COLECÇÃO LEGISLAÇÃO – Actualizações online
Porquê as actualizações aos livros da COLECÇÃO LEGISLAÇÃO?
No panorama legislativo nacional, é frequente a publicação de novos diplomas legais que, regularmente, alteram outros diplomas, os quais estão muitas vezes incluídos nas compilações da Colecção Legislação. Ao
disponibilizar as actualizações, a Plural Editores pretende que o livro que adquiriu se mantenha actualizado
de acordo com as alterações legislativas que vão sendo publicadas, fazendo-o de uma forma rápida e prática.
Qual a frequência das actualizações aos livros da COLECÇÃO LEGISLAÇÃO?
Serão disponibilizadas actualizações para cada livro até à preparação de uma nova edição do mesmo sempre que detectada uma alteração legal. O prazo que medeia entre as referidas alterações e a disponibilização dos textos será sempre tão reduzido quanto possível.
Onde estão disponíveis as actualizações aos livros da COLECÇÃO LEGISLAÇÃO?
Pode encontrá-las em www.pluraleditores.co.mz, na área específica “Actualizações legislativas”.
Como posso fazer download das actualizações legislativas dos livros da COLECÇÃO LEGISLAÇÃO?
Basta aceder à página e área indicadas acima, seleccionar um título e os respectivos ficheiros. O serviço é
completamente gratuito.
Como se utiliza este documento?
O documento foi preparado para poder ser impresso no formato do seu livro. Apresenta a página e o local da
mesma onde as actualizações devem ser aplicadas, bem como a área por onde pode ser recortado depois
de impresso, com vista a ficar com as mesmas dimensões e aspecto do livro que adquiriu.
Como devo imprimir este documento de modo a ficar no formato do meu livro?
Deverá fazer a impressão sempre a 100%, ou seja, sem ajuste do texto à página. Caso o documento tenha
mais do que uma página, lembramos que não deve proceder à impressão em frente e verso.

Legislação Fiscal, 6.ª Edição – Col. Legislação Moçambique
Actualização III – Fevereiro de 2018
A Lei n.º 19/2017, de 28 de Dezembro, altera e republica o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares, aprovado pela Lei n.º 33/2007, de 31 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 20/2013,
de 23 de Setembro.
O Decreto n.º 78/2017, de 28 de Dezembro, aprova o Regulamento do Reembolso do Imposto sobre o Valor Acrescentado e revoga o Decreto n.º 77/98, de 29 de Dezembro.
A Lei n.º 17/2017, de 28 de Dezembro, aprova o Código do Imposto sobre Consumos Específicos.
A Lei n.º 14/2017, de 28 de Dezembro, altera e republica o Regime Específico de Tributações e de Benefícios Fiscais
das Operações Petrolíferas, aprovado pela Lei n.º 27/2014, de 23 de Setembro.
A Lei n.º 15/2017, de 28 de Dezembro, altera e republica o Regime Específico de Tributação e de Benefícios Fiscais
da Actividade Mineira, aprovado pela Lei n.º 28/2014, de 23 de Setembro.
De modo a garantir a actualidade da obra Legislação Fiscal, são indicados neste documento os textos que sofreram
alterações e a sua redacção actual.
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1–
É revogado o n.º 5 do Artigo 18.º.
2–
3–
4–
✁
5 – [Revogado pela Lei n.º 19/2017, de 28 de Dezembro.]

Pág. 123

11

É revogado o n.º 5 do Artigo 26.º.

✁

5–

[Revogado pela Lei n.º 19/2017, de 28 de Dezembro.]

Pág. 133

11

É redigido o n.º 2 do Artigo 52.º.

✁

2 – Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do presente artigo, ficam dispensados de apresentar a declaração de rendimentos os sujeitos passivos que, no
ano a que o imposto respeita, apenas tenham auferido:
a) rendimentos tributados pelas taxas previstas no artigo 57.º;
b) rendimentos do trabalho dependente, sujeitos à retenção na fonte,
nos termos do artigo 65.º-A.
[Redacção introduzida pela Lei n.º 19/2017, de 28 de Dezembro.]

Pág. 134
É redigido
57.º.dos Contratos Públicos
Código
10 o n.º 1 do Artigo

✁

1 – Estão sujeitos à retenção na fonte, a título definitivo, os rendimentos
obtidos em território moçambicano, constantes dos números seguintes assim
como, os rendimentos mencionados na alínea b) do n.º 3 do artigo 65.º, às
taxas liberatórias neles previstas. [Redacção introduzida pela Lei n.º 19/2017, de 28 de Dezembro.]
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Pág. 136

Código dos Contratos Públicos

São redigidos os n.os 3 e 4 do Artigo 59.º.
1–
2–
✁
3 – As deduções referidas no presente artigo são efectuadas pela ordem
nela indicada e apenas as previstas no n.º 2 do presente artigo, quando superiores ao imposto devido, conferem direito ao reembolso da diferença. [Redacção
introduzida pela Lei n.º 19/2017, de 28 de Dezembro.]

4 – As deduções previstas no n.º 1 do presente artigo aplicam-se apenas
aos sujeitos passivos residentes em território moçambicano. [Redacção introduzida
pela Lei n.º 19/2017, de 28 de Dezembro.]
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a título de despesas de manutenção e conservação, a que se refere o n.º 1 do
artigo 48.º do presente Código. [Redacção introduzida pela Lei n.º 19/2017, de 28 de Dezembro.]
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ração de trabalho técnico ou científico, exercido em regime livre, incluindo
serviços de consultoria, estudos, pareceres e outros trabalhos ou actividades
✁
da mesma natureza, sempre que no seu desempenho predomine o carácter
4 – Para aplicação da taxa de 20% prevista no n.º 2, aos rendimentos da
científico, técnico ou artístico da respectiva profissão. [Redacção introduzida pela Lei
quarta categoria é tomada em consideração a dedução de 30% ao rendimento
n.º 19/2017, de 28 de Dezembro.]
a título de despesas de manutenção e conservação, a que se refere o n.º 1 do
7 – [Revogado pela Lei n.º 19/2017, de 28 de Dezembro.]
artigo 48.º do presente Código. [Redacção introduzida pela Lei n.º 19/2017, de 28 de Dezemos
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É introduzido o novo Decreto n.º 78/2017, de 28 de Dezembro.
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IMPOSTOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL (IMPOSTOS INDIRECTOS)

✁

DECRETO N.º 78/2017, DE 28 DE DEZEMBRO
Havendo necessidade de alterar o Regulamento da Cobrança, do Pagamento do Reembolso do Imposto sobre o Valor Acrescentado, aprovado pelo
Decreto n.º 77/98, de 29 de Dezembro, no uso da competência atribuída pela
alínea f) do n.º 1 do artigo 204.º da Constituição da República, o Conselho de
Ministros decreta:

ARTIGO 1.º
É aprovado o Regulamento do Reembolso do Imposto sobre o Valor Acrescentado, em anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

ARTIGO 2.º
Compete ao Ministro que superintende a área das Finanças aprovar os
procedimentos que se mostrem necessários ao cumprimento das obrigações
decorrentes do presente Decreto.

ARTIGO 3.º
São revogados o Decreto n.º 77/98, de 29 de Dezembro e as disposições
que contrariem o presente Decreto.
Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 5 de Dezembro de 2017.
Publique-se.
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

REGULAMENTO DO REEMBOLSO DO IMPOSTO
SOBRE O VALOR ACRESCENTADO
CAPÍTULO I

Disposições Gerais
ARTIGO 1.º Objecto
O presente Regulamento estabelece os procedimentos relativos ao reembolso a que os sujeitos passivos tenham direito, resultante da liquidação do
Imposto sobre Valor Acrescentado (VA).

ARTIGO 2.º Âmbito de aplicação
O presente Regulamento aplica-se a todos os sujeitos passivos do regime
normal do Imposto sobre o Valor Acrescentado, às missões diplomáticas e
consulares e às organizações internacionais com estatuto diplomático.

ARTIGO 3.º Pedido de reembolso
1 – Os reembolsos do IVA são solicitados através da declaração periódica
prevista no artigo 32.º do Código do IVA, quando se trate de crédito a favor do
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Decreto n.º 78/2017, de 28 de Dezembro
(Regula o Reembolso do Imposto Sobre o Valor Acrescentado)

✁
sujeito passivo, previsto nos n.os 5 e 6 do artigo 21.º do Código do IVA, devendo
considerar-se sequencialmente os créditos mais antigos.
2 – Nos demais casos previstos na Lei, o reembolso é solicitado em impresso de modelo aprovado.
3 – Apresentado o pedido de reembolso, fica o sujeito passivo impedido de
proceder à dedução prevista no n.º 3 do artigo 21.º do Código do IVA, pela respectiva importância, até à comunicação da decisão que recair sobre o pedido.
Documentos de suporte ARTIGO 4.º

1 – O pedido de reembolso deve ser acompanhado dos seguintes documentos:
a) Fotocópias das declarações periódicas que influenciam o crédito
solicitado;
b) Nota justificativa do reembolso, designadamente das regularizações efectuadas nas declarações periódicas, relativas ao período
a que corresponde o total de crédito, bem como o tipo de operação
realizada e a identificação do sujeito passivo e ainda o valor da regularização do IVA e respectiva base de incidência;
c) Extracto de fornecedores, no formato físico e electrónico, com
identificação dos nomes e NUIT dos fornecedores, número de cada
factura emitida, data, valor líquido da factura, IVA dedutível, descrição dos bens e serviços adquiridos, incluindo a forma de aquisição
e indicação do destino da mercadoria, no caso de transporte internacional relativamente aos períodos a que corresponde o crédito;
d) Cópias dos balancetes analíticos mensais, de todo o período do crédito, incluindo o balancete analítico do mês em que se solicita o
reembolso;
e) Cópia do Documento Único definitivo passado pela competente estância aduaneira, no caso de importação;
f) Documentos comprovativos da expedição de mercadorias, no caso
de transporte internacional;
g) Cópias de contratos de prestação de serviços, devidamente reconhecidos pelos serviços notariais.
2 – Os contribuintes que solicitem reembolsos nos termos do n.º 7 do
artigo 21.º do Código IVA, independentemente do valor do crédito devem também apresentar os elementos referidos no n.º 1 do presente artigo.
3 – Os exportadores podem solicitar o reembolso quando o montante do
seu crédito for superior a 20 000,00MT (vinte mil meticais), devendo para o
efeito juntar a garantia prevista no n.º 8 do artigo 21.º do Código do IVA, nas
condições estabelecidas no artigo 6.º do Regulamento daquele Código, bem
como o documento comprovativo da exportação, passado pela competente Estância Aduaneira, incluindo um termo de compromisso da instituição bancária
da intermediação do processo de exportação, com prova da efectiva repatriação para o País, das receitas da exportação ou, alternativamente, tome em declaração, o compromisso de que as receitas de exportação, serão repatriadas
para o País, nos termos da Lei Cambial.
4 – É dispensada a apresentação da nota a que se refere a alínea b) do
n.º 1 do presente artigo, se as regularizações de imposto forem inferiores a
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250,00MT (duzentos e cinquenta meticais) por declaração e a 2500,00MT (dois
mil e quinhentos meticais) no seu total.
5 – Os documentos referidos nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 do presente
artigo devem ser assinados e carimbados pelo sujeito passivo, representante
legal ou seu mandatário e, sempre, certificados por um técnico de contas devidamente licenciado.

ARTIGO 5.º Suspensão do prazo da concessão de reembolsos
1 – O não cumprimento do disposto no artigo anterior, bem como a remessa dos documentos nele previstos para além da data da apresentação
da declaração periódica, determinam a suspensão do prazo da concessão do
reembolso.
2 – A Direcção-Geral de Impostos pode suspender o prazo de concessão de
reembolsos por um período de 30 dias contados a partir da data da notificação, quando por facto imputável ao sujeito passivo não seja possível averiguar
da legitimidade do reembolso solicitado, nomeadamente nos casos em que
os elementos não sejam postos à disposição dos serviços competentes ou os
mesmos se encontrem em condições tais que não permitem o correcto apuramento do imposto.

ARTIGO 6.º Requisitos
Sem prejuízo das disposições específicas que para cada caso se estabelecem neste Regulamento, o reembolso a que se refere artigo 21.º do Código do
IVA só pode efectivar-se quando verificados os seguintes requisitos:
a) Tenha decorrido o prazo de quatro meses previsto no n.º 6 do
mesmo artigo, sem que tenha ocorrido a compensação total do crédito;
b) Em determinado mês o sujeito passivo tenha a seu favor crédito
superior a 500 000,00MT, nos termos do previsto da alínea a) do
n.º 7 do mesmo artigo;
c) Se tenha verificado a cessação de actividade, e sido declarada pela
Direcção da Área Fiscal ou Unidade dos Grandes Contribuintes
competente;
d) Se prove que o imposto pago e cujo reembolso é solicitado excede
o montante mínimo estabelecido por despacho do Ministro que superintende a área das finanças para restituição antecipada do IVA;
e) Que o sujeito passivo passe a enquadrar-se no n.º 3 do artigo 25.º
ou nos regimes dos artigos 35.º ou 42.º do Código do IVA.

ARTIGO 7.º Decisão do reembolso
1 – Os pedidos de reembolso referidos no artigo 3.º do presente Regulamento devem ser instruídos e apreciados segundo os níveis de competência
estabelecidos por despacho do Director-Geral de Impostos, sendo a decisão
que sobre eles recair comunicada ao sujeito passivo solicitante, nos termos do
previsto no n.º 9 do artigo 21.º do CIVA.
2 – Sem prejuízo da manutenção do respectivo crédito, só são considerados os pedidos de reembolso que constem de declaração apresentada dentro
do respectivo prazo legal.
3 – No caso da apresentação de declarações rectificativas do pedido de
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reembolso, relativas ao mesmo período, só é tomado em conta o primeiro pedido da declaração rectificativa, devendo esta ser apresentada segundo modelo apropriado.
4 – Sendo o sujeito passivo devedor de Imposto sobre o Valor Acrescentado, é suspensa a concessão dos reembolsos que não estejam garantidos nos
termos do n.º 8 do artigo 21.º do Código do IVA, até que o imposto devido seja
pago ou garantido, nos termos do Código das Execuções Fiscais.
Garantias para efeitos de reembolso ARTIGO 8.º

1 – As garantias previstas no n.º 8 do artigo 21.º do Código do IVA são
constituídas a favor da Direcção-Geral de Impostos, mediante fiança bancária,
seguro-caução, depósito bancário ou outra garantia adequada.
2 – No caso do depósito bancário, este deve ser efectuado nas contas para
o efeito abertas nas instituições de crédito legalmente autorizadas, à ordem
da Direcção-Geral de Impostos.
3 – O documento de garantia deve conter a identificação do autor do pedido
de reembolso e cláusula através da qual o fiador se obriga como principal
pagador e renuncia ao benefício da execução.
4 – A garantia deve ser imediatamente libertada após se ter concluído
clara e inequivocamente que o quantitativo que a mesma garante não foi indevidamente reembolsado e se verifique não haver falta de pagamento do imposto em relação a outros períodos.
Meio de pagamento ARTIGO 9.º

O pagamento do reembolso é efectuado por transferência bancária, devendo o sujeito passivo indicar, nas declarações de início de actividade ou de
alterações, a conta bancária para o efeito e a respectiva instituição de crédito
a confirme, a pedido da Administração Tributária.
Aprovisionamento da Conta de reembolsos do IVA ARTIGO 10.º

O Ministro que superintende a área das Finanças determina anualmente
a percentagem da receita cobrada no exercício económico respectivo, a ser
deduzida e depositada em conta especializada dentro do e-SISTAFE, para pagamento dos reembolsos do IVA.
Gestão da Conta e pagamento de reembolsos do IVA ARTIGO 11.º

A Direcção-Geral de Impostos deve assegurar o pagamento dos reembolsos do IVA e os respectivos juros, quando devidos, por transferência bancária
para as contas dos sujeitos passivos elegíveis, através do Sistema de Administração Financeira do Estado.
Limite mínimo ARTIGO 12.º

Não há lugar a reembolso quando, em virtude de liquidação, ainda que
adicional, reforma ou revogação de liquidação, a importância a restituir seja
inferior a 100,00 MT.
Indeferimento do reembolso ARTIGO 13.º

1 – Os pedidos de reembolso do Imposto sobre o Valor Acrescentado são
indeferidos quando:
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a) O sujeito passivo não faculte os elementos que permitam aferir da
legitimidade do reembolso;
b) O imposto dedutível for referente a um sujeito passivo com número
de identificação fiscal inexistente ou inválido;
c) Se referir a uma operação que não confira direito à dedução, nos
termos do artigo 20.º do Código do IVA, ou o crédito seja resultado
da violação das disposições do mesmo Código;
d) O reembolso solicitado for relativo a imposto deduzido fora do prazo
estabelecido no n.º 3 do artigo 21.º do Código do IVA, excepto nos
casos previstos no artigo 51.º do mesmo Código;
e) O sujeito passivo tenha suspendido ou cessado a sua actividade no
período a que se refere o reembolso;
f) Tenha decorrido o período de suspensão estabelecido no n.º 11 do
artigo 21.º do Código do IVA.
2 – Para efeitos do disposto nas alíneas a), b), c) e d) do número anterior,
a administração tributária deve notificar o sujeito passivo para, no prazo de
trinta dias, proceder à regularização da situação ou demonstrar que a falta
não lhe é imputável.
3 – O indeferimento do pedido de reembolso pode, ainda, ocorrer quando o
sujeito passivo tenha uma dívida tributária, decorrente da aplicação de penalidade, nos termos da legislação aplicável, de quantitativo igual ou superior ao
valor do reembolso solicitado.

ARTIGO 14.º Reclamações e recursos
1 – Da decisão de indeferimento referida no artigo anterior cabe recurso
hierárquico, a interpor no prazo de quinze dias a contar da data da notificação.
2 – No caso de ter havido preterição de formalidades legais, os contribuintes podem recorrer para o órgão judicial competente.

CAPÍTULO II

Restituição do IVA a missões diplomáticas e consulares e a
organizações internacionais com estatuto diplomático
ARTIGO 15.º Requisitos
1 – A Direcção-Geral de Impostos procede à restituição do Imposto sobre
o Valor Acrescentado contido nas aquisições no mercado interno de bens e
serviços das representações diplomáticas e consulares e do seu pessoal, nas
condições estabelecidas no presente Capítulo.
2 – É restituído em condições idênticas o IVA respeitante às aquisições de
bens e serviços das organizações internacionais e do seu pessoal que gozem
de estatuto de imunidade diplomática.
3 – Não é restituído o imposto relativo às aquisições dos bens e serviços a
seguir indicados, quando adquiridos para uso pessoal:
a) Trabalhos imobiliários;
b) Água, gás e electricidade;
c) Bens alimentares, incluindo bebidas;
d) Serviços de alimentação e bebidas;
e) Serviços de alojamento;
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f) Serviços de telefone nas residências dos respectivos utentes.
4 – Pode ser negado o direito à restituição quando os bens ou serviços a
que se refere o imposto a restituir excedam manifestamente as necessidades
do consumo das representações diplomáticas ou consulares ou do agregado
familiar dos respectivos funcionários.
5 – Pode ainda ser negado o direito à restituição quando haja razões fundadas para crer que os bens ou serviços a que se refere o imposto a restituir
não se destinam a consumo próprio.
6 – Não se procede à restituição do imposto contido em factura ou documento equivalente de valor unitário inferior a 1500,00MT (mil e quinhentos
meticais), nele se incluindo o próprio IVA, apenas se considerando para aquele
limite o valor dos bens sujeitos a imposto.
7 – A restituição do imposto pode ser limitada pela existência de condições
de reciprocidade de isenção entre Moçambique e o país a que pertence a respectiva representação diplomática ou consular.
Pedido de restituição ARTIGO 16.º

1 – O pedido de restituição é dirigido ao Director-Geral de Impostos, em
impresso próprio, de modelo aprovado, isento de selo, e remetido à Direcção-Geral de Impostos, acompanhado dos originais das respectivas facturas ou
documentos equivalentes que, para o efeito, são passados nos termos dos
artigos 27.º do Código do IVA e 21.º do Regulamento do Código do IVA.
2 – O pedido de restituição só pode ser efectuado dentro do prazo de um
ano a contar da data da factura ou documento equivalente que documenta a
aquisição dos bens ou serviços.
3 – Se efectuado por membros ou funcionários das representações diplomáticas ou consulares, o pedido de restituição deve ser visado e autenticado
pelo chefe da respectiva representação.
4 – No pedido de restituição, as representações diplomáticas ou consulares ou os seus funcionários devem indicar o seu número de identificação
tributária, quando legalmente exigível, e os dados da sua conta bancária destinada ao crédito dos montantes restituídos, cujo número e demais elementos
de identificação são confirmados pela respectiva instituição bancária no primeiro pedido em que forem indicados.
Consulta prévia ARTIGO 17.º

1 – A Direcção-Geral de Impostos consulta o Gabinete do Protocolo do Estado sempre que se ofereçam dúvidas sobre a idoneidade do pedido, a qualidade do peticionário ou a existência de condições de reciprocidade, e fá-lo
obrigatoriamente nas situações referidas nos n.os 4 e 5 do artigo 15.º do presente Regulamento.
2 – Os originais das facturas ou documentos equivalentes apresentados
com o pedido de restituição devem ser devolvidos no prazo de trinta dias.
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CAPÍTULO III

Regime especial de regularização do IVA pelas empresas que
operam nos sectores mineiros e petrolíferos, na fase de produção
ARTIGO 18.º Enquadramento
As empresas que operam nos sectores mineiros e petrolíferos na fase de
produção, cujas exportações representam, pelo menos, 75% das suas vendas
do ano anterior podem, sob determinadas condições, querendo, solicitar à
administração fiscal o enquadramento no regime especial de regularização do
IVA liquidado pelos seus fornecedores de bens e serviços.

ARTIGO 19.º Regularização do IVA
1 – Os sujeitos passivos elegíveis a este regime devem, pela aquisição de
bens e serviços, efectuar o pagamento do valor líquido da factura e emitir uma
nota de regularização do IVA liquidado, a favor do seu fornecedor, com a indicação do valor da factura e do IVA que incidiu sobre esses bens ou serviços.
2 – A nota de regularização do IVA confere ao fornecedor o direito de regularizar, na declaração periódica do mês seguinte, o valor do IVA liquidado e não
pago pelo adquirente.

ARTIGO 20.º Emissão das Notas de Regularização
1 – As notas de regularização devem ser impressas por tipografias autorizadas, por bloco de 200 notas, no máximo, para cada solicitação do sujeito
passivo, mediante autorização da Direcção-Geral de Impostos.
2 – A utilização das notas de regularização referidas no número anterior
fica condicionada à prévia chancela pela Direcção dos Serviços de Reembolsos
da Direcção-Geral de Impostos.

ARTIGO 21.º Requisitos de elegibilidade
1 – Para efeitos de autorização para aplicação do regime de Regularização
do IVA, os sujeitos passivos deste imposto devem apresentar os seguintes documentos:
a) Requerimento dirigido ao Director-Geral de Impostos pelo representante legal ou mandatário do sujeito passivo;
b) Confirmação da elegibilidade do sujeito passivo, pelo Ministério da
Indústria e Comércio, nos termos do artigo 18.º do presente regulamento;
c) Contratos de fornecimento de bens, em exportação;
d) Listagem de bens e serviços que prevê adquirir, indicação do nome
e NUIT do fornecedor; e, de que os bens e serviços a adquirir destinam-se exclusivamente ao sujeito passivo requerente.
2 – A autorização do pedido de enquadramento no regime especial de regularização do IVA produz efeitos no período do imposto seguinte.

ARTIGO 22.º Suspensão e perda do direito
1 – No caso de inobservância dos requisitos previstos no artigo 21.º e 23.º
do presente Regulamento, bem como das regras do Código do IVA aplicáveis,
pode a Direcção-Geral de Impostos suspender o seu enquadramento neste
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regime, por um período de 6 meses, devendo o sujeito passivo observar o regime normal de reembolso do IVA descrito no Capítulo I do presente Regulamento.
2 – Em caso de reincidência, o período de suspensão pode ir até dois anos,
e subsequente perda do direito ao regime de regularização do IVA.
Emissão indevida ARTIGO 23.º

1 – Considera-se emissão indevida das notas de regularização de IVA,
quando se verifiquem as seguintes situações:
a) Emissão da nota de regularização fora do prazo previsto no n.º 3 do
artigo 21.º do Código do IVA, excepto nos casos previstos no
artigo 51.º do mesmo Código;
b) O beneficiário da nota de regularização for um sujeito passivo com
número de identificação fiscal inexistente ou inválido;
c) Se referir a uma operação que não confira direito à dedução, nos
termos do artigo 20.º do Código do IVA, ou o crédito seja resultado
da violação das disposições do mesmo Código;
d) O sujeito passivo tenha suspendido ou cessado a sua actividade no
período a que se refere a nota de regularização.
2 – Sempre que se constate que o sujeito passivo emitiu uma nota de regularização sobre situações descritas acima, deve ser notificado a efectuar o
pagamento do IVA corresponde à nota emitida, sem prejuízo do pagamento de
multa e respectivos juros compensatórios, nos termos do Regime Geral das
Infracções Tributárias.
Obrigações ARTIGO 24.º

1 – Os sujeitos passivos beneficiários deste regime são obrigados a:
a) Possuir Número Único de Identificação Tributária – NUIT;
b) Estar enquadrados no Regime Normal do IVA, nos termos do Código do IVA;
c) Possuir Contabilidade Organizada, nos termos da legislação aplicável;
d) Cumprir com as obrigações declarativas e contabilísticas previstas
no Código do IVA e respectivo Regulamento;
e) Cumprir com as normas de facturação estabelecidas no Código do
IVA e respectivo Regulamento;
f) Declarar o valor da factura referido na alínea anterior, bem como o
respectivo IVA liquidado e não pago, na declaração periódica correspondente ao período do imposto seguinte ao da recepção da nota
de regularização do IVA, devendo para o efeito anexar a citada nota.
2 – Os sujeitos passivos beneficiários deste regime são, ainda, obrigados
a submeter à Direcção-Geral de Impostos, um processo contendo os elementos previstos no artigo 4.º do presente Regulamento, incluindo a listagem das
notas de regularização do IVA emitidas por cada aquisição de bens e serviços.
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CAPÍTULO IV

Disposições Finais
ARTIGO 25.º Restituição Indevida
1 – Deferido o pedido, a Direcção-Geral de Impostos credita na conta bancária do peticionário o montante da restituição e comunica o facto ao requerente.
2 – O imposto indevidamente ou em excesso restituído é descontado em
futuros pedidos, até a concorrência dos respectivos montantes.
3 – Decorridos mais de sessenta dias sobre a restituição indevida ou em
excesso sem que possa ter aplicação o determinado no n.º 2 deste artigo,
efectua-se a liquidação adicional pela importância devida, através da Direcção da Área Fiscal da área ou Unidade dos Grandes Contribuintes da sede do
sujeito passivo.
4 – Enquanto não estiverem pagas as liquidações efectuadas nos termos do número anterior, não se procede a qualquer restituição do imposto à
mesma entidade.

ARTIGO 26.º Resolução de dúvidas
Sempre que na aplicação deste regulamento se suscitem dúvidas ou omissões aplicam-se as normas gerais do Código do IVA.
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Lei n.º 17/2017, de 28 de Dezembro
(Código do Imposto Sobre Consumos Específicos)

✁

LEI N.º 17/2017, DE 28 DE DEZEMBRO

Havendo necessidade de proceder à alteração do Imposto sobre Consumos
Específicos, aprovado pela Lei n.º 17/2009, de 10 de Setembro, alterada pela
Lei n.º 2/2013, de 7 de Janeiro, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 127.º,
conjugado com a alínea o), do n.º 2, do artigo 179.º, ambos da Constituição, a
Assembleia da República determina:

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

ARTIGO 2.º
Compete ao Conselho de Ministros regulamentar a presente Lei e estabelecer os procedimentos necessários para simplificar as formas de cobrança
do presente imposto, bem como medidas de controlo efectivo, no prazo de
90 dias, a contar da data da sua publicação.

ARTIGO 3.º
É revogada a Lei n.º 17/2009, de 10 de Setembro, alterada pela Lei
n.º 2/2013, de 7 de Janeiro, e toda a legislação que contrarie a presente Lei.

ARTIGO 4.º
A presente Lei entra em vigor a 1 de Janeiro de 2018.

Aprovada pela Assembleia da República, a 1 de Dezembro de 2017. – A
Presidente da Assembleia da República, Verónica Nataniel Macamo Movo.
Promulgada, aos 28 de Dezembro de 2017.
Publique-se.
O Presidente da República, Filipe Jacinto nyusi.

CÓDIGO DO IMPOSTO SOBRE
CONSUMOS ESPECÍFICOS
CAPÍTULO I

Disposições Comuns
Incidência ARTIGO 1.º

1 – O Imposto sobre Consumos Específicos incide sobre determinados
bens, produzidos no território nacional ou importados, constantes da tabela
anexa ao presente Código.
2 – A tributação dos bens constantes da tabela referida no n.º 1 é feita por
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aplicação do regime previsto no capítulo próprio e no das disposições comuns
deste Código.

ARTIGO 2.º Facto gerador
1 – Os bens constantes da tabela referida no artigo 1.º ficam sujeitos ao
Imposto sobre Consumos Específicos nos termos das disposições seguintes e
segundo o respectivo regime de tributação, a partir do momento da sua produção em território nacional ou da sua importação.
2 – Considera-se importação de bens a sua entrada em território nacional
ou, quando se trate de bens colocados em regimes que impliquem a suspensão do imposto, o momento em que os mesmos saiam desse regime para o
consumo interno.

ARTIGO 3.º Exigibilidade
1 – O Imposto sobre Consumos Específicos é exigível no momento em
que se verifica 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 idênticos;
b) se realiza a importação, segundo as normas aduaneiras;
c) o produto acabado sai do armazém sob regime aduaneiro.
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 do pagamento do mesmo.
3 – Para efeitos do disposto no n.º 2, a determinação de que a detenção
dos produtos se destina a fins comerciais deve ser motivada 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;
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 n.º 3, considera-se que a detenção tem fins comerciais, quando as quantidades dos seguintes
produtos ultrapassem:
a) Tabaco:
i) Cigarros – 600 unidades;
ii) Cigarrilhas – 300 unidades;
iii) Charutos – 150 unidades;
iv) Tabaco para fumar – 1 quilo.
b) Bebidas alcoólicas:
i) Bebidas espirituosas com teor alcoólico superior a 8,5% vol –
10 litros;
ii) Licores e outras bebidas espirituosas com teor alcoólico inferior a 8,5% vol – 20 litros;
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iii) Vinhos (espumantes) – 60 litros;
iv) Vinhos (outros) – 30 litros;
v) Cervejas – 50 litros.
Não sujeição ARTIGO 4.º

1 – Não estão sujeitas ao Imposto sobre Consumos Específicos, no território nacional, as bebidas alcoólicas, o tabaco manufacturado e perfumes,
quando importados por pessoas singulares, nas suas bagagens de mão e
desde que não ultrapassem os limites da franquia previstos na lei.
2 – Relativamente às bebidas alcoólicas e ao tabaco manufacturado, o beneficio previsto do n° 1 não é aplicável a menores de 18 anos.
Isenções ARTIGO 5.º

São isentas de Imposto sobre Consumos Específicos as matérias-primas e
os produtos acabados e intermediários, importados ou de produção local, destinados à laboração de indústrias nacionais ou para incorporação em produtos
por elas produzidos.
Constituição de armazém ARTIGO 6.º

1 – A produção e transformação de produtos sujeitos a Imposto sobre Consumos Específicos apenas podem ser efectuadas em armazéns de regime
aduaneiro.
2 – A armazenagem de produtos sujeitos ao Imposto sobre Consumos Específicos, com efeitos suspensivos do imposto, apenas pode ser feita em armazéns de regime aduaneiro.
3 – Exceptuam-se do previsto nos n.os 1 e 2, os bens classificados nas posições pautais 67.02, 71.13, 71.14, 71.15, 71.16, 71.17 e 97.01.
Utilização do selo de controlo ARTIGO 7.º

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

1 – As taxas do Imposto sobre Consumos Específicos são as constantes da
tabela anexa ao presente Código, que são ad valorem ou específicas.
2 – As taxas específicas são aplicáveis por unidade de tributação.
3 – Quando, para determinado bem, estiverem previstas taxas ad valorem e
específicas, aplica-se a que resultar em maior valor de imposto.
4 – As taxas aplicáveis são aquelas que vigoram no momento em que o
imposto se torna exigível.
Valor tributável ARTIGO 9.º

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;
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c) o valor aduaneiro, adicionado do total dos direitos aduaneiros efectivamente pagos, na importação ou na saída de regime aduaneiro
especial.
2 – Entende-se como valor normal de um bem o preço, acrescido dos elementos referidos no n.º 3, 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 fornecedor independente, no tempo e lugar em que é efectuada a operação ou no
tempo e lugar mais próximos para a sua obtenção.
3 – O valor tributável dos bens inclui ainda, desde que nele não estejam
compreendidos:
a) direitos aduaneiros, impostos, taxas e outros tributos, com excepção do próprio Imposto sobre Consumos Específicos;
b) outras despesas acessórias não incluídas no preço constante da
factura ou documento equivalente.
4 – 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 acordadas 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%.

ARTIGO 10.º Liquidação e pagamento
1 – O Imposto sobre Consumos Específicos incidente sobre os bens importados ou produzidos no país por unidades sob regime especial de produção é
liquidado e cobrado pelos serviços competentes da Administração Tributária,
simultaneamente 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 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.

CAPÍTULO II

Regime do Tributação do Álcool
ARTIGO 11.º Incidência
1 – O Imposto sobre Consumos Específicos incide sobre o álcool etílico não
desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol., e
sobre o álcool etílico e preparações alcoólicas compostas, desnaturados, com
qualquer teor alcoólico.
2 – O disposto no n.º 1 do artigo 6.º aplica-se as fábricas de açúcar que
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produzam ou pretendam produzir álcool sujeito a Imposto sobre Consumos
Específicos, nos termos a regulamentar.
3 – Os bens sujeitos a este regime constam da tabela anexa ao presente Código.
Controlo aduaneiro ARTIGO 12.º

1 – A importação e produção do álcool etílico não desnaturado, com um
teor alcoólico 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 volume igual ou superior a 80% vol., apenas pode ser efectuado por pessoas registadas para o efeito nos serviços das Alfândegas.
Sujeitos passivos ARTIGO 13.º

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 mesmos bens;
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 normas legais.
Facto gerador ARTIGO 14.º

1 – Constitui facto gerador do Imposto sobre Consumos Específicos a produção nacional, a importação e a introdução no consumo dos bens referidos
no artigo 11.º do presente Código.
2 – Para efeitos de tributação, verifica-se o facto gerador do Imposto sobre
Consumos Específicos, quando ocorre a introdução irregular no consumo interno de álcool etílico não desnaturado, por qualquer via.
Exigibilidade ARTIGO 15.º

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 n.º 1, a base
tributável é determinada pela diferença entre as existências apuradas e as
reais, descontadas as faltas ou perdas admissíveis.
Isenções ARTIGO 16.º

Ficam isentos do Imposto sobre Consumos Específicos:
a) o álcool destinado à testes laboratoriais e à investigação científica;
b) o álcool destinado à exportação e a destinos equiparados a uma exportação, excluindo consumo a bordo;
c) o álcool desnaturado a que se adicionou aguarrás ou petróleo e verde-malaquite ou azul-de-metileno, nas proporções de,
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respectivamente, 2 litros e 2 gramas por 100 litros de álcool com
teor alcoólico mínimo de 80% vol.

ARTIGO 17.º Taxas
As taxas do Imposto sobre Consumos Específicos incidente sobre os
produtos tributados na base deste regime constam da tabela anexa ao presente Código.

ARTIGO 18.º Liquidação e pagamento
1 – A liquidação e o pagamento do Imposto sobre Consumos Específicos
competem aos próprios sujeitos passivos, relativamente ao imposto que se
mostre exigível em cada mês de calendário, relativo às situações a que se refere as alíneas a) e b), do n.º 1 do artigo 9.º.
2 – A liquidação e cobrança competem às Alfândegas, quando a obrigação
de pagar o imposto resulte das situações referidas na alínea c) do n.º 1 do
artigo 9.º e nos casos de introdução no consumo interno ou detenção para fins
comerciais sem a prova de competente pagamento do imposto.

ARTIGO 19.º Faltas ou perdas admissíveis
1 – Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 1.º, consideram-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, 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 n.º 1 são consideradas, salvo prova bastante, como produtos fabricados e saídos da fábrica ou depósito fiscal ou auto-consumidos, dando lugar
à liquidação e pagamento do imposto correspondente.
3 – Sempre que as diferenças apuradas ultrapassem as admissíveis, deve
desencadear-se o processo de liquidação e cobrança respectiva, bem como o
competente processo de infracção fiscal.

CAPÍTULO III

Regime de Tributação da Cerveja com Álcool,
Vinhos e demais Bebidas Alcoólicas
ARTIGO 20.º Incidência
1 – O Imposto sobre Consumos Específicos incide sobre as bebidas alcoólicas, na forma descrita na tabela anexa ao presente Código.
2 – O Imposto sobre Consumos Específicos incide, ainda, sobre as bebidas
alcoólicas 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.

ARTIGO 21.º Sujeitos passivos
1 – São sujeitos passivos deste imposto os produtores, autorizados ou não,
os depositários, os operadores, os importadores e os arrematantes em hasta
pública.
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2 – No caso de produção, detenção ou importação irregular dos produtos
referidos no artigo 20.º, consideram-se sujeitos passivos os detentores, produtores ou importadores das bebidas alcoólicas.
Isenções ARTIGO 22.º

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 tenham 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 alcoométrico 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.
Taxas ARTIGO 23.º

1 – As taxas a que estão sujeitos os produtos referidos no artigo 20.º constam da tabela anexa ao presente Código.
2 – O grau de teor alcoólico é expresso por Litro de Álcool Puro a 100%.
3 – Aos empreendimentos novos de produção da cerveja prevista na posição pautal 2203.00.10, são aplicáveis, nos três primeiros anos a contar da data
de início de exploração da actividade, as seguintes taxas:
a) 1.º ano – 20%;
b) 2.º ano – 25%;
c) 3.º ano – 30%.
Liquidação e pagamento ARTIGO 24.º

A liquidação do Imposto sobre Consumos Específicos relativamente aos
bens sujeitos ao regime de tributação previsto no presente Capítulo compete
aos próprios sujeitos passivos, com base na declaração de introdução no consumo e o respectivo pagamento deve ser efectuado junto das Alfândegas.

CAPÍTULO IV

Regime de Tributação do Tabaco Manufacturado e seus Sucedâneos
Incidência ARTIGO 25.º

O presente regime de tributação aplica-se aos seguintes tipos de tabaco
manufacturado, constantes da tabela anexa ao presente Código:
a) Charutos e cigarrilhas contendo tabaco;
b) Cigarros contendo tabaco;
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c) Tabaco para fumar, mesmo contendo sucedâneos de tabaco, em
qualquer proporção;
d) Tabaco “homogeneizado” ou “reconstituído”.

ARTIGO 26.º Sujeitos passivos
1 – São sujeitos passivos do imposto as pessoas singulares ou colectivas
que procedam à introdução no consumo dos produtos referidos no artigo 25.º.
2 – São, ainda, considerados sujeitos passivos do imposto:
a) o detentor, no caso de detenção para fins comerciais;
b) o arrematante, no caso da venda judicial ou em processo administrativo.

ARTIGO 27.º Facto gerador e exigibilidade
1 – O Imposto sobre Consumos Específicos é devido e torna-se exigível no
momento em que ocorrerem os factos referenciados nos artigos 2.º e 3.º do
presente Código.
2 – O Imposto é ainda devido e toma-se exigível no momento em que se
realiza a arrematação ou venda, no caso de venda judicial ou em processo
administrativo.

ARTIGO 28.º Isenções
1 – Ficam isentos do Imposto sobre Consumos Específicos:
a) o tabaco manufacturado objecto de exportação e devidamente comprovado;
b) o tabaco manufacturado, destinado a ser fornecido como provisões
de bordo, devidamente certificado;
c) o tabaco manufacturado destinado à venda nas lojas francas;
d) o tabaco desnaturado utilizado para fins industriais ou hortícolas;
e) o tabaco destruído por decisão e sob controlo das entidades competentes;
f) o tabaco destinado a testes científicos ou de qualidade dos produtos;
g) o tabaco reciclado pelo produtor, sob fiscalização das entidades
competentes.
2 – A concessão da isenção prevista na alínea b), do n.º 1 está dependente
da verificação cumulativa das seguintes condições:
a) o tabaco se destine ao consumo a bordo de embarcações ou aeronaves nacionais 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 viagem;
d) o tabaco fornecido seja conservado em compartimento selado pela
autoridade aduaneira, nos termos da legislação própria.

ARTIGO 29.º Taxas
As taxas a aplicar neste regime são as que constam da tabela anexa ao
presente Código.

Descarregue gratuitamente actualizações legislativas online em www.pluraleditores.co.mz
Legislação Fiscal, 6.ª Edição – Col. Legislação Moçambique. Fevereiro de 2018
09541.70

20

ABC

443

Lei n.º 17/2017, de 28 de Dezembro
(Código do Imposto Sobre Consumos Específicos)

✁
Liquidação e pagamento ARTIGO 30.º

Os sujeitos passivos devem proceder à liquidação do Imposto sobre Consumos Específicos relativo à introdução no consumo da produção de sua unidade
industrial, com base na respectiva declaração, a qual deve ser entregue às
Alfândegas.

CAPÍTULO V

Regime de Tributação dos Veículos Automóveis
Conceitos ARTIGO 31.º

Para efeitos do presente Código, considera-se:
1 – Veículos automóveis ligeiros de uso misto – os automóveis com lotação
até 9 lugares, incluindo o condutor, e que reúnam as seguintes características:
a) o interior pode utilizar-se, sem modificação da estrutura, tanto
para o transporte de pessoas como de mercadorias;
b) possuam bancos escamoteáveis ou amovíveis e vidros laterais,
porta lateral ou traseira e acabamentos interiores idênticos ou
semelhantes aos dos veículos automóveis para transporte de pessoas.
2 – Veículos automóveis ligeiros de mercadorias – os que sejam de cabina simples ou dupla de lotação até 7 lugares, incluindo o condutor, de caixa
aberta ou de chassis-cabina, e os furgões ligeiros de caixa fechada de lotação
máxima até 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 considerados automóveis ligeiros de passageiros ou de uso misto.
3 – Veículos automóveis ligeiros de mercadorias derivados de ligeiros de
passageiros – 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.
4 – Veículos todo-o-terreno – os automóveis ligeiros que reúnam as características definidas pelos Serviços de Viação.
5 – Furgões ligeiros de passageiros – os veículos automóveis ligeiros de
passageiros, de lotação máxima até 9 lugares, incluindo o condutor, com uma
altura interior igual ou superior a 120 centímetros e um peso bruto superior
a 2500 quilos.
6 – Importação de veículos – a entrada em território nacional de veículos
automóveis originários do estrangeiro nos termos da legislação aduaneira.
7 – Admissão de veículos – a entrada no consumo interno de veículos automóveis existentes no território nacional sob regimes especiais de tributação,
incluindo os fabricados em Moçambique e que se destinem à matrícula definitiva.
8 – Exportação de veículos – a saída definitiva do território nacional com
destino a um país estrangeiro.
9 – Matrículas definitivas– as atribuídas a veículos que tenham sido adquiridos nas condições gerais de tributação no território nacional ou as que
sejam assim consideradas pela legislação especial em vigor.
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ARTIGO 32.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
principalmente concebidos para o transporte de pessoas, com exclusão das
auto-caravanas, admitidos ou importados, incluindo os montados ou fabricados em Moçambique e que se destinem a ser aqui matriculados.
2 – Estão abrangidos pelo disposto no n.º 1 os veículos todo-o-terreno, os
veículos automóveis ligeiros de mercadorias derivados de ligeiros 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, os veículos automóveis ligeiros:
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 cilindrada 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 n.os 1, 2, e 3 e sujeitos
ao presente regime de tributação são os constantes da tabela anexa ao presente Código.
5 – Nos casos previstos na alínea b) do n.º 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 Específicos 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 33.º Natureza do Imposto
O imposto incidente sobre os veículos automóveis a que se refere o
artigo 32.º 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
constante da tabela anexa ao presente Código.

ARTIGO 34.º Isenções
Estão isentos de Imposto sobre Consumos Específicos, no momento da
sua importação ou admissão:
a) os veículos para o serviço de incêndio adquiridos pelas associações
e corporações de bombeiros, mediante apresentação de declaração
emitida pelos serviços competentes para licenciar os bombeiros
donde constem as características técnicas e o reconhecimento da
natureza do adquirente;
b) os veículos importados para o serviço de ambulância devidamente
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licenciados pela entidade competente, por entidades expressamente autorizadas para o efeito;
c) os veículos adquiridos pelas forças militares, paramilitares ou de
segurança pública, quando destinados exclusivamente ao exercício
de poderes de autoridade.
Taxas ARTIGO 35.º

As taxas do Imposto sobre Consumos Específicos aplicáveis aos veículos
automóveis são as constantes da tabela anexa ao presente Código.

CAPÍTULO VI

Disposições Finais
Penalidades ARTIGO 36.º

Sem prejuízo de qualquer responsabilidade civil ou criminal, o incumprimento das regras estabelecidas no presente Código é considerado infracção
tributária punível nos termos da legislação fiscal e aduaneira.
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IMPOSTOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL (IMPOSTOS INDIRECTOS)

✁
TABELA DE TAXAS DO IMPOSTO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS – ICE
Taxas propostas (2018 a 2020)

Código

ad
valorem

Designação das Mercadorias

Valor mínimo Valor mínimo Valor mínimo
do Imposto
do Imposto
do Imposto
por unidade por unidade por unidade
de tributação de tributação de tributação
específica
específica
específica
2018
2019
2020

2202 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 hortículas, da posição 20.09.
2202.99.10 Refrigerantes

–

0,5 Mt/L

0,75 Mt/L

1 Mt/L

2202.99.90 Outras

–

0,75 Mt/L

1 Mt/L

1,25 Mt/L

2203.00.10 De malte

40

17,75 Mt/L

18,25 Mt/L

19 Mt/L

2203.00.20 De malte com incorporação de pelo menos 50%
de cereais ou tubérculos locais de 30% ou mais
de malte

10

3,6 Mt/L

3,8 Mt/L

4,1 Mt/L

2203.00.30 De malte com incorporação de pelo menos 50%
de milho local e 25% ou mais de malte

7,5

2 Mt/L

2,1 Mt/L

2,2 Mt/L

2203 Cervejas:

2203.00.40 Opacas, sem presença de malte

3

1 Mt/L

1,1 Mt/L

1,2 Mt/ L

2203.00.90 Outras

40

19 Mt/L

19,5 Mt/ L

20 Mt/L

75 Mt/L

80 Mt/L

85 Mt/L

65 Mt/L

70 Mt/L

75 Mt/L

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.

–

55

2204. Outros vinhos; mostos de uvas cuja fermentação
tenha sido impedida ou interrompida por adição
de álcool:

–

2204.21.00 Em recipientes de capacidade não sup. a 2 litros

55

2204.29 Outros:

–

2204.29.10 Bebidas do tipo vinho, obtidas pela simples diluição de álcool e adição de aromas, essencias,
extractos de uvas, concentrados, corantes e
conservantes

55

55Mt/L

60 Mt/L

65 Mt/L

2204.72.90 Outros

55

65 Mt/L

70 Mt/L

75 Mt/L

2205.10.00 Em recipientes de capacidade não superior a
2 litros

55

70 Mt/L

75 Mt/L

80 Mt/L

2205.90.00 Outros

55

70 Mt/L

75 Mt/L

80 Mt/L

2206.00.00 Outras bebidas fermentadas (sidra, parada,
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.

40

17,75 Mt/L

18,25 Mt/L

19 Mt/L

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

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

–

2207.10.90 Para outros fins

75

770 Mt/L
ALC. 100%

775 Mt/L
ALC. 100%

780 Mt/L
ALC. 100%

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

75

430 Mt/L
ALC. 100%

440 Mt/L
ALC. 100%

450 Mt/L
ALC. 100%
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(Código do Imposto Sobre Consumos Específicos)

✁

Código

ad
valorem

Designação das Mercadorias

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

Valor mínimo Valor mínimo Valor mínimo
do Imposto
do Imposto
do Imposto
por unidade por unidade por unidade
de tributação de tributação de tributação
específica
específica
específica
2018
2019
2020

–

2208.20.00 Aguardentes de vinho ou de bagaço de uvas

75

430 Mt/L
ALC. 100%

440 Mt/L
ALC. 100%

450 Mt/L
ALC. 100%

2208.30.00 Uísques

75

430 Mt/L
ALC. 100%

440 Mt/L
ALC. 100%

450 Mt/L
ALC. 100%

2208.40.00 Rum e tafiá

75

430 Mt/L
ALC. 100%

440 Mt/L
ALC. 100%

450 Mt/L
ALC. 100%

2208.50.00 Gin e genebra

75

430 Mt/L
ALC. 100%

440 Mt/L
ALC. 100%

450 Mt/L
ALC. 100%

2208.60.00 Vodka

75

430 Mt/L
ALC. 100%

440 Mt/L
ALC. 100%

450 Mt/L
ALC. 100%

2208.70.00 Licores

75

430 Mt/L
ALC. 100%

440 Mt/L
ALC. 100%

450 Mt/L
ALC. 100%

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

40

355 Mt/L
ALC. 100%

365 Mt/L
ALC. 100%

370 Mt/L
ALC. 100%

2208.90.20 Bebidas alcoólicas cujo teor alcoólico não seja
superior a 8,5% vol. obtida por simples diluição
de álcool etílico e adição de aromas, essências,
extractos concentrados, corantes e conservantes

75

250 Mt/L
ALC. 100%

260 Mt/L
ALC. 100%

270 Mt/L
ALC. 100%

2208.90.90 Outras

75

430 Mt/L
ALC. 100%

440 Mt/L
ALC. 100%

450 Mt/L
ALC. 100%

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

30

Outros:

2402.10.00 Charutos e cigarrilhas contendo tabaco

75

470 Mt/Mil

480 Mt/Mil

500 Mt/Mil

2402.20.00 Cigarros contendo tabaco

–

350 Mt/Mil

390 Mt/Mil

420 Mt/Mil

2402.90.00 Outros

75

485 Mt/Kg

515 Mt/Kg

545 Mt/kg

24.03 Outros produtos de tabaco e sucedâneos, manufacturados; tabaco “homogeneizado” ou “reconstituído”; extract
2403.10.00 Tabaco para fumar, mesmo contendo sucedâneos
de tabaco, em qualquer proporção
Outros:

75
–

2403.91.00 Tabaco “homogeneizado” ou “reconstituído

75

2403.99.00 Outros

75

3303.00.00 Perfumes e águas-de-colónia

30

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 para manicuros e pedicuros.

–

3304.10.00 Produtos de maquilhagem para os lábios

30

3304.20.00 Produtos de maquilhagem para os olhos

30

3304.30.00 Preparações para manicuros e pedicuros

30

Outros:

–

3304.91.00 Pós, incluindo os compactos

30

3304.91.10 Pós para bebés

10

3304.99.10 Vaselina acondicionada para venda a retalho

15

3304.99.20 Loções para Pele

15
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✁
Taxas propostas (2018 a 2020)

Código

ad
valorem

Designação das Mercadorias

3304.99.30 Glycerina

15

3304.99.90 Outros

30

33.05 Preparações capilares.

Valor mínimo Valor mínimo Valor mínimo
do Imposto
do Imposto
do Imposto
por unidade por unidade por unidade
de tributação de tributação de tributação
específica
específica
específica
2018
2019
2020

–

3305.10.00 Champôs

15

3305.20.00 Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos

30

3305.30.00 Lacas para o cabelo

30

3305.90.00 Outras

30

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

30

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

15

3307.49.00 Outras

30

3307.90.00 Outros

30

36.04 Fogos de artificio, foguetes de sinalização ou
contra o granizo e semelhantes, bombas, petardos e outros artigos de pirotecnia.

–

3604.10.00 Fogos de artifício

30

3604.90.00 Outros

30

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:

–

–

3923.79.20 Para transporte de produtos adquiridos em supermercados, mercados e similares, de uso não
duradoiro

+

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

115 Mt/Kg

120 Mt/Kg

–

4303.10.00 Vestuário e seus acessórios

40

4303.90.00 Outros

40

4304.00.03 Peles com pêlo, artificiais, e suas obras

40

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

110 Mt/Kg

–

6702.10.00 De plástico

15

6702.90.00 De outras matérias

15

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.
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Lei n.º 17/2017, de 28 de Dezembro
(Código do Imposto Sobre Consumos Específicos)

✁
Taxas propostas (2018 a 2020)

Código

ad
valorem

Designação das Mercadorias

7101.10.00 Pérolas naturais

Valor mínimo Valor mínimo Valor mínimo
do Imposto
do Imposto
do Imposto
por unidade por unidade por unidade
de tributação de tributação de tributação
específica
específica
específica
2018
2019
2020

50

Pérolas cultivadas:

–

7101.21.00 Em bruto

50

7101.22.00 Trabalhadas

50

71.02 Diamantes, mesmo trabalhados, mas não montados nem engastados.
7102.10.00 Não seleccionados

–
50

Não Industriais:

–

7102.31.00 Em bruto ou simplesmente serrados, clivados ou
desbastados.

50

7102.39.00 Outros

50

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

50

Trabalhadas de outro modo:

–

7103.91.00 Rubis, safiras e esmeraldas

50

7103.99.00 Outras

50

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.

–

7104.90.00 Outras

50

7107.00.00 Metais comuns folheados ou chapeados de prata,
em formas brutas ou semimanufacturadas.

50

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

–

Para usos não monetários:

–

7108.11.00 Pó

50

7108.12.00 Em outras formas brutas

50

7108.13.00 Em outras formas semimanufacturadas

50

71.09.00.00 Metais comuns ou prata, folheados ou chapeados
de ouro, em farinas brutas ou semimanufacturadas

50

71.10 Platina, em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em pó.
Platina:

–
–

7110.11.00 Em formas brutas ou em pó

50

7110.19.00 Outras

50

Paládio:

–

7110.21.00 Em formas brutas ou em pó

50

7110.29.00 Outras

50

Rádio:

–

7110.31.00 Em formas brutas ou em pó

50

7110.39.00 Outras

50
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✁
Taxas propostas (2018 a 2020)

Código

ad
valorem

Designação das Mercadorias

Irídio, ósmio e ruténio:

Valor mínimo Valor mínimo Valor mínimo
do Imposto
do Imposto
do Imposto
por unidade por unidade por unidade
de tributação de tributação de tributação
específica
específica
específica
2018
2019
2020

–

7110.41.00 Em formas brutas ou em pó

50

7110.49.00 Outras

50

7111.00.00 Metais comuns, prata ou ouro, folheados ou
chapeados de platina, em formas brutas ou semimanufacturadas

50

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

50

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

50

7113.20.00 De metais comuns folheados ou chapeados de
metais preciosos

50

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

50

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

50

7114.20.00 De metais comuns folheados ou chapeados de
metais preciosos

50

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

–

7115.90.00 Outras

50

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

50

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

50

71.17 Bijutarias

–

De metais comuns, mesmo prateados, dourados
ou platinados:

–

7117.11.00 Botões de punho e outros botões

15

7117.19.00 Outras

15

7117.90.00 Outras

15

7118.10.00 Moedas sem curso legal, excepto de ouro

15

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
considerado qualquer alteração operada no veículo
para efeitos aduaneiros.

–

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

–
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Lei n.º 17/2017, de 28 de Dezembro
(Código do Imposto Sobre Consumos Específicos)

✁
Taxas propostas (2018 a 2020)

Código

ad
valorem

Designação das Mercadorias

8702.10 Com tracção às quatro rodas, novos e usados até
7 (sete) anos

25

8702.10.20 Com tracção às quatro rodas, usados com mais
de 7 (sete) anos

30

8702.20.00 Equipados para propulsão, simultaneamente,
com um motor de Pistão de ignição por compressão (diesel ou semi-diesel) e um motor eléctrico

30

8702.30.00 Equipados para propulsão, simultaneamente,
com um motor de Pistão alternativo de ignição
por faísca (centelha*) e um motor eléctrico

30

8702.90 Outros:

Valor mínimo Valor mínimo Valor mínimo
do Imposto
do Imposto
do Imposto
por unidade por unidade por unidade
de tributação de tributação de tributação
específica
específica
específica
2018
2019
2020

350 000

400 000

450 000

50.000

55.000

60.000

5.000

7.000

10.000

7.000

10.000

13.000

60 000

65 000

70 000

130 000

135 000

140 000

20 000

25 000

30 000

–

8702.90.10 Com tracção às quatro rodas, novos e usados até
7 (sete) anos

25

8702.90.20 Com tracção às quatro rodas, usados com mais
de 7 (sete) anos

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
(station wagons) 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 7 (Sete) anos

10

8703.10.20 Veículos usados com mais de 7 (Sete) anos

15

Outros veículos com motor de pistão alternativo
de ignição por faísca:

–

8703.21 De cilindrada não superior a 1000 cm3:

–

8703.21.20 Veículos usados com mais de 7 (Sete) anos

5

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

–

8703.22.10 Veículos novos e usados até 7 (Sete) anos

5

8703.22.20 Veículos usados com mais de 7 (Sete) anos

10

De clindrada superior a 1500 cm3 mas não superior a 3000 cm3:

–

8703.23.30 Outros veículos novos e usados até
7 (Sete) anos

25

8703.23.90 Outros veículos usados com mais de
7 (Sete) anos

30

De cilindrada superior a 3000 cm3:

–

8703.24.30 Outros veículos novos e usados até
7 (Sete) anos

25

8703.24.90 Outros veículos usados com mais de
7 (Sete) anos

30

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 7 (Sete) anos

5

8703.31.20 Veículos usados com mais de 7 (Sete) anos

10
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✁
Taxas propostas (2018 a 2020)

Código

ad
valorem

Designação das Mercadorias

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

–

8703.32.30 Outros veículos novos e usados até
7 (Sete) anos

25

8703.32.90 Outros veículos usados com mais de
7 (Sete) anos

30

8703.33 De cilindrada superior a 2500 cm3:

–

8703.33.30 Outros veículos novos e usados até
7 (Sete) anos

25

8703.33.90 Outros veículos usados com mais de
7 (Sete) anos

30

8703.90 Outros:

Valor mínimo Valor mínimo Valor mínimo
do Imposto
do Imposto
do Imposto
por unidade por unidade por unidade
de tributação de tributação de tributação
específica
específica
específica
2018
2019
2020

95 000

100 000

105 000

95 000

100 000

105 000

130 000

140 000

150 000

160 000

165 000

170 000

110 000

115 000

120 000

–

8703.90.10 Veículos novos e usados até 7 (Sete) anos

25

8703.90.20 Veículos usados com mais de 7 (Sete) anos

30

8703.40.00 Outros veículos, equipados para propulsão,
simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por faísca (centelha*) e um
motor elétrico, excepto os susceptíveis de serem
carregados por conexão a uma fonte externa de
energia elétrica

25

8703.50.00 Outros veículos, equipados para propulsão,
simultaneamente, com um motor de pistão de
ignição por compressão e um motor elétrico,
excepto os susceptíveis de serem carregados por
conexão a uma fonte externa de energia eléctrica

30

8703.60.00 Outros veículos, equipados para propulsão,
simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por faísca (centelha) e um
motor elétrico, 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-diesel)
e um motor eléctrico, excepto os susceptíveis
de serem carregados por conexão a uma fonte
externa de energia eléctrica

30

87.04 Veículos automóveis para transporte de mercadorias.

–

8704.21 De peso bruto não superior a 5 toneladas:

–

8704.21.10 De cabine dupla e caixa aberta
c/ cilindrada inferior a 3200 cm3, novos e usados
até 7 (sete) anos

25

8704.21.20 De cabine dupla e caixa aberta
c/ cilindrada inferior a 3200 cm3, usados com
mais de 7 (sete) anos

30

8704.21.30 De cabine dupla e caixa aberta
c/ cilindrada superior a 3200 cm3, novos e usados
até 7 (sete) anos

25

8704 21.40 De cabine dupla e caixa aberta
c/ cilindrada superior a 3200 cm3, usados com
mais de 7 (sete) anos

30

8704.31 De peso bruto não superior a 5 toneladas:

–

8704.31.10 De cabine dupla e caixa aberta, novos e usados
até 7 (sete) anos

25
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Lei n.º 17/2017, de 28 de Dezembro
(Código do Imposto Sobre Consumos Específicos)

✁
Taxas propostas (2018 a 2020)

Código

ad
valorem

Designação das Mercadorias

8704.31.20 De cabine dupla e caixa aberta, usados com mais
de 7 (Sete) anos

30

87.11 Motocicletas (incluindo os ciclomotores) e outros
ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com
carro lateral; carros laterais.

–

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

871150.00 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.
8801.10.00 Planadores e asas voadoras

Valor mínimo Valor mínimo Valor mínimo
do Imposto
do Imposto
do Imposto
por unidade por unidade por unidade
de tributação de tributação de tributação
específica
específica
específica
2018
2019
2020
75 000

80 000

85 000

–

30

Outros:

–

8801.90.10 Para o transporte de pessoas

30

8801.90.20 Para publicidade

30

89.03 Iates e outros barcos e embarcações de recreio
ou de desporto; barcos a remas e canoas.
Outros:

–
–

Barcos à vela, mesmo com motor auxiliar:

–

8903.91.20 Barcos à vela com motor auxiliar

30

8903.92.00 Barcos a motor, excepto de motor
fora-de-borda

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 nº 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.

–
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2 – Para os efeitos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 19.º, os custos
actividades
a jusante
do ponto
de entrega
ou com
serviços forIMPOSTOS
DO SISTEMA
TRIBUTÁRIO
NACIONAL
(IMPOSTOS
INDIRECTOS)
454 com quaisquer

necidos no âmbito de actividades a jusante daquele ponto de entrega, devem

✁ser contabilizados separadamente das operações petrolíferas, sendo dedu-

Lei n.º
27/2014,
de 23operações
de Setembro
Taxas propostas
(2018 a 2020)
689
tível uma tarifa cobrada aos empreendimentos que
desenvolvem
(Regime Específico de Tributação e de Benefícios Fiscais das Operações Petrolíferas)
Valor
mínimo
Valor
mínimo
Valor
mínimo
petrolíferas.
no Âmbito de Projectos Públicos Financiados por Instituições Financeiras Internacionais (…)
do Imposto
do Imposto
do Imposto
3 – A tarifa a que se referem os n.os 1 e 2 é acordada
entre
a entidade
de tu- por unidade
ad
por unidade
por unidade
Código
Designação
das
Mercadorias
combustíveis
alternativos
ao gás
natural
para de tributação
valorem ede
tributação
de tributação
tela do sector publicitados
petrolífero e para
a administração
tributária,
deve
observar
o prinespecífica
específica
específica
consumidores
industriais
de
grande
dimensão,
incluindo
geracípio das entidades independentes.
2018
2019
2020
dores eléctricos, no mercado onde os mesmos tenham sido en9306.21.00 Cartuchos
20
tregues aos consumidores finais; – Encargos não dedutíveis ARTIGO 22.º
97.01 Quadros, pinturas e desenhos, feitos inteirab)
no
caso
de vendas
sociedades
participadas
preço estipulado
na
mente
à
mão,
os desenhos
da posição
Para além do excepto
disposto
noaCódigo
do IRPC,
não sãoodedutíveis
os custos
n.º 49.06 e os artigos manufacturados decorados
alínea
a)
supra
para
vendas
a
sociedades
não
afiliadas
ou
o
preço
resultantes
à mão;de:
colagens e quadros decorativos semeentre os
superintendem
as áreas
pelhantes.
a) acordado
violação dolosa
dasMinistérios
obrigaçõesque
legais
e regulamentares
porde
parte
9701.10.00 Quadros,
pinturas
e
desenhos
30
tróleos
e
das
finanças,
conjuntamente,
e
a
concessionária.
do sujeito passivo ou de quem atue por conta deste, quanto à gestão
9701.90.00
30
5 – Outros
Os trâmites
previstos
números anteriores
nãodesenvolvimento
produzem efeitos
das actividades
de nos
reconhecimento,
pesquisa,
e
9702.00.00
Gravuras,
estampas
e litografias,
originais da concessionária
30
suspensivos
sobre
quaisquer
obrigações
para com o Esprodução de petróleo;
9703.00.00
Produções
originais
de arte estatuária
de es-no preço
30 determinado residual e
tado, que
serde
cumpridas
base
b) devem
contratos
coberturacom
de ou
riscos,
ou perdas
derivadas desses concultura, de quaisquer materiais
conjuntamente
entre
os Ministérios
que
superintendem
as áreas de petróleos
tratos,
também
conhecidos
por
“hedge”;
9706.00.00 Antiguidades
com
mais de
100 anos
30
e das finanças.
c) despesas de formação profissional do pessoal expatriado e dos
6 – No programas
caso do Governo
celebrar
a concessionária
um contrato
de formação
se com
não respeitarem
os termos
exigidoscona
mercial delegislação
compra e aplicável;
venda de petróleo, o preço não deve exceder o da venda
às sociedades
participadas,
estabelecido
na alínea
c) do de
n.ºconces2 e alíd) ofertas
financeirasconforme
efectuadas
ao Estado pela
atribuição
Regimes
Tributários
Especiais
nea b) do n.º
4,
ambos
do
presente
artigo.
sões petrolíferas;

e) despesas de comercialização ou transporte de petróleo para além
Taxa
do ponto de entrega;
É revogado o n.º
artigo
10.º.
1 –2 do
As
taxas
do
Imposto
sobre
a
Produção
do
Petróleo
são
as
seguintes:
f) despesas com o perito independente que vier a ser consultado para
a) 10%
para
petróleo bruto;
efeitos
de odeterminação
do preço do petróleo, se não for solicitada
b)
6%
para
o
gás
pelo Governo; natural.
✁
2 – [Revogado
pela Lei
n.º 14/2017,
de 28 de do
Dezembro.]
g) imposto
sobre
a produção
petróleo;
h) comissões pagas a intermediários;
Liquidação
i) despesas incorridas em processos de arbitragem, salvo
quando
A liquidação
do
IPP
é
efectuada
pelos
sujeitos
passivos
e
resulta
da aplicarealizadas para defesa das actividades de reconhecimento,
pesPág. 633 ção da taxa referida no artigo 10.º ao valor do petróleo produzido, determinado
quisa, desenvolvimento e produção de petróleo;
termos
do artigo
9.º. pagas a título de cláusula penal;
É aditada a nos
alínea
l)j)aoindemnizações
artigo
22.º.
k) danos causados por negligência ou dolo do sujeito passivo ou de
Correcção da base tributável
quem actue por conta deste;
✁
1 – Al)administração
tributária
pode
proceder
à
correcção
da base
tributáimposto proveniente da transmissão onerosa
ou não
de participavel, alterando
o
valor
declarado,
quando
se
verifique
que
os
preços
utilizados
ções no sector petrolífero. [Redacção introduzida pela Lei n.º 14/2017, de 28 de
pelo sujeitoDezembro.]
passivo não estão de acordo com os preços praticados nos mercados de referência ou que os mesmos se afastam dos preços normais de
mercado entre comprador e vendedor independentes.
Amortizações
2
tributável
apuradononos
termos artigo,
do n.º a
1 do
presente artigo
é
1–
– Do
Semvalor
prejuízo
do disposto
presente
concessionária
deve
notificado
o
sujeito
passivo,
podendo
caber
recurso
hierárquico,
sem
prejuízo
amortizar todos os elementos depreciáveis dos activos tangíveis e intangíveis,
da
ao Tribunal
Fiscal competente.
nosimpugnação
termos do Código
do IRPC.
Pág. 629

ARTIGO 10.º

ARTIGO 11.º

ARTIGO 12.º

ARTIGO 23.º

Formas e local de pagamento ARTIGO 13.º

1 – O pagamento do IPP é efectuado, regra geral, em dinheiro.
2 – O IPP deve ser pago nos serviços da administração tributária.
Pagamento em espécie ARTIGO 14.º

1 – O Governo pode, por meio de notificação, com doze meses de antecedência, contados a partir do primeiro dia do mês a que se reportar o imposto,
notificar o sujeito passivo para pagar em parte ou na totalidade, o imposto em
espécie, que pode ser petróleo ou gás.
2 – Notificado do pagamento do IPP em espécie, as quantidades

Descarregue gratuitamente actualizações legislativas online em www.pluraleditores.co.mz
Legislação Fiscal, 6.ª Edição – Col. Legislação Moçambique. Fevereiro de 2018
09541.70

32

ABC

3 – A obrigação de efectuar a retenção na fonte do IRPC ocorre na data do
pagamento dos rendimentos, do seu vencimento, ainda que presumido, da coPág. 635 locação à disposição, da sua liquidação ou do apuramento do respectivo quantitativo, consoante os casos, devendo as importâncias retidas ser entregues à
É redigido oadministração
artigo 29.º. tributária nos termos e prazos estabelecidos nos Códigos dos
Impostos sobre o Rendimento.

✁

Tributação de mais-valias ARTIGO 29.º

1 – Os ganhos resultantes da alienação onerosa ou gratuita, directa ou indirecta de direitos petrolíferos situados em território moçambicano, são considerados como mais-valias. [Redacção introduzida pela Lei n.º 14/2017, de 28 de Dezembro.]
2 – Consideram-se obtidos em território moçambicano, os ganhos resultantes da transmissão onerosa ou gratuita, directa ou indirecta, entre entidades não residentes, de partes representativas do capital social de entidades
detentoras de um direito petrolífero, ou de outros bens mobiliários e imobiliários emitidos por tais entidades, respeitantes a esse direito, envolvendo activos petrolíferos imobiliários situados em território moçambicano, independentemente do local onde a alienação ocorra. [Redacção introduzida pela Lei n.º 14/2017,
de 28 de Dezembro.]

3 – As mais-valias resultantes da diferença entre o valor de realização e o
valor de aquisição, de partes representativas do capital social de entidades detentoras de um direito petrolífero, ou de outros bens mobiliários e imobiliários
Lei n.º 27/2014, de 23 de Setembro
emitidos por(Regime
tais entidades,
tributadas
na totalidade.
[Redacção
introduzida
pela
Específico desão
Tributação
e de Benefícios
Fiscais das
Operações
Petrolíferas)

699

no Âmbito
dede
Projectos
Públicos Financiados por Instituições Financeiras Internacionais (…)
Lei n.º 14/2017,
de 28
Dezembro.]

4 – Os ganhos referidos no n.º 1 do presente artigo, quando obtidos por enrealização directa dos fins dos adquirentes, fica sem efeito se aqueles forem
tidades residentes e não residentes em território moçambicano, são tributaalienados ou lhes for dado outro destino, sem autorização prévia da entidade
dos de forma autónoma, à taxa geral de 32%. [Redacção introduzida pela Lei n.º 14/2017,
competente, aplicando-se para o efeito as sanções previstas na legislação
de 28 de Dezembro.]
aplicável.
5 – A responsabilidade pelo pagamento do imposto decorrente de ganhos
obtidos por entidade não residente e sem estabelecimento estável em Moçambique, é solidariamente imputada à entidade adquirente ou ao detentor do
CAPÍTULO IV
direito petrolífero. [Redacção introduzida pela Lei n.º 14/2017, de 28 de Dezembro.]
Disposições finais e transitórias
6 – O imposto devido deve ser pago no prazo de 30 dias, a contar da data
da alienação dos direitos petrolíferos. [Redacção introduzida pela Lei n.º 14/2017, de 28 de

Regime transitório ARTIGO 39.º

Dezembro.]

1 – As entidades que desenvolvam operações petrolíferas, ao abrigo de
um contrato petrolífero vigente, celebrado com base em legislação anterior
Liquidação e pagamento ARTIGO 30.º
cumprem as obrigações fiscais nos termos dos contratos, salvo se tiver sido
1 – A matéria colectável relativa às operações petrolíferas realizadas
Pág. 639 solicitada, expressamente, a aplicação da presente Lei, no prazo de sessenta
dias, a contar da data da sua entrada em vigor.
É redigido o artigo
40.º.
2 – Na
previsão do número anterior, a nova lei aplica-se a partir do novo
ano fiscal.

✁

Estabilização ARTIGO 40.º

1 – É concedida a estabilidade fiscal, relativamente a incidência, taxas
e benefícios fiscais previstos no presente regime fiscal, ao titular do direito
de exercício de operações petrolíferas, a partir da atribuição do direito e até
10 anos, a contar do início da produção comercial, sem afectar os pressupostos de viabilidade e de rentabilidade do projecto. [Redacção introduzida pela Lei
n.º 14/2017, de 28 de Dezembro.]

2 – A estabilidade a que se refere o n.º 1 do presente artigo toma-se
efectiva mediante o investimento comprovado no montante equivalente a USD
100 000 000,00 (cem milhões de dólares norte americanos). [Redacção introduzida
pela Lei n.º 14/2017, de 28 de Dezembro.]

3 – O período de estabilidade fiscal previsto no n.º 1, do presente artigo
pode ser estendido até ao termo da concessão inicial, mediante o pagamento
de 2% adicionais à taxa do Imposto sobre a Produção, a partir do décimo primeiro ano de produção. [Redacção introduzida pela Lei n.º 14/2017, de 28 de Dezembro.]
Fiscalização ARTIGO 41.º

1 – As entidades titulares do direito ao gozo dos benefícios fiscais a que
se refere a presente Lei, ficam sujeitas à fiscalização da administração tributária para o controlo da verificação dos pressupostos dos benefícios fiscais
respectivos e das obrigações estabelecidas.
Descarregue gratuitamente2actualizações
legislativas
online em www.pluraleditores.co.mz
– Os sujeitos
passivos
e outros obrigados tributários abrangidos por
Legislação Fiscal, 6.ª Edição
Col. devem,
Legislação Moçambique.
Fevereiro
de 2018
esta –Lei
dentro dos
limites
da razoabilidade, prestar colaboração que
09541.70
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Certificação de contas ARTIGO 42.º

1 – As entidades que desenvolvam operações petrolíferas ao abrigo de um

venda realizada pelo sujeito passivo, que deve corresponder ao preço de referência do mercado internacional.
2 – Não existindo venda, o valor do produto mineiro é determinado com
Pág. 640 base no preço de referência do mercado internacional.
3 – Os
critérios de determinação do preço de referência do mercado interÉ redigido
o artigo
42.º.
REGIMES TRIBUTÁRIOS ESPECIAIS
700
nacional são definidos em regulamento específico.
4 – São dedutíveis, para efeitos de determinação da base tributável, ao
✁
valor do produto mineiro, os custos de transporte da mina até ao ponto de
ARTIGO 42.º Certificação de contas
exportação do produto mineiro, incluindo as despesas de transbordo e de ma1 – As entidades que desenvolvam operações petrolíferas ao abrigo de um
nuseamento do minério no porto, ou da mina até ao ponto de venda nacional,
contrato de concessão, ficam obrigadas a apresentar os respectivos balanços
consoante o caso.
e contas de resultados anuais, certificadas por auditor independente, autori5 – O valor dos minerais exportados na sua forma não final é obtido com
zado. [Redacção introduzida pela Lei n.º 14/2017, de 28 de Dezembro.]
base na quantidade do produto final contido no produto exportado, tal como
2 – As entidades referidas no n.º 1 do presente artigo, podem, mediante
determinado por análise, e sujeito à fiscalização pelo sector de tutela da actiautorização do Ministro que superintende a área de Finanças, adoptar o
vidade mineira, multiplicado pelo preço de referência do mercado internaciodólar norte-americano como moeda de apresentação das contas, desde que
nal para o produto mineiro final, deduzindo-se os seguintes encargos:
tenham realizado um investimento igual ou superior ao equivalente a USD
a) custos de transporte desde o ponto de embarque até ao ponto de
500 000 000,00 (quinhentos milhões de dólares americanos), e que mais de
desembarque;
90% das suas transacções sejam em dólares. [Redacção introduzida pela Lei n.º 14/2017,
b) percentagem relativa às perdas inevitáveis no processamento do
de 28 de Dezembro.]
produto final, a determinar por regulamento.
3 – A autorização referida no n° 2 do presente artigo, não deve ser alterada
6 – No caso de venda do produto mineiro não final a uma empresa de produrante a vida do projecto. [Redacção introduzida pela Lei n.º 14/2017, de 28 de Dezembro.]
cessamento situada no território nacional, o valor de mercado do produto na
mira corresponde ao valor de mercado do produto final, deduzidos os montanARTIGO 43.º Transgressões
tes pagos pela empresa de processamento, segundo o princípio das entidades
Constituem infracções tributárias puníveis nos termos da legislação apliprevisto em sede do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas
Pág. 659 independentes,
cável, as transgressões cometidas no âmbito do disposto na presente Lei.
Colectivas – IRPC.
É redigido o artigo
12.º.são dedutíveis, para efeitos de determinação do valor do produto
7 – Não
ARTIGO 44.º Regulamentação
mineiro, os custos de tratamento do produto mineiro.
Compete ao Governo regulamentar a presente Lei no prazo de noventa
✁
dias, a contar da data da sua publicação.

Taxas ARTIGO 12.º

As taxas do Imposto sobre a Produção Mineira (IPM) são as seguintes:
ARTIGO 45.º Revogação
a) 8% para diamantes;
São revogadas as Leis n.os 12 e 13/2007, ambas de 27 de Junho.
b) 6% para metais preciosos, pedras preciosas e semipreciosas e
areias pesadas;
ARTIGO 46.º Entrada em vigor
c) 3% para metais básicos, carvão, rochas ornamentais e restantes
A presente Lei entra em vigor a 1 de Janeiro de 2015.
produtos mineiros não incluídos nas alíneas anteriores;
d) 1,5% para a areia e pedra.
[Redacção introduzida pela Lei n.º 15/2017, de 28 de Dezembro.]

Aprovada pela Assembleia da República, aos 21 Agosto de 2014. – A Presidente da Assembleia da República, Verónica Nataniel Macamo Dlhovo.

Liquidação e pagamento ARTIGO 13.º

1 – O montante do IPM devido resulta da aplicação das taxas previstas no
Promulgada em 9 de Setembro de 2014.
Publique-se.
O Presidente da República, Armando Emílio Guebuza.
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tributável
ARTIGO
19.º
3 – O Governo estabelece por regulamento as Base
regras
de atribuição
dos enA base tributável
do
ISS
corresponde
ao
número
de
hectares
da
área
sucargos gerais referidos no n.º 1, tendo em conta o valor dos activos ou os enjeita à licençacargos
de prospecção
e pesquisa,a concessão
certificado
mi-sociedade que
gerais associados
cada títulomineira
mineiroou
detido
por uma
Pág. 661
neiro.
desenvolve actividade mineira em território moçambicano, ou outro critério
É redigido o artigo
20.º. da água mineral, a base tributável do ISS determina-se em função
No caso
que considere adequado.
de cada título mineiro.

✁
ARTIGO 31.º Encargos não dedutíveis

20.º
Taxas ARTIGO
Para além do disposto no Código do IRPC, não são dedutíveis
os custos
As taxas do
Imposto
sobre
a
Superfície
(ISS)
são
as
constantes
da
tabela
resultantes de:
seguinte:
a) prospecção e pesquisa sem ocorrência de descoberta;

b) violação dolosa das obrigações legais e regulamentares por parte
Descrição
Taxa
do sujeito passivo ou de quem actue por conta deste, quanto à gesa) Licenças de prospecção e pesquisa para todos os minerais:
tão da actividade mineira;
i. No 1.º e 2.º ano
17,50 MT/ha
c) contratos de cobertura de riscos ou perdas derivadas desses conii. No 3.º ano
43,75 MT/ha
tratos, também conhecidos por «hedges»;
iii. No 4.º e 5.º ano
91,00 MT/ha
d) despesas de formação profissional
do pessoal expatriado e dos
iv. No 6.º ano
105,00 MT/ha
programas
de
formação
se
não
respeitarem
os termos exigidos na
v. No 7.º e 8.º ano
210,00 MT/ha
legislação
aplicável;
b) Concessão Mineira:
e) ofertas financeiras efectuadas ao 85
Estado
i. para água mineral
000,00 pela
MT/haatribuição de concessões
mineiras;
ii. para os outros minerais:
Do 1.º ao 5.º ano f) imposto sobre a produção mineira;30,00 MT/ha
g) imposto sobre a Renda de Recurso60,00
Mineiro;
Do 6.º ano em diante
MT/ha
h) despesas de comercialização ou transporte do produto mineiro
c) Certificado Mineiro:
i. Do 1.º ao 5.º ano para além do ponto de entrega; 30 000,00 MT/ha
i) despesas com perito independente
que vier
a ser consultado para
ii. Do 6.º em diante
50 000,00
MT/ha
efeitos de determinação do preço do produto mineiro, quando não
[Redacção introduzida pela Lei n.º 15/2017, de 28 de Dezembro.]
solicitado pelo Governo;
j) comissões pagas aos intermediários;
21.º
Liquidação
e pagamento
k) despesas incorridas em processos
de arbitragem,
nãoARTIGO
solicitados
1 – O montante do ISS
é
apurado
através
da
aplicação
das
taxas
previspelo Governo;
Pág. 664 tas no artigo anterior sobre a base tributável determinada nos termos do
l) indemnizações pagas a título de cláusula penal;
presente
É aditada a artigo
alínea 19.º
o) aoda
artigo
31.º.
m) Lei.
danos causados por negligência ou dolo do sujeito passivo ou de
2 – O pagamento do ISS
é efectuado
serviços
quem
actue pornos
conta
deste;da administração tributária, nos termos a regulamentar.
n) realização de um plano de responsabilidade social;
✁
o) imposto proveniente da transmissão onerosa ou não de participaARTIGO 22.º
ções no sector mineiro. [Redacção introduzida pela Isenções
Lei n.º 15/2017, de 28 de DeOs sujeitos passivos zembro.]
do ISS ficam isentos do pagamento da taxa anual de
uso e aproveitamento da terra, relativamente à área de título mineiro.

ARTIGO 32.º Amortizações

SECÇÃO
III
1 – O titular mineiro deve amortizar os elementos
depreciáveis
do activo
Regras
Específicas
dos
Impostos
sobre
o
Rendimento
tangível e intangível, que sejam susceptíveis de perder valor como resultado
de desgaste de uso comum, da exploração, da passagem do tempo ou da
Regras
específicas ARTIGO 23.º
obsolescência, que sejam propriedade do sujeito
passivo.
1 – As pessoas
singulares,
titulares
de
rendimentos
da
segunda
categoria
2 – No caso dos elementos referidos no número anterior
serem objecto de
e as pessoas colectivas referidas no artigo 2.º da presente Lei, que exerçam a
actividade mineira, apuram o Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares (IRPS) e o IRPC com base nas normas constantes dos respectivos Códigos e nas regras específicas previstas neste regime.
2 – As regras específicas do IRPC aplicam-se, com as necessárias
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3 – A obrigação de efectuar a retenção na fonte do IRPC ocorre na data do
pagamento dos rendimentos, do seu vencimento, ainda que presumido, da coPág. 667 locação à disposição, da sua liquidação ou do apuramento do respectivo quantitativo, consoante os casos, devendo as importâncias retidas ser entregues à
É redigido oadministração
artigo 39.º. tributária nos termos e prazos estabelecidos nos Códigos dos
Impostos sobre o Rendimento.

✁

Tributação de mais-valias ARTIGO 39.º

1 – Os ganhos resultantes da alienação onerosa ou gratuita, directa ou indirecta de direitos mineiros situados em território moçambicano, são considerados como mais-valias.
2 – Consideram-se obtidos em território moçambicano, os ganhos resultantes da transmissão onerosa ou gratuita, directa ou indirecta, entre entidades não residentes, de partes representativas do capital social de entidades
detentoras de um direito mineiro, ou de outros bens mobiliários e imobiliários
emitidos por tais entidades, respeitantes a esse direito, envolvendo activos mineiros imobiliários situados em território moçambicano, independentemente
do local onde a alienação ocorra.
3 – As mais-valias resultantes da diferença entre o valor de realização e
o valer de aquisição, de partes representativas do capital social de entidades
detentoras de um direito mineiro, ou de outros bens mobiliários e imobiliários
emitidos por tais entidades, são tributadas na totalidade.
4 – Os ganhos referidos no n.º 1 do presente artigo, quando obtidos por
entidades residentes, e não residentes em território moçambicano, são tributadas de forma autónoma, à taxa geral de 32%.
5 – A responsabilidade pelo pagamento do imposto decorrente de ganhos
obtidos por entidade não residente e sem estabelecimento estável em Moçambique é solidariamente imputada à entidade adquirente ou ao detentor do
direito mineiro.
6 – O imposto devido deve ser pago no prazo de 30 dias, a contar da data da
alienação dos direitos mineiros.
[Redacção introduzida pela Lei n.º 15/2017, de 28 de Dezembro.]

Liquidação e pagamento ARTIGO 40.º

Pág. 672

1 – A matéria colectável relativa às operações mineiras realizadas durante
o ano fiscal é calculada através da aplicação da taxa do IRPC, ao rendimento

É redigido
o artigo 58.º.
732

REGIMES TRIBUTÁRIOS ESPECIAIS

✁

ARTIGO 58.º Estabilização
1 – É concedida a estabilidade fiscal, relativamente à incidência, taxas e
benefícios fiscais, previstos no regime fiscal aplicável, ao titular do direito de
exercício de operações mineiras, desde a atribuição do título e até 10 anos a
contar do início da produção comercial, sem afectar os pressupostos de viabilidade e de rentabilidade do projecto.
2 – A estabilidade a que se refere o n.º 1 do presente artigo torna-se
efectiva mediante o investimento comprovado do montante equivalente a USD
5 000 000,00 (cinco milhões de dólares norte americanos).
3 – O período de estabilidade fiscal previsto no n.º 1 do presente artigo
pode ser estendido até ao termo da concessão inicial, mediante o pagamento
de 2% adicionais à taxa do Imposto sobre a Produção Mineira, a partir do décimo primeiro ano de produção.
4 – O regime de estabilidade fiscal previsto no presente artigo não abrange
as taxas de Imposto sobre a Superfície.
[Redacção introduzida pela Lei n.º 15/2017, de 28 de Dezembro.]

ARTIGO 59.º Fiscalização
1 – As entidades titulares do direito ao gozo dos benefícios fiscais a que
se refere a presente Lei, ficam sujeitas à fiscalização da administração tributária para o controlo da verificação dos pressupostos dos benefícios fiscais
respectivos e do cumprimento das obrigações estabelecidas.
2 – Os sujeitos passivos e outros obrigados tributários abrangidos pela
presente Lei devem prestar colaboração que lhes for solicitada pelos serviços
em vista o exercício por estes, dos respectivos poderes,
Descarregue gratuitamente actualizações competentes,
legislativas online emtendo
www.pluraleditores.co.mz
Legislação Fiscal, 6.ª Edição – Col. Legislação
Moçambique.
de 2018
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fiscalização.
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1 – As entidades que desenvolvam
a actividade mineira ao abrigo de um
contrato de concessão ficam obrigadas a apresentar os respectivos balanços e
contas de resultados anuais certificadas por auditor independente autorizado.

butária para o controlo da verificação dos pressupostos dos benefícios fiscais
respectivos e do cumprimento das obrigações estabelecidas.
2 – Os sujeitos passivos e outros obrigados tributários abrangidos pela
Pág. 672
presente Lei devem prestar colaboração que lhes for solicitada pelos serviços
É redigido o artigo 60.º. competentes, tendo em vista o exercício por estes, dos respectivos poderes,
incluindo de fiscalização.

✁

ARTIGO 60.º Certificação de Contas
1 – As entidades que desenvolvam a actividade mineira ao abrigo de um
contrato de concessão ficam obrigadas a apresentar os respectivos balanços e
contas de resultados anuais certificadas por auditor independente autorizado.
2 – As entidades referidas no n.º 1 do presente artigo, podem, mediante
autorização do Ministro que superintende a área de Finanças, adoptar o dólar
norte-americano como moeda de apresentação das contas, desde, que tenham realizado um investimento igual ou superior ao equivalente a USD 500
000 000,00 (quinhentos milhões de dólares americanos), e que mais de 90%
das suas transacções sejam em dólares.
3 – A autorização referida no n ° 2 do presente artigo, não deve ser alterada durante a vida do projecto.
[Redacção introduzida pela Lei n.º 15/2017, de 28 de Dezembro.]

ARTIGO 61.º Transgressões
Constituem infracções tributárias puníveis nos termos da legislação aplicável, as transgressões cometidas no âmbito do disposto na presente Lei.

ARTIGO 62.º Regulamentação
Compete ao Governo regulamentar a presente Lei no prazo de 90, a contar
da data da sua publicação.
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