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Projecto e-Tributação

O Projecto e-Tributação é uma estrategia do governo que surge com o objectivo de modernizar

os serviços da administração tributária, com base num sistema de informação de cobrança e

gestão de receitas, com principal enfoque nos impostos internos;

Objectivos:

Simplificar os procedimentos para declaração e pagamentos de impostos;

Incrementar a cobrança de receita;

 Reduzir os custos administrativos inerentes a gestão da receita ;

 Reduzir o manuseamento de dinheiro e fraude nos pagamentos;

 Melhorar a contabilização da receita e agilizar a disponibilização da receita na CUT.
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Fluxo do processo (1/)

Devem ser seguidos os seguintes casos:

Submeter electónicamente a declaração na plataforma e apurar o imposto;

 Obter a guia de arrecadação da receita do estado - gare, ;

 Utilizar os canais bancários disponiveis (caixa, internet banking entre outros) para

submeter a gare (nº de referência) e efectuar o pagamento; e

 Obter o recibo de pagameto (talão de deposito personalizado).

Bancos: Moza; 1-BCI, 2-Standard bank; 3-BIM; 4-ABSA; 5- ABC; 6- Banco Único; 7-

FNB; 8- Societe Genarles; 9-Banco Mais; 10-Ecobank; 11- ABS.
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Fluxo de Processo (2/)
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Fluxo do processo (3/)

Adesão ao processo:

Navegar a internet e colocar o URL: https://edeclaracao.at.gov.mz

 Baixar o formulário de adesão;

Preencher o formulário em duplicado e submeter as áreas fiscas;

Apos a atribuição do acessos os mesmos serão enviados via email.
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https://edeclaracao.at.gov.mz/


Formulário de Adesão

5/20/2020 7



Fluxo de Processo
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Fase I

Modelo A do IVA;

Modelo 30 do ISPC

Modelo 19 do IRPS;

Modelo 39 do IRPC; e

Modelo B geral para

outros impostos e taxas

Fase II – Agosto de 2020

Modelo B - Tributação

Simplificada do IVA;

Modelo C - Operações Isoladas

e Facturação indevida – IVA;

 Pedido de Creditação de

Quitação;

 Situação fiscal do contribuinte.

Fase III – Dezembro de 2020

Guias de Crédito;

 Guias fora do Prazo;

Declaração de

Rendimentos.



DEMONSTRAÇÃO E-DECLARAÇÃO
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Novos procedimentos de Pagamentos nas unidades de Cobrança

 Declarações do IVA (M/A, MB, M/C) e ISPC (M/30), quando submetidas nas UC, devem

ser processadas entregar a GARE aos contribuinte se proceder o pagamento no banco;

Para os meios de pagamento: Numerário, Cheques do BCI, BANC ABC e Standard

Bank.

Utilizar os canais bancários disponiveis (caixa, internet banking entre outros) para

submeter a gare (nº de referência) e efectuar o pagamento; e

 Obter o recibo de pagameto (talão de deposito personalizado).

OBs: O beneficiário do cheque deve ser: Autoridade Tributária de Moçambique.
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Obrigado!
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