
ALERTA FISCAL
MOÇAMBIQUE

10 DE ABRIL, 2018

A 1 de Abril entraram em vigor novos procedimentos relativos ao pagamento de impostos e
demais encargos tributários. O Aviso surge da Autoridade Tributária

A partir de agora, todos os contribuintes com domicílio nas capitais provinciais devem
efectuar o pagamento de impostos, e demais encargos tributários, através de depósito na
conta bancária titulada pela respectiva Unidade de Grandes Contribuintes, Direcção de Área
Fiscal, Posto de Cobrança ou Juízo Privativo das Execuções Fiscais.

Este procedimento compreende os pagamentos em numerário de valor superior a 20.000
Meticais ou em cheque – independente do valor.

Os cheques deverão ser visados e aposto da designação “Para pagamento de dívidas ao
Estado”no seu canto superior a vermelho e indicar o NUIT do contribuinte.

Os talões de depósito apresentados nas Recebedorias de Fazenda, deverão conter o nome do
sujeito passivo, NUIT, o tipo de tributo e encargo legal e apenso a cópia de respectivo cheque

A On.Corporate mostra-se assim disponível para assistir as empresas na implementação dos
procedimentos que se mostrem necessários ao cumprimento das normas legais previstas em
Moçambique.

PAGAMENTO DE IMPOSTOS

NOVOS PROCEDIMENTOS
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CONTACTO

MOÇAMBIQUE
Av. 25 de Setembro N.º 1821, Sala 107
Maputo
M +258 850 291 792
E geral@oncorporate.com

PARA QUALQUER INFORMAÇÃO ADICIONAL, 
POR FAVOR CONTACTE

MARGARIDA MUIANGA
AccountingManager
M +258 850 291 792
E margarida.muianga@oncorporate.com

PAULO BUSCA
TaxManager
M +244 945 046 308
M +351 968 362 171
E paulo.busca@oncorporate.com

PAULO CHEGADO
ManagingDirector
M +244 924 068 181
M +258 844 856 846
M +351 938 878 472
E paulo.chegado@oncorporate.com

LUÍS FERREIRA
ManagingDirector
M +244 932 378 640
M +258 844 139 173
M +351 938 878 479
E luis.ferreira@oncorporate.com
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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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