
10/24/2019 SPEED+ PROJECT 1

TEMA DA APRESENTAÇÃO:

REVISÃO DA PROPOSTA DE REGULAMENTO
PARA O FOMENTO, PRODUÇÃO,
COMERCIALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E
EXPORTAÇÃO DO CAJU



TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA

Despesas não documentadas

PROPOSTA DE ALTERAÇÕES AO:

– CÓDIGO DO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLECTIVAS (“CIRPC”)

&

– CÓDIGO DO IMPOSTO SIMPLIFICADO PARA PEQUENOS CONTRIBUINTES (“CISPC”)
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Supporting the Policy Environment for Economic Development ( SPEED+)
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CIRPC

– Tributação de despesas não documentadas –

Modelos alternativos que poderão não envolver alteração imediata

ao CIRPC 

➢ Não aceitar como custo fiscalmente dedutível as despesas não documentadas relativas ao agronegócio (actividade agrícola ou

pecuária), mas não as tributar autonomamente. Países Africanos que adoptaram este modelo: Quénia, Tanzânia, Zimbabué e

Nigéria

➢ Aceitar como custo fiscalmente dedutível as despesas não documentadas relativas ao agronegócio (actividade agrícola ou

pecuária), contanto que, por exemplo, o total dessas despesas não ultrapassasse por ano e por fornecedor um determinado

montante (por exemplo, 2.500.000 MT), devendo ser usado um mapa de controlo das compras em modelo aprovado pela AT



CIRPC 

– Tributação de despesas não documentadas –

Exemplo de Modelo de Compras – Modelo Utilizado 

na Compra de Algodão



CIRPC 

– Tributação de despesas não documentadas –

Proposta de alterações – artigos 61.º e 62.º do CIRPC

“Artigo 61.º

(Taxas)

1. […]

2. […]

3. […]

4. […]

5. Exclui-se do âmbito de aplicação do disposto no número anterior do presente artigo, os encargos suportados com a aquisição de

produtos agropecuários e silvícolas a produtores de pequena exploração, que sejam pessoas singulares que não exerçam, a título

principal, actividade comercial, incluindo os adquiridos a organizações associativas agrícolas e pecuárias e que não se encontrem em

condições de emitir factura ou documento equivalente nos termos previstos na lei. Para efeitos de aceitação de tais encargos como

custo, os mesmos deverão ser devidamente comprovados, por documento emitido pelos adquirentes dos bens, em modelo aprovado

pela Administração Tributária.

(Redacção dada pela Lei n.º [●] de 2019)

• Objectivos



CIRPC

– Tributação de despesas não documentadas –

Proposta de alterações – artigos 61.º e 62.º do CIRPC 

Artigo 62.º

(Taxas de retenção na fonte)

1. […]

2. […]

3. […]

4. […]

5. São ainda sujeitos à taxa liberatória de 2% [a discutir], os rendimentos pagos ou colocados à disposição de produtores de

pequena exploração incluindo as organizações associativas agrícolas e pecuárias, que se encontrem nas condições referidas no

n.º 5, do artigo 61 deste Código.

(Redacção dada pela Lei n.º [●] de 2019)”



CISPC

Proposta de Alterações  

Artigo 1

Artigo 1

(Natureza do Imposto)

O Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes, abreviadamente designado ISPC é um imposto directo e incide 

sobre os rendimentos provenientes do exercício em território nacional, de actividade agropecuária, silvícola, industrial, 

comercial, e de prestação de serviços, de pequena dimensão.



CISPC

Proposta de Alterações  

Artigo 2

Artigo 2

(Incidência)

1. O ISPC é devido pelas pessoas singulares, incluindo as organizações associativas e pecuárias que desenvolvam actividades

agrícola, industrial, comercial e prestação de serviços, de pequena dimensão, desde que o volume de negócios anual seja igual ou

inferior a 10.000.000 MT.

2. Para o caso dos sujeitos passivos que iniciem a sua actividade, o volume de negócios a tomar em consideração deve ser

estabelecido de acordo com a previsão efectuada pelo sujeito passivo na declaração de início de actividade.

3. Exclui-se do ISPC, as sociedades comerciais que tenham adoptado um dos tipos previstos no Código Comercial.



CISPC

Proposta de Alterações  

Artigo 3

Artigo 3

(Actividade agrícola e pecuária de pequena exploração)

Para efeitos do ISPC, é considerada actividade agropecuária e sílvicula de pequena exploração as entidades que exerçam essa actividade

e que não ultrapassem o limite referido no n.º 1, do artigo anterior e que satisfaçam um dos seguintes factores:

a) área cultivada não irrigada inferior ou igual a 10 hectares;

b) área cultivada irrigada inferior ou igual a 5 hectares;

c) até 10 cabeças de gado bovino;

d) até 50 cabeças de caprino, ovino e suínos;

e) até 5.000 aves.

Pimenta:

Os critérios acima elencados foram retirados do “Anuário de Estatísticas Agrárias 2015” e “Censo Agro – Pecuário 2009 – 2010:

Resultados Definitivos – Moçambique - Instituto Nacional de Estatística”.



CISPC

Proposta de Alterações  

Artigo 4

Artigo 4

(Exclusão de aplicação do IVA e IRPS)

1. Para os sujeitos passivos de ISPC, sobre as transmissões de bens e prestações de serviços que realizem não 

há lugar ao Imposto sobre o Valor Acrescentado e, sobre os rendimentos obtidos, não incide o Imposto 

sobre Rendimento.

2. Os sujeitos passivos do ISPC que aufiram outros rendimentos, para além de rendimentos classificados como 

da segunda categoria em sede do IRPS, são tributados em ISPC apenas relativamente aos rendimentos 

tributados no âmbito deste imposto, devendo os restantes rendimentos ser declarados para efeitos de 

tributação em IRPS.



CISPC

Proposta de Alterações  

Artigo 5

Artigo 5

(Isenção)

1. Estão isentas de ISPC as pessoas singulares, incluindo as organizações associativas e pecuárias que desenvolvam actividade

agropecuária ou sílvicola de pequena exploração cujo volume de negócios anual seja inferior ou igual ao equivalente a 14 vezes 

o salário mínimo nacional mais elevado.

2. A isenção referida neste artigo só abrange as pessoas singulares e as organizações associativas e pecuárias que directamente

desenvolvem a actividade agropecuária ou sílvicola, não abrangendo qualquer facilitador, intermediário ou outro.

3. Os sujeitos passivos isentos de ISPC ficam dispensados de entrega de VD, ficando o comprador obrigado a emitir documento 

em modelo aprovado pela Administração Tributária, que comprove a aquisição aos referidos sujeitos passivos.

.



CISPC

Proposta de Alterações  

Artigo 6

Artigo 6

(Período de tributação e Liquidação)

O ISPC é devido por cada exercício fiscal, que coincide com o ano civil , devendo ser liquidado numa base 

trimestral.



CISPC

Proposta de Alterações  

Artigo 7

Artigo 7

(Taxa do imposto)

1. A taxa do ISPC é de:

a) 3 %, para os sujeitos passivos cujo volume anual de negócios não ultrapasse os 2.500.000 MT.

b) 5%, para os sujeitos passivos cujo volume anual de negócios seja superior a 2.500.000 MT mas não ultrapasse os 10.000.000 

MT

2. A taxa prevista na alínea b), do n.º1 do presente artigo, é aplicável no trimestre em que os sujeitos passivos ultrapassem o 

limite previsto na alínea a), caso não o tenham declarado na sua declaração de início de actividade.



CISPC

Proposta de Alterações  

Artigo 8

Artigo 8

(Base tributável)

1. Para efeitos de aplicação das taxas previstas no artigo anterior, a base tributável do ISPC é o volume de negócios realizado em 

cada trimestre do ano civil.

2. O volume de negócios resulta da globalidade do valor das vendas realizadas ou dos serviços prestados.

3. O valor das vendas realizadas ou serviços prestados a que se refere o número anterior é apurado pelo sujeito passivo, com base 

nos registos efectuados.



CISPC

Proposta de Alterações  

Artigo 9

Artigo 9

(Competência para liquidação)

1. A liquidação do ISPC é efectuada pelo próprio sujeito passivo na declaração de modelo oficial.

2. Na falta da liquidação a que se refere o número anterior a mesma é efectuada pela Administração Tributária com 

base em todos elementos de que disponha.

3. O ISPC deve ser pago junto da entidade competente, relativamente a cada trimestre do ano e nos prazos a 

regulamentar.



CISPC

Proposta de Alterações  

Artigo 10

Artigo 10

(Obrigações declarativas)

1. Os sujeitos passivos de ISPC estão obrigados a declarar o início de actividade. bem como apresentar a declaração de alteração

e de cessação da sua actividade.

2. Para efeitos de inscrição dos sujeitos passivos deste imposto, será bastante a apresentação do Número Único de Identificação

Tributária.

3. As declarações referidas no número 1, quando a respectiva Direcção da Área Fiscal disponha dos meios informáticos

adequados, podem ser substituídas pela declaração verbal, efectuada pelo sujeito passivo, contendo todos os elementos

necessários à inscrição no registo, à alteração dos dados constantes daquele registo e ao seu cancelamento, sendo estes

imediatamente introduzidos no sistema informático e confirmados pelo declarante após a sua impressão em documento

tipificado. O documento tipificado referido neste número substitui, para todos os efeitos legais, as declarações a que se refere o

número 1 deste artigo.



CISPC

Proposta de Alterações  

Artigo 11

Artigo 11

(Obrigação de comprovação e registo das operações realizadas)

Os sujeitos passivos do ISPC estão obrigados a emitir talão de vendas das operações realizadas, bem como a 

proceder ao seu registo, nos termos a regulamentar.
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Muito obrigado

Paulo.pimenta@pimentalawfirm.com


