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OBRIGAÇÕES FISCAIS MENSAIS
DATA

IMPOSTO

DESCRIÇÃO

BASE LEGAL

ATÉ DIA
10

SS

Entregar as contribuições para a segurança social dos trabalhadores por
conta de outrem referente ao mês anterior

Artº11 do
Decreto
nº53/07, de 3
de Dezembro

ATÉ DIA
20

Imposto de
Selo

Efectuar a entrega do imposto devido pela emissão de letras e livranças,
pela utilização de créditos em operações financeiras e pelas apólices de
seguros, cuja obrigação tributária se tenha constituído no mês anterior

Artº16º, nº1
do Decreto
nº6/2004

ATÉ DIA
20

IRPS

Entregar as importâncias relativas as deduções por retenção na fonte de
rendimentos da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categorias e as importâncias retidas
por aplicação de taxas liberatórias

Artº65º CIRPS

ATÉ DIA
20

IRPC

Entregar as importâncias relativas as deduções por retenção na fonte

Nº5, Artº67
do CIRPC

ATÉ DIA
20

Imposto Específico sobre a
Produção de
Petróleo

Entregar o imposto devido pela produção do petróleo referente ao mês
anterior

Artº10 do
Decreto nº
4/2008

ATÉ DIA
20

Imposto sobre a Produção Mineira

Entregar o imposto devido pela extracção do produto referente ao mês
anterior

Artº 10 do
Decreto nº
5/2008

Regime Normal

Artº25º, al.
c), nº1, Artº
32º do CIVA

ATÉ DIA
15

Enviar a Repartição de Finanças competente a declaração periódica referente ao mês anterior quando se trate de créditos.

Regime Normal
ATÉ
ÚLTIMO
DIA DO
MÊS

IVA

Enviar a Repartição de Finanças competente a declaração periódica referente ao mês anterior acompanhada do respectivo meio de pagamento. Os contribuintes que não tenham realizado qualquer operação tributável estão igualmente obrigados a entregar a declaração periódica

Artº25º, al.
c), nº1, Artº
32º do CIVA

Actos Isolados

Artº33 do
CIVA

Os sujeitos passivos que pratiquem uma só operação tributável de modo
independente deverão apresentar a declaração respectiva (Modelo E)

IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS

RELAÇÃO NOMINAL

Alertamos que o prazo para o pagamento do Imposto
sobre Veículos cobrado nas autarquias é até 31 de
Março conforme a nossa publicação do mês de Fevereiro que também indica as taxas em vigor.

Vimos através deste meio alertar que por força do Diploma Ministerial nº 104/2015 de 27 de Novembro de
2015 as empresas deverão submeter as Folhas de Relação Nominal - lista dos trabalhadores a serviço da empresa - junto ao Ministério do Trabalho, Emprego e
Segurança Social até dia 30 de Abril de cada ano.
O preenchimento e submissão da Folha de Relação Nominal deverá ser feito de forma online através de uma
aplicação denominada Sistema de Gestão de Folha de
Relação Nominal disponível no portal do Ministério do
Trabalho, Emprego e Segurança Social.
As Folhas de Relação Nominal deverão reflectir a informação apresentada nas folhas de salários do mês de
Março.

REGIME EXCEPCIONAL DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS
Havendo necessidade de dinamizar o processo de cobrança de dívidas tributárias e incentivar os sujeitos
passivos a regularizar a sua situação tributária, foi recentemente submetida à Assembleia da República a
proposta de lei que aprova o regime excepcional de
regularização de dívidas tributárias.

tes, Juízos das Execuções Fiscais e Postos de Cobrança
do Conselho Municipal, um requerimento dirigido ao
Ministro da Economia e Finanças ou ao Presidente do
Conselho Municipal, solicitando a regularização da dívida, bem como o pagamento em prestações, querendo, indicando o respectivo plano de amortização desde
que não exceda o prazo de 31 de Dezembro de 2019.

Esta lei propõe a concessão de amnistia relativamente
às multas, juros e demais acréscimos legais, em processos pendentes de pagamento de imposto até 31 de
Dezembro de 2018.

A falta de decisão no prazo de trinta dias após a submissão do requerimento equivale ao diferimento do
pedido de amnistia.

O perdão referido na presente lei é concedido na condição do sujeito passivo regularizar o valor do imposto
em dívida até 31 de Dezembro de 2019.

Extingue-se o benefício de amnistia no caso em que os
sujeitos passivos não cumpram com o pagamento da
dívida tributária dentro do prazo estabelecido.

Para se beneficiar da amnistia o sujeito passivo deve
apresentar dentro do período de vigência, nas Direcções de Áreas Fiscais, Unidade de Grandes Contribuin-

A presente lei só entrará em vigor após aprovação pela
Assembleia da República e publicação em Boletim da
República.

INDICADORES ECONÓMICOS
Foi realizada no dia 6 de Março pelo Comité de Política Monetária do Banco de Moçambique (CPMO) uma reunião
extraordinária (a reunião estava agendada para o dia 24 de Abril).
Nesta sessão o CPMO decidiu aumentar o coeficiente de Reservas Obrigatórias (RO) em moeda estrangeira em 900
pontos base para 36% (anteriormente este coeficiente situava-se em 27%) e manter os restantes indicadores, nomeadamente, coeficiente de Reservas Obrigatórias (RO) em moeda nacional, taxa de juro de política monetária
(taxa MIMO), taxa de juro de Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez (FPC), taxa de juro de Facilidade
Permanente de Depósitos (FPD).
Abaixo a situação actual dos indicadores económicos :

Indicadores Económicos

Jan

Fev

Mar

Reservas Obrigatórias (RO) em moeda estrangeira

27%

27%

36%

Reservas Obrigatórias (RO) em moeda nacional

14%

14%

14%

Taxa de juro de política monetária (MIMO)

14,25%

14,25%

14,25%

Taxa de juro de Facilidade Permanente de Cedência
de Liquidez (FPC)

17,25%

17,25%

17,25%

Taxa de juro de Facilidade Permanente de Depósitos
(FPD)

11,25%

11,25%

11,25%

62,07

62,64

63,31

Taxa de câmbio MZN/USD (iníco do mês)

LEGISLAÇÃO PUBLICADA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA:
 Resolução n.º 13/2018:
Aprova o Plano Anual de Actividades da Assembleia da República
para o ano de 2019.
 Resolução n.º 14/2018:
Aprova o Orçamento Anual da Assembleia da República para o ano
de 2019.
 Resolução n.º 16/2018:
Elege Vice - Relator da Comissão
de Petições, Queixas e Reclamações - 8ª Comissão, o Deputado
Justino Paulo Langa.
 Resolução n.º 17/2018:
Aprova o Informe do Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate
ao HIV e SIDA, apresentado à VIII
Sessão Ordinária da Assembleia da
república na sua VIII Legislatura.
 Resolução n.º 18/2018:
Elege membros do Conselho Superior da Magistratura do Ministério
Público.
 Resolução n.º 19/2018:
Aprova a Informação da Comissão
de
Petições,
Queixas
e
Reclamações à VIII Sessão Ordinária
da Assembleia da República, na VIII
Legislatura.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA:
 Despacho
Presidencial
1/2019:

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS:
 Diploma Ministerial nº 14/2019

TRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA:
 Diploma Ministerial nº 1/2019:

Aprova os procedimentos administrativos e orientações complementares para a implementação do
Concurso por Lances, para aquisição de bens e contratação de serviços.

Aprova o Estatuto Orgânico da Direcção Provincial da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico
Profissional e revoga o Diploma
Ministerial nº 78/2016, de 9 de Novembro.

MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTOS:
 Diploma Ministerial nº 2/2019:
Aprova o Regulamento do Fundo de
Apoio à Iniciativas Juvenis.
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO
ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA:
 Diploma Ministerial nº 5/2019:
Aprova o Regulamento do Prémio
de Jornalismo em Administração
Pública.
 Diploma Ministerial nº 9/2019:
Aprova o Plano de Classificação e
Tabela de Temporalidade de Documentos das Actividades-fim do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral.
 Diploma
10/2019:

Nomeia Gamiliel Sepúlveda João
Munguambe, para o cargo de Embaixador Extraordinário Plenipotenciário da República de Moçambique junto da República do Uruguai.
CONSELHO DE MINISTROS:
 Decreto n.º 1/201:
Marca o dia 7 de Fevereiro de
2019, para a investidura dos Membros das Assembleias Autárquicas e
dos Presidentes dos Conselhos Autárquicos eleitos nas 53 autarquias,
no dia 10 de Outubro de 2018.

nº

Aprova o quadro de pessoal do Instituto Nacional de Governo Electrónico.
 Diploma
13/2019:

nº

Ministerial

Ministerial

nº

Aprova o quadro de pessoal do Instituto de Formação Profissional e
Estudos Laborais Alberto Cassimo.
 Despacho:
Cria a Comissão de Avaliação do
Fundo para o Fomento de Habitação.
MINISTÉRIO DA CULTURA E TURISMO:
 Diploma Ministerial nº 3/2019:
Aprova o Regulamento do Regime
Jurídico do Depósito Legal.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS; MINISTÉRIO DA ADMINIS-

 Diploma Ministerial nº 6/2019:
Aprova o Estatuto Orgânico da Direcção Provincial do Trabalho, Emprego e Segurança Social.
 Diploma
12/2019:

Ministerial

nº

Aprova o Estatuto Orgânico da Direcção Provincial de Educação e
Desenvolvimento Humano revoga o
Diploma Ministerial nº 1/2017, de 2
de Janeiro.
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO PROFISSIONAL:
 Diploma Ministerial nº 8/2019:
Aprova o Regulamento Interno da
Autoridade Nacional de Educação
Profissional.
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS :
 Diploma Ministerial nº 4/2019:
Estabelece o Comité Directivo Intersectorial do Projecto de Desenvolvimento Integrado de Estradas
Rurais, adiante designado por
''COMITÉ''.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO:
 Diploma Ministerial nº 7/2019:
Aprova o Regulamento Geral de
Avaliação do Ensino Primário, Alfabetização e Ensino de Jovens e
Adultos e Ensino Secundário Geral.
 Diploma
11/2019:

Ministerial

nº

Altera os artigos 63 e 64 do Regulamento Interno do Ministério da
Educação e Desenvolvimento Humano, aprovado pelo Diploma Ministerial nº 25/2017, de 23 de Março.

DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE MINISTROS - FEVEREIRO
 Decreto que modifica a servidão
do Hospital Militar de Maputo
(HMM), por desanexação de uma
parcela a favor do Instituto do
Coração (ICOR).
 Decreto que aprova o Regulamento das Boas Práticas de Fabrico de
Medicamentos para o Uso Humano.
 Resolução que ratifica o Termo
da Garantia, emitido em 27 de
Dezembro de 2018, à favor do
Millennium BIM, destinado ao
apoio da Petromoc, S.A., para a
importação de combustível, no
montante
de
MZN
2.343.189.716,04 (dois mil trezentos e quarenta e três milhões,
cento e oitenta e nove mil, setecentos e dezasseis meticais e
quatro centavos).
 Resolução que ratifica o Termo
da Garantia, emitido em 27 de
Dezembro de 2018, à favor do BCI
– Banco Comercial de Investimentos, destinado ao apoio da Petromoc, S.A., para a importação de
combustível, no montante de MZN
1.868.012.959,39 (mil oitocentos
e sessenta e oito milhões, doze

mil, novecentos e cinquenta e
nove meticais e trinta e nove
centavos).
 Resolução que ratifica a Carta de
Fiança, emitida em 31 de Dezembro de 2018, à favor do Moza Banco, destinada à reestruturação da
dívida da empresa Linhas Aéreas
de Moçambique, S.A., no montante de MZN 1.356.728.458,33 (mil
trezentos 2 e cinquenta e seis
milhões, setecentos e vinte e oito
mil, quatrocentos e cinquenta e
oito meticais e trinta e três centavos).
 Decreto que aprova o Regulamento da Lei n.º 3/2018, de 19 de
Julho, que Estabelece os Princípios e Regras Aplicáveis ao Sector
Empresarial do Estado.
 Resolução que ratifica o Acordo
de Entendimento entre o Governo
da República de Moçambique e o
Governo da República Argentina,
no Domínio das Consultas sobre
Assuntos de Interesse Comum,
assinado em Buenos Aires, no dia
15 de Junho de 2011.
 Resolução que ratifica o AcordoQuadro sobre a Cooperação entre

o Governo República de Moçambique e o Governo da Geórgia, assinado em Nova Iorque, Estados
Unidos da América, no dia 26 de
Setembro de 2018.
 Decreto que aprova o Regulamento de Investigação e Pesquisa Científica Marinha.
 Decreto que extingue a Empresa
Maputo Sul, E.P.
 Decretos que modificam a tutela
do Instituto Nacional da Marinha
(INAMAR) e do Instituto Nacional
de Hidrografia e Navegação
(INAHINA).
 Decreto que aprova o Regulamento de Transporte em Veículos Automóveis e Reboques e revoga o
Decreto n.º 11/2009, de 29 de
Maio.
 Decreto que aprova o Regulamento de Gestão das Receitas Próprias das Instituições Públicas do
Ensino Superior.
 Resolução que aprova o Plano
Estratégico e o Plano Operacional
para a Política da Sociedade da
Informação.

SABIA QUE?
A BDO Moçambique fornece serviços de consultoria de Sistemas de Informação com
particular ênfase na implementação de sistemas integrados e desenvolvimentos à
medida?
Prestamos igualmente serviços de auditoria informática, formação em sistemas
UNIX/Linux, Base de Dados, linguagens de programação, ferramentas informáticas e
gestão de projectos.

PRIMAVERA PREMIUM PARTNER
O estatuto de parceiro Premium PRIMAVERA é reconhecimento do nosso nível de excelência na implementação e
suporte do ERP PRIMAVERA. Demonstra também o nosso comprometimento em fornecer serviços de qualidade
excepcional ao nossos clientes.

A BDO possui uma equipa experiente e competente capaz de encontrar respostas
para as necessidades da sua organização desenvolvendo soluções específicas e trazendo valor acrescentado ao seu negócio.

A BDO É UMA DAS 5 MAIORES REDES DE CONTABILIDADE
Até 30 de Setembro de 2018, a rede global da BDO prestou serviços de consultoria em 162 países, com cerca de 80,087 colaboradores em cerca de
1.591 escritórios no mundo todo. Temos exigentes padrões de atendimento
ao cliente onde todas as nossas empresas devem cumprir e usar as suas habilidades e experiência para oferecer um serviço excepcional ao cliente.

AUDITORIA
Em Auditoria, para além da validação da informação financeira das empresas e instituições, verificamos não só a boa
aplicação das normas e da legislação, mas também o sistema
de controlo interno e a continuidade das operações.
A nossa intervenção profissional nesta área engloba designadamente:







Auditoria completa às demonstrações financeiras;



Auditoria interna, de gestão, informática, fiscal e outras.

Revisão do controlo interno;
Revisão limitada às demonstrações financeiras;
Exame da informação financeira prospectiva;
Auditorias específicas (incentivos, due-dilligence contabilísticas, investigações, estatísticas);

CONTABILIDADE

162
Países

1 591
Escritórios

80.087
Colaboradores

CONSULTORIA
Na Consultoria a BDO dispõe de consultores qualificados para
apoiar soluções geradoras de valor acrescentado para as empresas e demais entidades que crescentemente procuram os
nossos serviços. A larga experiência da BDO permite às empresas beneficiar de soluções práticas e funcionais desenhadas pelas nossas equipas de consultores com o recurso a
avançados instrumentos tecnológicos e levando sempre em
linha de conta as particularidades de cada negócio.
Neste âmbito, tratamos, designadamente de:








Avaliação de empresas e partes sociais;




Assessoria em Recursos Humanos;

Estudos de Viabilidade
Investimentos e Financiamentos;
Reestruturações de empresas e organizações;
Planos estratégicos e planos de negócio;
Consultoria de Sistemas de informação, com particular
ênfase na implementação de sistemas integrados e desenvolvimentos à medida;
Acções de formação específicas.

A BDO é a maior empresa prestadora de serviços de contabilidade do país, com mais de 50 técnicos dedicados e dezenas
de clientes.
Apresenta a solução ideal para o empresário ou instituição
que pretenda focalizar-se no seu core business deixando as
tarefas administrativas especializadas de alto risco a profisNa Assessoria Fiscal a BDO acompanha o cumprimento das
sionais competentes e especializados.
obrigações das empresas, instituições e individualidades, e,
Como principais serviços temos:
procede à revisão das estratégias fiscais sempre com a preocupação de optimizar soluções tributárias e minimizar riscos
 Transição e implementação dos IFRS;
fiscais.
 Assistência Contabilística;
A nossa actuação compreende:
 Outsourcing Contabilístico;
 Acompanhamento do cumprimento das obrigações fiscais
e parafiscais;
 Processamento de Salários;

TAX




Consolidação de contas;
Formação.











Fusões e Aquisições;

Processo de insolvência/falência;
Diagnóstico completo de situações fiscais;
Planeamento e prevenção fiscal ;
Estudos de enquadramento fiscal;
Tributação de expatriados;
Obtenção de incentivos fiscais;
Apoio a expatriados;
Apoio as transferências de capitais.

CONTACTOS

Av. 25 de Setembro, 1230,
3º Andar Bloco 5 CP 4200
Maputo
República de Moçambique
Tel.:
Email:

+258 21 300720
eferreira@bdo.co.mz

www.bdo.co.mz

Esta informação foi cuidadosamente preparada, mas foi escrita em termos gerais e deve ser vista apenas
como uma orientação ampla. A informação não pode ser invocada para cobrir situações específicas, e
não deve agir ou não agir, com base nas informações nela contidas sem a obtenção de aconselhamento
profissional específico. Entre em contacto com BDO Lda. para discutir estas questões no contexto das
suas circunstâncias particulares. BDO Lda, seus sócios e colaboradores não irão aceitar ou assumir qualquer responsabilidade ou dever de cuidar de eventuais perdas decorrentes de medidas tomadas ou não
tomadas por qualquer pessoa baseando-se nesta informação ou para qualquer decisão com base nela.

A BDO Internacional é uma associação de firmas independentes da qual a BDO, Lda. Faz parte enquanto
pessoa jurídica própria e independente. Autorização para actividades de Auditoria e Certificação de Contas
por despacho de 27/10/99 de Vice-Ministro de Plano e Finanças.
Copyright © BDO Lda. Todos os direitos reservados.
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