a obtenção do lucro;
c) as entidades de bem público, social ou cultural, quando estas não tenham 

por objecto actividades comerciais, industriais ou agrícolas;
d) as instituições de segurança social legalmente reconhecidas e bem assim 

as instituições de previdência social.
2. A Lei define os termos em que, de acordo com objectivos de política económica 
e social, as cooperativas podem gozar de isenção total ou parcial do IRPC, sem 
prejuízo da tributação dos seus rendimentos sujeitos a este imposto por retenção 
na fonte.

Artigo 60.º Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRPS
1. O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRPS obedece aos 
princípios da unidade e da progressividade e o seu regime tem em conta as neces-
sidades e os rendimentos do agregado familiar.
2. O IRPS incide sobre o valor global anual dos rendimentos, mesmo quan do 
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6. Consideram-se outros rendimentos os ganhos em numerário, pagos ou pos-
tos à disposição provenientes de quaisquer modalidades de lotarias, rifas, apostas 
mútuas, loto, bingo, sorteios, concursos e outras modalidades de jogos de diver-
são social, bem como os incrementos patrimoniais, desde que não considerados 
rendimentos de outras categorias.

Artigo 62.º IRPS – Incidência subjectiva 
1. O IRPS é devido pelas pessoas singulares que residam em território moçambi-
cano e pelas que, nele não residindo, aqui obtenham rendimento.
2. Tratando-se de contribuintes residentes em território moçambicano, o IRPS 
incide sobre a totalidade dos seus rendimentos, ainda que obtidos fora desse ter-
ritório e neste caso podem deduzir o imposto pago no estrangeiro, nos termos a 
regulamentar.
3. Os contribuintes não residentes em território moçambicano ficam sujeitos a 
IRPS unicamente pelos rendimentos nele obtidos.
4. [Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

5. [Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 63.º IRPS – Deduções 
1. A lei determina as deduções a fazer em cada uma das categorias de rendi-
mentos mencionados no artigo 60.º, tomando como critério os custos ou encargos 
necessários à sua obtenção.
2. As deduções devem corresponder aos custos ou encargos efectivos e compro-
váveis, sem prejuízo da possibilidade de algumas poderem ser fixadas com base 
em presunções, quando esta solução apresentar maior segurança para a adminis-
tração tributária ou maior comodidade para os contribuintes, especialmente os de 
mais baixos rendimentos.
3. [Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

4. [Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 64.º Taxas do IRPS
[Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 65.º IRPS – Deduções à colecta
[Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

SECÇÃO II  
Tributação indirecta

Artigo 66.º Impostos sobre a despesa
A tributação indirecta, que compreende os impostos sobre a despesa integra:

a) Imposto sobre o Valor Acrescentado – IVA;
b) Imposto sobre Consumos Específicos – ICE; e 
c) os Direitos Aduaneiros.

Artigo 67.º Imposto sobre o Valor Acrescentado – IVA
O Imposto sobre o Valor Acrescentado incide sobre o valor das transmissões de 
bens e prestações de serviços realizadas no território nacional, a título oneroso, 

ARTIGO 62.º 

ARTIGO 63.º 

ARTIGO 64.º 

ARTIGO 65.º 

ARTIGO 66.º 

ARTIGO 67.º 

São revogados os números 3 e 4 do artigo 63.º.

✁

37Lei n.º 15/2002, de 26 de Junho  
 (Lei de Bases do Sistema Tributário)   

 

6. Consideram-se outros rendimentos os ganhos em numerário, pagos ou pos-
tos à disposição provenientes de quaisquer modalidades de lotarias, rifas, apostas 
mútuas, loto, bingo, sorteios, concursos e outras modalidades de jogos de diver-
são social, bem como os incrementos patrimoniais, desde que não considerados 
rendimentos de outras categorias.

Artigo 62.º IRPS – Incidência subjectiva 
1. O IRPS é devido pelas pessoas singulares que residam em território moçambi-
cano e pelas que, nele não residindo, aqui obtenham rendimento.
2. Tratando-se de contribuintes residentes em território moçambicano, o IRPS 
incide sobre a totalidade dos seus rendimentos, ainda que obtidos fora desse ter-
ritório e neste caso podem deduzir o imposto pago no estrangeiro, nos termos a 
regulamentar.
3. Os contribuintes não residentes em território moçambicano ficam sujeitos a 
IRPS unicamente pelos rendimentos nele obtidos.
4. [Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

5. [Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 63.º IRPS – Deduções 
1. A lei determina as deduções a fazer em cada uma das categorias de rendi-
mentos mencionados no artigo 60.º, tomando como critério os custos ou encargos 
necessários à sua obtenção.
2. As deduções devem corresponder aos custos ou encargos efectivos e compro-
váveis, sem prejuízo da possibilidade de algumas poderem ser fixadas com base 
em presunções, quando esta solução apresentar maior segurança para a adminis-
tração tributária ou maior comodidade para os contribuintes, especialmente os de 
mais baixos rendimentos.
3. [Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

4. [Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 64.º Taxas do IRPS
[Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 65.º IRPS – Deduções à colecta
[Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

SECÇÃO II  
Tributação indirecta

Artigo 66.º Impostos sobre a despesa
A tributação indirecta, que compreende os impostos sobre a despesa integra:

a) Imposto sobre o Valor Acrescentado – IVA;
b) Imposto sobre Consumos Específicos – ICE; e 
c) os Direitos Aduaneiros.

Artigo 67.º Imposto sobre o Valor Acrescentado – IVA
O Imposto sobre o Valor Acrescentado incide sobre o valor das transmissões de 
bens e prestações de serviços realizadas no território nacional, a título oneroso, 

ARTIGO 62.º 

ARTIGO 63.º 

ARTIGO 64.º 

ARTIGO 65.º 

ARTIGO 66.º 

ARTIGO 67.º 

É revogado o artigo 64.º.

✁

37Lei n.º 15/2002, de 26 de Junho  
 (Lei de Bases do Sistema Tributário)   

 

6. Consideram-se outros rendimentos os ganhos em numerário, pagos ou pos-
tos à disposição provenientes de quaisquer modalidades de lotarias, rifas, apostas 
mútuas, loto, bingo, sorteios, concursos e outras modalidades de jogos de diver-
são social, bem como os incrementos patrimoniais, desde que não considerados 
rendimentos de outras categorias.

Artigo 62.º IRPS – Incidência subjectiva 
1. O IRPS é devido pelas pessoas singulares que residam em território moçambi-
cano e pelas que, nele não residindo, aqui obtenham rendimento.
2. Tratando-se de contribuintes residentes em território moçambicano, o IRPS 
incide sobre a totalidade dos seus rendimentos, ainda que obtidos fora desse ter-
ritório e neste caso podem deduzir o imposto pago no estrangeiro, nos termos a 
regulamentar.
3. Os contribuintes não residentes em território moçambicano ficam sujeitos a 
IRPS unicamente pelos rendimentos nele obtidos.
4. [Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

5. [Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 63.º IRPS – Deduções 
1. A lei determina as deduções a fazer em cada uma das categorias de rendi-
mentos mencionados no artigo 60.º, tomando como critério os custos ou encargos 
necessários à sua obtenção.
2. As deduções devem corresponder aos custos ou encargos efectivos e compro-
váveis, sem prejuízo da possibilidade de algumas poderem ser fixadas com base 
em presunções, quando esta solução apresentar maior segurança para a adminis-
tração tributária ou maior comodidade para os contribuintes, especialmente os de 
mais baixos rendimentos.
3. [Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

4. [Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 64.º Taxas do IRPS
[Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 65.º IRPS – Deduções à colecta
[Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

SECÇÃO II  
Tributação indirecta

Artigo 66.º Impostos sobre a despesa
A tributação indirecta, que compreende os impostos sobre a despesa integra:

a) Imposto sobre o Valor Acrescentado – IVA;
b) Imposto sobre Consumos Específicos – ICE; e 
c) os Direitos Aduaneiros.

Artigo 67.º Imposto sobre o Valor Acrescentado – IVA
O Imposto sobre o Valor Acrescentado incide sobre o valor das transmissões de 
bens e prestações de serviços realizadas no território nacional, a título oneroso, 

ARTIGO 62.º 

ARTIGO 63.º 

ARTIGO 64.º 

ARTIGO 65.º 

ARTIGO 66.º 

ARTIGO 67.º 

Pág. 38

É revogado o artigo 65.º.

✁

38 Parte geral

Artigo 65.º IRPS – Deduções à colecta
[Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

SECÇÃO II  
Tributação indirecta

Artigo 66.º Impostos sobre a despesa
A tributação indirecta, que compreende os impostos sobre a despesa integra:

a) Imposto sobre o Valor Acrescentado – IVA;
b) Imposto sobre Consumos Específicos – ICE; e 
c) os Direitos Aduaneiros.

Artigo 67.º Imposto sobre o Valor Acrescentado – IVA
O Imposto sobre o Valor Acrescentado incide sobre o valor das transmissões de 
bens e prestações de serviços realizadas no território nacional, a título oneroso, 
por um sujeito passivo agindo como tal, bem como sobre as importações de bens, 
devendo:

a) as isenções serem limitadas às exportações e ao consumo de alguns bens e 
serviços cuja natureza e essencialidade o justifiquem;

b) [Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 68.º Imposto sobre Consumos Específicos – ICE
O Imposto sobre Consumos Específicos tributa, de forma selectiva, o consumo de 
determinados bens constantes de legislação específica e incide de uma só vez no 
produtor ou no importador, consoante o caso. [Redacção introduzida pela Lei n.º 21/2022, de 28 de 

Dezembro.]

Artigo 69.º Direitos aduaneiros
Os direitos aduaneiros incidem sobre as mercadorias importadas e exportadas no 
território aduaneiro e estão consignados na Pauta Aduaneira. [Redacção introduzida pela 

Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 70.º Outros impostos 
1. São, ainda, impostos nacionais:

a) o Imposto do Selo;
b) o Imposto sobre Sucessões e Doações;
c) o Imposto Especial sobre o Jogo;
d) o Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes;
e) outros impostos e taxas específicas, estabelecidas por lei.

2. O Imposto do Selo incide sobre todos os documentos, contratos, livros, papéis e 
actos designados em tabela própria.
3. O Imposto sobre Sucessões e Doações incide sobre as transmissões a título 
gratuito do direito de propriedade sobre bens móveis e imóveis, qualquer que seja 
a denominação ou forma do título.
4. O Imposto Especial sobre o Jogo incide sobre as receitas brutas resultantes da 
exploração dos jogos de fortuna ou azar.
5. O Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes é um imposto directo e 
aplica-se às pessoas singulares ou colectivas que exercem, no território nacional, 
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Artigo 65.º IRPS – Deduções à colecta
[Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]
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b) [Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 68.º Imposto sobre Consumos Específicos – ICE
O Imposto sobre Consumos Específicos tributa, de forma selectiva, o consumo de 
determinados bens constantes de legislação específica e incide de uma só vez no 
produtor ou no importador, consoante o caso. [Redacção introduzida pela Lei n.º 21/2022, de 28 de 

Dezembro.]

Artigo 69.º Direitos aduaneiros
Os direitos aduaneiros incidem sobre as mercadorias importadas e exportadas no 
território aduaneiro e estão consignados na Pauta Aduaneira. [Redacção introduzida pela 

Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 70.º Outros impostos 
1. São, ainda, impostos nacionais:

a) o Imposto do Selo;
b) o Imposto sobre Sucessões e Doações;
c) o Imposto Especial sobre o Jogo;
d) o Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes;
e) outros impostos e taxas específicas, estabelecidas por lei.

2. O Imposto do Selo incide sobre todos os documentos, contratos, livros, papéis e 
actos designados em tabela própria.
3. O Imposto sobre Sucessões e Doações incide sobre as transmissões a título 
gratuito do direito de propriedade sobre bens móveis e imóveis, qualquer que seja 
a denominação ou forma do título.
4. O Imposto Especial sobre o Jogo incide sobre as receitas brutas resultantes da 
exploração dos jogos de fortuna ou azar.
5. O Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes é um imposto directo e 
aplica-se às pessoas singulares ou colectivas que exercem, no território nacional, 

ARTIGO 65.º 
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ARTIGO 68.º 
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Artigo 65.º IRPS – Deduções à colecta
[Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

SECÇÃO II  
Tributação indirecta

Artigo 66.º Impostos sobre a despesa
A tributação indirecta, que compreende os impostos sobre a despesa integra:

a) Imposto sobre o Valor Acrescentado – IVA;
b) Imposto sobre Consumos Específicos – ICE; e 
c) os Direitos Aduaneiros.

Artigo 67.º Imposto sobre o Valor Acrescentado – IVA
O Imposto sobre o Valor Acrescentado incide sobre o valor das transmissões de 
bens e prestações de serviços realizadas no território nacional, a título oneroso, 
por um sujeito passivo agindo como tal, bem como sobre as importações de bens, 
devendo:

a) as isenções serem limitadas às exportações e ao consumo de alguns bens e 
serviços cuja natureza e essencialidade o justifiquem;

b) [Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 68.º Imposto sobre Consumos Específicos – ICE
O Imposto sobre Consumos Específicos tributa, de forma selectiva, o consumo de 
determinados bens constantes de legislação específica e incide de uma só vez no 
produtor ou no importador, consoante o caso. [Redacção introduzida pela Lei n.º 21/2022, de 28 de 

Dezembro.]

Artigo 69.º Direitos aduaneiros
Os direitos aduaneiros incidem sobre as mercadorias importadas e exportadas no 
território aduaneiro e estão consignados na Pauta Aduaneira. [Redacção introduzida pela 

Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 70.º Outros impostos 
1. São, ainda, impostos nacionais:

a) o Imposto do Selo;
b) o Imposto sobre Sucessões e Doações;
c) o Imposto Especial sobre o Jogo;
d) o Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes;
e) outros impostos e taxas específicas, estabelecidas por lei.

2. O Imposto do Selo incide sobre todos os documentos, contratos, livros, papéis e 
actos designados em tabela própria.
3. O Imposto sobre Sucessões e Doações incide sobre as transmissões a título 
gratuito do direito de propriedade sobre bens móveis e imóveis, qualquer que seja 
a denominação ou forma do título.
4. O Imposto Especial sobre o Jogo incide sobre as receitas brutas resultantes da 
exploração dos jogos de fortuna ou azar.
5. O Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes é um imposto directo e 
aplica-se às pessoas singulares ou colectivas que exercem, no território nacional, 

ARTIGO 65.º 

ARTIGO 66.º 

ARTIGO 67.º 

ARTIGO 68.º 

ARTIGO 69.º 

ARTIGO 70.º 
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Artigo 69.º Direitos aduaneiros
Os direitos aduaneiros incidem sobre as mercadorias importadas e exportadas no 
território aduaneiro e estão consignados na Pauta Aduaneira. [Redacção introduzida pela 

Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 70.º Outros impostos 
1. São, ainda, impostos nacionais:

a) o Imposto do Selo;
b) o Imposto sobre Sucessões e Doações;
c) o Imposto Especial sobre o Jogo;
d) o Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes;
e) outros impostos e taxas específicas, estabelecidas por lei.

2. O Imposto do Selo incide sobre todos os documentos, contratos, livros, papéis e 
actos designados em tabela própria.
3. O Imposto sobre Sucessões e Doações incide sobre as transmissões a título 
gratuito do direito de propriedade sobre bens móveis e imóveis, qualquer que seja 
a denominação ou forma do título.
4. O Imposto Especial sobre o Jogo incide sobre as receitas brutas resultantes da 
exploração dos jogos de fortuna ou azar.
5. O Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes é um imposto directo e 
aplica-se às pessoas singulares ou colectivas que exercem, no território nacional, 
actividades agrícolas, industriais ou comerciais, de pequena dimensão, incluindo 
a prestação de serviços.
[Redacção introduzida pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 71.º Taxa sobre os combustíveis 
[Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

CAPÍTULO II  
Disposições finais e transitórias

Artigo 72.º Competência para aprovação dos Códigos dos Impostos 
1. É atribuída ao Conselho de Ministros competência para aprovação, no prazo 
de 90 dias, dos Códigos dos Impostos previstos na presente Lei, regulamentando 
sobre a respectiva entrada em vigor.
2. Compete ao Conselho de Ministros proceder à revisão e actualização das Pau-
tas Aduaneiras, do regulamento do Imposto do Selo e respectiva tabela e das taxas 
dos restantes impostos previstos nesta Lei.
3. O Conselho de Ministros, para além de aprovar o Código Tributário Autárquico, 
autoriza as derramas para as autarquias e regulamenta ainda sobre as compe-
tências dos demais órgãos locais do Estado, em matéria de fixação e revisão de 
quaisquer taxas e licenças.

Artigo 73.º Disposições transitórias
Mantém-se a vigência das disposições relativas à aplicação da Contribuição In-
dustrial, Imposto sobre o Rendimento do Trabalho – Secção A, Imposto sobre o 
Rendimento do Trabalho – Secção B, Imposto Complementar, Contribuição Pre-
dial Urbana, Imposto Especial sobre os Combustíveis, Imposto de Compensação 
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por um sujeito passivo agindo como tal, bem como sobre as importações de bens, 
devendo:

a) as isenções serem limitadas às exportações e ao consumo de alguns bens e 
serviços cuja natureza e essencialidade o justifiquem;

b) [Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 68.º Imposto sobre Consumos Específicos – ICE
O Imposto sobre Consumos Específicos tributa, de forma selectiva, o consumo de 
determinados bens constantes de legislação específica e incide de uma só vez no 
produtor ou no importador, consoante o caso. [Redacção introduzida pela Lei n.º 21/2022, de 28 de 

Dezembro.]

Artigo 69.º Direitos aduaneiros
Os direitos aduaneiros incidem sobre as mercadorias importadas e exportadas no 
território aduaneiro e estão consignados na Pauta Aduaneira. [Redacção introduzida pela 

Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 70.º Outros impostos 
1. São, ainda, impostos nacionais:

a) o Imposto do Selo;
b) o Imposto sobre Sucessões e Doações;
c) o Imposto Especial sobre o Jogo;
d) o Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes;
e) outros impostos e taxas específicas, estabelecidas por lei.

2. O Imposto do Selo incide sobre todos os documentos, contratos, livros, papéis e 
actos designados em tabela própria.
3. O Imposto sobre Sucessões e Doações incide sobre as transmissões a título 
gratuito do direito de propriedade sobre bens móveis e imóveis, qualquer que seja 
a denominação ou forma do título.
4. O Imposto Especial sobre o Jogo incide sobre as receitas brutas resultantes da 
exploração dos jogos de fortuna ou azar.
5. O Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes é um imposto directo e 
aplica-se às pessoas singulares ou colectivas que exercem, no território nacional, 
actividades agrícolas, industriais ou comerciais, de pequena dimensão, incluindo 
a prestação de serviços.
[Redacção introduzida pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 71.º Taxa sobre os combustíveis 
[Revogado pela Lei n.º 21/2022, de 28 de Dezembro.]

CAPÍTULO II  
Disposições finais e transitórias

Artigo 72.º Competência para aprovação dos Códigos dos Impostos 
1. É atribuída ao Conselho de Ministros competência para aprovação, no prazo 
de 90 dias, dos Códigos dos Impostos previstos na presente Lei, regulamentando 
sobre a respectiva entrada em vigor.
2. Compete ao Conselho de Ministros proceder à revisão e actualização das 

ARTIGO 68.º 

ARTIGO 69.º 

ARTIGO 70.º 

ARTIGO 71.º 

ARTIGO 72.º 

Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

Pág. 182

É alterada a nota de rodapé:

✁

182 Impostos do Sistema Tributário Nacional (Impostos Directos)

CÓDIGO DO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 
DAS PESSOAS COLECTIVAS1     

CAPÍTULO I  
Incidência

Artigo 1.º Natureza do imposto
O imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas – IRPC, é um imposto di-
recto que incide sobre os rendimentos obtidos, mesmo quando provenientes de 
actos ilícitos, no período de tributação, pelos respectivos sujeitos passivos, nos 
termos deste Código.

Artigo 2.º Sujeitos passivos
1. São sujeitos passivos do IRPC:

a) as sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, as cooperativas, as 
empresas públicas e as demais pessoas colectivas de direito público ou pri-
vado com sede ou direcção efectiva em território moçambicano;

b) as entidades desprovidas de personalidade jurídica, com sede ou direcção 
efectiva em território moçambicano, cujos rendimentos não sejam tributá-
veis em Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRPS) ou em 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRPC) directamente na 
titularidade de pessoas singulares ou colectivas;

c) as entidades, com ou sem personalidade jurídica, que não tenham sede nem 
direcção efectiva em território moçambicano, nas condições estabelecidas 
nos artigos 4.º e 5.º deste Código, cujos rendimentos nele obtidos não este-
jam sujeitos a IRPS.

2. Consideram-se incluídas na alínea b) do número 1, designadamente, as heran-
ças jacentes, as pessoas colectivas em relação às quais seja declarada a invali-
dade, as associações e sociedades civis sem personalidade jurídica e as socieda-
des comerciais ou civis sob forma comercial, anteriormente ao registo definitivo.
3. Para efeitos deste Código, consideram-se residentes as pessoas colectivas e 
outras entidades que tenham sede ou direcção efectiva em território moçambi-
cano.

Artigo 3.º Estabelecimento estável
1. Considera-se estabelecimento estável qualquer instalação fixa através da qual 
seja exercida, total ou parcialmente, uma actividade de natureza comercial, indus-
trial ou agrícola, incluindo a prestação de serviços.
2. Incluem-se, nomeadamente, na noção de estabelecimento estável referida no 
número anterior:

a) um local de direcção, sucursal, escritório, fábrica, oficina, mina, poço de pe-
tróleo ou de gás, pedreira ou qualquer outro local de extracção de recursos 
naturais situados em território moçambicano;

b) um local ou um estaleiro de construção, de instalação ou de montagem, 

1  Contém as alterações introduzidas pelas Leis n.º  20/2022, de 30  de Dezembro, n.º  19/2013, de 23  de Setembro, 
n.º 4/2012, de 23 de Janeiro, e n.º 20/2009, de 10 de Setembro.
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a operações com idênticas características, designadamente de prazo remanes-
cente, cabendo às entidades intervenientes a respectiva comprovação.

CAPÍTULO IV  
Taxas

Artigo 61.º Taxa geral
1. A taxa do IRPC é de 32%, excepto nos casos previstos nos números seguintes.
2. As actividades agrícola, pecuária, aquacultura e transporte urbano beneficiam, 
até 31 de Dezembro de 2025, de uma taxa reduzida de 10%. [Redacção introduzida pela Lei 

n.º 20/2022, de 30 de Dezembro.]

3. Os contribuintes abrangidos pelo n.º 2 deste artigo, que desenvolvam outras 
actividades, devem discriminar nas declarações os lucros tributáveis das activida-
des sujeitas às distintas taxas.
4. Os encargos não devidamente documentados e as despesas de carácter confi-
dencial ou ilícito são tributados autonomamente, à taxa de 35%, sem prejuízo do 
disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 36.º.

Artigo 62.º Taxas de retenção na fonte
1. São tributados em 20% os rendimentos sujeitos a retenção na fonte nos termos 
do artigo 67.º.
2. Tratando-se de rendimentos de entidades que não tenham sede, nem direc-
ção efectiva no território moçambicano e não possuam estabelecimento estável na 
República de Moçambique, e que sejam imputáveis, são tributados por uma taxa 
liberatória de 20%, excepto os rendimentos derivados de juros provenientes de fi-
nanciamento externo destinados a projectos agrícolas, que beneficiam de isenção 
até 31 de Dezembro de 2025. [Redacção introduzida pela Lei n.º 20/2022, de 30 de Dezembro.]

3. Estão também sujeitos à taxa liberatória de 20%, ou rendimentos de entidades 
com sede e direcção efectiva em território moçambicano, provenientes de:

a) juros sobre bilhetes de tesouro e de títulos de dívida cotados em bolsa;
b) juros das permutas de liquidez entre bancos, com ou sem garantia.

[Redacção introduzida pela Lei n.º 19/2013, de 23 de Setembro.]

4. São tributados à taxa liberatória de 10% os rendimentos das entidades referi-
das no n.º 2 do presente artigo, derivados de:

a) prestação de serviços de telecomunicações e de transportes internacionais, 
bem como os de montagem e instalação de equipamentos conexos a esses 
serviços e ainda os relativos à manutenção e frete de aeronaves;

b) prestação de serviços de construção e reabilitação de infra-estruturas de 
produção, transporte e de distribuição de energia eléctrica nas zonas rurais, 
no âmbito de projectos públicos de electrificação rural;

c) afretamento de embarcações marítimas para a realização da actividade 
pesqueira e de cabotagem;

d) títulos cotados na Bolsa de Valores de Moçambique, excepto os previstos na 
alínea a) do n.º 3 do presente artigo.

5. São, igualmente, tributados à taxa de 10%, os rendimentos provenientes da 
prestação de serviços das entidades não residentes às empresas agrícolas nacio-
nais, até 31 de Dezembro de 2025. [Número aditado pela Lei n.º 20/2022, de 30 de Dezembro.]

[Redacção introduzida pela Lei n.º 19/2013, de 23 de Setembro.]

ARTIGO 61.º 

ARTIGO 62.º 



4

Descarregue gratuitamente actualizações legislativas online em www.pluraleditores.co.mz

Legislação Fiscal, 2.ª Edição – Col. Legislação. Janeiro de 2023 ABC09096.21

É alterado o número 2 do artigo 62.º.

✁

216 Impostos do Sistema Tributário Nacional (Impostos Directos)

a operações com idênticas características, designadamente de prazo remanes-
cente, cabendo às entidades intervenientes a respectiva comprovação.

CAPÍTULO IV  
Taxas

Artigo 61.º Taxa geral
1. A taxa do IRPC é de 32%, excepto nos casos previstos nos números seguintes.
2. As actividades agrícola, pecuária, aquacultura e transporte urbano beneficiam, 
até 31 de Dezembro de 2025, de uma taxa reduzida de 10%. [Redacção introduzida pela Lei 

n.º 20/2022, de 30 de Dezembro.]

3. Os contribuintes abrangidos pelo n.º 2 deste artigo, que desenvolvam outras 
actividades, devem discriminar nas declarações os lucros tributáveis das activida-
des sujeitas às distintas taxas.
4. Os encargos não devidamente documentados e as despesas de carácter confi-
dencial ou ilícito são tributados autonomamente, à taxa de 35%, sem prejuízo do 
disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 36.º.

Artigo 62.º Taxas de retenção na fonte
1. São tributados em 20% os rendimentos sujeitos a retenção na fonte nos termos 
do artigo 67.º.
2. Tratando-se de rendimentos de entidades que não tenham sede, nem direc-
ção efectiva no território moçambicano e não possuam estabelecimento estável na 
República de Moçambique, e que sejam imputáveis, são tributados por uma taxa 
liberatória de 20%, excepto os rendimentos derivados de juros provenientes de fi-
nanciamento externo destinados a projectos agrícolas, que beneficiam de isenção 
até 31 de Dezembro de 2025. [Redacção introduzida pela Lei n.º 20/2022, de 30 de Dezembro.]

3. Estão também sujeitos à taxa liberatória de 20%, ou rendimentos de entidades 
com sede e direcção efectiva em território moçambicano, provenientes de:

a) juros sobre bilhetes de tesouro e de títulos de dívida cotados em bolsa;
b) juros das permutas de liquidez entre bancos, com ou sem garantia.

[Redacção introduzida pela Lei n.º 19/2013, de 23 de Setembro.]

4. São tributados à taxa liberatória de 10% os rendimentos das entidades referi-
das no n.º 2 do presente artigo, derivados de:

a) prestação de serviços de telecomunicações e de transportes internacionais, 
bem como os de montagem e instalação de equipamentos conexos a esses 
serviços e ainda os relativos à manutenção e frete de aeronaves;

b) prestação de serviços de construção e reabilitação de infra-estruturas de 
produção, transporte e de distribuição de energia eléctrica nas zonas rurais, 
no âmbito de projectos públicos de electrificação rural;

c) afretamento de embarcações marítimas para a realização da actividade 
pesqueira e de cabotagem;

d) títulos cotados na Bolsa de Valores de Moçambique, excepto os previstos na 
alínea a) do n.º 3 do presente artigo.

5. São, igualmente, tributados à taxa de 10%, os rendimentos provenientes da 
prestação de serviços das entidades não residentes às empresas agrícolas nacio-
nais, até 31 de Dezembro de 2025. [Número aditado pela Lei n.º 20/2022, de 30 de Dezembro.]

[Redacção introduzida pela Lei n.º 19/2013, de 23 de Setembro.]
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a operações com idênticas características, designadamente de prazo remanes-
cente, cabendo às entidades intervenientes a respectiva comprovação.

CAPÍTULO IV  
Taxas

Artigo 61.º Taxa geral
1. A taxa do IRPC é de 32%, excepto nos casos previstos nos números seguintes.
2. As actividades agrícola, pecuária, aquacultura e transporte urbano beneficiam, 
até 31 de Dezembro de 2025, de uma taxa reduzida de 10%. [Redacção introduzida pela Lei 

n.º 20/2022, de 30 de Dezembro.]

3. Os contribuintes abrangidos pelo n.º 2 deste artigo, que desenvolvam outras 
actividades, devem discriminar nas declarações os lucros tributáveis das activida-
des sujeitas às distintas taxas.
4. Os encargos não devidamente documentados e as despesas de carácter confi-
dencial ou ilícito são tributados autonomamente, à taxa de 35%, sem prejuízo do 
disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 36.º.

Artigo 62.º Taxas de retenção na fonte
1. São tributados em 20% os rendimentos sujeitos a retenção na fonte nos termos 
do artigo 67.º.
2. Tratando-se de rendimentos de entidades que não tenham sede, nem direc-
ção efectiva no território moçambicano e não possuam estabelecimento estável na 
República de Moçambique, e que sejam imputáveis, são tributados por uma taxa 
liberatória de 20%, excepto os rendimentos derivados de juros provenientes de fi-
nanciamento externo destinados a projectos agrícolas, que beneficiam de isenção 
até 31 de Dezembro de 2025. [Redacção introduzida pela Lei n.º 20/2022, de 30 de Dezembro.]

3. Estão também sujeitos à taxa liberatória de 20%, ou rendimentos de entidades 
com sede e direcção efectiva em território moçambicano, provenientes de:

a) juros sobre bilhetes de tesouro e de títulos de dívida cotados em bolsa;
b) juros das permutas de liquidez entre bancos, com ou sem garantia.

[Redacção introduzida pela Lei n.º 19/2013, de 23 de Setembro.]

4. São tributados à taxa liberatória de 10% os rendimentos das entidades referi-
das no n.º 2 do presente artigo, derivados de:

a) prestação de serviços de telecomunicações e de transportes internacionais, 
bem como os de montagem e instalação de equipamentos conexos a esses 
serviços e ainda os relativos à manutenção e frete de aeronaves;

b) prestação de serviços de construção e reabilitação de infra-estruturas de 
produção, transporte e de distribuição de energia eléctrica nas zonas rurais, 
no âmbito de projectos públicos de electrificação rural;

c) afretamento de embarcações marítimas para a realização da actividade 
pesqueira e de cabotagem;

d) títulos cotados na Bolsa de Valores de Moçambique, excepto os previstos na 
alínea a) do n.º 3 do presente artigo.

5. São, igualmente, tributados à taxa de 10%, os rendimentos provenientes da 
prestação de serviços das entidades não residentes às empresas agrícolas nacio-
nais, até 31 de Dezembro de 2025. [Número aditado pela Lei n.º 20/2022, de 30 de Dezembro.]

[Redacção introduzida pela Lei n.º 19/2013, de 23 de Setembro.]
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CÓDIGO DO IMPOSTO SOBRE O VALOR 
ACRESCENTADO (CIVA)1     

CAPÍTULO I  
Incidência

Artigo 1.º Âmbito de aplicação
1. Estão sujeitas a imposto sobre o valor acrescentado, IVA:

a) as transmissões de bens e as prestações de serviços efectuadas a título 
oneroso no território nacional, nos termos do artigo 6.º, por sujeitos passi-
vos agindo nessa qualidade;

b) as importações de bens.
2. O território moçambicano abrange toda superfície terrestre, a zona marítima e 
o espaço aéreo delimitados pelas fronteiras, compreendendo as zonas onde, em 
conformidade com a legislação moçambicana e o direito internacional, a Repú-
blica de Moçambique tem direitos soberanos relativamente à prospecção, pes-
quisa e exploração dos recursos naturais, do leito do mar, do seu subsolo e das 
águas sobrejacentes. [Redacção introduzida pela Lei n.º 13/2016, de 30 de Dezembro.]

Artigo 2.º Incidência subjectiva
1. São sujeitos passivos do imposto:

a) as pessoas singulares ou colectivas residentes ou com estabelecimento es-
tável ou representação em território nacional que, de um modo indepen-
dente e com carácter de habitualidade, exerçam, com ou sem fim lucrativo, 
actividades de produção, comércio ou prestação de serviços, incluindo as 
actividades extractivas, agrícolas, silvícolas, pecuárias e de pesca;

b) as pessoas singulares ou colectivas que, não exercendo uma actividade, rea-
lizem, também de modo independente, qualquer operação tributável desde 
que a mesma preencha os pressupostos de incidência real do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Singulares ou do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Colectivas;

c) as pessoas singulares ou colectivas não residentes e sem estabelecimento 
estável ou representação que, ainda de modo independente, realizem qual-
quer operação tributável, desde que tal operação esteja conexa com o exer-
cício das suas actividades empresariais onde quer que ela ocorra ou quando, 
independente dessa conexão, tal operação preencha os pressupostos de in-
cidência real do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares ao do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas;

d) as pessoas singulares ou colectivas que, segundo a legislação aduaneira, 
realizem importações de bens;

e) as pessoas singulares ou colectivas, que em factura do documento equiva-
lente, mencionem indevidamente imposto sobre o valor acrescentado.

2. As pessoas singulares ou colectivas referidas nas alíneas  a) e b) do número 
anterior são também sujeitos passivos pela aquisição dos serviços constantes do 
n.º 7 do artigo 6.º, nas condições nele referidas.

1  Contém as alterações introduzidas pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.
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CAPÍTULO II  
Isenções

SECÇÃO I  
Isenção nas operações internas

Artigo 9.º Transmissões de bens e prestações de serviços isentas
Estão isentas do imposto:
1. As transmissões de bens e prestações de serviços de Saúde a seguir indicadas:

a) as prestações de serviços médicos e sanitários e as operações com elas es-
treitamente conexas, efectuadas por estabelecimentos hospitalares públi-
cos, dispensários e similares; [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

b) as transmissões de cadeiras de rodas e veículos semelhantes, accionados 
manualmente ou por motor, para portadores de deficiência, aparelhos, má-
quinas de escrever com caracteres braille; impressoras para caracteres 
braille, artefactos e demais material de prótese ou compensação destina-
dos a substituir, no todo ou em parte, qualquer membro ou órgão do corpo 
humano ou a tratamento de fracturas e, bem assim, os que se destinam a 
ser utilizados por invisuais ou a corrigir a audição; [Redacção introduzida pela Lei 

n.º 13/2016, de 30 de Dezembro.]

c) as transmissões de órgãos, sangue e leite humanos;
d) o transporte de doentes ou feridos em ambulâncias ou outros veículos apro-

priados efectuados por organismos devidamente autorizados;
e) as transmissões de redes mosquiteiras;
f) as transmissões de medicamentos, bem como especialidades farmacêuti-

cas e outros produtos farmacêuticos destinados exclusivamente a fins te-
rapêuticos e profilácticos e as transmissões de pastas, gazes, algodão hi-
drófilo, tiras e pensos adesivos e outros análogos, mesmo impregnados ou 
revestidos de quaisquer substâncias, para usos higiénicos, medicinais ou 
cirúrgicos.

g) as transmissões de bens a utilizar como matérias-primas, produtos in-
termédios e componentes para o fabrico de medicamentos, quando sejam 
efectuadas por estabelecimentos públicos ou privados integrados no Ser-
viço Nacional de Saúde, constantes da Pauta Aduaneira e discriminadas no 
Anexo III, que é parte integrante do presente Código. [Redacção introduzida pela Lei 

n.º 13/2016, de 30 de Dezembro.]

2. As transmissões de bens efectuadas por entidades públicas ou organismos 
sem finalidade lucrativa, a seguir indicadas: [Redacção introduzida pela Lei n.º 3/2012, de 23 de 

Janeiro.]

a) as transmissões de bens e as prestações de serviços de assistência social e 
as transmissões de bens com elas conexas, efectuadas por entidades públi-
cas ou organismos sem finalidade lucrativa cujos fins e objecto sejam reco-
nhecidos pelas autoridades competentes;

b) as transmissões de bens e as prestações ligadas à segurança efectuadas 
por entidades públicas;

c) as prestações de serviços e as transmissões de bens estreitamente cone-
xas, efectuadas no exercício da sua actividade habitual por creches, jardins-
-de-infância, centros de actividade de tempos livres, estabelecimentos para 
crianças e jovens desprotegidos de meio familiar normal, lares residenciais, 

ARTIGO 9.º 
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realização de actividades isentas nos termos deste Código ou para fins de 
assistência espiritual;

g) as prestações de serviços efectuadas no interesse colectivo dos seus asso-
ciados por organismos sem finalidade lucrativa, desde que esses organis-
mos prossigam objectivos de natureza política, sindical, religiosa, patriótica, 
filantrópica, recreativa, desportiva, cultural, cívica ou de representação de 
interesses económicos e a única contraprestação seja uma quota fixada nos 
termos dos respectivos estatutos;

h) as transmissões de bens e as prestações de serviços efectuados por enti-
dades cujas actividades habituais se encontram isentas nos termos das alí-
neas a), do n.º 1, a), b), c), d) e g) do número 2 e a) e b) do n.º 3 deste artigo, 
aquando de manifestações ocasionais destinadas à angariação de fundos 
em seu proveito exclusivo, desde que o seu número não seja superior a oito 
por ano.

3. As transmissões de bens e prestações de serviços de ensino e formação profis-
sional, a seguir indicadas: [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

a) as prestações de serviços que tenham por objecto o ensino, bem como as 
transmissões de bens e prestações de serviços conexas, quando sejam 
efectuadas por estabelecimentos públicos integrados no Sistema Nacional 
de Ensino e reconhecidos pelo Ministério que superintende a área de Educa-
ção; [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

b) as prestações de serviços que tenham por objecto a formação profissional, 
bem como as transmissões de bens e prestações de serviços conexas, como 
sejam o fornecimento de alojamento, alimentação e material didáctico, 
efectuadas por entidades públicas. [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de De-

zembro.]

4. As operações bancárias e financeiras, sujeitas ao imposto do selo. [Redacção intro-

duzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

5. A locação de imóveis para fins de habitação. [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 

28 de Dezembro.]

6. As operações de seguro e resseguro, bem como as prestações de serviços co-
nexas, efectuadas pelos correctores e outros mediadores de seguros, sujeitas a 
imposto do selo. [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

7. As transmissões de bens e as prestações de serviços efectuadas no âmbito das 
actividades a seguir indicadas, incluindo as de transformação, efectuadas com 
carácter acessório pelo próprio produtor sobre os produtos provenientes da res-
pectiva produção, utilizando os seus próprios recursos, desde que essa transfor-
mação seja efectuada por meios geralmente utilizados nas respectivas explora-
ções: [Redacção introduzida pela Lei n.º 13/2016, de 30 de Dezembro.]

a) agrícola, nela incluídos os serviços da avicultura e apicultura; [Redacção introdu-

zida pela Lei n.º 13/2016, de 30 de Dezembro.]

b) silvícola; [Redacção introduzida pela Lei n.º 13/2016, de 30 de Dezembro.]

c) pecuária; [Redacção introduzida pela Lei n.º 13/2016, de 30 de Dezembro.]

d) pesca. [Redacção introduzida pela Lei n.º 13/2016, de 30 de Dezembro.]

8. A exploração e prática de jogos de fortuna ou azar e de diversão social, nos ter-
mos previstos em legislação própria, bem como as respectivas comissões e todas 
as operações sujeitas a imposto especial sobre o jogo, incluindo o preço dos títulos 
das apostas e bilhetes de acesso ou ingresso nas áreas de jogo.

É alterado o número 10 do artigo 9.º.
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9. As transmissões de bens e prestações de serviços para fins culturais e artísti-
cos a seguir indicadas:

a) a transmissão de direitos de autor e a autorização para a utilização de obra 
intelectual, quando efectuadas pelos próprios autores, seus herdeiros ou le-
gatários;

b) as transmissões de jornais, revistas e livros considerados de natureza cultu-
ral, educativa, técnica ou recreativa.

10. As transmissões, de milho, farinha de milho, arroz, pão, sal iodado, leite em 
pó para lactente até um ano, trigo, farinha de trigo, tomate fresco ou refrigerado, 
batata, cebola, carapau congelado, petróleo de iluminação, gás doméstico, GPL, 
jet fuel, bicicletas comuns e de ferro até 4 velocidades, preservativos e insectici-
das. [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

11. As transmissões de bens e prestações de serviços efectuadas no âmbito de 
fornecimento de material de guerra e de aquartelamento, fardamentos militares e 
paramilitares, destinados à utilização oficial das Forças de Defesa e de Segurança 
Nacional, desde que a actividade seja efectuada exclusivamente para aqueles ser-
viços, por estabelecimentos reconhecidos pelo Ministério competente.
12. Outras transmissões de bens e prestações de serviços a seguir indicadas: [Re-

dacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

a) as transmissões de valores selados; [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de 

Dezembro.]

b) as prestações de serviços de remoção de lixo quando efectuadas por enti-
dades públicas ou por estas contratadas; [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 

28 de Dezembro.]

c) as prestações de serviços funerários e de cremação e as transmissões de 
bens acessórios, quando efectuadas por entidades públicas; [Redacção introduzida 

pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

d) as operações sujeitas a sisa ainda que dela isentas;
e) as transmissões de bens afectos exclusivamente a um sector de actividade 

isento ou que, em qualquer caso, não foram objecto de direito à dedução 
e bem assim as transmissões de bens cuja aquisição tenha sido feita com 
exclusão do direito a dedução nos termos do artigo 20.º.

f) as transmissões de bens resultantes da actividade industrial de produção de 
rações destinadas à alimentação de animais de reprodução e abate para o 
consumo humano; [Redacção introduzida pela Lei n.º 3/2012, de 23 de Janeiro.]

g) as transmissões de grão de soja, bagaço de soja, soja integral, farinha de 
peixe, farinha de carne, pós de osso, monofosfato de cálcio, lisina, metio-
nina, a utilizar como matéria-prima na actividade industrial de produção de 
rações destinadas a alimentação de animais de reprodução e abate para o 
consumo humano; [Redacção introduzida pela Lei n.º 3/2012, de 23 de Janeiro.]

h) as transmissões de bens de equipamento, de sementes, reprodutores, adu-
bos, pesticidas, herbecidas, fungicidas e similares, bem como redes, anzóis 
e outros aprestos para a pesca, constantes da Pauta Aduaneira e discrimi-
nados no Anexo I, que é parte integrante do presente Código; [Redacção introdu-

zida pela Lei n.º 3/2012, de 23 de Janeiro.]

i) as transmissões de agulhas, seringas e medicamentos de uso veterinário; 
[Redacção introduzida pela Lei n.º 13/2016, de 30 de Dezembro.]

j) serviço de transporte público de passageiros. [Redacção introduzida pela Lei n.º 13/2016, 

de 30 de Dezembro.]

É alterado o introito do número 12 e as alíneas a), b) e c) do artigo 9.º.
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9. As transmissões de bens e prestações de serviços para fins culturais e artísti-
cos a seguir indicadas:

a) a transmissão de direitos de autor e a autorização para a utilização de obra 
intelectual, quando efectuadas pelos próprios autores, seus herdeiros ou le-
gatários;

b) as transmissões de jornais, revistas e livros considerados de natureza cultu-
ral, educativa, técnica ou recreativa.

10. As transmissões, de milho, farinha de milho, arroz, pão, sal iodado, leite em 
pó para lactente até um ano, trigo, farinha de trigo, tomate fresco ou refrigerado, 
batata, cebola, carapau congelado, petróleo de iluminação, gás doméstico, GPL, 
jet fuel, bicicletas comuns e de ferro até 4 velocidades, preservativos e insectici-
das. [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

11. As transmissões de bens e prestações de serviços efectuadas no âmbito de 
fornecimento de material de guerra e de aquartelamento, fardamentos militares e 
paramilitares, destinados à utilização oficial das Forças de Defesa e de Segurança 
Nacional, desde que a actividade seja efectuada exclusivamente para aqueles ser-
viços, por estabelecimentos reconhecidos pelo Ministério competente.
12. Outras transmissões de bens e prestações de serviços a seguir indicadas: [Re-

dacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

a) as transmissões de valores selados; [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de 

Dezembro.]

b) as prestações de serviços de remoção de lixo quando efectuadas por enti-
dades públicas ou por estas contratadas; [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 

28 de Dezembro.]

c) as prestações de serviços funerários e de cremação e as transmissões de 
bens acessórios, quando efectuadas por entidades públicas; [Redacção introduzida 

pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

d) as operações sujeitas a sisa ainda que dela isentas;
e) as transmissões de bens afectos exclusivamente a um sector de actividade 

isento ou que, em qualquer caso, não foram objecto de direito à dedução 
e bem assim as transmissões de bens cuja aquisição tenha sido feita com 
exclusão do direito a dedução nos termos do artigo 20.º.

f) as transmissões de bens resultantes da actividade industrial de produção de 
rações destinadas à alimentação de animais de reprodução e abate para o 
consumo humano; [Redacção introduzida pela Lei n.º 3/2012, de 23 de Janeiro.]

g) as transmissões de grão de soja, bagaço de soja, soja integral, farinha de 
peixe, farinha de carne, pós de osso, monofosfato de cálcio, lisina, metio-
nina, a utilizar como matéria-prima na actividade industrial de produção de 
rações destinadas a alimentação de animais de reprodução e abate para o 
consumo humano; [Redacção introduzida pela Lei n.º 3/2012, de 23 de Janeiro.]

h) as transmissões de bens de equipamento, de sementes, reprodutores, adu-
bos, pesticidas, herbecidas, fungicidas e similares, bem como redes, anzóis 
e outros aprestos para a pesca, constantes da Pauta Aduaneira e discrimi-
nados no Anexo I, que é parte integrante do presente Código; [Redacção introdu-

zida pela Lei n.º 3/2012, de 23 de Janeiro.]

i) as transmissões de agulhas, seringas e medicamentos de uso veterinário; 
[Redacção introduzida pela Lei n.º 13/2016, de 30 de Dezembro.]

j) serviço de transporte público de passageiros. [Redacção introduzida pela Lei n.º 13/2016, 

de 30 de Dezembro.]
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✁

329Código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado (CIVA)  
    
 

13. Até 31 de Dezembro de 2023, as transmissões de bens e prestações de servi-
ços a seguir indicadas: [Redacção introduzida pela Lei n.º 16/2020, de 23 de Dezembro.]

a) a transmissão do açúcar; [Redacção introduzida pela Lei n.º 13/2016, de 30 de Dezembro.]

b) as transmissões de matérias-primas, produtos intermédios, peças, equipa-
mentos e componentes para indústria nacional do açúcar; [Redacção introduzida 

pela Lei n.º 13/2016, de 30 de Dezembro.]

c) as transmissões de óleos alimentares e de sabões; [Redacção introduzida pela Lei 

n.º 13/2016, de 30 de Dezembro.]

d) as transmissões de bens resultantes da actividade industrial de produção de 
óleo alimentar e de sabões, realizadas pelas respectivas fábricas; [Redacção 

introduzida pela Lei n.º 13/2016, de 30 de Dezembro.]

e) as transmissões de bens a utilizarem como matéria-prima na indústria de 
óleos e sabões, constantes da pauta Aduaneira e discriminadas no Anexo II, 
que é parte integrante do presente Código; [Redacção introduzida pela Lei n.º 13/2016, de 

30 de Dezembro.]

f) as transmissões de bens e as prestações de serviços, efectuadas no âmbito 
da actividade agrícola de produção de cana-de-açúcar e destinadas à indús-
tria. [Redacção introduzida pela Lei n.º 13/2016, de 30 de Dezembro.]

14. A isenção dos bens indicados nas alíneas b) e f) no número anterior deve ser 
comprovada, consoante os casos, através de documentos aduaneiros apropriados 
ou declaração emitida pelo adquirente dos bens e serviços em como estes vão ser 
incorporados no processo de produção. [Redacção introduzida pela Lei n.º 3/2012, de 23 de Janeiro.]

15. As prestações de serviços efectuadas na abertura de canais, ceifa, drenagem, 
fornecimento de água para a irrigação, limpeza de valas de drenagem, pulveriza-
ção da terra efectuadas no âmbito da actividade agrícola. [Redacção introduzida pela Lei 

n.º 13/2016, de 30 de Dezembro.]

16. Até 31 de Dezembro de 2025, as transmissões de factores de produção de pai-
néis solares para electrificação rural, constantes da Pauta Aduaneira e discrimi-
nadas no Anexo IV, que é parte integrante do presente Código. [Redacção introduzida pela 

Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 10.º Entidades públicas e organismos sem finalidade lucrativa
1. Para efeitos do disposto no artigo 9.º do presente Código, apenas são conside-
radas entidades públicas, os órgãos e instituições da Administração Pública, que 
desempenham funções administrativas do Estado, nos termos da legislação apli-
cável.
2. Para efeitos do disposto no artigo 9.º do presente Código, apenas são conside-
rados organismos sem finalidade lucrativa os que cumulativamente:

a) em caso algum distribuam ou coloquem a disposição lucros e os seus cor-
pos gerentes não tenham, por si ou por interposta pessoa, algum interesse 
directo ou indirecto nos resultados da exploração;

b) disponham de escrituração que abranja todas as suas actividades e a po-
nham à disposição dos serviços fiscais, designadamente para comprovação 
do referido na alínea anterior;

c) pratiquem preços homologados pelas autoridades públicas competentes ou, 
para as operações não susceptíveis de homologação, preços inferiores aos 
exigidos para operações análogas pelas empresas comerciais sujeitas a im-
posto;

ARTIGO 10.º 
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Artigo 10.º Entidades públicas e organismos sem finalidade lucrativa
1. Para efeitos do disposto no artigo 9.º do presente Código, apenas são conside-
radas entidades públicas, os órgãos e instituições da Administração Pública, que 
desempenham funções administrativas do Estado, nos termos da legislação apli-
cável.
2. Para efeitos do disposto no artigo 9.º do presente Código, apenas são conside-
rados organismos sem finalidade lucrativa os que cumulativamente:

a) em caso algum distribuam ou coloquem a disposição lucros e os seus cor-
pos gerentes não tenham, por si ou por interposta pessoa, algum interesse 
directo ou indirecto nos resultados da exploração;

b) disponham de escrituração que abranja todas as suas actividades e a po-
nham à disposição dos serviços fiscais, designadamente para comprovação 
do referido na alínea anterior;

c) pratiquem preços homologados pelas autoridades públicas competentes ou, 
para as operações não susceptíveis de homologação, preços inferiores aos 
exigidos para operações análogas pelas empresas comerciais sujeitas a im-
posto;

d) não entrem em concorrência directa com sujeitos passivos do imposto.
[Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 11.º Renúncia à isenção
1. Podem renunciar à isenção optando pela aplicação do imposto às suas opera-
ções os sujeitos passivos que beneficiam das isenções constantes das alíneas b), 
c) e d) do número 7 do artigo 9.º. [Redacção introduzida pela Lei n.º 13/2016, de 30 de Dezembro.]

2. O direito de opção é exercido mediante a entrega na Direcção da Área Fiscal 
competente de declaração adequada, e produz efeitos a partir de 1 de Janeiro do 
ano civil seguinte, salvo se o sujeito passivo iniciar a actividade no decurso do ano, 
caso em que a opção, a fazer constar da respectiva declaração, produz efeitos 
desde o início da actividade.
3. Tendo exercido o direito de opção nos termos dos números anteriores, o sujeito 
passivo é obrigado a permanecer no regime por que optou durante um período 
de, pelo menos, cinco anos. Findo tal prazo continua sujeito à tributação, salvo se 
desejar a sua passagem à situação de isenção, caso em que deve informar a Admi-
nistração Fiscal, mediante a entrega antes de expirado aquele prazo, na Direcção 
de Área Fiscal competente, da declaração adequada, a qual produz efeitos a partir 
de 1 de Janeiro do ano civil seguinte.

SECÇÃO II  
Isenções na importação

Artigo 12.º Importações isentas
1. Estão isentas de imposto: [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

a) as importações definitivas de bens cuja transmissão no território nacional 
beneficie de isenção objectiva, designadamente os referidos nas alíneas b), 
c), e), f), e g) do número 1, alínea b) do número 9, número 10, número 11, 
alínea g), h) e i) do número 12, alíneas a), b), e) e f) do número 13, e número 
16, todos do artigo 9.º; [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]
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Artigo 11.º Renúncia à isenção
1. Podem renunciar à isenção optando pela aplicação do imposto às suas opera-
ções os sujeitos passivos que beneficiam das isenções constantes das alíneas b), 
c) e d) do número 7 do artigo 9.º. [Redacção introduzida pela Lei n.º 13/2016, de 30 de Dezembro.]

2. O direito de opção é exercido mediante a entrega na Direcção da Área Fiscal 
competente de declaração adequada, e produz efeitos a partir de 1 de Janeiro do 
ano civil seguinte, salvo se o sujeito passivo iniciar a actividade no decurso do ano, 
caso em que a opção, a fazer constar da respectiva declaração, produz efeitos 
desde o início da actividade.
3. Tendo exercido o direito de opção nos termos dos números anteriores, o sujeito 
passivo é obrigado a permanecer no regime por que optou durante um período 
de, pelo menos, cinco anos. Findo tal prazo continua sujeito à tributação, salvo se 
desejar a sua passagem à situação de isenção, caso em que deve informar a Admi-
nistração Fiscal, mediante a entrega antes de expirado aquele prazo, na Direcção 
de Área Fiscal competente, da declaração adequada, a qual produz efeitos a partir 
de 1 de Janeiro do ano civil seguinte.

SECÇÃO II  
Isenções na importação

Artigo 12.º Importações isentas
1. Estão isentas de imposto: [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

a) as importações definitivas de bens cuja transmissão no território nacional 
beneficie de isenção objectiva, designadamente os referidos nas alíneas b), 
c), e), f) e g) do número 1, alínea b) do número 9, número 10, número 11, alí-
nea g), h) e i) do número 12, alíneas a), b), e) e f) do número 13, e número 16, 
todos do artigo 9.º; [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

b) as importações de bens, sempre que gozem de isenção do pagamento de 
direitos de importação nos seguintes termos:

i) Lei n.º 7/91, de 23 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 14/92, de 14 de Outu-
bro, Lei dos Partidos Políticos;

ii) Lei n.º 4/94, de 13 de Setembro, Lei que estabelece os Princípios bási-
cos que permitem estender a acção das pessoas jurídicas, singulares 
ou colectivas, públicas ou privadas, que desenvolvem actividades, ou, 
financeira e materialmente as apoiem, no campo das artes, letras, ciên-
cia, cultura e acção social, Lei do Mecenato;

iii) Normas para a aquisição e alienação de veículos automóveis para uso 
oficial das Missões Diplomáticas e Consulares;

iv) Instruções Preliminares da Pauta Aduaneira.
[Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

c) as importações de bens nos regimes de trânsito, importação temporária ou 
draubaque que sejam isentas totalmente de direitos aduaneiros;

d) a reimportação de bens por quem os exportou, no mesmo estado em foram 
exportados, quando beneficiem de isenção de direitos adua neiros;

e) as prestações de serviços cujo valor esteja incluído na base tributável das im-
portações de bens a que se refiram, conforme o estabelecido no artigo 16.º;

f) as importações de ouro efectuadas pelo Banco de Moçambique;
g) as importações de bens de abastecimento que, desde a sua entrada em ter-

ritório nacional até à chegada ao porto ou aeroporto nacionais de destino 
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a) as quantias recebidas a título de indemnização declarada judicialmente, por 
incumprimento total ou parcial de contratos;

b) os descontos, abatimentos ou bónus concedidos;
c) as quantias pagas em nome e por conta do adquirente dos bens ou do des-

tinatário dos serviços, registadas pelo contribuinte em adequadas contas de 
terceiros;

d) as quantias respeitantes a embalagens, desde que as mesmas não tenham 
sido efectivamente transaccionadas e da factura ou documento equiva-
lente constem os elementos referidos na parte final da alínea b) do n.º 5 do 
artigo 27.º.

7. Para efeitos do número 1, quando o valor da contraprestação seja inferior ao 
que deveria resultar da utilização dos preços correntes ou normais de venda, à 
porta da fábrica, por grosso, ou a retalho, ou aos preços correntes ou normais ao 
serviço, consoante a natureza das transmissões, pode a administração tributária 
proceder à sua correcção.
8. Sempre que os elementos necessários à determinação do valor tributável 
sejam expressos em moeda diferente da moeda nacional, a equivalência em meti-
cais faz-se segundo regras estabelecidas na Lei n.º 2/2006, de 22 de Março.
9. Para efeitos do disposto na alínea l), do número 2 deste artigo, entende-se por: 
[Redacção introduzida pela Lei n.º 13/2016, de 30 de Dezembro.]

a) infra-estruturas de abastecimento de água e saneamento, os sistemas de 
abastecimento de água, saneamento, drenagem, poços e furos, barragens 
e estações de tratamento de água; [Redacção introduzida pela Lei n.º 13/2016, de 30 de De-

zembro.]

b) electrificação rural, a construção e reabilitação de infra-estruturas de pro-
dução, transporte e distribuição de energia eléctrica nas zonas rurais, no 
âmbito de projectos públicos de electrificação rural; [Redacção introduzida pela Lei 

n.º 3/2012, de 23 de Janeiro.]

c) hidráulica agrícola – as obras de captação, condução, distribuição de água, 
drenagem, represas e protecção, vias de acesso, interiores de perímetro ir-
rigado, de arte e de sistematização de terras. [Redacção introduzida pela Lei n.º 13/2016, 

de 30 de Dezembro.]

10. Para as operações sujeitas à taxa reduzida, o valor das transmissões de bens 
e prestações de serviço é o valor da contraprestação obtida ou a obter do adqui-
rente, do destinatário ou de terceiros pela realização das referidas operações. [Nú-

mero aditado pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

SECÇÃO II  
Valor tributável na importação

Artigo 16.º Base do imposto na importação
1. O valor tributável dos bens importados é o valor aduaneiro, determinado nos 
termos das leis e regulamentos alfandegários, adicionado, na medida em que nele 
não estejam compreendidos, dos elementos a seguir indicados:

a) direitos de importação e quaisquer outros impostos ou taxa efectivamente 
devidos na importação, com exclusão do próprio imposto sobre o valor 
acrescentado;

b) despesas acessórias tais como embalagem, transporte, seguros e outros 
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regulamentos alfandegários, adicionado, na medida em que nele não estejam 
compreendidos, dos elementos a seguir indicados:

a) direitos de importação e quaisquer outros impostos ou taxa efectivamente 
devidos na importação, com exclusão do próprio imposto sobre o valor 
acrescentado;

b) despesas acessórias tais como embalagem, transporte, seguros e outros 
encargos, que se verifiquem até ao primeiro lugar de destino dos bens no 
interior do País.

2. Considera-se primeiro lugar de destino o que figura no documento de trans-
porte ao abrigo do qual os bens são introduzidos no território nacional ou, na sua 
falta, o lugar em que se efectuar a primeira ruptura de carga no interior do País.
3. Do valor tributável dos bens importados são excluídos descontos por pronto 
pagamento e os que figurem separadamente na factura.
4. Nos casos de reimportação não isenta de imposto, nos termos da alínea d) do 
n.º 1 do artigo 12.º, de bens exportados temporariamente e que no estrangeiro 
tenham sido objecto de reparação, transformação ou complemento de fabrico, o 
valor tributável é o que corresponder a operação efectuada no estrangeiro, deter-
minado de acordo com o disposto no n.º 1 do presente artigo.

CAPÍTULO IV  
Taxas

Artigo 17.º Taxa do imposto
1. A taxa do imposto é de 16%. [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

2. A taxa aplicável é a que vigora no momento em que o imposto se torna exigível.

Artigo 17.º-A Transmissões de bens e prestações de serviços sujeitas à taxa reduzida de 5%
Estão sujeitas à taxa reduzida de 5% as transmissões de bens e prestações de 
serviços a seguir indicadas:

a) as prestações de serviços médicos e sanitários e as operações com elas 
estreitamente conexas, efectuadas por estabelecimentos hospitalares pri-
vados, clínicas, dispensários e similares;

b) as prestações de serviços que têm por objecto o ensino, bem como as trans-
missões de bens e prestações de serviços conexas, quando sejam efectua-
das por estabelecimentos privados integrados no Sistema Nacional de En-
sino e reconhecidos pelo Ministério que superintende a área de Educação;

c) as prestações de serviços que têm por objecto a formação profissional, bem 
como as transmissões de bens e prestações conexas, como sejam o for-
necimento de alojamento, alimentação e material didáctico, efectuadas por 
entidades privadas;

d) as prestações de serviços que consistem em lições ministradas a título pes-
soal sobre matérias do ensino escolar ou superior.

[Artigo aditado pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]
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regulamentos alfandegários, adicionado, na medida em que nele não estejam 
compreendidos, dos elementos a seguir indicados:

a) direitos de importação e quaisquer outros impostos ou taxa efectivamente 
devidos na importação, com exclusão do próprio imposto sobre o valor 
acrescentado;

b) despesas acessórias tais como embalagem, transporte, seguros e outros 
encargos, que se verifiquem até ao primeiro lugar de destino dos bens no 
interior do País.

2. Considera-se primeiro lugar de destino o que figura no documento de trans-
porte ao abrigo do qual os bens são introduzidos no território nacional ou, na sua 
falta, o lugar em que se efectuar a primeira ruptura de carga no interior do País.
3. Do valor tributável dos bens importados são excluídos descontos por pronto 
pagamento e os que figurem separadamente na factura.
4. Nos casos de reimportação não isenta de imposto, nos termos da alínea d) do 
n.º 1 do artigo 12.º, de bens exportados temporariamente e que no estrangeiro 
tenham sido objecto de reparação, transformação ou complemento de fabrico, o 
valor tributável é o que corresponder a operação efectuada no estrangeiro, deter-
minado de acordo com o disposto no n.º 1 do presente artigo.

CAPÍTULO IV  
Taxas

Artigo 17.º Taxa do imposto
1. A taxa do imposto é de 16%. [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

2. A taxa aplicável é a que vigora no momento em que o imposto se torna exigível.

Artigo 17.º-A Transmissões de bens e prestações de serviços sujeitas à taxa reduzida de 5%
Estão sujeitas à taxa reduzida de 5% as transmissões de bens e prestações de 
serviços a seguir indicadas:

a) as prestações de serviços médicos e sanitários e as operações com elas 
estreitamente conexas, efectuadas por estabelecimentos hospitalares pri-
vados, clínicas, dispensários e similares;

b) as prestações de serviços que têm por objecto o ensino, bem como as trans-
missões de bens e prestações de serviços conexas, quando sejam efectua-
das por estabelecimentos privados integrados no Sistema Nacional de En-
sino e reconhecidos pelo Ministério que superintende a área de Educação;

c) as prestações de serviços que têm por objecto a formação profissional, bem 
como as transmissões de bens e prestações conexas, como sejam o for-
necimento de alojamento, alimentação e material didáctico, efectuadas por 
entidades privadas;

d) as prestações de serviços que consistem em lições ministradas a título pes-
soal sobre matérias do ensino escolar ou superior.

[Artigo aditado pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]
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Artigo 20.º Exclusões do direito à dedução
1. Exclui-se, todavia, do direito a dedução o imposto contido nas seguintes des-
pesas:

a) despesas relativas à aquisição, fabrico ou importação, locação incluindo a 
locação financeira, à utilização, transformação e reparação de viaturas de 
turismo, barcos de recreio, helicópteros, aviões, motos e motociclos. É con-
siderado viatura de turismo qualquer veículo automóvel, com inclusão de 
reboque, que, pelo seu tipo de construção e equipamento, não seja destinado 
unicamente ao transporte de mercadoria ou a uma utilização com carácter 
agrícola, comercial ou industrial ou que, sendo misto ou de transporte de 
passageiros, não tenha mais de nove lugares, com inclusão do condutor;

b) despesas respeitantes a combustíveis normalmente utilizáveis em viaturas 
automóveis, com excepção da aquisição de gasóleo, cujo imposto é dedutível 
na proporção de 50%, a menos que se trate de bens a seguir indicados, caso 
em que o imposto relativo aos consumos de gasóleo o é totalmente:

i) Veículos pesados de passageiros;
ii) Veículos licenciados para transporte público de passageiros, com ex-

cepção dos rent a car;
iii) Máquinas consumidoras de gasóleo, que não sejam veículos matricu-

lados;
iv) Tractores com emprego exclusivo ou predominante na realização de 

operações de cultivo inerentes à actividade agrícola;
c) despesas de transportes e viagens do sujeito passivo e do seu pessoal;
d) despesas respeitantes a alojamento, alimentação, bebidas e tabaco e des-

pesas de recepção, incluindo as relativas ao acolhimento de pessoas estra-
nhas à empresa;

e) despesas com comunicações telefónicas, excepto as relativas aos serviços 
de telefone fixo, em nome do sujeito passivo;

f) despesas de divertimento e de luxo, sendo consideradas como tal as que, 
pela sua natureza ou pelo seu montante, não constituam despesas normais 
de exploração.

2. Exclui-se, ainda, do direito à dedução o imposto pago nas transmissões de 
bens e prestações de serviços sujeitas à tributação à taxa reduzida prevista no 
artigo 17.º-A do presente Código. [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

3. Não se verifica a exclusão do direito à dedução nos seguintes casos: [Redacção 

introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

a) despesas mencionadas na alínea a), do número 1 do presente artigo, quando 
respeitam a bens cuja venda ou exploração constitua objecto de actividade 
do sujeito passivo, sem prejuízo do disposto na alínea b), do número 1 do 
presente artigo relativamente a combustíveis que não sejam adquiridos 
para revenda; [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

b) despesas de alojamento e alimentação efectuadas por viajantes comerciais, 
agindo por conta própria, no quadro da sua actividade profissional. [Redacção 

introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 21.º Nascimento e exercício do direito à dedução
1. O direito à dedução nasce no momento em que o imposto dedutível se torna 
exigível, de acordo com o estabelecido nos artigos 7.º e 8.º.
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7. Independentemente do prazo referido no número anterior, pode o sujeito pas-
sivo solicitar o correspondente reembolso quando: [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, 

de 28 de Dezembro.]

a) tenha registado num determinado mês crédito a seu favor superior a 
500 000,00 MT, devendo considerar sequencialmente os créditos do ano em 
curso; [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

b) se verifique cessação de actividade; [Redacção introduzida pela Lei n.º  13/2016, de 30  de 

Dezembro.]

c) o sujeito passivo passe a enquadrar-se no número 3 do artigo 25.º, ou no re-
gime dos artigos 35.º ou 42.º. [Redacção introduzida pela Lei n.º 13/2016, de 30 de Dezembro.]

8. Não obstante o disposto nos números 6 e 7 do presente artigo, se decorridos 
12 meses relativamente ao período em que iniciou o excesso, mantiver créditos 
sistemáticos do Imposto Sobre o Valor Acrescentado, deve solicitar, se não o dese-
jar no todo, o reembolso de pelo menos 50% do crédito do IVA acumulado. [Redacção 

introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

9. A Administração Tributária pode exigir caução, fiança bancária ou outra forma 
legal de garantia, para cobrir a responsabilidade fiscal subsistente, desde que o 
valor do crédito reclamado exceda 100 000,00 Mt, a qual deve ser mantida até à 
comprovação da legitimidade, pelos serviços tributários respectivos, mas nunca 
por prazo superior a 1 ano. [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

10. Os reembolsos, quando devidos, devem ser efectuados pelos serviços compe-
tentes da Autoridade Tributária no prazo de 30 dias, a contar da data da apresen-
tação do respectivo pedido acrescentado à quantia a reembolsar e por cada mês 
ou fracção de atraso imputável aos serviços fiscais, juros liquidados nos termos 
da Lei n.º 2/2006, de 22 de Março, por solicitação. [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, 

de 28 de Dezembro.]

11. Para efeitos do disposto no presente artigo, pode o Ministro que superintende 
a área das Finanças, relativamente a determinadas actividades, considerar como 
inexistentes as operações que dão lugar à dedução, ou as que não confiram esse 
direito, sempre que as mesmas constituam parte significativa do total do volume 
de negócios e não se mostre viável o procedimento previsto nos números 2 e 3 do 
artigo 22.º do presente Código. [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

12. A Administração Tributária pode suspender o prazo de concessão do reem-
bolso quando, por facto imputável ao sujeito passivo não seja possível averiguar a 
legitimidade do reembolso solicitado, por um período de 30 dias, contados a partir 
da data da notificação. [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

13. A Administração Tributária pode ainda suspender os créditos declarados, 
quando por facto imputável ao sujeito passivo não seja possível averiguar a legiti-
midade do reembolso solicitado, por um período de 30 dias, contados a partir da 
data da notificação. [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

14. Compete ao Governo actualizar, sempre que se mostre necessário, o valor do 
crédito a partir do qual pode o sujeito passivo solicitar o reembolso, a que se refe-
rem os números 5, 6 e 8 do presente artigo. [Redacção introduzida pela Lei n.º 22/2022, de 28 de 

Dezembro.]

15. A disciplina dos reembolsos é objecto de regulamentação em legislação espe-
cial. [Número aditado pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]

Artigo 22.º Dedução parcial
1. Quando o sujeito passivo, no exercício da sua actividade, efectue transmissões 

ARTIGO 22.º 
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ANEXO I  
alínea h) do n.º 12 do artigo 9.º do Código do IVA

Lista de bens isentos do IVA

Código Pautal Designação das Mercadorias

0102.21.00 – Bovinos domésticos 
– Reprodutores de raça pura

0102.31.00 – Búfalos 
– Reprodutores de raça pura

0103.10.00 Animais vivos da espécie suína 
– Reprodutores de raça pura

0104.10.10 – Ovinos 
– Reprodutores de raça pura

0104.20.10 – Caprinos 
– Reprodutores de raça pura

0105.11.10 – Galos e galinhas (De peso não superior a 185 g) 
– Reprodutores certificados

0105.12.10 – Peruas e perus (De peso não superior a 185 g) 
– Reprodutores certificados

0105.13.10 – Patos 
– Reprodutores certificados

0105.14.10 – Gansos 
– Reprodutores certificados

0105.94.10 – Galos e galinhas 
– Reprodutores certificados e poedeiras

0301.99.10 – Peixes reprodutores

0306.36.10 – Camarões 
– Larvas de camarão com comprimento não superior a 1 mm

0402.21.10 – Leite em pó, grânulos ou outras formas sólidas, concentrados sem adição de 
açúcar ou de outros edulcorantes, com um teor, em peso, de matérias gordas, 
superior a 1,5%, para uso na indústria acondicionado em embalagens de capacidade 
igual ou superior a 25 kg

0404.90.10 – Soro de leite para aleitamento de crias de animais

0407.11.00 Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos. 
– Ovos para incubação certificados

0511.10.00 – Sémen de bovino

0511.10.10 – Sémen de outras espécies

0511.99.10 – Embriões de bovino

0511.99.20 – Embriões de outras espécies

0602.90.20 – Mudas de plantas florestais e de fruteiras

0701.10.00 – Batata-semente

0701.90.00 – Outras

0702.00.00 Tomate, frescos ou refrigerados

0703.10.11 – Cebolas 
– De semente

0703.10.19 – Outras

0713.32.10 – Feijão Adzuki destinado à sementeira

0713.33.10 – Feijão comum  
– destinado à sementeira

0713.39.10 – Outros feijões
– destinados à sementeira

0801.19.10 – Semente de coco híbrido

0801.19.20 – Semente de coco não híbrido

1001.11.00 – Trigo duro 
– para sementeira
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1001.91.00 – Outros 
– Para sementeira

1002.10.00 – Centeio 
– Para sementeira

1003.10.00 – Cevada 
– Para sementeira

1004.10.00 – Aveia 
– Para sementeira

1005.10.00 – Milho 
– Para sementeira

1006.10.10 – Arroz com casca 
– Destinado à sementeira

1007.10.00 – Sorgo de grão 
– Para sementeira

1008.21.00 – Painço 
– Para sementeira

1008.90.21 – Mexoeira 
– Para sementeira

1008.90.91 – Outros cereais  
– Para sementeira

1101.00.00 Farinhas de trigo ou mistura de trigo com centeio

1102.20.00 – Farinha de milho

1201.10.00 Soja, mesmo triturada 
– Para sementeira

1202.30.00 Amendoins
– Para sementeira

1204.00.10 – Sementes de linho 
– Para sementeira

1206.00.10  Sementes de girassol 
– Para sementeira

1207.21.00 – Sementes de algodão 
– Para sementeira

1207.30.00 – Sementes de rícino

1207.40.10 – Sementes de gergelim 
– Para sementeira

1207.50.00 – Sementes de mostarda

1207.60.00 – Sementes de cártamo

1207.70.00 – Sementes de melão

1207.91.00 – Sementes de dormideira ou papoula

1207.99.10 – Outras sementes para sementeira

1209.10.00 – Sementes de beterraba sacarina

1209.21.00 – Semente de alfafa (Luzerna)

1209.22.00 – Sementes de trevo (Tlurifolium spp)

1209.23.00 – Sementes de festuca

1209.24.00 – Sementes de pasto dos prados de Kentucky (Poa pratensis L.)

1209.25.00 – Sementes de azevém (Lolium multiflorum Lam, Lolium perente L.)

1209.29.00 – Outras (sementes)

1209.30.00 – Sementes de plantas herbáceas cultivadas especialmente pelas suas flores

1209.91.00 – Outras 
– Sementes de produtos hortícolas

1209.99.00 – Outras sementes

1901.10.10 – Preparações alimentícias à base de lacticínios, para lactentes e crianças de tenra 
idade, acondicionadas para venda à retalho

1901.10.30 – Preparações alimentares, terapêuticas à base de lacticínios ou de cereais



11

Descarregue gratuitamente actualizações legislativas online em www.pluraleditores.co.mz

Legislação Fiscal, 2.ª Edição – Col. Legislação. Janeiro de 2023 ABC09096.21

✁

356 Impostos do Sistema Tributário Nacional (Impostos Indirectos)

Código Pautal Designação das Mercadorias

2106.90.20 – Produto composto para fortificação de alimentos destinados ao consumo humano, 
contendo alguns dos seguintes micronutrientes, vitaminas, iodo, zinco, ácido fólico e 
ferro (por exemplo, produtos denominados PREMIX)

2309.90.10 – Preparações, aditivos do tipo utilizado na aquacultura do camarão, na avicultura, 
na pecuária e pré-mistura de alta concentração

3101.00.00 Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, mesmo misturados entre si 
ou tratados quimicamente; adubos (fertilizantes) resultantes da mistura ou do 
tratamento químico de produtos de origem animal ou vegetal

3102.10.00 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados): 
– Ureia, mesmo em solução aquosa

3102.21.00 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados): 
– Sulfato de amónio

3102.29.00 – Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados)

3102.30.00 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados): 
– Nitrato de amónio, mesmo em solução aquosa

3102.40.00 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados): 
– Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias 
inorgânicas desprovidas de poder fertilizante

3102.50.00 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados): 
– Nitrato de sódio

3102.60.00 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados): 
– Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e nitrato de amónio

3102.80.00 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados): 
– Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais

3102.90.00 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados):
– Outros incluídas as misturas não mencionadas nas sub posições precedentes

3103.11.00 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados: 
– Superfosfatos 
Que contenham, em peso, 35% ou mais de pentóxido de difósforo

3103.19.00 Outros superfosfatos

3103.90.00 – Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados

3104.20.00 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos: 
– Cloreto de potássio

3104.30.00 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos: 
– Sulfato de potássio

3104.90.00 – Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos

3105.10.00 Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes 
elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos 
(fertilizantes). 
– Produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou forma semelhantes, 
ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg

3105.20.00 – Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo os três elementos 
fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio

3105.30.00 – Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, hidrogéno-ortofosfato de diamónio 
(fosfato diamónico ou dimoniacal)

3105.40.00 – Diidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato monoamónico ou monoamonical), 
mesmo misturado com hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato diamónico ou 
diamonical)

3105.51.00 – Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo os dois elementos 
fertilizantes, azoto (nitrogénio) e fósforo:
– que contenham nitratos e fosfatos

3105.59.00 – Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo os dois elementos 
fertilizantes: azoto (nitrogénio) e fósforo

3105.60.00 – Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo os dois elementos 
fertilizantes: fósforos e potássio

3105.90.00 – Outros adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos 
seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros 
adubos (fertilizantes), produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou 
forma semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg
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3808.91.00 – Insecticidas

3808.92.00 – Fungicidas

3808.93.00 – Herbicida, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas

3808.94.00 – Desinfectantes

3808.99.00 – Outros produtos semelhantes

3821.00.00 Meios de cultura preparados para o desenvolvimento de microrganismos e a 
manutenção de microrganismos (incluindo os vírus e os organismos similares) ou 
de células vegetais, humanas ou animais

3822.00.00 Reagentes de diagnóstico ou de laboratório em qualquer suporte e reagentes de 
diagnóstico ou de laboratório preparados, mesmos apresentados num suporte, 
excepto os das posições 30.02 ou 30.06; materiais de referência certificados

3926.90.10 – Flutuadores para a pesca

3926.90.40 – Brincos para identificação de animais

5608.11.00 – Redes confeccionadas para a pesca

6304.20.00 – Mosquiteiros para cama

6305.10.00 – Sacos de juta ou de outras fibras têxteis liberianas

8201.10.00 – Pás

8201.30.00 – Alviões, picaretas, enxadas, sachos, ancinhos e raspadeiras

8201.40.00 – Machados, padrões e ferramentas semelhantes de gume

8201.50.00 – Tesouras de podar (incluindo as tesouras para aves domésticas), manipuladas 
com uma das mãos

8201.60.00 – Tesouras para sebes, tesouras de podar e ferramentas semelhantes, manipuladas 
com as duas mãos

8201.90.00 – Outras ferramentas manuais para agricultura, horticultura e silvicultura

8202.10.00 – Serras manuais

8202.20.00 – Folhas para serras de fita

8208.40.00 – Correntes cortantes de serras

8413.20.00 Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor, elevadores de líquidos. 
– Bombas manuais, excepto das subposições 8413.11 e 8413.19

8413.81.00 – Outras Bombas

8413.82.00 – Elevadores de líquidos

8419.31.00 – Secadores 
– Para produtos agrícolas

8421.11.00 Centrifugadores, incluindo os secadores centrífugos;  
– Desnatadeiras

8424.81.00 – Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar 
líquidos ou pós, para agricultura ou horticultura

8424.90.00 – Partes

8425.31.00 – Guinchos e cabrestantes de motor eléctrico

8425.39.00 – Outros guinchos e cabrestantes

8432.10.00 – Arados e charruas

8432.21.00 – Grades de discos

8432.29.00 – Outros: Grades, escarificadores, cultivadores, extirpadores, enxadas e sachadores

8432.31.00 – Semeadores, plantadores e transplantadores

8432.41.00 – Espalhadores de estrume e distribuidores de adubos (fertilizantes)

8432.80.00 – Outras máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para 
preparação ou trabalho do solo ou para cultura

8432.90.00 – Partes de máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para 
preparação ou trabalho do solo ou para cultura

8433.11.00 – Cortadores de relva motorizados, cujo dispositivo de corte gira num plano 
horizontal, para colheita ou debulha de produtos agrícolas

8433.19.00 – Outros cortadores de relva motorizados, para colheita ou debulha de produtos 
agrícolas
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8433.20.00 – Ceifeiras, incluindo as barras de corte para montagem em tractores

8433.30.00 – Outras máquinas e aparelhos para colher e dispor o feno

8433.40.00 – Enfardadeiras de palha ou de forragem, incluindo as enfardadeiras-apanhadeiras

8433.51.00 – Ceifeiras-debulhadoras

8433.52.00 – Outras máquinas e aparelhos para debulha

8433.53.00 – Máquinas para colheita de raízes ou tubérculos

8433.59.00 – Outras máquinas e aparelhos para colheita e para debulha

8433.60.00 – Máquinas para limpar ou seleccionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas

8433.90.00 – Partes de máquina e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, 
incluindo as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; 
máquinas para limpar e seleccionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, 
excepto os da posição n.º 84.37

8434.10.00 – Máquinas de ordenhar

8434.20.00 – Máquinas e aparelhos, para a indústria de lacticínios

8434.90.00 – Partes de máquinas e aparelhos de ordenhar e para a indústria de lacticínios

8435.10.00 Prensas, esmagadores, máquinas e aparelhos semelhantes, para fabricação de 
vinho, sidra, sumos de frutas ou bebidas semelhantes
– Máquinas e aparelhos

8435.90.00 – Partes de prensas, esmagadores, máquinas e aparelhos semelhantes, para 
fabricação de vinho, sidra, sumos de frutas ou bebidas semelhantes

8436.10.00 – Máquinas e aparelhos, para preparação de alimentos e rações para animais

8436.21.00 – Chocadeiras e criadeiras para avicultura

8436.29.00 – Outras máquinas e aparelhos, para agricultura, horticultura, silvicultura, 
avicultura ou apicultura, incluindo os germinadores equipados com dispositivos 
mecânicos ou térmicos

8436.80.00 – Outras máquinas e aparelhos

8436.91.00 – Partes de máquinas e aparelhos, para agricultura, horticultura, silvicultura, 
avicultura ou apicultura, incluindo os germinadores equipados com dispositivos 
mecânicos ou térmicos e as chocadeiras e criadeiras para silvicultura

8436.99.00 – Partes de outras máquinas e aparelhos

8437.10.00 – Máquinas para limpeza, selecção ou peneiração de grão ou de produtos agrícolas 
secos

8437.80.00 – Outras máquinas e aparelhos para a indústria de moagem ou tratamento de 
cereais ou de produtos hortícolas secos, excepto dos tipos utilizados em fazendas

8437.90.00 – Partes de máquinas para limpeza, selecção ou peneiração de grãos ou de 
produtos hortícolas secos; máquinas e aparelhos para a indústria de moagem ou 
tratamento de cereais ou de produtos hortícolas secos, excepto dos tipos utilizados 
em fazendas

8438.30.00 Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos noutras posições do 
presente capítulo… 
– Máquinas e aparelhos para indústria do açúcar

8438.60.00 – Máquinas e aparelhos para preparação de frutas ou de produtos hortícolas

8501.61.00 – Geradores de corrente alternada (alternadores)  
– De potência não superior a 75 KV A

8502.11.00 – Grupos electrogéneos de motor de pistão de ignição por compressão (motores 
diesel ou semi-diesel) 
– De potência não superior a 75 KV A 

8502.20.00 – Grupos electrogéneos de motor de pistão de ignição por faísca (motor de explosão) 

8701.10.00 – Tractores de um eixo

8701.20.00 – Tractores rodoviários para semi-reboques

8701.30.00 – Tractores de lagartas

Outros tractores

8701.91.00 Não superior a 18 KW

8701.92.00 Superior a 18 KW, mas não superior a 37 KW

8701.93.00 Superior a 37 KW, mas não superior a 75 KW
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8701.94.00 Superior a 75 KW, mas não superior a 130 KW

8701.95.00 Superior a 130 KW

8704.21.90 – Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão 
de ignição por compressão (diesel ou semi-diesel), de peso bruto não superior a 5 
toneladas

8716.80.00 – Outros veículos não auto propulsionados (carroças de tracção animal)

9507.20.00 – Anzóis, mesmo montados em terminais (sedelas)

9507.90.00 – Outros artigos para a pesca à linha

[Anexo alterado pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]
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ANEXO III  
alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º do Código do IVA

Lista de bens isentos do IVA

Código Pautal Designação das Mercadorias

1108.11.00 – Amido de trigo

1108.12.00 – Amido de milho

1108.19.00 – Outros amidos e féculas

1301.20.00 – Goma – arábica 
– Goma – laca; Gomas, resinas, gomas – resinas e oleorresinas (bálsamo, por 
exemplo), naturais 
– Outras

1505.00.00 – Lanolina

1521.90.00 – Ceras; cera de abelhas; cera de carnaúba; espermacete; ozocerite

1701.99.00 – Sacarose

1702.11.00 – Lactose

1702.19.00 – Lactose mono-hidratada (500 mg)

1702.30.00 – Glucose

1702.50.00 – Futose padrão

2207.10.10 – Álcool etílico para uso hospitalares

2507.00.00 – Caulino

2709.00.00 – Óleo Mineral betuminoso

2806.10.00 – Ácido Clorídrico

2807.00.00 – Ácido Sulfúrico

2808.00.00 – Ácido Nítrico

2809.10.00 – Pentóxido de difósforo

2809.20.00 – Ácido forfórico

2810.00.00 – Ácido Bórico

2811.22.00 – Dióxido de silício

2811.29.00 – Ácidos inorgânicos e outros componentes oxigenados inorgânicos dos elementos 
não metálicos
– Outros

2812.90.00 – Halogenetos e oxialogenetos dos elementos não – metálicos
– Outros

2813.90.00 – Sulfuretos dos elementos não-metálicos; trissulfureto de fósforo comercial 
– Outros

2815.20.00 – Hidróxido de Potássio

2815.30.00 – Peróxidos de Sódio ou de Potássio

2819.90.00 –Óxidos e hidróxidos de crónico 
–Outros

2823.00.00 – Óxido de Titânio

2825.90.00 – Hidrazina e hidroxilamina, e seus sais orgânicos 
– Outros

2827.20.00 – Cloreto de cálcio

2827.39.00 – Cloretos, oxicloretos e hidroxicloretos, brometos e oxibrometos iodetos e oxiodetos 
– Outros

2827.60.00 – Iodetos e oxidetos

2829.19.00 – Cloratos e precloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e periodatos 
– Outros

2829.90.00 – Cloratos e precloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e peridatos 
– Outros

2832.30.00 – Tiossulfatos
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2833.29.00 – Sulfatos de sódio 
– Outros

2834.29.00 – Nitritos, nitratos 
– Outros

2835.22.00 – Fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico

2835.24.00 – Fosfato de Potássio Monobásico, fosfato de potássio

2835.25.00 – Hidrogeno-ortofosfato de cálcio (fosfato dicálcico)

2835.29.00 – Outros fosfatos

2836.40.00 – Carbonato de Potássio

2836.50.00 – Carbonato de Cálcio

2836.99.00 – Carbonatos; Peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial 
que contenha carbonato de amónio 
– Outros

2837.19.00 – Solução de Cianeto de Potássio

2839.90.00 – Trissilicato de magnésio

2841.50.00 – Cromato de Potássio AR

2841.61.00 – Permanganato de Potássio; Permanganato de Potássio AR

2841.70.00 – Solução de Mobibdato de Amónio

2841.80.00 – Tungstato de sódio

2841.90.00 – Piroantimoniato de Potássio

2842.90.00 – Outros sais dos ácidos ou peróxidos inorgânicos

2843.21.00 – Nitrato de Prata

2843.29.00 – Cianeto de Potássio; Citrato Cúprico Alcalino TS

2847.00.00 – Peróxido de Hidrogénio

2901.29.00 – Hidrocarbonetos acíclicos 
– Outros

2902.11.00 – Ciclohexano

2902.20.00 – Benzeno

2902.30.00 – Tolueno

2902.90.00 – Cloreto de Mitileno; Diclorometano

2903.13.00 – Clorofórmio

2903.14.00 – Tetracloreto de Carbono

2903.22.00 – Tricloetileno

2904.91.00 – Hidrocarbonetos cíclicos 
– Outros

2905.11.00 – Metanol; Metanol H PLC; Metanol P. A

2905.12.00 – Álcool Isopropílico; Álcool n-Propílico

2905.13.00 – Etanol; clorobutanol

2905.14.00 – Álcool estearílico; álcool cetílico; álcool palmítico

2905.19.00 – Propranolol Cloridrato (200 mg)

2905.31.00 – Etinoglicol

2905.32.00 – Propilenoglicol

2905.43.00 – Manita ou manitol

2905.44.00 – D-glucitol (sorbitol)

2905.45.00 – Glicerina

2905.49.00 – Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados 
– Outros

2906.13.00 – Esteróis e inositois

2906.21.00 – Álcool benzílico

2907.15.00 – 1 – Naftol Ts; 2-naftol

2907.19.00 Fénois; fenóis-álcoois 
– Outros
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2907.29.00 Pelifenois; fénois-álcoois  
– Outros

2909.19.00 – Etér Etílico

2909.49.00 – Outros Éteres

2912.19.00 – Solução de Formaldeído

2912.19.00 – Acetaldeíco; Anisaldeído; p-dimetilaminobenzaldeído

2914.11.00 – Acetona

2914.13.00 – 4-metilpentan-2-ol

2915.21.00 – Ácido Acético glacial

2915.24.00 – Anidrido Acético

2915.39.00 – Ácidos monocarboxilicos acíclicos saturados e seus anidridos, halogenetos, 
peróxidos e peroxiácidos, seus derivados halogenados, sulfanados, nitrados ou 
nitrosados 
– Outros

2915.50.00 – Ácido propiónico, seus sais e seus ésteres

2915.70.00 – Ácidos palmíticos, ácido esteárico, seus sais e seus ésteres

2915.90.00 – Ácidos monocarboxilicos acíclicos saturados e seus anidridos, halogenetos, 
peróxidos e perxiá cidos; seus derivados halogenados, sulfanados, nitrados ou 
nitrosados 
– Outros

2916.15.00 – Ácido oleico, linoléico, seus sais e seus ésteres

2916.31.00 – Ácido benzóico sais e seus ésteres

2916.32.00 – Cloreto de benzoílo

2916.39.00 – Benzoato de sódio

2917.11.00 – Ácido oxálico; Oxalato de amónia AR

2917.12.00 – Ácido adípico

2918.11.00 – Ácido láctico, seus sais e seus ésteres

2918.12.00 – Ácido Tartárico

2918.14.00 – Ácido Cítrico

2918.15.00 – Sais e éstres do ácido cítrico: Citrato de sódio

2918.16.00 – Ácido Glucónico

2918.19.00 – Tartarato de sódio, ésteres propílico, octílico e dodecílico do ácido gálico

2918.99.00 – Captopril (200 mg); Captopril

2921.59.00 – Dietilamina

2922.12.00 – Dietilamina

2922.15.00 – Trietanolamina e seus sais

2922.29.00 – Cloridrato de procaína

2922.49.00 – Compostos aminados de funções oxigenadas 
– Outros

2923.90.00 – Sais e Hidróxido de Amónio quatenários 
– Outros

2924.29.00 – Compostos de função carboxiamida; compostos de funçãoamida do ácido 
carbónico 
– Outros

2925.11.00 – Sacarina sódica e seus sais

2925.19.00 – o – Tolina

2926.10.00 – Acrilonitrila

2930.90.00 – Tiocompostos orgânicos 
– Outros

2932.11.00 – Tetrahidrofurano

2932.99.00 – Compostos heterocíclicos exclusivamente de heteroatomos de oxigénio 
– Outros

2933.31.00 – Piridina e seus sais
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2933.39.00 Compostos hetrocíclicos exclusivamente de heteroatomos de azoto 
– Outros

2933.91.00 – Diazepam; Diazepam padrão; Composto Relacionado A de Diazepam; Composto 
relacionado B de Diazepam; N ordazepam padrão; H aloperidol (200 mg); H 
aloperido Composto Relacionado A (10 mg); H aloperidol Composto Relacionado B 
(10 mg)

2935. – Sulfonamidas

2936.24.00 – Ácido Fólico (500 mg) (Vitamina M ou Vitamina Bc); Ácido Fólico (500 mg) 
Composto relacionado A

2936.27.00 – Ácido ascórbico, ésteres de ácido ascórbico

2936.28.00 – Tocoferóis

2936.29.00 – Niacinamida

2937.21.00 – Prednison padrão

2937.23.00 – Progesterona 20 mg

2939.30.00 – Cafeina e seus sais

2940.00.00 – Açúcares quimicamente puros

2941.10.00 – Penicilinas e seus derivados

2941.30.00 – Tetraclinas e seus derivados

2941.90.00 – Anitibióticos
– Outros

2942.00.00 – Compostos orgânicos

3204.11.00 – Corantes dispersos e preparações à base desses corantes

3206.19.00 – Outras matérias corantes 
– Outros

3404.90.00 – Cera microcristalina

3503.00.00 – Gelatina

3505.10.00 – Amidoglicolato de sódio (glicolato de amido sódico); Goma de amido TS; derivados 
de amido

3701.99.00 – Filmes, folhas e laminados: filmes de plástico; filmes de celulose regenerada; 
folhas ou lâminas de alumínio; folhas ou lâminas de alumínio (laminas ou revestidas 
com uma camada plástica)

3901.90.00 – Polietileno (de baixa, média e alta densidade)

3904.90.00 – Cloresto de polivinilo (PVP) (com ou sem plastificante)

3906.90.00 – Polímero acrílico em forma primária 
– Outros

3911.90.00 – Resinas sintéticas

3912.31.00 – Carboximetilcelulose e seus sais

3912.90.00 – Celulose e seus derivados 
– Outros

3923.30.20 – Embalagens para acondicionamento de medicamentos e produtos

3926.90.90 – Barricas plásticas, paletes de plástico

4014.90.00 – Artigos de higiene ou farmácia de borracha vulcanizada não endurecida 
– Outras

4821.10.00 – Etiquetas impressas (aprovação, reprovado, quarentena)

5906.10.00 – Fita gomada

7010.10.00 – Frascos de vidro, ampolas

7017.90.00 Artefactos de vidro para laboratório, higiene e farmácia, mesmo graduados ou 
calibrados 
– Outros

7310.10.00 – Barricas metálicas

7313.00.00 – Arame farpado de ferro ou aço; Arames ou tiras retorcidos, mesmo farpado de 
ferro ou aço, do tipo utilizado em cercas

7604.29.00 – Placas de alumínio, ou ligas de alumínio

7607.19.00 – Placas de alumínio; filmes para fabrico de envelopes, blisters e strips
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7612.90.00 – Recipientes para armazenamento e transporte de líquido

7616.91.00 – Paletes de alumínio

8311.90.00 – Outros fios, varetas, tubos, chapas e artefactos semelhantes de metais comuns

8414.59.00 – Câmaras de fluxo laminar

8418.50.10 – Refrigeradores, congeladores para usos nos laboratórios para fins medicinais

8419.89.00 – Estufa de leito fluidizado

8456.90.00 – Máquina para moldagem de supositórios

8480.20.00 – Placas de fundo para moldes

9016.00.00 – Balanças sensíveis e pesos iguais ou inferiores a 5 cg

9018.39.00 – Sistemas para bolsas de Injectáveis

9025.19.00 – Outros Termómetros

9025.90.00 – Partes e acessórios de instrumentos de medição

[Anexo alterado pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]
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ANEXO IV  
n.º 16 do artigo 9.º do Código do IVA

Lista de bens isentos do IVA 

Código Pautal Designação das Mercadorias

3506.91.00 Silicone para selagem de painéis solares – silicone selante de módulos fotovoltaico 
STY-911

3810.90.00 Fluxo de Soldadura de painéis solares – 952S – Baixa poluição

3901.20.00 Tela desacetato de vinil etileno (EVA) para aderência de componentes de painéis 
solares – Resistente a raios ultravioletas, excelente adesão ao vidro temperado e 
alumínio, com espessura entre 0,40 e 050 mm

7007.19.00 Vidro Temperado para produção de painéis solares – Totalmente temperado com 
baixo teor de ferro, ultraclaro; placas de vidro prismático, dimensões máximas  
2 x 1metro e espessura de 3,2+/- 0,14mm

7408.29.00 Tiras metálicas para soldadura de painéis solares (Ribbon) – Cobre banhado de 
estanho

7604.10.00 Kit de Perfil em Alumínio para emolduração (colocação de moldura/armadura) de 
painéis solares - Alumínio anodizado (MP9902A)

8451.80.00 Máquina de Lavagem de vidros de painéis solares – Capacidade de lavar vidros de 
painéis de Até 500Wp

8461.90.00 Máquina de corte de tiras metálicas (Ribbon) para soldadura de painéis solares – 
Tensão de 380V; trifásica; 50Hz
Máquina de corte de tela de aderência (EVA) de componentes de painéis solares e 
Tela de protecção traseira (Backsheet) – Tensão de 380V; trifásica50Hz

8486.20.00 Máquina de tabulações e Longarinas (formação de fileiras de células solares e 
transporte) – Tensão de 380V; trifásica; 50Hz
Máquina de Laminagem de painéis solares – Tensão de 380V; trifásica; 50Hz; 
Máquina de colocação de moldura nos painéis solares (para resistência mecânica) – 
Tensão de 380V; trifásica; 50Hz
Bomba de silicone para selagem de painéis solares – Pneumática; Pressão até 
12 bares

8486.40.00 Máquina de aplicação de cantos para emolduração de painéis solares – Tensão de 
380V; trifásica; 50Hz

8536.90.00 Caixas de Junção de terminais de painel solar – Condição mínima de isolamento – 
IP 67

8541.43.00 Células Solares – Policristalinos e mono-cristalinas

9031.49.00 Máquina de teste de qualidade de painéis solares – Tensão de 380V; trifásica; 50Hz
Máquina de teste de células Solares – Tensão de 380V; trifásica; 50Hz

[Anexo aditado pela Lei n.º 22/2022, de 28 de Dezembro.]
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LEI N.º 19/2022 DE 29 DE DEZEMBRO

Havendo necessidade de rever o Código do Imposto sobre Consumos Específicos, 
aprovado pela Lei n.º 17/2017, de 28 de Dezembro, ao abrigo do disposto no nú-
mero 2 do artigo 127.º e a alínea o), do número 2, do artigo 178.º, ambos da Cons-
tituição da República, a Assembleia da República determina:

Artigo 1.º Aprovação
É aprovado o Código do Imposto sobre Consumos Específicos, em anexo, que é 
parte integrante da presente Lei.

Artigo 2.º Competências
Compete ao Governo regulamentar a presente Lei e estabelecer os procedimentos 
necessários para simplificar as formas de cobrança do Imposto sobre Consumos 
Específicos, bem como as medidas de controlo efectivo, no prazo de 90 dias, a con-
tar da data da sua publicação.

Artigo 3.º Revogação
É revogada a Lei n.º 17/2017, de 28 de Dezembro, e toda a legislação que contrarie 
a presente Lei.

Artigo 4.º Entrada em vigor
A presente Lei entra em vigor a 1 de Janeiro de 2023.

Aprovada pela Assembleia da República, aos 7 de Dezembro de 2022.
A Presidente da Assembleia da República, Esperança Laurinda Francisco Nhiuane 
Bias.

Promulgada, aos 21 de Dezembro de 2022
Publique-se.
O Presidente da República, Filipe Jacinto nyusi.

ARTIGO 1.º

ARTIGO 2.º

ARTIGO 3.º

ARTIGO 4.º
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CÓDIGO DO IMPOSTO SOBRE 
CONSUMOS ESPECÍFICOS

CAPÍTULO I  
Disposições Comuns

Artigo 1.º Definições
As definições dos termos referidos no presente Código constam do glossário, em 
anexo que é parte integrante deste.

Artigo 2.º Incidência
1. O Imposto sobre Consumos Específicos incide sobre determinados bens, pro-
duzidos no território nacional ou importados, constantes da tabela anexa ao pre-
sente Código e que dele é parte integrante.
2. A tributação dos bens constantes da tabela referida no número 1 do presente 
artigo é feita por aplicação do regime previsto no capítulo próprio e no das disposi-
ções comuns do presente Código, com base nas Regras Gerais para Interpretação 
do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH).

Artigo 3.º Facto gerador
Os bens constantes da tabela referida no artigo 2.º do presente Código ficam su-
jeitos ao Imposto sobre Consumos Específicos, nos termos das disposições se-
guintes e segundo o respectivo regime de tributação, a partir do momento da sua 
produção em território nacional ou da sua importação.

Artigo 4.º Exigibilidade 
1. O Imposto sobre Consumos Específicos é exigível no momento em que se veri-
fica a introdução dos bens no consumo, considerando-se que este ocorre quando:

a) o produto fabricado sai da unidade de produção em condições normais de 
comercialização, segundo a prática usual para este ou para produtos idên-
ticos;

b) se realiza a importação, segundo as normas aduaneiras;
c) o produto acabado sai do armazém sob regime aduaneiro;
d) o prazo de permanência em armazém aduaneiro de bens em regime de sus-

pensão de pagamento do imposto expira sem que o sujeito passivo opte pela 
sua reexportação.

2. Sem prejuízo das disposições anteriores e de quaisquer penalidades que sejam 
aplicáveis ao caso, é exigível imposto pela detenção, em território nacional, para 
fins comerciais, do álcool, cervejas, vinhos, demais bebidas alcoólicas e do tabaco 
manufacturado, sem a prova de pagamento do mesmo.
3. Para efeitos do disposto no número 2 do presente artigo, a determinação de 
que a detenção dos produtos se destina a fins comerciais deve ser comprovada por 
critérios devidamente fundamentados, nomeadamente os seguintes:

a) o estatuto comercial e os motivos da detenção;
b) o local onde se encontram os produtos ou a forma utilizada para o seu 

transporte;
c) qualquer documento relativo aos produtos;

ARTIGO 1.º 

ARTIGO 2.º 

ARTIGO 3.º 

ARTIGO 4.º 
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d) a natureza do produto;
e) a quantidade dos produtos; 
f) o número do lote e indicações da rotulagem.

4. Para a aplicação do critério referido na alínea e), do número 3 do presente ar-
tigo, considera-se que a detenção tem fins comerciais, quando as quantidades dos 
seguintes produtos ultrapassem:

a) tabaco:
i) cigarros – 200 unidades;

ii) cigarrilhas – 100 unidades; 
iii) charutos – 50 unidades; 
iv) tabaco para fumar – 500 gramas.

b) bebidas alcoólicas:
i) bebidas espirituosas com teor alcoólico superior a 8,5% vol – 4,5 litros; 

ii) licores e outras bebidas espirituosas com teor alcoólico inferior a 
8,5% vol – 4,5 litros;

iii) vinhos (espumantes) – 4,5 litros;
iv) vinhos (outros) – 4,5 litros; 
v) cervejas – 8,4 litros.

Artigo 5.º Não sujeição 
1. Não estão sujeitas ao Imposto sobre Consumos Específicos, no território nacio-
nal, as bebidas alcoólicas, o tabaco manufacturado e perfumes, quando importa-
dos por pessoas singulares, nas suas bagagens de mão e desde que não ultrapas-
sem os limites da franquia previstos na lei.
2. O benefício previsto no número 1 do presente artigo não é aplicável a menores 
de 18 anos quanto às bebidas alcoólicas e ao tabaco manufacturado.

Artigo 6.º Isenções
São isentos de Imposto sobre Consumos Específicos as matérias-primas e os pro-
dutos acabados e intermediários, importados ou de produção local, destinados à 
laboração da indústria nacional ou para incorporação em produtos por ela produ-
zidos.

Artigo 7.º Constituição de armazém 
1. A produção e transformação de bens sujeitos a Imposto sobre Consumos Es-
pecíficos apenas é permitida mediante a constituição de um armazém de regime 
aduaneiro.
2. Os bens sujeitos ao Imposto sobre Consumos Específicos, com efeitos suspen-
sivos no pagamento, devem ser colocados em armazéns de regime aduaneiro.
3. Exceptuam-se do previsto nos números 1 e 2 do presente artigo, os bens clas-
sificados nas posições pautais (SH) 67.02, 71.13, 71.14, 71.15, 71.16, 71.17 e 97.01.

Artigo 8.º Utilização do selo de controlo
É obrigatória a utilização do selo de controlo na produção nacional e importação 
de bebidas alcoólicas e tabaco manufacturado.

Artigo 9.º Taxas
1. As taxas do Imposto sobre Consumos Específicos são as constantes da tabela 

ARTIGO 5.º 

ARTIGO 6.º 

ARTIGO 7.º 

ARTIGO 8.º 

ARTIGO 9.º 
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anexa ao presente Código, e que dele é parte integrante, que são ad valorem e/ou 
específicas.
2. As taxas específicas são aplicáveis por unidade de tributação e as taxas ad valo-
rem incidem sobre o valor aduaneiro expresso em moeda nacional.
3. Se a um determinado bem estiverem, simultaneamente, previstas taxas ad va-
lorem e específicas, aplica-se a que resultar maior valor do imposto.
4. As taxas aplicáveis são aquelas que vigoram no momento em que o imposto se 
torna exigível.
5. Exceptuam-se do estabelecido no número 4 do presente artigo, as situações 
de transição de um exercício económico para o outro, onde as taxas aplicáveis são 
aquelas que vigoram no momento em que ocorre o facto gerador.
6. A expressão LIVRE, constante da tabela anexa ao presente Código, significa não 
incidência de qualquer taxa ad valorem ou específica sobre o bem.

Artigo 10.º Compensação do imposto
1. É permitida a compensação do Imposto sobre Consumos Específicos pago na 
produção de garrafões, garrafas e frascos (PET) e sacos plásticos, quando o pro-
dutor realize, por sua conta, actividades de reciclagem local destes produtos.
2. O mecanismo de compensação, nos termos do disposto no número 1 do pre-
sente artigo, é definido no Regulamento do presente Código.

Artigo 11.º Valor tributável 
1. O valor tributável do Imposto sobre Consumos Específicos é:

a) o preço de venda ao público ou, não sendo este conhecido ou determinável, 
o valor normal daqueles bens, nos casos de introdução no consumo interno 
ou detenção para fins comerciais;

b) o preço de venda à saída da unidade de produção, segundo as condições 
normais de comercialização ou, não sendo este conhecido ou determinável, 
o valor normal daqueles bens;

c) o valor aduaneiro na importação ou na saída de regime aduaneiro especial.
2. Entende-se por valor normal de um bem o preço, acrescido de todos impos-
tos e taxas a que o bem está sujeito, quando nele não estejam incluídos, que um 
adquirente ou destinatário, no estágio de comercialização em que é efectuada a 
operação e em condições normais de concorrência, teria de pagar a um fornece-
dor independente, no tempo e lugar em que é efectuada a operação ou no tempo e 
lugar mais próximos para a sua obtenção.
3. Quando, em virtude de relações especiais entre o produtor e o adquirente do 
bem, sujeito passivo ou não do Imposto sobre Consumos Específicos, o preço 
seja estabelecido em condições diferentes das que seriam normalmente acor-
dadas entre pessoas independentes, conduzindo a um valor tributável diverso do 
que seria apurado na ausência dessas relações, a Administração Tributária deve 
efectuar as correcções necessárias, recorrendo ao preço de venda praticado pelo 
revendedor imediato na cadeia de redistribuição, depois do produtor, deduzido 
de 20%.
4. Para efeitos de tributação em sede do Imposto sobre Consumos Específicos, os 
descontos comerciais e financeiros não afectam a base tributável.

Artigo 12.º Liquidação e pagamento
1. O Imposto sobre Consumos Específicos incidente sobre os bens importados 

ARTIGO 10.º 

ARTIGO 11.º 

ARTIGO 12.º 
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ou produzidos no país por unidades sob regime especial de produção é liquidado 
e cobrado pelos serviços competentes da Administração Tributária, simultanea-
mente com os direitos aduaneiros e demais imposições, nos termos da legislação 
aduaneira.
2. O processo de liquidação e cobrança do imposto incidente sobre as bebidas 
espirituosas, a cerveja com álcool, o álcool, os vinhos e o tabaco manufacturado é 
estabelecido em legislação específica, nos termos a regulamentar.
3. O Imposto sobre Consumos Específicos incidente sobre os bens produzidos no 
país, fora de regimes aduaneiros especiais, é liquidado e cobrado pelo produtor ou 
detentor, em declaração de modelo apropriado, a apresentar junto dos serviços 
competentes da Administração Tributária.

Artigo 13.º Faltas ou perdas admissíveis 
1. Para efeitos do disposto no número 1, do artigo 4.º do presente Código, con-
sideram-se perdas ou faltas em inventário admissíveis, a diferença para menos, 
até ao limite de 7,5 por mil dos volumes de álcool ou seus derivados e de 5% para 
outros produtos acabados, encontrada entre os valores constantes de inventário e 
os existentes em armazém, no momento da fiscalização.
2. As faltas ou perdas dos produtos apuradas que ultrapassem o limite referido 
no número 1 do presente artigo são consideradas, salvo prova bastante, como pro-
dutos fabricados e saídos da fábrica ou depósito fiscal ou autoconsumidos, dando 
lugar à liquidação e pagamento do imposto correspondente.
3. Sempre que as diferenças apuradas ultrapassem as admissíveis, deve desen-
cadear-se o processo de liquidação e cobrança respectiva, bem como o compe-
tente processo de infracção fiscal.

Artigo 14.º Destino de receitas
1. A receita proveniente da cobrança do Imposto sobre Consumos Específicos in-
cidente sobre os produtos abrangidos pelos códigos pautais do Sistema Harmoni-
zado (SH) 20.09, 21.06, 22.02, 22.03, 22.04, 22.06, 22.08, 24.02, 24.03, 27.10 e 27.11, 
reverte a favor do Orçamento do Estado e dos sectores de saúde, desporto, estra-
das, energia e transportes.
2. A percentagem destinada a cada um dos sectores referidos no número 1  do 
presente artigo é estabelecida nos respectivos capítulos.
3. Compete ao Governo regulamentar o disposto no número 2 do presente artigo.

CAPÍTULO II  
Regime de Tributação do Álcool

Artigo 15.º Incidência
1. O Imposto sobre Consumos Específicos incide sobre o álcool etílico não des-
naturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol.; álcool 
etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico, e sobre o álcool 
etílico e preparações alcoólicas compostas, desnaturadas, com qualquer teor al-
coólico abrangido pelo código SH 22.07.
2. O disposto no número 1 do artigo 7.º do presente Código aplica-se às fábricas 
de açúcar, ou quaisquer outras, que produzam ou pretendam produzir álcool su-
jeito a Imposto sobre Consumos Específicos, nos termos a regulamentar. 

ARTIGO 13.º 

ARTIGO 14.º 

ARTIGO 15.º 
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3. Os bens sujeitos a este regime constam da tabela anexa ao presente Código e 
que dele é parte integrante.

Artigo 16.º Controlo aduaneiro 
1. A importação e produção do álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoó-
lico em volume igual ou superior a 80% vol., estão sujeitas ao controlo aduaneiro, 
devendo ser efectuadas em regime de armazém aduaneiro.
2. O transporte do álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em vo-
lume igual ou superior a 80% vol., apenas pode ser efectuado por pessoas regista-
das para o efeito nos serviços das Alfândegas.

Artigo 17.º Sujeitos passivos
São sujeitos passivos do regime de tributação do álcool:

a) as pessoas singulares e colectivas detentoras, a qualquer título, de locais 
de produção ou armazenamento, dos bens constantes da tabela anexa ao 
presente Código;

b) os importadores dos bens referidos na alínea a), do presente artigo;
c) quaisquer entidades que procedam à embalagem final de álcool destinado à 

venda ao público ou efectuem a pré-marcação definitiva do produto através 
de desnaturação apropriada; 

d) as entidades que comercializem ou transportem álcool em violação das nor-
mas legais.

Artigo 18.º Facto gerador 
1. Constitui facto gerador do Imposto sobre Consumos Específicos a produção na-
cional, a importação e a introdução no consumo dos bens referidos no artigo 15.º 
do presente Código.
2. Para efeitos de tributação, verifica-se o facto gerador do Imposto sobre Con-
sumos Específicos, quando ocorre a introdução irregular no consumo interno de 
álcool etílico não desnaturado, por qualquer via.

Artigo 19.º Exigibilidade 
1. O Imposto sobre Consumos Específicos é exigível no momento da introdução 
dos bens no consumo ou no da sua importação, bem como quando se verifiquem 
perdas ocorridas em fábrica ou depósito fiscal, por derrame, incêndio ou qualquer 
outro facto.
2. No caso das perdas ocorridas nas condições previstas no número 1 do presente 
artigo, a base tributável é determinada pela diferença entre as existências apu-
radas e as reais, descontadas as faltas ou perdas admissíveis, estabelecidas nos 
termos do artigo 13.º do presente Código.

Artigo 20.º Isenções
Ficam isentos do Imposto sobre Consumos Específicos:

a) o álcool destinado a testes laboratoriais e à investigação científica;
b) o álcool destinado à exportação e a destinos a ela equiparados, excluindo 

consumo a bordo;
c) o álcool desnaturado a que se adicionou aguarrás ou petróleo e verde-mala-

quite ou azul-de-metileno, nas proporções de 2 litros e 2 gramas por 100 li-
tros, respectivamente, de álcool com teor alcoólico mínimo de 80 % vol.;

ARTIGO 16.º 

ARTIGO 17.º 

ARTIGO 18.º 

ARTIGO 19.º 

ARTIGO 20.º 
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d) o álcool, como matéria-prima, destinado à produção da indústria nacional.

Artigo 21.º Taxas 
1. As taxas do Imposto sobre Consumos Específicos, incidente sobre os produtos 
tributados na base deste regime, constam da tabela anexa ao presente Código.
2. A aplicação das taxas é feita multiplicando o seu valor pelo grau do teor alcoó-
metro do bem e pela quantidade em litros do mesmo.
3. Se a um determinado bem estiver, simultaneamente, previstas taxas ad valorem 
e específicas, aplica-se a que resultar maior valor do imposto.

Artigo 22.º Liquidação e pagamento 
1. A liquidação e pagamento do Imposto sobre Consumos Específicos, que se 
mostre exigível em cada mês de calendário, relativo às situações a que se refere 
as alíneas a) e b), do número 1 do artigo 11.º do presente Código, competem aos 
próprios sujeitos passivos.
2. A liquidação e cobrança competem às Alfândegas, quando a obrigação de pagar 
o imposto resulte das situações referidas na alínea c), do número 1 do artigo 11.º, 
do presente Código e nos casos de introdução no consumo interno ou detenção 
para fins comerciais sem a prova do competente pagamento do imposto.

CAPÍTULO III  
Regime de Tributação da Cerveja com Álcool, Vinhos e Demais Bebidas 
Alcoólicas e Não Alcoólicas Adicionadas de Açúcar ou Outros Edulcorantes

Artigo 23.º Incidência
1. O Imposto sobre Consumos Específicos incide, na forma descrita na tabela 
anexa ao presente Código, sobre os seguintes produtos:

a) as bebidas não alcoólicas destinadas ao consumo humano adicionadas 
de açúcar ou de outros edulcorantes, abrangidas pelos códigos SH 20.09, 
21.06 e 22.02, com teor de açúcar adicionado igual ou superior a 4 gr/100 ml;

b) as bebidas alcoólicas abrangidas pelos códigos SH 22.03, 22.04, 22.05, 
22.06 e 22.08 com título alcoómetro adquirido igual ou superior a 0,5% vol.

2. O Imposto sobre Consumos Específicos incide, ainda, sobre as bebidas alcoóli-
cas produzidas pela simples diluição de álcool etílico com água potável até obter-
-se o teor alcoólico pretendido e adição de aroma, essências, extractos de uvas, 
concentrados, corantes e conservantes.
3. A receita proveniente do Imposto sobre Consumos Específicos incidente sobre 
os produtos constantes dos números 1 e 2 do presente artigo reverte a favor do 
Orçamento do Estado e dos sectores da saúde e de desportos, nas proporções de 
50%, 35% e 15%, respectivamente.

Artigo 24.º Sujeitos passivos
1. São sujeitos passivos do Imposto sobre Consumos Específicos os produtores, 
autorizados ou não, os depositários, os operadores, os importadores e os arrema-
tantes no caso da venda judicial ou em processo administrativo.
2. No caso de produção, detenção ou importação irregular dos produtos referidos 
no artigo 23.º do presente Código, consideram-se sujeitos passivos os detentores, 
produtores ou importadores das bebidas alcoólicas.

ARTIGO 21.º 

ARTIGO 22.º 

ARTIGO 23.º 

ARTIGO 24.º 



28

Descarregue gratuitamente actualizações legislativas online em www.pluraleditores.co.mz

Legislação Fiscal, 2.ª Edição – Col. Legislação. Janeiro de 2023 ABC09096.21

✁

7Código do Imposto Sobre Consumos Específicos  
    
 

Artigo 25.º Facto gerador e exigibilidade 
1. O Imposto sobre Consumos Específicos é devido e torna-se exigível no mo-
mento em que ocorrerem os factos referenciados nos artigos  3.º e 4.º do pre-
sente Código.
2. O Imposto sobre Consumos Específicos é, ainda, devido e torna-se exigível no 
momento em que se realiza a arrematação ou venda, no caso de venda judicial ou 
em processo administrativo.

Artigo 26.º Isenções
1. Estão isentas do Imposto sobre Consumos Específicos as bebidas alcoólicas 
que sejam utilizadas:

a) no fabrico de produtos não destinados ao consumo humano, desde que te-
nham sido desnaturadas;

b) no fabrico de vinagres para consumo humano;
c) no fabrico de aromas destinados à preparação de géneros alimentícios e de 

bebidas não alcoólicas com título alcoómetro adquirido não superior a 1,2% 
vol.;

d) em processos de fabrico, desde que o produto final não contenha álcool;
e) na produção de xaropes da indústria farmacêutica;
f) como amostra para análises e prova por entidades oficiais, para a realização 

de ensaios ou para fins científicos.
2. Estão, igualmente, isentas do imposto as bebidas alcoólicas inutilizadas sob 
fiscalização aduaneira, bem como as que sejam objecto de exportação.

Artigo 27.º Taxas 
1. As taxas a que estão sujeitos os produtos referidos no artigo 24.º constam da 
tabela anexa ao presente Código.
2. O grau de teor alcoólico é expresso por litro de álcool puro a 100% e a quantidade 
de açúcar adicionado em gramas contido em 100 ml de refrigerante ou sumos.
3. O valor do Imposto sobre Consumos Específicos é obtido através da multipli-
cação da taxa pela quantidade do bem (cerveja, vinho, bebida espirituosa, sumo 
ou refrigerante) na unidade de tributação prevista em litros, pela quantidade de 
álcool expressa em volume (ex: 5% = 0,05,42% = 0,42) ou de açúcar expressa em 
gramas (4 gr/100 ml).
4. As novas unidades fabris de produção de bebidas alcoólicas e não alcoólicas 
adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes são aplicáveis, nos três primeiros 
anos a contar da data de início de exploração da actividade, as seguintes reduções 
sobre o valor do Imposto:

a) 1.º ano – 30%;
b) 2.º ano – 20%;
c) 3.º ano – 10%.

Artigo 28.º Taxa reduzida
Beneficiam da redução da taxa do Imposto sobre Consumos Específicos, em 75%, 
as bebidas alcoólicas e não alcoólicas adicionadas de açúcar e outros edulcoran-
tes e o tabaco manufacturado de produção local que incorporem 50% ou mais de 
matérias-primas base de produção local, certificadas pelos serviços da Agricul-
tura e da Indústria e Comércio.

ARTIGO 25.º 

ARTIGO 26.º 

ARTIGO 27.º 

ARTIGO 28.º 
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Artigo 29.º Liquidação e pagamento
A liquidação do Imposto sobre Consumos Específicos, relativamente aos bens su-
jeitos ao regime de tributação previsto no presente Capítulo, compete aos próprios 
sujeitos passivos, com base na declaração de introdução no consumo, e o res-
pectivo pagamento deve ser efectuado junto das Alfândegas.

CAPÍTULO IV  
Regime de Tributação do Tabaco Manufacturado e seus Sucedâneos

Artigo 30.º Incidência
1. O presente regime de tributação aplica-se aos seguintes tipos de tabaco manu-
facturado, abrangidos pelos códigos SH 24.02 e 24.03, constantes da tabela anexa 
ao presente Código:

a) charutos e cigarrilhas contendo tabaco;
b) cigarros contendo tabaco;
c) tabaco para fumar, mesmo contendo sucedâneos de tabaco, em qualquer 

proporção;
d) outros produtos de tabaco “homogeneizado” ou “reconstituído”.

2. A receita proveniente do Imposto sobre Consumos Específicos incidente sobre 
os produtos constantes do número 1 do presente artigo reverte a favor do Orça-
mento do Estado e dos sectores da saúde e de desportos, nas proporções de 50%, 
35% e 15%, respectivamente.

Artigo 31.º Sujeitos passivos
1. São sujeitos passivos do Imposto sobre Consumos Específicos as pessoas sin-
gulares ou colectivas que procedam à introdução no consumo dos produtos referi-
dos no artigo 30.º do presente Código.
2. São, ainda, considerados sujeitos passivos do Imposto sobre Consumos Espe-
cíficos:

a) o detentor, no caso de detenção para fins comerciais;
b) o arrematante, no caso da venda judicial ou em processo administrativo.

Artigo 32.º Facto gerador e exigibilidade 
1. O Imposto sobre Consumos Específicos é devido e torna-se exigível no mo-
mento em que ocorrerem os factos referenciados nos artigos  3.º e 4.º do pre-
sente Código.
2. O Imposto sobre Consumos Específicos é, ainda, devido e torna-se exigível no 
momento em que se realiza a arrematação ou venda, no caso de venda judicial ou 
em processo administrativo.

Artigo 33.º Isenções
1. Ficam isentos do Imposto sobre Consumos Específicos:

a) o tabaco manufacturado objecto de exportação e devidamente comprovada;
b) o tabaco manufacturado, destinado ao consumo a bordo, devidamente cer-

tificado;
c) o tabaco manufacturado destinado à venda nas lojas francas;
d) o tabaco desnaturado e utilizado para fins industriais ou hortícolas;
e) o tabaco destruído por decisão e sob controlo das entidades competentes;

ARTIGO 29.º 

ARTIGO 30.º 

ARTIGO 31.º 

ARTIGO 32.º 

ARTIGO 33.º 
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f) o tabaco destinado a testes científicos ou de qualidade dos produtos;
g) o tabaco reciclado pelo produtor, sob fiscalização das entidades competen-

tes.
2. A concessão da isenção prevista na alínea b), do número 1 do presente artigo 
está dependente da verificação cumulativa das seguintes condições:

a) o tabaco se destine ao consumo a bordo de embarcações ou aeronaves na-
cionais e de embarcações ou aeronaves estrangeiras ou matriculadas no 
estrangeiro que operem entre portos nacionais ou exclusivamente a partir 
destes; 

b) o consumo se faça fora do espaço fiscal nacional; 
c) o tabaco fornecido se limite a 2 maços de cigarros por pessoa e dia de via-

gem; 
d) o tabaco fornecido seja conservado em compartimento selado pela autori-

dade aduaneira, nos termos da legislação especifica aplicável.

Artigo 34.º Taxas
1. As taxas a aplicar neste regime são as que constam da tabela anexa ao pre-
sente Código e que dele é parte integrante.
2. As taxas específicas aplicam-se, multiplicando o valor da taxa pelas quantida-
des na unidade de tributação prevista.
3. Quando, a um determinado bem, estiver simultaneamente, previstas taxas ad 
valorem e específicas, aplica-se a que resultar maior valor do imposto.

Artigo 35.º Liquidação e pagamento
Os sujeitos passivos devem proceder à liquidação do Imposto sobre Consumos Es-
pecíficos relativo à introdução no consumo da produção de sua unidade industrial, 
com base na respectiva declaração, a qual deve ser submetida às Alfândegas.

CAPÍTULO V  
Regime de Tributação dos Combustíveis

Artigo 36.º Incidência
1. O presente regime de tributação aplica-se aos tipos de combustíveis, abran-
gidos pelos códigos do SH 27.10 e 27.11, constantes da tabela anexa ao presente 
Código, e que dele é parte integrante, nomeadamente:

a) a gasolina auto;
b) a gasolina de aviação (AVGAS);
c) os carboreatores (Jet Fuel);
d) o gasóleo;
e) o fuel oil;
f) a mistura de Gases de Petróleo Liquefeito (GLP) destinado ao uso domés-

tico;
g) o gás Natural Veicular (GNV) destinado a ser utilizado como combustível au-

tomóvel;
h) o querosene (petróleo de iluminação).

2. A receita proveniente do imposto incidente sobre os produtos constantes do nú-
mero 1 do presente artigo reverte a favor do Orçamento do Estado e dos Sectores 

ARTIGO 34.º 

ARTIGO 35.º 

ARTIGO 36.º 
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de estradas, transportes e energia nas proporções de 20%, 70%, 5% e 5%, res-
pectivamente.

Artigo 37.º Sujeitos passivos
1. São sujeitos passivos do Imposto sobre Consumos Específicos as pessoas sin-
gulares ou colectivas que procedam à introdução no consumo os produtos referi-
dos no artigo 36.º do presente Código.
2. São, ainda, considerados sujeitos passivos do Imposto sobre Consumos Espe-
cíficos:

a) o detentor, no caso de detenção para fins comerciais;
b) o arrematante, no caso da venda judicial ou em processo administrativo.

Artigo 38.º Taxas
1. As taxas a aplicar neste regime são as que constam da tabela anexa ao pre-
sente Código e que dele é parte integrante.
2. As taxas específicas aplicam-se, multiplicando o valor da taxa pelas quantida-
des na unidade de tributação em litros previstos.

Artigo 39.º Taxas reduzidas
Beneficia de redução em 50% da taxa do Imposto sobre Consumos Específicos, o 
gasóleo que, comprovadamente, nos termos a regulamentar, seja usado:

a) na agricultura mecanizada;
b) na indústria mineira;
c) na navegação marítima de cabotagem e transporte aéreo de carga desti-

nada ao auxílio e apoio de emergência (desastres naturais e outros devida-
mente definidos);

d) na pesca industrial, semi-industrial e artesanal.

Artigo 40.º Liquidação e pagamento
Os sujeitos passivos devem proceder à liquidação do Imposto sobre Consumos Es-
pecíficos relativo à introdução no consumo, com base na respectiva declaração, a 
qual deve ser submetida às Alfândegas até ao dia 20 do mês seguinte.

CAPÍTULO VI  
Regime de Tributação dos Veículos Automóveis

Artigo 41.º Incidência
1. O Imposto sobre Consumos Específicos incide sobre os veículos automóveis 
ligeiros de passageiros, incluindo os de uso misto, de corridas e outros principal-
mente concebidos para o transporte de pessoas, com exclusão das autocaravanas, 
admitidos ou importados, incluindo os montados ou fabricados na República de 
Moçambique e que se destinem a ser aqui matriculados.
2. Estão abrangidos pelo disposto no número 1 do presente artigo, os veículos a 
todo-o-terreno, os veículos automóveis ligeiros de mercadorias derivados de li-
geiros de passageiros, os furgões ligeiros de passageiros e os motociclos, com ou 
sem carro, de cilindrada superior a 250 centímetros cúbicos.
3. São ainda sujeitos ao Imposto sobre Consumos Específicos, os veículos auto-
móveis ligeiros:

ARTIGO 37.º 

ARTIGO 38.º 

ARTIGO 39.º 

ARTIGO 40.º 

ARTIGO 41.º 
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a) para os quais se pretenda atribuição de nova matrícula, após cancelamento 
da matrícula inicial junto da instituição competente, tenham estes sido ou 
não objecto de transformação;

b) que, após a sua importação ou admissão, sejam objecto de alteração da ci-
lindrada do motor, mudança de elementos estruturais ou de transformação 
de veículos de mercadorias para veículos de passageiros ou de passageiros 
e de carga;

c) que deixem de beneficiar de qualquer regime especial de isenção e sejam 
por esse facto introduzidos no território nacional.

4. Os veículos automóveis a que se referem os números 1, 2 e 3 do presente re-
gime de tributação são os constantes da tabela anexa ao presente Código, que 
dele é parte integrante.
5. Nos casos previstos na alínea b), do número 3 do presente artigo, a obrigação 
tributária verifica-se:

a) no momento da alteração da cilindrada do motor, implicando o pagamento 
do montante que resulte da diferença entre o Imposto sobre Consumos Es-
pecíficos a liquidar, tendo em conta os anos de uso do veículo, e o Imposto 
sobre Consumos Específicos pago no momento da sua entrada no consumo;

b) no momento da mudança de chassis e implica o pagamento da totalidade de 
Imposto sobre Consumos Específicos.

Artigo 42.º Natureza do imposto
O imposto incidente sobre os veículos automóveis a que se refere o artigo 41.º do 
presente Código é variável em função do ano do primeiro registo, do tipo de veículo 
e respectivo escalão de cilindrada e determinável de acordo com a descrição cons-
tante da tabela anexa ao presente Código.

Artigo 43.º Isenções
Estão isentos de Imposto sobre Consumos Específicos, no momento da sua impor-
tação ou admissão:

a) os veículos destinados ao serviço de incêndio adquiridos pelas associações 
e corporações de bombeiros, mediante apresentação de declaração emitida 
pelos serviços competentes;

b) os veículos importados para o serviço de ambulância devidamente licencia-
dos pela entidade competente;

c) os veículos adquiridos pelas forças militares, paramilitares ou de segurança 
pública, quando destinados exclusivamente ao exercício de poderes de auto-
ridade da República de Moçambique.

Artigo 44.º Taxas
1. As taxas do Imposto sobre Consumos Específicos aplicáveis aos veículos auto-
móveis são as constantes da tabela anexa ao presente Código.
2. As taxas específicas aplicam-se por unidade.
3. Quando, para determinado bem, estiverem previstas taxas ad valorem e especí-
ficas, aplica-se a que resultar em maior valor de imposto.

ARTIGO 42.º 

ARTIGO 43.º 

ARTIGO 44.º 
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CAPÍTULO VII  
Disposições Finais

Artigo 45.º Penalidades
Sem prejuízo de qualquer responsabilidade civil ou criminal, o incumprimento das 
regras estabelecidas no presente Código, é considerado infracção tributária puní-
vel, nos termos da legislação fiscal e aduaneira, aplicáveis.

ARTIGO 45.º 
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ANEXO I 
Glossário

Para efeitos do presente Código, considera-se:

A
Admissão de veículos – a entrada no consumo interno de veículos automóveis 
existentes no território nacional sob regimes especiais de tributação, incluindo os 
fabricados na República de Moçambique e que se destinem à matrícula definitiva.

E
Exportação de veículos – a saída definitiva do território nacional com destino a um 
país estrangeiro.

F
Furgões ligeiros de passageiros – os veículos automóveis ligeiros de passageiros, 
de lotação máxima de 9 lugares, incluindo o condutor, com uma altura interior 
igual ou superior a 120 centímetros e um peso bruto superior a 2500 quilos.

I
Importação de bens – entrada de bens em território nacional ou, quando se trate 
de bens sob regime especial que implique a suspensão de pagamento do imposto, 
o momento em que os mesmos mudem desse regime para o regime geral.
Importação de veículos – a entrada em território nacional de veículos automóveis 
originários do estrangeiro, nos termos da legislação aduaneira.

M
Matrículas definitivas – as atribuídas a veículos que tenham sido adquiridos nas 
condições gerais de tributação no território nacional ou as que sejam assim consi-
deradas pela legislação especial em vigor.

V
Veículos a todo-o-terreno – os automóveis ligeiros que reúnam as características 
definidas pelos Serviços de Viação.
Veículos automóveis ligeiros de mercadorias – os que sejam de cabina simples 
ou dupla de lotação máxima de 7 lugares, incluindo o condutor, de caixa aberta ou 
de chassis-cabina, e os furgões ligeiros de caixa fechada de lotação máxima de 
3 lugares, incluindo o condutor, com uma altura interior igual ou superior a 120 
centímetros e um peso bruto superior a 2500 quilos, desde que não sejam consi-
derados automóveis ligeiros de passageiros ou de uso misto.
Veículos automóveis ligeiros de mercadorias derivados de ligeiros de passagei-
ros – os que tenham uma antepara inamovível, que separe totalmente o espaço 
destinado ao condutor e passageiros do destinado às mercadorias, devendo a 
caixa de carga ter um estrado contínuo.
Veículos automóveis ligeiros de uso misto – os automóveis com lotação até 9 lu-
gares, incluindo o condutor, e que reúnam as seguintes características: 

i) O interior pode utilizar-se, sem modificação da estrutura, tanto para o 
transporte de pessoas como de mercadorias; 

ii) Possuam bancos escamoteáveis ou amovíveis e vidros laterais, porta 
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lateral ou traseira e acabamentos interiores idênticos ou semelhantes 
aos dos veículos automóveis para transporte de pessoas.
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ANEXO II 
Tabela de taxas do Imposto sobre Consumos Específicos – ICE

Código Designação das Mercadorias
Advalo  

rem
(%)

Taxa  
2023
(MT)

Taxa  
2024
(MT)

Taxa  
2025
(MT)

20.09 Sumo (sucos) de fruta (incluindo 
os mostos de uvas e a água de 
coco) ou de Produtos hortícolas, 
não fermentados, sem adição 
de álcool, mesmo com adição de 
açúcar ou de outros edulcorantes.

Sumo (suco) de laranja:

2009.12.00 – Não congelado, com valor Brix 
não superior a 20

0,0093/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0095/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0099/g de 
Aç.Cont.100 ml

2009.19.00 – Outros 0,0093/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0095/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0099/g de 
Aç.Cont.100 ml

Sumo (suco) de toranja; sumo (suco) 
de pomelo:

2009.21.00 – De valor Brix não superior a 20 0,0093/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0095/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0099/g de 
Aç.Cont.100 ml

2009.29.00 – Outros 0,0093/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0095/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0099/g de 
Aç.Cont.100 ml

Sumo (suco) de qualquer outro 
citrino (cítro):

2009.31.00 – Com valor Brix não superior a 20 0,0093/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0095/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0099/g de 
Aç.Cont.100 ml

2009.39.00 – Outros 0,0093/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0095/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0099/g de 
Aç.Cont.100 ml

Sumo (suco) de ananás (abacaxi):

2009.41 – Com valor Brix não superior a 20:

2009.41.90 – Outros 0,0093/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0095/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0099/g de 
Aç.Cont.100 ml

2009.49.00 – Outros 0,0093/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0095/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0099/g de 
Aç.Cont.100 ml

Sumo (suco) de tomate:

2009.50.90 – Outro 0,0093/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0095/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0099/g de 
Aç.Cont.100 ml

Sumo (suco) de uva (incluindo o 
mosto de uvas):

2009.61 – Com valor Brix não superior a 30:

2009.61.90 – Outros 0,0093/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0095/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0099/g de 
Aç.Cont.100 ml

2009.69.00 – Outros 0,0093/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0095/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0099/g de 
Aç.Cont.100 ml

Sumo (suco) de maçã:

– Com valor Brix não superior a 20:

2009.71.90 – Outros 0,0093/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0095/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0099/g de 
Aç.Cont.100 ml

2009.79.00 – Outros 0,0093/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0095/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0099/g de 
Aç.Cont.100 ml

Sumo (suco) de qualquer outra fruta 
ou produto hortícola:

2009.80.90 – Outros 0,0093/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0095/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0099/g de 
Aç.Cont.100 ml
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Código Designação das Mercadorias
Advalo  

rem
(%)

Taxa  
2023
(MT)

Taxa  
2024
(MT)

Taxa  
2025
(MT)

2009.81.00
– Sumo (suco) de airela vermelha 
(Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 
oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

0,0093/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0095/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0099/g de 
Aç.Cont.100 ml

2009.89.00 – Outros 0,0093/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0095/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0099/g de 
Aç.Cont.100 ml

2009.90.00 – Misturas de sumos (sucos) 0,0093/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0095/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0099/g de 
Aç.Cont.100 ml

21.06
Preparações alimentícias não 
especificadas nem compreendidas 
em outras posições.

2106.90.11

– Preparações composta em 
pó, adicionados de açúcar ou de 
edulcorantes, para fazer bebidas 
não alcoólicas

0,0135/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0137/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0140/g de 
Aç.Cont.100 ml

2106.90.13

– Xaropes e concentrados de 
açúcar, aromatizados ou adicionado 
de edulcorantes para fazer bebidas 
não alcoólicas

0,0135/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0137/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0140/g de 
Aç.Cont.100 ml

2106.90.40

– Produto composto destinado ao 
consumo humano. contendo alguns 
dos seguintes micronutrientes, 
vitaminas, biotina, proteínas, 
selénio, etc., para o crescimento 
de Cabelo

15% 

2106.90.50

– Produto composto destinado ao 
consumo humano, contendo alguns 
dos seguintes micronutrientes: 
Alfa-globulina, beta-globulina, 
maltodextrina, albumina, creatina, 
Vitaminas, etc., destinados a ganho 
de massa muscular

20%

22.02

Águas, incluindo as águas 
minerais e as águas gaseificadas, 
adicionadas de açúcar ou 
de outros edulcorantes ou 
aromatizadas e outras bebidas não 
alcoólicas, excepto sumos (sucos) 
de fruta ou de produtos hortícolas, 
da posição 20.09.

2202.99.10 – Refrigerantes 0,0133/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0140/g de 
Aç.Cont.100 ml

0,0147/g de 
Aç.Cont.100 ml

2202.99.90 – Outras 1,5/Litro 1,75/Litro 1,99/Litro

22.03 Cervejas:

2203.00.10 – De malte 465/Litro Alc. 
100%

470/Litro Alc. 
100%

475/Litro Alc. 
100%

2203.00.50
– Com incorporação de pelo menos 
50% de cereais ou de tubérculos e 
30% ou mais de malte

360/Litro Alc. 
100%

417/Litro Alc. 
100%

475/Litro Alc. 
100%

2203.00.60 – Opacas, com menos 10% de 
malte 5,00/Litro 5,25/Litro 5,50/Litro

2203.00.90 – Outras 465/Litro Alc. 
100%

470/Litro Alc. 
100%

475/Litro Alc. 
100%

22.04

Vinhos de uvas frescas, incluindo 
os vinhos enriquecidos com álcool; 
Mostos de uvas, excluídos os da 
posição N.º 20.09.

2204.10.00 – Vinhos espumantes e vinhos 
espumosos

610/Litro Alc. 
100%

614/Litro Alc. 
100%

619/Litro Alc. 
100%

Outros vinhos; mostos de uvas cuja 
fermentação tenha sido impedida ou 
interrompida por adição de álcool:
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Código Designação das Mercadorias
Advalo  

rem
(%)

Taxa  
2023
(MT)

Taxa  
2024
(MT)

Taxa  
2025
(MT)

2204.21.00 – Em recipientes de capacidade não 
sup. a 2 litros

610/Litro Alc. 
100%

614/Litro Alc. 
100%

619/Litro Alc. 
100%

2204.22.00
– Em recipientes de capacidade 
superior a 2 l, mas não superior 
a 10l

610/Litro Alc. 
100%

614/Litro Alc. 
100%

619/Litro Alc. 
100%

2204.29 – Outros:

2204.29.10

– Bebidas do tipo vinho, obtidas 
pela simples diluição de álcool 
e adição de aromas, essências, 
extractos de uvas, concentrados, 
corantes e conservantes

465/Litro Alc. 
100%

467/Litro Alc. 
100%

470/Litro Alc. 
100%

2204.29.90 – Outros 610/Litro Alc. 
100%

614/Litro Alc. 
100%

619/Litro Alc. 
100%

22.05
Vermutes e outros vinhos de uvas 
frescas aromatizados por plantas 
ou substâncias aromáticas.

2205.10.00 – Em recipientes de capacidade não 
superior a 2 litros

610/Litro Alc. 
100%

614/Litro Alc. 
100%

619/Litro Alc. 
100%

2205.90.00 – Outros 610/Litro Alc. 
100%

614/Litro Alc. 
100%

619/Litro Alc. 
100%

2206.00.00

Outras bebidas fermentadas 
(sidra, perada, hidromel, por 
exemplo); misturas de bebidas 
fermentadas e mistura de bebidas 
fermentadas com bebidas não 
alcoólicas, não especificadas 
nem compreendidas em outras 
posições da nomenclatura.

465/Litro Alc. 
100%

470/Litro Alc. 
100%

475/Litro Alc. 
100%

22.07

Álcool etílico não desnaturado, 
com um teor alcoólico em volume 
igual ou superior a 80% vol; 
álcool etílico e aguardentes, 
desnaturados, com qualquer teor 
alcoólico.

2207.10
Álcool etílico não desnaturado, com 
um teor alcoólico em volume igual ou 
superior a 80% vol:

2207.10.90 – Para outros fins 75% 580/Litro Alc. 
100%

590/Litro Alc. 
100%

600/Litro Alc. 
100%

2207.20.00
– Álcool etílico e aguardentes, 
desnaturados, com qualquer teor 
alcoólico

75% 450/Litro Alc. 
100%

455/Litro Alc. 
100%

460/Litro Alc. 
100%

22.08

Álcool etílico não desnaturado, 
com teor alcoólico em volume, 
inferior a 80% vol; aguardentes, 
licores e outras bebidas 
espirituosas.

2208.20.00 – Aguardentes de vinho ou de 
bagaço de uvas

455/Litro Alc. 
100%

457/Litro Alc. 
100%

460/Litro Alc. 
100%

2208.30.00 – Uísques 455/Litro Alc. 
100%

457/Litro Alc. 
100%

460/Litro Alc. 
100%

2208.40.00 – Rum e tafiá 455/Litro Alc. 
100%

457/Litro Alc. 
100%

460/Litro Alc. 
100%

2208.50.00 – Gin e genebra 455/Litro Alc. 
100%

457/Litro Alc. 
100%

460/Litro Alc. 
100%

2208.60.00 – Vodka 455/Litro Alc. 
100%

457/Litro Alc. 
100%

460/Litro Alc. 
100%

2208.70.00 – Licores 455/Litro Alc. 
100%

457/Litro Alc. 
100%

460/Litro Alc. 
100%

– Outros:
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Código Designação das Mercadorias
Advalo  

rem
(%)

Taxa  
2023
(MT)

Taxa  
2024
(MT)

Taxa  
2025
(MT)

2208.90.10
– Bebidas alcoólicas cujo teor 
alcoólico não seja superior a 8,5% 
vol

423/Litro Alc. 
100%

427/Litro Alc. 
100%

435/Litro Alc. 
100%

2208.90.20

– Bebidas do tipo espirituosas 
cujo teor alcoólico seja igual ou 
superior a 8,5% vol. obtida por 
simples diluição de álcool etílico 
e adição de aromas, essências, 
extractos concentrados, corantes e 
conservantes

275/Litro Alc. 
100%

277/Litro Alc. 
100%

280/Litro Alc. 
100%

2208.90.90 – Outras 455/Litro Alc. 
100%

457/Litro Alc. 
100%

460/Litro Alc. 
100%

Preparações do tipo utilizado na 
alimentação de animais.

2309.10.00
– Alimentos para cães e gatos, 
acondicionados para a venda a 
retalho

20%

2309.90.10 – Alimentos para cães e gatos 
acondicionados a grosso 20%

2309.90.20
– Misturas a base proteica, a partir 
de ração de aves para alimentação 
de cães e gatos

10%

24.02
Charutos, cigarrilhas e 
cigarros, de tabaco  ou dos seus 
sucedâneos.

2402.10.00 – Charutos e cigarrilhas contendo 
tabaco 75% 510/kg 530/kg 550/kg

2402.20.00 – Cigarros contendo tabaco – 500/mil Unid 520/mil Unid 540/mil Unid

2402.90.00 – Outros 75% 550/kg 570/kg 590/kg

24.03

Outros produtos de tabaco e 
sucedâneos, manufacturados; 
tabaco “homogeneizado” ou 
“reconstituído”; extractos e 
molhos de tabaco.

2403.10.00
– Tabaco para fumar, mesmo 
contendo sucedâneos de tabaco, 
em qualquer proporção

75% 600/kg 620/kg 640/kg

2403.11.00
– Tabaco para cachimbo de água 
(narguilé) mencionado na Nota de 
subposição 1 do presente Capítulo

75% 600/kg 620/kg 640/kg

2403.19.00 – Outros 75% 600/kg 620/kg 640/kg

2403.91.00 – Tabaco “homogeneizado” ou 
“reconstituído” 75% 600/kg 620/kg 640/kg

2403.99.00 – Outros 75% 600/kg 620/kg 640/kg

24.04

Produtos que contenham tabaco, 
tabaco reconstituído, nicotina 
ou sucedâneos do tabaco ou de 
nicotina, destinados à inalação 
sem combustão; outros produtos 
que contenham nicotina 
destinados à absorção da nicotina 
pelo corpo humano.

Produtos destinados à inalação sem 
combustão:

2404.11.00 – Que contenham tabaco ou tabaco 
reconstituído 75%

2404.12 Outros, que contenham nicotina:
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Código Designação das Mercadorias
Advalo  

rem
(%)

Taxa  
2023
(MT)

Taxa  
2024
(MT)

Taxa  
2025
(MT)

2404.12.10

– Cartuchos e recargas carregadas 
para cigarros electrónicos 
e preparações para uso em 
cartuchos e recargas para cigarros 
electrónicos

75%

2404.12.90 – Outros 75%

2404.19.00 – Outros 75%

Outros:

2404.91 – Para aplicação oral:

2404.91.10
– Produtos que contenham 
nicotina, destinados a ajudar a 
cessão do uso de tabaco

40%

2404.91.90 – Outros 40%

2404.92.00 – Para aplicação percutânea 40%

2404.99.00 – Outros 40%

27.10

Óleos de petróleo ou de 
minerais betuminosos, excepto 
óleos brutos; preparações não 
especificadas nem compreendidas 
noutras posições, que contenham, 
como constituintes básicos, 
70% ou mais, em peso, de óleos 
de Petróleo ou de minerais 
betuminosos, resíduos de óleos.

2710.12 Óleos leves e preparações:

– Destinados a outros usos:

– Essências especiais:

2710.12.29 – Outras 0,51/Litro 0,51/Litro 0,51/Litro

– Gasolinas para motor:

2710.12.31 – Gasolinas de aviação 4,67/Litro 4,67/Litro 4,67/Litro

2710.12.39 – Outras 7.71/Litro 7,71/Litro 7,71/Litro

2710.12.40 – Carboreatores (jetfuel) 1,02/Litro 1,02/Litro 1,02/Litro

2710.12.90 – Outros óleos leves 1,02/Litro 1,02/Litro 1,02/Litro

– Querosene:

2710.19.21 – Carboreatores (jetfuel) 1.02/Litro 1,02/Litro 1,02/Litro

2710.19.25 – Destinado a iluminação Livre Livre Livre

2710.19.29 – Outros 1,02/Litro 1,02/Litro 1,02/Litro

– Gasóleo:

2710.19.39 – Destinado a outros usos 4.27/Litro 4,27/Litro 4,27/Litro

– Fuelóleo:

2710.19.45 – Destinado a outros usos 0,75/Litro 0,75/Litro 0,75/Litro

27.11 Gás de petróleo e outros 
hidrocarbonetos gasosos.

– Liquefeitos:

2711.11.00 – Gás Natural 0,35/Kg 0,35/Kg 0,35/Kg

2711.12.00 – Butanos 0,66/Kg 0,66/Kg 0,66/Kg

2711.13.00 – Propanos 0,66/Kg 0,66/Kg 0,66/Kg

2711.19.10
– Misturas de gases de petróleo 
liquefeito (GLP), destinado ao uso 
doméstico

0,66/Kg 0,66/Kg 0,66/Kg

2711.29.10
– Gás natural veicular (GNL), 
destinado a ser utilizado como 
combustível automóvel

Livre Livre Livre

3303.00.00 Perfumes e águas-de-colónia. 20%



41

Descarregue gratuitamente actualizações legislativas online em www.pluraleditores.co.mz

Legislação Fiscal, 2.ª Edição – Col. Legislação. Janeiro de 2023 ABC09096.21

✁

20  

Código Designação das Mercadorias
Advalo  

rem
(%)

Taxa  
2023
(MT)

Taxa  
2024
(MT)

Taxa  
2025
(MT)

33.04

Produtos de beleza ou de 
maquilhagem preparados e 
preparações para conservação 
ou cuidados da pele (excepto 
medicamentos), incluindo as 
preparações anti-solares e os 
bronzeadores; preparações 
paramanicuros e pedicuros.

3304.10.00 – Produtos de maquilhagem para 
os lábios 10%

3304.20.00 – Produtos de maquilhagem para 
os olhos 10%

3304.30.00 – Preparações para manicuros e 
pedicuros 10%

– Outros:

3304.91 – Pós, incluindo os compactos:

3304.91.10 – Pós para bebés Livre Livre Livre Livre

3304.91.90 – Outros 10%

3304.99.10 – Vaselina acondicionada para 
venda a retalho 10%

3304.99.20 – Loções para Pele 10%

3304.99.30 – Glycerina 10%

3304.99.90 – Outros 15%

33.05 Preparações capilares.

3305.10.00 – Champôs 10%

3305.20.00
– Preparações para ondulação ou 
alisamento, permanentes, dos 
cabelos

15%

3305.30.00 – Lacas para o cabelo 15%

3305.90.00 – Outras 20%

33.07

Preparações para barbear 
(antes, durante ou após), 
desodorizantes corporais, 
preparações para banhos, 
depilatórios, outros produtos 
de perfumaria ou de toucador 
preparados e outras preparações 
cosméticas, não especificados 
nem compreendidos em outras 
posições; desodorizantes de 
ambiente, preparados, mesmo 
não perfumados, com ou sem 
propriedades desinfectantes.

3307.30.00 – Sais perfumados e outras 
preparações para banhos 20%

Preparações para perfumar ou para 
desodorizar ambientes, incluindo 
as preparações odoríferas para 
cerimónias religiosas:

3307.41.00
– Agarbate e outras preparações 
odoríferas que actuem por 
combustão

10%

3307.49.00 – Outras 10%

3307.90.00 – Outros 15%

36.04

Fogos-de-artifício, foguetes de 
sinalização ou contra o granizo e 
semelhantes, bombas, petardos e 
outros artigos de pirotecnia.
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3604.10.00 – Fogos de artifício 20%

3604.90.00 – Outros 20%

39.23

Artigos de transporte ou de 
embalagem, de plásticos; 
rolhas, tampas, cápsulas e 
outros dispositivos para fechar 
recipientes, de plásticos.

3923.29 – De outros plásticos:

3923.29.20 – Cuja a espessura seja igual ou 
superior a 30 micrómetros 100/kg 102/kg 105/kg

3923.30 – Garrafões, garrafas, frascos e 
artigos semelhantes:

3923.30.30 – De tereftalato de polietileno (PET) 25/kg 27/kg 30/kg

3923.90.90 – Outros 25/kg 27/kg 30/kg

43.03
Vestuário, seus acessórios e 
outros artefactos de peles com 
pêlo.

4303.10.00 – Vestuário e seus acessórios 20%

4303.90.00 – Outros 20%

4304.00.00 – Peles com pêlo, artificiais, e suas 
obras 20%

67.02

Flores, folhagem e frutos, 
artificiais, e suas partes; artigos 
confeccionados com flores, 
folhagem e frutos, artificiais.

6702.10.00 – De plástico 20%

6702.90.00 – De outras matérias 20%

6703.00.00

Cabelo disposto no mesmo 
sentido, adelgaçado, branqueado 
ou preparado de outro modo; lã, 
pêlos e outras matérias têxteis, 
preparados para fabricação 
de perucas ou de artigos 
semelhantes 

5%

67.04

Perucas, barbas, sobrancelhas, 
pestanas, madeixas e artigos 
semelhantes de cabelo, pêlos ou 
matérias têxteis; outras obras de 
cabelo não nem compreendidas 
noutras posições.

– De matérias têxteis sintéticas:

6704.11.00 – Perucas completas 10%

6704.19.00 – Outros 15%

6704.20.00 – De cabelo 15%

6704.90.00 – De outras matérias 10%

71.01

Pérolas naturais ou cultivadas, 
mesmo trabalhadas ou 
combinadas, mas não enfiadas, 
nem montadas, nem engastadas; 
pérolas naturais ou cultivadas, 
não combinadas, enfiadas 
temporariamente para facilidade 
de transporte.

7101.10.00 – Pérolas naturais 30%

– Pérolas cultivadas:

7101.21.00 – Em bruto 30%

7101.22.00 – Trabalhadas 30%
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71.02
Diamantes, mesmo trabalhados, 
mas não montados nem 
engastados.

7102.10.00 – Não seleccionados 30%

Não industriais:

7102.31.00 – Em bruto ou simplesmente 
serrados, clivados ou desbastados 30%

7102.39.00 – Outros 30%

71.03

Pedras preciosas (excepto 
diamantes) ou semipreciosas, 
mesmo trabalhadas ou 
combinadas, mas não enfiadas, 
nem montadas, nem engastadas; 
pedras preciosas (excepto 
diamantes) ou semipreciosas, 
não combinadas, enfiadas 
temporariamente para facilidade 
de transporte.

7103.10.00 – Em bruto ou simplesmente 
serradas ou desbastadas 30%

Trabalhadas de outro modo:

7103.91.00 – Rubis, safiras e esmeraldas 30%

7103.99.00 – Outras 30%

71.04

Pedras sintéticas ou 
reconstituídas, mesmo 
trabalhadas ou combinadas, mas 
não enfiadas, nem montadas, nem 
engastadas; pedras sintéticas ou 
reconstituídas, não combinadas, 
enfiadas temporariamente para 
facilidade de transporte.

7104.10.00 – Quartzo piezoeléctrico 30%

Outras, em bruto ou simplesmente 
serradas ou desbastadas:

7104.21.00 – Diamantes 30%

7104.29.00 – Outras 30%

– Outras

7104.91.00 – Diamantes 30%

7104.99.00 – Outras 30%

7107.00.00
– Metais comuns folheados ou 
chapeados de prata, em formas 
brutas ou semi-manufacturadas

30%

71.08
Ouro (incluindo o ouro 
platinado), em formas brutas ou 
semimanufacturadas, ou em pó.

Para usos não monetários:

7108.11.00 – Pó 30%

7108.12.00 – Em outras formas brutas 30%

7108.13.00 – Em outras formas  
semi-manufacturadas 30%

7109.00.00

– Metais comuns ou prata, 
folheados ou chapeados de ouro, 
em formas brutas ou  
semi-manufacturadas

30%

71.10 Platina, em formas brutas ou 
semi-manufacturadas, ou em pó.

Platina:
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7110.11.00 – Em formas brutas ou em pó 30%

7110.19.00 – Outras 30%

Paládio:

7110.21.00 – Em formas brutas ou em pó 30%

7110.29.00 – Outras 30%

Ródio:

7110.31.00 – Em formas brutas ou em pó 30%

7110.39.00 – Outras 30%

Irídio, ósmio e ruténio:

7110.41.00 – Em formas brutas ou em pó 30%

7110.49.00 – Outras 30%

7111.00.00

– Metais comuns, prata ou ouro, 
folheados ou chapeados de platina, 
em formas brutas ou semi-
manufacturadas

30%

71.13

Artefactos de joalharia e suas 
partes, de metais preciosos ou de 
metais folheados ou chapeados de 
metais preciosos.

De metais preciosos, mesmo 
revestidos, folheados ou chapeados, 
de metais preciosos:

7113.11.00
– De prata, mesmo revestida, 
folheada ou chapeada, de outros 
metais preciosos

30%

7113.19.00
– De outros metais preciosos, 
mesmo revestidos, folheados ou 
chapeados de metais preciosos

30%

7113.20.00 – De metais comuns folheados ou 
chapeados de metais preciosos 30%

71.14

Artefactos de ourivesaria e suas 
partes, de metais preciosos ou de 
metais folheados ou chapeados de 
metais preciosos.

De metais preciosos, mesmo 
revestidos, folheados ou chapeados, 
de metais preciosos:

7114.11.00
– De prata, mesmo revestida, 
folheada ou chapeada, de outros 
metais preciosos

30%

7114.19.00
– De outros metais preciosos, 
mesmo revestidos, folheados ou 
chapeados de metais preciosos

30%

7114.20.00 – De metais comuns folheados ou 
chapeados de metais preciosos 30%

71.15
Outras obras de metais preciosos 
ou de metais folheados ou 
chapeados de metais preciosos.

7115.90.00 – Outras 30%

71.16

Obras de pérolas naturais ou 
cultivadas, de pedras preciosas ou 
semipreciosas, pedras sintéticas 
ou reconstituídas.

7116.10.00 – De pérolas naturais ou cultivadas 30%

7116.20.00
– De pedras preciosas ou 
semipreciosas, ou de pedras 
sintéticas ou reconstituídas

30%
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71.17 Bijutarias

De metais comuns, mesmo 
prateados, dourados ou platinados: 

7117.11.00 – Botões de punho e outros botões 10%

7117.19.00 – Outras 10%

7117.90.00 – Outras 10%

71.18 Moedas

7118.10.00 – Moedas sem curso legal, excepto 
de ouro 10%

7118.90.00 – Outras 10%

85.17

Aparelhos telefónicos, incluindo 
os telefones inteligentes 
(smartphones) e outros telefones 
para redes celulares ou para 
outras redes sem fio; outros 
aparelhos para emissão, 
transmissão ou recepção de 
voz, imagens ou outros dados, 
incluindo os aparelhos para 
comunicação em redes por fio ou 
redes sem fio (tal como uma rede 
local (LAN) ou uma rede de longa 
distância (área estendida*) (WAN), 
excepto os aparelhos das posições 
84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28.

Aparelhos telefónicos, incluindo os 
telefones inteligentes (smartphones) 
e outros telefones para redes 
celulares ou para outras redes 
sem fio:

8517.13.00 – Telefones inteligentes 
(smartphones) 5%

8517.62.20 – Relógios inteligentes (smart 
watch) 5%

85.28

Monitores e projectores, que não 
incorporem aparelho receptor de 
televisão; aparelhos receptores 
de televisão, mesmo que 
incorporem um aparelho receptor 
de radiodifusão ou um aparelho de 
gravação ou de reprodução de som 
ou de imagens.

Aparelhos receptores de televisão, 
mesmo que incorporem um 
aparelho receptor de radiodifusão 
ou um aparelho de gravação ou de 
reprodução de som ou de imagens: 

8528.72 – Outros a cores (policromo):

8528.72.10 – De dimensão não superior a 46 
Polegadas Livre

8528.72.90 – Outros 5%

85.43

Máquinas e aparelhos eléctricos 
com função própria, não 
especificados nem compreendidos 
noutras posições do presente 
capítulo.

8543.40.00

– Cigarros electrónicos e 
dispositivos de vaporização 
eléctricos de uso 
pessoal semelhantes

75%
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87.02
Veículos automóveis para 
transporte de dez pessoas ou 
mais, incluindo o condutor.

Nota: A lotação do veículo é fixada 
pelas especificações do fabricante 
e catálogo do modelo, não sendo 
considerada qualquer alteração 
operada no veículo para efeitos 
aduaneiros.

8702.10
– Com motor de pistão de ignição 
por compressão (diesel ou semi-
diesel):

8702.10.10 – Com tracção às quatro rodas, 
novos e usados até 5 (Cinco) anos 25%

8702.10.20 – Com tracção às quatro rodas, 
usados com mais de 5 (Cinco) anos 30% 450 000/unid 452 000/unid 455 000/unid

8702.20.00

– Equiparados para propulsão, 
simultaneamente, com um 
motor de pistão de ignição por 
compressão (diesel ou semidiesel) 
e um motor eléctrico

30%

8702.30.00

– Equiparados para propulsão, 
simultaneamente, com um motor 
de  pistão alternativo de ignição 
por faísca (centelha) e um motor 
eléctrico

30%

8702.40.00 – Unicamente com motor eléctrico 
para propulsão 30%

8702.90 – Outros:

8702.90.10 – Com tracção às quatro rodas, 
novos e usados até 5 (Cinco) anos 25%

8702.90.20 – Com tracção às quatro rodas, 
usados com mais de 5 (Cinco) anos 30%

8702.90.90 – Outros 30%

87.03

Automóveis de passageiros 
e outros veículos automóveis 
principalmente concebidos 
para o transporte de pessoas 
(excepto os da posição n.º 87.02), 
incluindo os veículos de uso misto 
(stationwagons) e os automóveis 
de corrida.

8703.10

– Veículos especialmente 
concebidos para se deslocarem 
sobre a neve; veículos especiais 
para o transporte de pessoas 
nos campos de golfe e veículos 
semelhantes.

8703.10.10 – Veículos novos e usados até 5 
(Cinco) anos 10%

8703.10.20 – Veículos usados com mais de 5 
(Cinco) anos 15% 60 000/unid 52 000/unid 65 000/unid

– Outros veículos com motor de 
pistão alternativo de ignição por 
faísca (centelha):

8703.21 – De cilindrada não superior a 
1000 cm3:

8703.21.10 – Veículos novos e usados até 5 
(Cinco) anos Livre Livre Livre Livre
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8703.21.20 – Veículos usados com mais de 5 
(Cinco) anos 5% 10 000/unid 11 000/unid 12 000/unid

8703.22 – De cilindrada superior a 1000 cm3 
mas não superior a 1500 cm3: 

8703.22.10 – Veículos novos e usados até 5 
(Cinco) anos 5%

8703.22.20 – Veículos usados com mais de 5 
(Cinco) anos 10% 13 000/unid 14 000/unid 15 000/unid

– De cilindrada superior a 1500 cm3 
mas não superior a 3000 cm3:

8703.23.30 – Outros Veículos novos e usados 
até 5 (Cinco) anos 25%

8703.23.90 – Outros Veículos usados com mais 
de 5 (Cinco) anos 30% 70 000/unid 72 000/unid 75 000/unid

– De cilindrada superior a 
3000 cm3:

8703.24.30 – Outros Veículos novos e usados 
até 5 (Cinco) anos 25%

8703.24.90 – Outros Veículos usados com mais 
de 5 (Cinco) anos 30% 140 000/unid 142 000/unid 145 000/unid

Outros veículos, com motor de pistão 
de ignição por compressão (diesel e 
semi-diesel):

8703.31 – De cilindrada não superior a 
1500 cm3:

8703.31.10 – Veículos novos e usados até 5 
(Cinco) anos 5%

8703.31.20 – Veículos usados com mais de 5 
(Cinco) anos 10% 30 000/unid 31 000/unid 32 000/unid

8703.32 – De cilindrada superior a 1500 cm3 
mas não superior a 2500 cm3:

8703.32.30 – Outros Veículos novos e usados 
até 5 (Cinco) anos 25%

8703.32.90 – Outros Veículos usados com mais 
de 5 (Cinco) anos 30% 105 000/unid 107 000/unid 109 000/unid

8703.33 – De cilindrada superior a 
2 500 cm3:

8703.33.30 – Outros Veículos novos e usados 
até 5 (Cinco) anos 25%

8703.33.90 – Outros Veículos usados com mais 
de 5 (Cinco) anos 30% 105 000/unid 107 000/unid 109 000/unid

8703.40.00

– Outros veículos, equipados para 
propulsão, simultaneamente, com 
um motor de pistão alternativo 
de ignição por faísca (centelha*) 
e um motor eléctrico, excepto os 
susceptíveis de serem carregados 
por conexão a uma fonte externa de 
energia eléctrica

25%

8703.50.00

– Outros veículos, equipados para 
propulsão, simultaneamente, com 
um motor de pistão de ignição por 
compressão e um motor eléctrico, 
excepto os susceptíveis de serem 
carregados por conexão a uma 
fonte externa de energia eléctrica

30%
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8703.60.00

– Outros veículos, equipados para 
propulsão, simultaneamente, com 
um motor de pistão alternativo 
de ignição por faísca (Centelha) 
e um motor eléctrico, excepto os 
susceptíveis de serem carregados 
por conexão a uma fonte externa de 
energia eléctrica

30%

8703.70.00

– Outros veículos, equipados para 
propulsão, simultaneamente, com 
um motor de pistão de ignição por 
compressão (Diesel ou semi-disiel) 
e um motor eléctrico, excepto os 
susceptíveis de serem carregados 
por conexão a uma fonte externa de 
energia eléctrica

30%

8703.80.00
– Outros veículos, equipados 
unicamente com motor eléctrico 
para propulsão

30%

8703.90 – Outros:

8703.90.10 – Veículos novos e usados até 5 
(Cinco) anos 25%

8703.90.20 – Veículos usados com mais de 5 
(Cinco) anos 30% 150 000/unid 152 000/unid 155 000/unid

87.04 Veículos automóveis param 
transporte de mercadorias.

– Outros, unicamente com motor de 
pistão, de ignição por compressão 
(diesel ou semidiesel):

8704.21
– De peso bruto (em carga 
máxima*) não superior a 5 
toneladas:

8704.21.10
– De cabine dupla e caixa aberta 
c/ cilindrada inferior a 3200 cm3, 
novos e usados até 5 (Cinco) anos

25%

8704.21.20
– De cabine dupla e caixa aberta 
c/ cilindrada inferior a 3200 cm3, 
usados com mais de 5 (Cinco) anos

30% 170 000/unid 172 000/unid 175 000/unid

8704.21.30
– De cabine dupla e caixa aberta 
c/ cilindrada superior a 3200 cm3, 
novos e usados até 5 (Cinco) anos

25%

8704.21.40
– De cabine dupla e caixa aberta 
c/ cilindrada superior a 3200 cm3, 
usados com mais de 5 (Cinco) anos

30% 120 000/unid 122 000/unid 125 000/unid

– Outros, unicamente com motor 
de pistão, de ignição por faísca 
(centelha):

8704.31
– De peso bruto (em carga 
máxima*) não superior a 5 
toneladas:

8704.31.10 – De cabine dupla e caixa aberta, 
novos e usados até 5 (Cinco) anos 25%

8704.31.20 – De cabine dupla e caixa aberta, 
usados com mais de 5 (Cinco) anos 30% 85 000/unid 87 000/unid 90 000/unid

87.11

Motocicletas (incluindo os 
ciclomotores) e outros ciclos 
equipados com motor auxiliar, 
mesmo com carro lateral; carros 
laterais.
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8711.30.00
– Com motor de pistão alternativo 
de cilindrada superior a 250 cm3 
mas não superior a 500 cm3

15%

8711.40.00
– Com motor de pistão alternativo 
de cilindrada superior a 500 cm3 
mas não superior a 800 cm3

30%

8711.50.00 – Com motor de pistão alternativo 
de cilindrada superior a 800 cm3 30%

8711.90.00 – Outras 30%

87.16

Reboques e semi-reboques 
para quaisquer veículos; outros 
veículos não autopropulsores; 
suas partes.

8716.10.00
– Reboques e semi-reboques para 
habitação ou para acampar, do tipo 
caravana

15%

88.01

Balões e dirigíveis; planadores, 
asas voadoras e outros veículos 
aéreos não concebidos para 
propulsão com motor.

8801.00.10 – Planadores e asas voadoras 30%

8801.00.20 – Para o transporte de pessoas 30%

8801.00.30 – Para publicidade 30%

8801.00.90 – Outros 30%

89.03

Iates e outros barcos e 
embarcações de recreio ou de 
desporto; barcos a remos e 
canoas. 

– Outros:

– Barcos insufláveis, mesmo com 
casco rígido:

8903.11.00

– Equipados com um motor ou 
concebidos para comportá-lo, de 
peso sem carga (vazio) sem motor 
não superior a 100 kg

30%

8903.12.00

– Não concebidos para serem 
utilizados com um motor e de peso 
sem carga (vazio) não superior a 
100 kg

30%

8903.19.00 – Outros 30%

– Barcos à vela, excepto os 
insufláveis, mesmo com motor 
auxiliar:

8903.21.00 – De comprimento não superior 
a 7,5 m 25%

8903.22.00 – De comprimento superior a 
7,5 m, mas não superior a 24 m 25%

8903.23.00 – De comprimento superior a 24 m 25%

– Barcos a motor, excepto as 
insufláveis, não equipados com 
motor fora de borda:

8903.31.00 – De comprimento não superior 
a 7,5 m 25%

8903.32.00 – De comprimento superior a 
7,5 m, mas não superior a 24 m 25%

8903.33.00 – De comprimento superior a 24 m 25%

– Outros:
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8903.93.00 – De comprimento não superior 
a 7,5 m 25%

8903.99.00 – Outros 30%

93.02.00.00 Revólveres e pistolas, excepto os 
das posições 93.03 ou 93.04 30%

93.03

Outras armas de fogo e aparelhos 
semelhantes que utilizem 
a deflagração da pólvora 
(por exemplo: espingardas e 
carabinas de caça, armas de fogo 
carregáveis exclusivamente pela 
boca, pistolas lança-foguetes 
e outros aparelhos concebidos 
apenas para lançar foguetes de 
sinalização, pistolas e revólveres 
para tiro sem bala, pistolas 
de êmbolo cativo para abater 
animais, canhões lança-amarras).

9303.10.00 – Armas de fogo carregáveis 
exclusivamente pela boca 30%

9303.20.00
– Outras espingardas e carabinas 
de caça ou de tiro ao alvo, com pelo 
menos um cano liso

30%

9303.30.00 – Outras espingardas e carabinas 
de caça ou de tiro ao alvo 30%

9303.90.00 – Outros 30%

9304.00.00

– Outras armas (por exemplo: 
espingardas, carabinas e pistolas, 
de mola de ar comprimido ou de 
gás, cassetetes), excepto as da 
posição n.º 93.07.

30%

93.06

Bombas, granadas, torpedos, 
minas, mísseis, cartuchos e outras 
munições e projécteis, e suas 
partes, incluindo os zagalotes, 
chumbos de caça e buchas para 
cartuchos.

9306.21.00 – Cartuchos 20%

95.04

Consolas e máquinas de jogos de 
vídeo, jogos de salão, incluindo 
os jogos com motor ou outro 
mecanismo, os bilhares, as mesas 
especiais para jogos de casino 
e os jogos de pinos (balizas*) 
automáticos (boliche), os jogos 
que funcionem por introdução de 
moedas, notas (papéis-moeda), 
cartões de banco, fichas ou por 
outros meios de pagamento.

9504.20.00 – Bilhares de qualquer espécie e 
seus acessórios 20%

9504.30.00

– Outros jogos que funcionem 
por introdução de moedas, notas, 
(papéis-moeda), cartões de banco, 
fichas ou por outros meios de 
pagamento, excepto os jogos 
de pinos (balizas*) automáticos 
(boliche)

20%

9504.40.00 – Cartas de jogar 20%

9504.50.00
– Consolas e máquinas de jogos de 
vídeo, excepto os classificados na  
Subposição 9504.30

20%
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Código Designação das Mercadorias
Advalo  

rem
(%)

Taxa  
2023
(MT)

Taxa  
2024
(MT)

Taxa  
2025
(MT)

9504.90.00 – Outros 20%

97.01

Quadros, pinturas e desenhos, 
feitos inteiramente à mão, excepto 
os desenhos da posição n.º 49.06 
e os artigos manufacturados 
decorados à mão; colagens, 
mosaicos e quadros decorativos 
semelhantes.

– Com mais de 100 anos:

9701.21.00 – Quadros, pinturas e desenhos 30%

9701.22.00 – Mosaicos 30%

9701.29.00 – Outros 30%

– Outros:

9701.91.00 – Quadros, pinturas e desenhos 30%

9701.92.00 – Mosaicos 30%

9701.99.00 – Outros 30%

97.02 Gravuras, estampas e litografias, 
originais.

9702.10.00 – Com mais de 100 anos 30%

9702.90.00 – Outros 30%

97.03
Produções originais de arte 
estatuária ou de escultura, de 
quaisquer materias.

9703.10.00 – Com mais de 100 anos 30%

9703.90.00 – Outros 30%

97.05

Colecções e peças de colecção 
que apresentam um interesse 
arqueológica, etnográfico, 
histórico, zoológico, botânico, 
mineralógico, anatómico, 
paleontológico ou numismático.

9705.10.00

– Colecções e peças de colecção 
que apresentam um interesse 
arqueológico, etnográfico ou 
histórico

30%

– Colecções e peças de colecção 
que apresentam um interesse 
zoológico, botânico, mineralógico, 
anatómico ou paleontológico:

9705.22.00 – Espécies extintas ou ameaçadas 
de extinção, e suas partes 30%

9705.29.00 – Outras 30%

– Colecções e peças de colecção 
que apresentam um interesse 
numismática:

9705.31.00 – Com mais de 100 anos 30%

9705.39.00 – Outras 30%

97.06 Antiguidades com mais de 100 
anos.

9706.10.00 – Com mais de 250 anos 30%

9706.90.00 – Outras 30%
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31Código do Imposto Sobre Consumos Específicos  
    
 

1. Método específico por teor de açúcar: Taxa (ICE) = 0,0133Mt/gr (100 ml) 
ICE = Tx. x teor de açúcar contido em 100 ml x Qdt. (litros)  
Exemplo: 

Qtd. Litros (refresco) = 100cx x 24 unid x 250 ml = 600 000 ml = 600 000ml/1000 ml = 600 Litros. 
Teor de açúcar contido em 100 ml = 10,6 gr /100ml 
ICE = 0,0133Mt/gr. (100 ml) X 10,6 g/(100 ml) x 10 = 1,41 Mt/litro ou 1.41 x 600 L = 845,88 Mt 

2. Método específico por teor de álcool: Taxa (ICE) Cerveja = 423 Mt/Litro Alc. 100%
ICE = Taxa (ice) X Qdt (litros) x Teor de álcool contido num litro 
Exemplo: 

Qtd Litros = 500 Cx x 12 x 550 ml = 3 300 000 ml/1000 ml = 3300 L 
Teor de álcool contido num litro = 4,5% Vol. ou 0,045  
ICE = 423 Mt/Litro Alc. 100% x 3300L x 0,045 Litro Alc. 100% = 62 815,50 MT 

3. Método específico por teor de álcool: Txa (ice) vinho = 610 Mt/Litro Alc. 100%  
ICE = Taxa (ice) x Qdt (litros) x Teor de álcool contido num litro 
Exemplo: 

Qtd Litros = 900 Cx x 6 x 750 ml =  4 050 000 ml/1000 ml = 4050 L 
Teor de álcool contido num litro = 0,14  
ICE = 610 Mt/Litro Alc. 100% x 4050L x 0,14 Litro Alc. 100% = 345 870,00 MT 

4. Método específico por teor de álcool: Txa (ice) espirituosa = 455 Mt/Litro Alc. 100% 
ICE = Taxa (ice) x Qdt (litros) x Teor de álcool contido num litro 
Exemplo: 

Qtd Litros = 1200 x 12 x 750 ml = 10 800 000 ml/1000 ml = 10 800 L 
Teor de álcool contido num litro = 0,40  
ICE = 455 Mt/Litro Alc. 100% x 10 800 L x  0,40 Litro Alc. 100% = 1 965 600,00 MT 

5. Método específico por unidade/litro/kg:
Multiplicar a Taxa pelas quantidades na unidade de tributação (Unidade, Litro ou Quilograma)


