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Ministerlo das Finances:

Despacho:

Aprova 0 Modelo I-ICE a que se refere 0 n." 2 do artigo 2-B
do Decreto n." 2/2012, de 24 de Fevereiro, para efeitos

de isencao do ICE.
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MINISTERIO DAS FINAN(:AS

Oespacho

Havendo necessidade de estabelecer mecanismos
de implementacao do Regulamento do C6digo do Imposto sobre
Consumos Especificos (ICE), aprovado pelo Decreto n." 6912009,

de 11 de Dezembro, no uso da competencia que me e atribuida
pelo artigo 2 do Decreto n." 2/2012, de 24 de Fevereiro, que altera
° referido Regulamento determino:

Artigo LE aprovado °Modelo I-ICE a que se refere 0 n." 2
do artigo 2-B do Decreto n." 2/2012, de 24 de Fevereiro, para
efeitos de isencao do ICE incidente sobre as materias-primas,
produtos acabados e intermedios, dele fazendo parte integrante,

Art. 2. Para 0 Gozo da isencao do ICE incidente sobre
as materias-primas, produtos acabados e intermedios, importados,
matem-se a utilizacao do modelo L 1 - Pedido de Isencao/
/Reducao, aprovado pelo Despacho de 17 de Marco de 2010, que
estabelece os mecanismos de implementacao do Regulamento
do C6digo dos Beneffcios Fiscais, aprovado pelo Decreto
n." 5612009, de 7 de Outubro.

Art. 3. 0 presente Despacho entra imediatamente em vigor
Ministerio das Financas, em Maputo, 28 de Marco de 2013.

- 0 Ministro das Financas, Manuel Chang .
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Modelo I - ICE

N." 2 do artigo 2-B do Dec. N.· 2/2012, de 24 de Fevereiro

Republica de Mocambique

Ministerio das Financas
Autoridade 'I'ributaria de Mocambique

Direccao Geral das Alfiindegas

Visto

Em ., de ., ., . .,., ., de 20 .

o (a) ., .

Requisicao de materias-primas para laboracao na industria

;b) ., corn alvara n." .. ., , estabelecimento Oll domicflio
fiscal em ., .. ., . .,. requisita a (c) , do Pafs . .,.,., . ., .. .,. as materias-primas
tliscriminadas abaixo, destinadas exc1usivamente para a laboracao daindustria, (d) que explora
em (e) ., . .,." ., Para a producao dos produtos (f) Pelo que ficam abrangidas pela
isencao do artigo 4-A do C6digo do Imposto Sobre Consumos Especfficos.
Dec1ara que se as materias-primas requisitadas for dado destino diferente do previsto no c6digo do Imposto Sobre Consumo
Especfficos, participara previamente 0 facto a respectiva (g) afim de ser liquidado 0 imposto
de consumo especifico que se mostra devido.

Descricao das materias-primas

C6digo Descricao Valor Total das Factura
Pautal generlca (h) Quant.(i) Undo

Unitario Global imposicoes Ntimero Data

Assinatura do Director da Industria Requisitante

........................ , de de 20 .

(a) 0 Chefe da estancia aduaneira.
(b) Nome, denorninacao ou firma do adquirente
(c) Nome, denominacao ou firma do fomecedor
(d) Descricao da actividade de acordo corn 0 CAE (Classificador de Actividades Econ6rnicas)
(e) Local do estabelecimento onde vao ser aplicadas as materias-primas.
(f) Descricao dos produtos de acordo corn 0 CNBS (ClassificadorNacional de Bens e Services)
(g) Estancia aduaneira.
(h) e (i) a preencher pelo adquirente e as restantes pelo fomecedor e 0 adquirente deve inutilizar as colunas (h) e (i) das Iinhasnao
utilizadas.

Esta requisicao sera em quadruplicado e nela nao poderao ser incluidas materias-prtmas destinadas a rnais do que urn
estabelecimento.

Preco - 3,03 MT
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