
ALERTA FISCAL
MOÇAMBIQUE

22 DE DEZEMBRO, 2017

Foi publicado através do Decreto nº 70/2017, de 6 de Dezembro, o Regime dos Preços de
Transferência, que vem regulamentar esta matéria em Moçambique. Este regime vem
estabelecer definições, metodologias e obrigações declarativas específicas em matéria de
Preços de Transferência.

Segundo o referido Decreto, os sujeitos passivos que tenham atingido um valor anual de
vendas líquidas e outros proveitos igual ou superior a MT 2.500.00,00 (aproximadamente
USD 40.000,00) no exercício anterior passam a estar sujeitos à obrigação de dispor de
documentação relativa à politica adoptada emmatéria de preços de transferência.

Nestes termos, as entidades abrangidas deverão preparar a documentação de suporte à
política de Preços de Transferência e respectivos ajustamentos fiscais em conformidade com
as disposições deste diploma.

O presente decreto entra em vigor a partir de dia 1 de janeiro de 2018.

A On.Corporate mostra-se assim disponível para assistir as empresas na implementação dos
procedimentos que se mostrem necessários ao cumprimento das normais legais previstas em
Moçambique.
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Esta comunicação é de natureza geral e
meramente informativa, não se destinando a
qualquer entidade ou situação particular, e
não substitui aconselhamento profissional
adequado ao caso concreto. A On.Corporate
não se responsabilizará por qualquer dano ou
prejuízo emergente de decisão tomada com
base na informação aqui descrita.
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