
Folha da AT 1

Semanário Informativo

Av. 25 de Setembro, nº 1235 | Tel: 21 34 42 00 | www.at.gov.mz | EDIÇÃO Nº 22 | Novembro - 2017

Folha da AT

FICHA TÉCNICA
PROPRIEDADE
Autoridade Tributária de Moçambique

PRESIDENTE
Amélia Muendane Nakhare

GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM

DIRECTORA
Natércia Manhenje

COORDENADOR EDITORIAl
Fenias Zimba

REDAÇÃO
Fenias Zimba, Ricardo Nhantumbo, Helmano Nhatitima,

COlABORAÇÃO
Maurício Cumbi, Pio Cassecasse, César Sucute, liege Victorino, Ivan Gemusse, 
Arnaldo Teimoso, António Camacho, José Massaruge, Elísio Massangaie, 
Valerdina Manhonga, Ana Merciana, Belton Impula, Bruno laranjeira, Fadil 
Ismael, Benjamim

REVISÃO
Bernardino Manhaussane, Natércia Manhenje

FOTOGRAFIA
Jordão Mabote 

MAQUETIZAÇÃO
Benedito Chivure

gcimagem@gmail.com

AT Fiscaliza estabelecimentos 
comerciais
Acção visa sensibilizar para emissão de facturas 
e documentos equivalentes decorrentes de 
transações comerciais
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A Autoridade Tributária de Moçambique (AT) 
procedeu, a 23 de Outubro último, em 
Maputo, com réplica ao longo de todo o 

país, o lançamento da Campanha de Fiscalização 
à Facturação para os últimos meses de 2017.

O acto que teve o seu ponta-pé de saída em alguns 
estabelecimentos localizados na AV. Albert Lithule, 
consiste na verificação da conformidade legal 
na emissão de facturas e de outros documentos 
equivalentes, fiscalmente aceites, e que devem 
ser emitidos pelos agentes económicos, nas 
transmissões de bens ou prestação de serviços.

A acção, ora iniciada, tem entre outros objectivos, 
a recuperação da receita sonegada pela não 
emissão de facturas e de outros documentos 
equivalentes, educação fiscal através da prestação 
de informação sobre os requisitos e elementos 
legais para a emissão das facturas e de outros 
documentos, bem como a sensibilização de 
agentes económicos, e cidadãos, em geral, sobre 
a necessidade de emitir/exigir documentos fiscais 
na compra de qualquer bem ou serviço.

Nos estabelecimentos visitados pela equipa 
Liderada pela Presidente da AT, Amélia Nakhare, 
foi explicando, incansavelmente, sobre a 
importância da facturação.

Recordar que, para o cumprimento deste 

desiderato, a AT criou treze (13) equipas de 
trabalho, para Cidade de Maputo, das quais fazem 
parte, para além da respectiva presidente, os 
Directores Gerais, Directores Gerais Adjuntos e 
Chefes de Divisão.

AT fiscaliza estabelecimentos comerciais
Por: Fenias Zimba

Parte da equipa de fiscalização
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A Autoridade Tributária de Moçambique, no 
seguimento das actividades de Educação 
Fiscal e Popularização do Imposto, realizou, 

na semana finda, mais um sorteio do Projecto 
Factura na Escola, evento que teve lugar na Escola 
Primária Completa de Beleluane, no Distrito de 
Boane.

Naquele local, para além do sorteio, houve 
diversas actividades direccionadas à comunidade 
local, tais como: cadastro fiscal, registo de 
crianças, emissão de bilhetes de identidade e uma 
feira de artesanato feita pelos alunos daquela 
escola, com recurso a material reciclado.

Dirigindo-se aos presentes, o Delegado da 
Província de Maputo, Âmido Abdalla, falou acerca 
da importância do pagamento dos impostos, 
e da pertinência de se abordar matérias fiscais 
para as crianças, visto que desta forma, poder-
se-á ter uma sociedade fiscalmente educada e 
devidamente consciente das suas obrigações 
fiscais.
Refira-se que este projecto, de âmbito nacional, 

tem contado com vários parceiros, que directa 
ou indirectamente tem apoiado nas acções de 
educação fiscal e no projecto factura na Escola, 
em especial. A nível da Cidade e Província de 
Maputo, o projecto conta com parceiros como a 
Águas da Região de Maputo, Banco Comercial e de 
Investimentos e Fundação Riz Wan Atadia.  

A quando do sorteio na Escola Secundária Estrela 
vermelha, a AT contou com o apoio da Águas da 
Região de Maputo que premiou os estudantes 
com 1 camiseta, calças e sapatos. A Escola 
Primária Completa de Beleluane foi mais sortuda 
tendo contado, para além do apoio da Águas da 
Região de Maputo, com ápio da Fundação Riz 
Wan Atadia, que premiou 7 estudantes com 
quites completos de material escolar e do BCI 
que ofereceu camisetas, bonés e, para o primeiro 
sorteado, abertura de uma conta bancária.

Para além da presença de parceiros deste 
projecto, o evento contou com a participação 
de representantes do Governo Distrital e da 
Direcção Provincial da Educação, do Conselho 

de Escola, e das comunidades circunvizinhas. O 
evento foi abrilhantado por uma peça teatral, na 
qual enfatizaram a importância do pagamento 
de impostos e da exigência de documentos 
justificativos nas transacções comerciais, danças 
e cânticos apresentados por grupos culturais dos 
alunos da escola.

Refira-se que o evento contou com a presença de 
cerca de 1.000 pessoas, que presenciaram o evento 
e beneficiaram-se dos serviços ali prestados.

Factura na Escola chega à Beleluane

Na Província de Maputo

Por: Elísio Massangaie
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Uma equipa da AT, composta por funcionários 
afectos à Delegação da Cidade de Maputo, 
Direcção Geral de Impostos e Gabinete de 

Comunicação e Imagem, proferiu uma palestra no 
Comando da Polícia Militar, na Cidade de Maputo, 
no dia 25 de Outubro corrente, com o intuíto 
de formar os funcionários daquela instituição 
pública como disseminadores de matérias fiscais, 
com maior enfoque para o Sistema Tributário 
Moçambicano.

Liderada pelo Delegado da Cidade de Maputo, 
Eugénio Nhacota, a equipa foi recebida pelo Major 
Bandeira, que deu as boas vindas e enalteceu 
esforço empreendido pela AT na disseminação de 
matérias fiscais, aos cidadãos.

Dirigindo-se aos presentes, Eugénio Nhacota 
agradeceu pelo convite e falou sobre a 

importância estratégica daquela entidade no 
que respeita o apoio que a mesma pode prestar 
à AT, na prossecussão dos seus objectivos. Nhacota 
falou, ainda, da importância do pagamento do 
Imposto, dos processos da selagem, fiscalização e, 
de forma resumida, acerca da estrutura orgânica 
da AT.

Helmano Nhatitima, Chefe de Divisão de Educação 
Fiscal e Popularização do Imposto, falou acerca do 
estágio de desenvolvimento da Educação Fiscal e 
da importância que a mesma tem desempenhado 
no incremento dos níveis de cobrança de receitas 
e cadastro fiscal.

Representando a DGI, Taferanhica Juga falou acerca 
das reformas fiscais que foram sendo introduzidas 
desde a proclamação da independência nacional, 
reformas estas que foram levadas à cabo, visando 

adequar o contexto fiscal à realidade vivida no 
país. Descreveu, ainda, a composição do sistema 
tributário moçambicano.

Juga concluiu dando a conhecer os momentos em 
que os cidadãos se tornam devedores de cada um 
dos impostos que compõem o sistema tributário 
moçambicano, concluiu a sua apresentação, 
falando acerca da diferença entre o imposto e a 
taxa.

Após a apresentação foram esclarecidas as 
dúvidas apresentadas pelos presentes, tendo a AT 
pedido que os presentes, se tornassem agentes 
disseminadores de matérias fiscais e aduaneiras. 

Importa referir que para além da palestra, foi 
levado a cabo o cadastro fiscal.

AT forma Polícia Militar em matérias fiscais

Na Cidade da Maputo

Por: Elísio Massangaie
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Niassa faz réplica
Por: Ana Merciana Maculuve

das empresas e para a fiscalidade. 

No fim, o Delegado Provincial da AT de Niassa, 
em entrevista á TVM, exortou aos agentes 
económicos a pautar pelas boas práticas e 
aclarou que esta campanha não vem para 
prejudicar, mas sim, para ajudar aos agentes 
económicos, sensibilizando-os para a prática 
de facturação nas transacções económicas, 
bem como ao cidadão, no geral, da 
necessidade de exigir que lhe seja entregue 
a factura, recibo, VD ou outro documento 
comprovativo, sempre que se realizar uma 
transacção comercial.

EU SOU FISCAL
NÃO AO CONTRABANDO

No dia 27 de Outubro corrente, a 
Delegação da AT –Niassa saiu à rua para 
o Lançamento Provincial da Campanha 

Nacional de Fiscalização à Facturação, cujas 
cerimónias centrais decorreram em Maputo, 
no dia  23 de Outubro de 2017, sob orientação 
da Exma. Sra Presidente da Autoridade 
Tributária.

O Delegado, Óscar Artur Munguambe, fez-se 
acompanhar pelos Directores do SPAN e DAF 
Lichinga, os senhores Remígio Guiamba e 
Timóteo Osvaldo Timóte, respectivamente, 
e ainda pelo Chefe das Operações dos SPAN, 
Bento Massingue e alguns técnicos da DAF, 
nomeadamente, Adelso Macueve e Graziela 
Dias.

Para a efectivação deste trabalho, foram 
visitados alguns estabelecimentos comerciais, 
destacando-se a Salu Trading Lda, virada à 
comercialização de produtos alimentares e 
de higiene, Residencial e Cathering 2+1 do 
ramo hoteleiro, restaurante e bar e, Socin, 
Lda dedicada à venda de equipamentos 
informáticos, electrodomésticos e materiais 
de escritório.

De referir que, em todos os estabelecimentos 
por onde a equipa passou, os contribuintes 
foram instados a cumprirem de forma rigorosa 
com a obrigação de emissão de facturas 
ou documentos equivalentes, em todas a 
transacções efectuadas, dada a importância 
que este documento tem para a contabilidade 

Lançamento da Campanha Nacional de Fiscalização à Facturação
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Apreendidas mais de 2000 caixas de bebidas alcoólicas  
Por: Fenias Zimba

não apresentação do selo fiscal, exigido 
por lei, para Bebidas Alcoólicas e Tabaco 
Manufacturado.

A referida mercadoria, de fabrico nacional, 
pertencia à Empresa Universal Bevereges, 
sediada no Bairro Kumbeza, Província de 
Maputo.

A Autoridade Tributaria de Moçambique - 
AT procedeu a 23 de Outubro corrente, 
à apreenção de 2150 caixas de bebidas 

alcoólicas da marca Black Ponda Rum, no 
Posto de Controlo de Incoluane, na entrada da 
Província de Gaza.

A acção enquadra-se no âmbito da fiscalização 
do cumprimento do processo de Selagem de 
Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado, e 

da mercadoria em circulação.

O facto ocorreu quando, em actividades de 
rotina, os agentes da AT interpelaram uma 
viatura que seguia com destino à Provincia de 
Tete, saindo da cidade de Maputo.

Feita a revista, apurou-se que do total das 
bebidas apreendidas, cerca de 1072 caixas, 
apresentavam irregularidades relativas a 

 Em Gaza
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Apreendidas em Ressano Garcia bebidas avaliadas 
em 3.5 milhões de Meticais
Por: Ricardo Nhantumbo

do Ministério da Agricultura e Segurança 
Almentar, estacionada ao nível daquela 
fronteira.

De acordo com Jorge Moiséis, Chefe das 
Operações naquela que é a maior e mais 
movimentada fronteira do país, estas 
apreensões são resultado de controlo e 
fiscalização de rotina que a instituição, 
através das Alfândegas, tem desenvolvido a 
vários níveis, com enfoque para às fronteiras 
e vias que dão acesso a estes postos de 

A Delegação Aduaneira de Ressano Garcia 
(DARG) apreendeu, no período de Julho 
a Setembro, do ano em curso, diversas 

bebidas alcoólicas, ao nível da fronteira 
turística e na comercial. São apontadas como 
causas da apreensão, a violação do Diploma 
Ministerial no 59/2016 de 14 de Setembro, 
que aprova o Regulamento de Selagem de 
Bebidas Alcólicas e Tabaco Manufacturado, 
falsas declarações, entre outras.

Das bebidas apreendidas destacam-se 741 

caixas de vinhos, dentre elas marcas raras e 
caras como (Kanon Kop e Avondale), 99 caixas 
de espirituosas (Double Black, Amarula, Moe 
& Chandon, Martin, Grants, Fleur Du Cap e 
outras) 72 caixas de cerveja diversa e 426 
garrafas, das quais se espera recuperar, para 
os cofres do Estado, cerca de 3.5 milhões de 
meticais, resultantes de direitos aduaneiros 
e demais imposições. No mesmo período, 
foram apreendidas consideráveis quantidades 
de caixas de frangos e seus derivados, que 
prontamente foram entregues à unidade 

Nos últimos três meses 
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entrada e de saída do país que são, por Lei, de 
fiscalização permanente. Moiséis enalteceu 
a colaboração de populares, que segundo 
ele, tem respondido positivamente aos 
apelos da instituição, para seu envolvimento 

no acompanhamento e denúncia de 
quaisquer movimentos estranhos de agentes 
económicos que operam quer no comércio 
interno quer no comércio trnsfronteiriço.

A fonte disse ainda que, “por se tratar 
de fronteira mais movimentada do país, 
englobando duas componentes distintas, 
a fronteira turística e comercial, exigindo 
de nós, um eforço adicional e uma atenção 
especial, temos orientado os nossos colegas 
que na sua actuação, devem garantir que o 
fluxo normal de pessoas e bens seja feito sem 
sobressaltos, observando aquilo que são as 
boas práticas internacionais, recomendadas 
pela Organização Mundial do Comércio - OMC”.  

“Como sabem, as bebidas alcoólicas fazem 
parte dos produtos mais procurados 
pelos contrabandistas,  por ser de facíl 
manuseamento e passíveis de serem 
transportadas sob várias formas, mesmo 
nos carros que aparentemente transportam 
turistas. Aliado a isto e na sequência da 
interdição da circulação e importação de 

bebidas alcólicas e tabaco manufacturado 
sem selo fiscal, temos estado a intensificar as 
nossas fiscalizações, para contrariar as acções 
dos contrabandistas, visto que, estes também, 
têm aprimorado o seu modis operande”, frisou 
Moiséis.

A fonte assegurou que os autos de apreensão 
das bebidas foram encaminhados à Direcção 
de Auditoria e Fiscalização da AT que, por sua 
vez, desenvolverá os termos ulteriores para 
dedução da acusação e canalização dos autos 
às entidades competentes.

A respeito da aproximação da quadra festiva 
e sabendo que a fronteira de Ressano Garcia 
é a que regista, anualmente, maior número 
de entrada/saída de pessoas e bens, exigindo 
observação acutilante dos aspectos logísticos 
e operacionais, Jorge Moiséis, garantiu existir 
uma preparação conjunta, entre as Forças de 
Defesa e de Segurança que actuam naquela 
fronteira, bem como a contra-parte Sul-
africana.

 Jorge Moisés
Chefe das Operações em Ressano Garcia

Vista parcial da Fronteira Comercial de Ressano Garcia - Km 4
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Visita ao Juízo das Execuções Fiscais de 
Nampula

Encontro de cortesia com a Directora 
Provincial de Economia e Finanças - Nampula

Visita à DAF de Nampula   Visita à UGC de Nampula

Fiscalização aos agentes económicos de 
Nampula

Recepção da Exma PAT na DAF de NampulaHomenagem à melhor funcionária

Encontro com os funcionários 

Ecos da visita da Presidente da AT à 
Província de Nampula
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE

caro cidadão:

EU SOU FISCAL, NÃO AO CONTRABANDO!

compre apenas bebidas 
alcoólicas e tabaco 
devidamente selados

PARA MAIS INFORMAÇÕES  
LIGUE: 1266/dIRIJA-SE AOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DAS  ALFÂNDEGAS
PARA DENÚNCIAS
dIRIJA-SE AOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DAS  ALFÂNDEGAS, DIRECÇÕES/POSTOS FISCAIS,
POSTOS POLICIAIS (PRM, MUNICIPAL, ETC), INAE, GCCC (PGR)- DELEGAÇÕES PROVINCIAIS

É PROIBIDA A POSSE, CIRCULAÇÃO E COMPRA/VENDA Dos
seguintes PRODUTOS SEM SELO DE CONTROLO FISCAL


