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Secção 01:

A MAZARS



1. Grupo Mazars

Digitalização Nos Processos da AT

€1.900M 300+ 90+ 1.100

Números a 1 de janeiro de 2021

volume de negócios países e territórios partners

+7.8% 59% 53% 42.000
Crescimento 2019-2020 das nossas equipas contribuiram 

para causas sociais em 2020
profissionais: 26.000 no 
partnership integrado da Mazars 
e 16.000 via Mazars North 
America Alliance



1. Mazars Moçambique

Digitalização Nos Processos da AT

Ranking
A Mazars é uma das principais firmas de 

auditoria e consultoria em Moçambique.6

+ 70
Profissionais

2
Partners

5
Áreas de 

negócio



1. O que fazemos

Digitalização Nos Processos da AT

Auditoria Consultoria Financial Advisory

Outsourcing Fiscalidade Assessoria Jurídica*

Dispomos do conhecimento técnico, 
compromisso com a qualidade e 
dedicação ao serviço para prestar 
aos clientes auditorias com altos 
padrões de qualidade.

Com novidades na regulamentação 
e níveis de disrupção sem 
precedentes, queremos orientar os 
nossos clientes e ajudá-los a 
encontrar oportunidades de negócio. 
Garantimos apoio desde a gestão 
do risco até à implementação de 
novas tecnologias complexas.

Garantimos aos clientes a 
confiança e clareza necessária 
durante eventos críticos do ciclo 
de vida do negócio - seja para 
obter financiamento, desenvolver 
uma estratégia de aquisição, 
reestruturação ou levar a cabo 
uma investigação.

As empresas precisam de dedicar o 
seu tempo e energia àquilo que 
fazem melhor – o seu core business. 
Podemos assegurar as "atividades 
não core" dos clientes, tais como 
contabilidade, trabalho de 
secretariado corporativo e payroll.

Prestamos aconselhamento 
personalizado em todas as áreas da 
fiscalidade, ajudando empresas e 
clientes privados a nível nacional e 
internacional.

Prestamos aos clientes os 
serviços jurídicos necessários 
para apoiar as suas atividades 
empresariais e atingir os seus 
objetivos estratégicos.

* Não contemplada na oferta de serviços da Mazars 

em Mocambique63%
Auditoria &

outsourcing

37%
Advisory



Secção 02:

INTRODUÇÃO



2. Introdução 

• A Autoridade Tributária (AT) é um aparelho do Estado criada pela Lei 1/2006, de 22 de Março de 2006 que tem

como tarefas fundamentais tarefas:

i. Executar a política tributária e aduaneira, dirigindo e controlando o funcionamento dos seus serviços

ii. Planificar e controlar as suas actividades e os sistemas de informação

iii. Formar e qualificar os recursos humanos e;

iv. Elaborar estudos e apoiar na Concepção de políticas tributária e aduaneira

• A sua missão é arrecadar de forma justa e transparente, as receitas para o funcionamento da despesa pública e

proteger a economia e a sociedade.

• Para uma maior eficiência e transparência na gestão dos processos tributários, os processos têm sido

digitalizados.

• A digitalização de processos é uma transformação feita de forma a executar actividades presenciais em tarefas

realizadas por meio digital.

• A digitalização não só reduz o uso do papel mas também gera uma rapidez e eficácia na troca de informações.

Digitalização Nos Processos da AT



Secção 03:

SISTEMAS DE GESTÃO DAS MÁQUINAS FISCAIS



3. Sistemas de Gestão das Máquinas Fiscais

Digitalização nos Processos da AT

• A Autoridade Tributária (AT) tem começado a informatizar os seus processos através do Sistemas de Gestão

de Máquinas Fiscais que irá modernizar a coleta de receitas e combater a evasão fiscal.

• Esta Gestão Documental irá permitir com que as empresas possam transferir os documentos fiscais e

facturas dos clientes directamente para a Autoridade Tributária.

• Esta informatização visa melhorar a gestão dos contribuintes relativamente aos seguintes impostos:

• Imposto do Valor Acrescentado (IVA)

• Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes (ISPC)

• Até então, a implementação desta digitalização tem somente sido aplicável a Província de Maputo porém a

Autoridade Tributaria tem intenções de alargar o sistema das Maquinas Fiscais para as outras províncias com

o objectivo de coletar cerca de 265.6 milhões de Meticais até o final de 2021 através do novo sistema.

• A fase-experimental que encerrou no primeiro trimestre do ano em curso, teve a comparticipação de algumas

empresas no projecto.

• Os produtores de software terão de enviar os seus programas para que a AT possa avaliar e validar que os

sistemas cumprem com as regras de emissão eletrónica de faturas determinadas com a nova legislação.



3. Sistemas de Gestão das Máquinas Fiscais

Digitalização nos Processos da AT

• Se estes programas estiverem de acordo as determinações da AT, serão emitidos um número de referencia

que certifica a validação da AT.

• De acordo ao Regime das Maquinas Fiscais são considerados Maquinas Fiscais os seguintes equipamentos:

• A Registadora Fiscal

• A impressora Fiscal

• Alguns dos processos que foram criados pela AT são os seguintes:

• Submissão electrónica de declaração de impostos (e-Declaração)

• Pagamento eletrónico de imposto (através de canais bancários electrónicos)

• Impressão da carta de NUIT

• Solicitação de Certidão de quitação (em implementação)

• Pedido de reembolso e compensação da divida (em implementação)



Secção 04:

SUBMISSÃO ELECTRÓNICA DE 
DECLARAÇÃO DE IMPOSTOS



4. Submissão electronica de declaração de impostos

Digitalização nos Processos da AT

No âmbito do processo de digitalização e modernização do processo contributivo, a Autoridade Tributária de Moçambique lançou a

plataforma de submissão de declarações fiscais online, denominada e-Declaração.

Esta plataforma permite que os contribuintes submetam as declarações 24 horas por dia.

Como aceder?

O contribuinte que pretenda submeter a declaração a partir da plataforma, deve aceder ao website: https://edeclaracao.at.gov.mz

submeter a declaração, seja ela do (IVA, IRPS, IRPC ou ISPC), obter a GARE – Guia de Arrecadação de Receita do Estado e

proceder com o pagamento das guias por via de pagamento electrónico (Internet Banking, Mobile Banking, caixa, entre outros)

https://edeclaracao.at.gov.mz/


Secção 05:

IMPRESSÃO DA CARTA DE NUIT



5. Impressão da carta de NUIT 

Digitalização nos Processos da AT

No âmbito do processo de digitalização dos processos e por forma reduzir o fluxo de pessoas nas repartições de finanças, a

Autoridade Tributária de Moçambique lançou a plataforma electrónica para obtenção da carta de NUIT.

Esta plataforma permite que os contribuintes obtenham a partir do computador, telemóvel ou tablete a carta de NUIT.

Como obter?

O contribuinte que pretenda obter a carta de NUIT, deve aceder aos website: https://nuit.at.gov.mz e seguir as instruções de modo a

obter a declaração preterida.

https://nuit.at.gov.mz/


Secção 06:

VANTAGENS DA DIGITALIZAÇÂO NA 
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA



6. Vantagens da digitalização na Autoridade Tributária

Digitalização nos Processos da AT

Modernização  
da coleta de 

receitas

Combate a 
evasão fiscal e 

fraude

Aumento da 
organização nos 

processos 
contabilísticos 

Transparência 
na declaração 

fiscal

Redução dos 
custos de 

administração

Aumento na 
eficiencia na 
conformidade 

fiscal

Aumento no 
controle dos 
processos 

fiscais

Redução dos 
casos de 
corrupção



Secção 07:

IMPACTO E DESAFIOS DA 
DIGITALIZAÇÃO



7. Impacto e desafios da digitalização

Digitalização nos Processos da AT

• Podemos identificar as seguintes partes interessadas que serão directamente afectadas com o novo sistema

introduzido pela AT:

• Contribuintes individuais;

• Empresas;

• Agentes Fiscais;

• Vendedores de programas de software

• A digitalização do sistema tributário requer 5 elementos:

• Tecnologia;

• Pessoal qualificado;

• Gestão de Riscos Fiscais;

• Recursos Fiscais; e

• Comunicação



7. Impacto e desafios da digitalização

Digitalização nos Processos da AT

• Relativamente aos recursos fiscais, será necessário ter fundos disponíveis a longo prazo para que o mecanismo

fiscal possa funcionar adequadamente.

• A implementação deste novo sistema requer treinamento para o staff da Autoridade Tributária e também emitir

instruções claras para as empresas acerca do funcionamento deste sistema.

• Outros desafios que os contribuintes possam ter são a falta de software ou dispositivos adequados para aceder

aos processos digitais.

• Segurança, Privacidade e Confidecialidade: com a digitalização, vem também os riscos associados a este

fenómeno que são ataques ao cyber sistema, roubos de identidade entre outras atividades ilegais feitas online.



Mazars é uma parceria internacionalmente integrada, especializada em auditoria, 

contabilidade, consultoria, impostos e serviços jurídicos *. Operando em 91 países e 

territórios em todo o mundo, contamos com a experiência de 40.400 profissionais -

24.400 na parceria integrada da Mazars e 16.000 através da Mazars North America 

Alliance -para auxiliar clientes de todos os tamanhos em cada estágio de seu 

desenvolvimento.

* Onde permitido pelas leis aplicáveis do país

www.mazars.com

Contactos

JOEL ALMEIDA:

: +258 829 500 632

: joel.almeida@mazars.co.mz

Partner

DÉCIO MAVELE:

: +258 827 528 350

:decio.mavale@mazars.co.mz

Tax Manager

Siga-nos

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/mazars-moçambique

Facebook: 

https://www.facebook.com/mazarsmz

Instagram: 

www.instagram.com/MazarsGroup

Twitter: 

www.twitter.com/MazarsGroup

WeChat ID: Mazars 


