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ASSEMBLEIA DA REPUBLICA

Lei n." 19/2013

de 23 de Setembro

Havendo necessidade de alterar 0 C6digo do Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas Colectivas, aprovado pela Lei
n." 34/2007, de 31 de Dezembro, a Assembleia da Republica,
ao abrigo do disposto no numero 2 do artigo 127, conjugado corn
o n." 1 ea alfnea 0) do n." 2 do artigo 179, ambos da Constituicao,
determina:

ARTIG01

Sao alterados os artigos 5, 7,25,36,49,62,72 e 73 do C6digo
do Imposto sobre 0 Rendimento das Pessoas Coiectivas, aprovado
pela Lei n." 3412007, de 31 de Dezembro, que passam a ter
a seguinte redaccao:

"ARTIGO 5

(Extensao da obriga~ao do imposto)

1. .,.
2 ....

3 .
4 .
5. Consideram-se ainda obtidos em territ6rio mocarnbicano,

independentemente do local onde a alienacao ocorra, os ganhos
resultantes da transmissao, directa ou indirecta, onerosa ou
gratuita, entre entidades nao residentes, de partes representati vas
do capital social ou outros interesses participativos e direitos,
envolvendo activos situados no territ6rio mocambicano.

6. Para efeitos do disposto no presente C6digo, 0 territorio
mocambicano abrange toda superffcie terrestre, a zona maritima
e 0 espaco aereo delimitados pelas fronteiras, compreendendo
as zonas onde, em conformidade corn a legislacao mocambicana
eo direito internacional, a Republica de Mocambique tern direitos
soberanos relativamente it prospeccao, pesquisa e exploracao dos
recursos naturais do leito do mar, do seu subsolo e das aguas
sobrejacentes.

ARTIGO 7

(Perfodo de trlbutacao)

1. ...

2. As sociedades e outras entidades sujeitas ao IRPC podem
adoptar urn periodo anual de imposto diferente do estabelecido
no mimero anterior, quando razoes deterrninadas pelo tipo
de actividade 0 justifiquem, e quando sejam participadas em mais
de 50% por entidades que adoptem urn perfodo de tributacao
diferente, 0 gual deve ser mantido durante, pelo menos, os eineo
exercicios seguintes, desde que devidamente autorizados por
despacho do Ministro que superintende a area das Financas,

3 .
4 .
5 .
6. '"
7 ....

ARTIGO 25

(Relocacao financeira de bens)

1.No easo de entrega de urn bem objeeto de locacao finaneeira
ao locador, seguida de relocacao desse bem ao mesmo locatario,
nao ha lugar ao apuramento de qualquer resultado para efeitos
fiscais em consequencia dessa entrega, continuando 0 bem a ser
reintegrado para efeitos fiscais pelo locatario, de acordo corn
o regime que vinha sendo seguido ate entao.
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2. No caso de venda de bens seguida de locacao financeira, pelo
vendedor, desses mesmos bens, observa-se 0 seguinte:

a) se os bens integravam 0 activo imobiIizado do vendedor
e aplicavel 0 disposto no n." 1, corn as necessarias
adaptacoes;

b) se os bens integravam as existencias do vendedor, nao
ha lugar ao apuramento de qualquer resultado fiscal
em consequencia dessa venda e os mesmos serao
registados no activo imobiIizado ao custo inicial
de aquisicao ou de producao, sendo este 0 valor a
considerar para efeitos da respectiva reintegracao.

"ARTIGO36

(Encargos nao dedutivels para efeitos fiscais)

1. ...

a) .
b) .

c) .
cl) .
e) .
j) .
g) .
h) .
i) .
j) .
k) .

l) .
m) .
n) .
a) .
p) osjuros e outras formas de remuneracao de emprestimos

concedidos pelos s6cios a sociedade, na parte em que
excedam 0 valor correspondente a taxa de referencia
(MAIBOR - de 12 meses), acrescida de 2 pontos
percentuais, em vigor na data da liquidacao:

q) os encargos evidenciados em documentos emitidos par
sujeitos passivos com mimero de identificacao fiscal
inexistente ou invalido ou por sujeitos passivos cuja
cessacao de actividade tenha sido declarada.

2 .
3 .
4 .

ARTIGO 49

(Precos de transterencia)

1. .

2 .
3 .
4 .
5. Considera-se que existem relacoes especiais entre duas

entidades nas situacoes em que uma tem 0 poder de exercer,
directa ou indirectamente, uma influencia significativa nas
decisoes de gestae da outra.

ARTIGO 62

(Taxas de retencao na fonte)

1. .

2 .

3. Estao tarnbern sujeitos a taxa Iiberat6ria de 20%,
os rendimentos de entidades com sede e direccao efectiva
em territ6rio mocarnbicano, provenientes de:

a) juros sobre bilhetes de tesouro e de tftulos de dfvida
cotados em bolsa;

b) juros das permutas de liquidez entre bancos, corn
ou sem garantia.

4. Sao tributados a taxa liberat6ria de 10% os rendimentos
das entidades referidas no n." 2 do presente artigo, derivados
de:

a) prestacao de services de telecomunicacoes e de transportes
internacionais, bem como os de montagem e instalacao
de equipamentos conexos a esses services e ainda os
relativos a manutencao e frete de aeronaves;

b) prestacao de services de construcao e reabilitacao
de infra-estruturas de pro duc ao , transporte
e de distribuicao de energia electrica nas zonas rurais,
no ambito de projectos piiblicos de electrificacao
rural;

c) afretamento de embarcacoes maritimas para a realizacao
da actividade pesqueira e de cabotagem;

cl) tftulos cotados na Bolsa de Valores de Mocambique,
excepto os previstos na alfnea a) do n." 3 do presente
artigo.

ARTIGO 72

(Llmltacoes aos pagamentos por conta)

1. Se 0 contribuinte verificar, pelos elementos de que disponha,
que 0 montante do pagamento por conta ja efectuado e igual ou
superior ao imposto que e devido com base na materia colectavel
do exercfcio, pode deixar de efectuar novo pagamento por con ta,
mas deve remeter a Direccao de Area Fiscal da sede, direccao
efectiva ou

estabelecimento es t avel onde estiver centralizada
a contabilidade, uma declaracao de limitacao de pagamento par
conta, de modelo oficial, devidamente assinada e datada, quinze
dias antes do termo do prazo para 0 respectivo pagamento.

2 ....
3.... "

ARTIGO 73

(Limites minimos)

Nao ha lugar a cobranca ou reembolso do IRPC quando,
em virtude de liquidacao, ainda que adicional, reforma
ou revogacao de liquidacao, a importancia a cobrar ou a restituir
seja inferior a 500,00MT."

ARTIGO 2

Compete ao Conselho de Ministros regulamentar a presente
Lei e estabelecer os procedimentos necessaries para a aplicacao
da mesma, no prazo de 90 dias a con tar da data da sua
publicacao,

ARTIGO 3

A presente Lei entra em vigor a 1 de Janeiro de 2014 e aplica-
-se aos rendimentos de 2014 e seguintes.

Aprovada pela Assembleia da Republica aos, 23 de Maio
de 2013.

A Presidente da Assembleia da Republica, Ver6nica Nataniel
Macamo Dlhovo,

Promulgada em 28 de Junho de 2013.
Publique-se.
o Presidente da Republica, ARMANDOEMiLIOGUEBUZA.
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de 23 de Setembro

Havendo necessidade de alterar 0 C6digo do Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pela Lei
n° 3312007, de 31 de Dezembro, a Assembleia da Republica,
ao abrigo do disposto no n.? 2 do artigo 127, conjugado corn
on° 1 ea alinea 0) do n° 2 do artigo 179, ambos da Constituicao,
determina:

ARTIGO 1

Sao alterados os artigos 6,7,10,18,22,24,26,29,40,52,56,
57,58,59,60,62 e 65 do C6digo do Imposto sobre 0 Rendimento
das Pessoas Singulares, aprovado pela Lei n." 33/2007, de 31
de Dezembro, passando a ter a seguinte redaccao:

"ARTIGO 6

(Rendimentos do trabalho dependente nao trjbutaveis)

Nao constituem rendimento tributavel, nao sendo, par isso,
considerados na deterrninacao do rendimento colectavel:

a) .
b) os beneffcios irnputavei s a util iz acao e fruicao

de realizacoes de utilidade social e de lazer mantidas
pela entidade patronal, desde que observados
os criterios estabelecidos nos artigos 31 e 33 do C6digo
do IRPc.

c) .
d) .

ARTlGO 7

(Rendimentos da primeira categoria isentos)

Ficam isentas do IRPS as pensces previstas no artigo 5
e 0 subsidio de morte.

ARTIGO 10

(Terceira Categoria)

1. .
2 .
3 .
4 .

a) .
b) .
c) .
d) .
e) .
j) .
g) .
h) os lucros das entidades sujeitas a IRPC colocadas

a disposicao dos respectivos associados ou titulares,
incluindo adiantamentos por conta de lucros, corn
exclusao daqueles a que se refere 0 artigo 24;

i) .
j) .
k) .
l) .
m) .
n) .
0) .
p) .

5 ....
ARTIGO 18

(Sujeito passivo)

1. ...

2. Existindo agregado familiar, 0 imposto e devido
individualmente, par cada pessoa que 0 constitui e pelos
rendimentos de que a mesma e titular.

3. 0 agregado familiar e constitufdo:

a) par cada um dos conjuges e os dependentes a seu
cargo;

b) pelo pai ou a mae nao casados e os dependentes a seu
cargo;

c) pelo adoptante nao casado e os dependentes a seu
cargo.

4. Para efeitos deste imposto, consideram-se dependentes:
a) ...

b) os filhos, adoptados e enteados, maiores, que, nao tendo
mais de 25 anos nem auferindo anualmente rendimentos
superiores ao minimo previsto no artigo 56, tenham
frequentado no ana a que 0 imposto respeita a 12'-
classe, estabelecimento de ensino medic ou superior
ou cumprido service militar efectivo normal;

c) os filhos, os adoptados e enteados, maiores, inaptos
para 0 trabalho e para angariar meios de subsistencia,
quando nao auferiram rendimentos superiores ao
minima previsto no artigo 56, no ana a que respeita
o imposto;

d) ...
e) os ascendentes a cargo do sujeito passivo, incapazes

para 0 trabalho e para angariar meios de subsistencia,
quando nao aufiram rendimentos superiores ao
minirno previsto no artigo 56, no ano a que respeita
o imposto.

5 ....
6. As pessoas referidas no ruirnero anterior nao podem,

simultaneamente, fazer parte de mais de um agregado familiar,
nem constar de mais do que uma declaracao de rendimentos.

7. A situacao pessoal e familiar dos sujeitos passivos relevante
para efeitos de tributacao e aquela que se verifica no ultimo dia
do ana a que 0 imposto respeite.

ARTlGO 22

(Rendimentos obtidos em Moyambique)

1. .
2 .
3. E aplicavel ao IRPS 0 disposto nos n." 4 e 5 do artigo 5

e nos n.?' 2 a 9 do artigo 3 do C6digo do IRPC, corn as necessarias
adaptacoes.

ARTIGO 24

(lmputacao especial)

1. ...
2. Para efeitos do disposto no mirnero anterior, as respectivas

importanc ias integram-se coma rendimento co le c ta ve l
na Segunda Categoria.

3. Constitui rendimento dos s6cios que sejam pessoas singulares
o resultante da imputacao efectiva nos termos e condicces
do artigo 51 do c6digo do IRPC aplicando-se para 0 efeito, corn
as necessarias adaptacoes, 0 regime af estabelecido.

4. Para efeitos do disposto no mirnero anterior, as respectivas
importancias integram-se como rendimento col ecta vel
na Segunda Categoria, nos casos em que a participacao social
esteja afecta a uma actividade empresarial e profissional, ou na
terceira categoria, nos demais casos.
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ARTIG026 ARTIGO 56

(Englobamento)

L .
2 .
3. Nao sac englobados para efeito da sua tributacao:

a) os rendimentos de trabalho dependente;
b) os rendimentos referidos no artigo 57;
c) os rendimentos que beneficiam de isencao.

4 .
5 .
6 .

ARTIGO 29

(Determinacao do rendimento colectavel)

Os rendimentos de trabalho dependente sujeito a imposto SaG

os colocados a disposicao do seu titular, nao sendo efectuada
quaisquer deducoes.

ARTIG040

Deterrnlnacao das mais-valias

1. .
2 .
3. 0 saldo referido no n." 1, respeitante as transmissoes

previstas na alfnea b) do n." 1 do artigo 13, positivo ou negativo,
e apenas considerado:

a) em 100% do seu valor, quando as partes sociais ou outros
valores mobiliarios forem detidos durante 12 meses;

b) em 85% do seu valor, quando as partes sociais ou outros
valores mobiliarios forem detidos por urn perfodo entre
12 e 24 meses;

c) em 65% do seu valor, quando as partes sociais ou outros
valores mobiliarios forem detidos por urn perfodo entre
24 e 60 meses;

d) em 55% do seu valor, quando as partes sociais ou outros
valores mobiliarios forem detidos durante 60 ou mais
meses.

4 ....
a) .
b) .
c) .
cl) .

5. Tratando de mais-valias obtidas por sujeitos passivos nao
residentes e sem estabelecimento estavel situado em territorio
mocambicano, nos termos em que preve 0 n." 5 do artigo 5
do C6digo do IRPC, 0 saldo referido no n." 1, respeitante
as transmissoes previstas na alinea b) do n." 1 do artigo 13,
e considerado na totaIidade, independentemente do periodo
de detencao da participacao social.

ARTIG052

(Declaracao de rendimentos)

1. ....
2. Sem prejufzo do disposto no mimero anterior, ficam

dispensados de apresentar a declaracao de rendimentos os
sujeitos passivos que, no ana a que 0 imposto respeita apenas
tenham auferido rendirnentos tributados pelas taxas previstas
no artigo 57.

(Minimo nao tributavel)

1. Nao e tributado 0 rendimento colectavel anual inferior
ou igual 225.000,00 MT, ficando 0 excedente sujeito a imposto.

2....
ARTIGO 57

(Taxas liberatortas)

1. ...
2. Sao tributados a taxa de 20%:

a) ...
b) os rendimentos do trabalho dependente e os rendirnentos

previstos na alfnea b) do n." 2 do artigo 8
e nas alineas d), e) e g) do n." 3 do mesmo artigo,
auferidos por nao residentes em Mocambique;

c) .
d) .
e) os rendimentos de tftulos de dfvida cotados na Bolsa

de Valores de Mocambique;
f) os rendimentos de capitais referidos nas alfneas i) e m)

do n.? 4 do artigo 10;
g) quaisquer rendimentos de capitais nao expressamente

tributados a taxa diferente;
h) as cornissoes por interrnedi acao na celebracao

de quaisquer contratos e os rendimentos derivados
de outras prestacoes de services referidos na alfnea e)
do n." 1 do artigo 22, pagos ou colocados a disposicao
de nao residentes em territ6rio mocarnbicano;

i) os rendimentos provenientes da propriedade intelectual ou
industrial ou da prestacao de inforrnacoes respeitantes
a uma experiencia no sector industrial, comercial ou
cientffico, auferidos por titulares originarios, nao
residentes em Mocambique;

j) os rendimentos de titulos de divida, nominativos
ou ao portador, incluindo as obrigacoes, bem coma
os rendimentos de operacces de repone, cessoes
de credito, contas de titulos corn garantia de preco
ou de outras operacoes similares ou afins;

k) os rendimentos de actos isolados.
3. Sac tributados a taxa de 10%:

a) ...
b) os rendimentos de tftulos cotados na Bolsa de ~alores

de Mocambique, excepto os de tftuIos de dfvid~;
c) os ganhos em numerario, provenientes de jogos sociais

e de diversao, tais coma lotarias, rifas, apostas rmituas,
loto, bingo, sorteios e concursos.

d) ...
4 ....

ARTIGO 58

(Cornpetencia para a liquidaeao)

1.A liquidacao do IRPS compete aos services da Administracao
Tributaria.

2. A autol iqu idacao e obrigat6ria para os titulares
de rendimentos da Segunda Categoria, corn contabilidade
organizada e facultativa para os restantes, devendo, em qualquer
caso, ser efectuada nas respectivas declar acoes, quando
apresentadas nos prazos previstos na regulamentacao deste
C6digo.
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(neducao a colecta)

1. ...

a) a situacao pessoal e familiar do sujeito passivo;
b) ...

2 ....

ARTIGO 60

(Deducoes relativas a situacao pessoal e familiar)

1. A colecta do IRPS devida por contribuintes residentes
em territ6rio mocarnbicano e ate ao seu montante sac deduzidos
anualmente:

a) 1.800,00MT por cada sujeito passivo;
b) 600.00MT quando exista urn dependente; 900,00MT

quando existam dois dependentes; 1.200,00MT quando
existam tres dependentes e 1.800,00MT quando
existam quatro ou mais dependentes, desde que nao
sejam sujeitos passivos deste imposto.

2....
ARTIGO 62

(Limites mfnimos)

Nao ha lugar a cobranca ou reembolso do IRPS quando,
em virtude de liquidacao, ainda que adicional, reform a
ou revogacao de liquidacao, a importancia a cobrar ou a restituir
seja inferior a 500,00MT".

ARTIGO 65

(Retencao na fonte)

1. ...

2. As entidades que disponham ou devam dispor
de contabilidade organizada sao obrigadas a reter 0 imposto,
mediante aplicacao, aos rendimentos iliquidos de que sejam
devedoras, das tax as de 20%, tratando-se de rendimentos
de capitais e da Quarta Categoria, de rendimentos provenientes
da propriedade intelectual ou industrial ou da prcstacao
de informacoes respeitantes a uma experiencia no sector industrial,
comercial ou cientifico, auferidos por titulares originarios, bem
coma dos rendimentos do trabalho independente ou de comissoes
pela intermediacao na celebracao de quaisquer contratos, sem
prejufzo do disposto no mimero seguinte.

3. Tratando-se de rendimentos sujeitos a tributacao pelas taxas
liberat6rias previstas no artigo 57:

a) as entidades devedoras dos rendimentos deduzem
a importancia correspondente as taxas nele fixadas;

b) as entidades que paguem ou coloquem a disposicao
dos respectivos titulares, residentes em territ6rio
mocambicano, por conta de entidades que nao
tenham aqui residencia, sede, direccao efectiva
ou estabelecimento estavel a que possa imputar-se
o pagamento, rendimentos de titulos nominativos
ou ao portador, deduzem a importancia correspondente
a taxa de 20%.

4. Para aplicacao da taxa de 20% prevista no n." 3, aos rendi-
mentos da Quarta Categoria e tomada em consideracao a deducao
a 30% a titulo de despesas de manutencao e conservacao a deducao
a que se refere 0 n." 1do artigo 48 do presente C6digo.

5. Consideram-se rendimentos de trabalho independente, para
efeitos do n." 3, os correspondentes a pagamentos que tenham
lugar em remuneracao de trabalho tecnico ou cientifico, exercido
em regime livre, incluindo service de consultorias, estudos,
pareceres e outros trabalhos ou actividades da mesma natureza,
sempre que no seu desempenho predomine caracter cientffico,
tecnico ou artistico da respectiva profissao.

6 ....

7. Para os rendimentos de trabalho dependente, a retencao
na fonte e efectuada a titulo definitivo.

ARTIGO 2

E introduzido 0 artigo 65 - A, que pass a a ter a seguinte
redacc;ao:

"ARTlGO 65 - A

Retenyao na fonte do imposto relativo aos rendimentos

de trabalho dependente

1. As entidades devedoras de rendimentos de trabalho
dependente, fixos ou variaveis sao obrigadas a reter
o imposto no momento do seu pagamento ou colocacao
a disposicao dos respectivos titulares, nos termos
da tabela anexa ao presente C6digo, corn excepcao
dos rendimentos previstos nas alfneas c) e d) do n." 1
do artigo 3, desde que nao sejam certas e regulares,
pensoes, subsfdios de morte e os da alfnea g) do artigo
4 do C6digo.

2. A retencao do IRPS e igual a soma entre 0 valor do IRPS

constante da tabela correspondente ao intervalo ~ que
se enquadram as remuneracoes mensalmente pagas
ou pastas a disposicao dos seus titulares, eo res ltado
da aplicacao dos coeficientes que Ihes corresP9ndam
ao valor da diferenca entre essas rernuneracoes
eo valor mfnimo do intervalo em que se enquadram.

3. Considera-se rernuneracao mensal, 0 montante
pago a tftulo de rernuner acao fixa, acrescido
de quaisquer outras importancias que tenham
a natureza de rendimentos de trabalho dependente,
tal coma SaG definidos nos artigos 2 e 4 do C6digo
do IRPS, e a pedido do titular, as gratificacoes
auferidas pela prestacao ou em razao da prestacao
do trabalho quando nao atribufdas pela respecti va
entidade patronal, pagas ou colocadas it disposicao do
seu titular no mesmo periodo ainda que respeitante a
perfodos anteriores.

4. No caso de remuneracces fixas relativas a periodos
inferiores ao mes, considera-se coma remuneracao
mensal a soma das importancias atribuidas, pagas
ou colocadas a disposicao em cada mes.
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ARTlGO 55. A retencao na fonte do imposto relativo aos rendimentos
de trabalho dependente e efectuada a tftulo
definitivo."

ARTIGO3

Sao revogados os artigos 19,32,51 e 55 do C6digo do Imposto
sobre 0 Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pela Lei
n." 33/ 2007, de 31 de Dezembro.

ARTIGO 4

Compete ao Conselho de Ministros regulamentar a presente
Lei e estabelecer os procedimentos necessaries para aplicacao
da mesma, no prazo de 90 dias a contar da data da sua entrada
em vigor.

Anexo - A que se refere 0 artigo 65-A

A presente Lei entra em vigor a 1 de Janeiro de 2014 e aplica-

-se aos rendimentos de 2014 e seguintes.

Aprovada pela Assembleia da Republica, aos 23

de Maio de 2013.

A Presidente da Assembleia da Republica, Veronica Nataniel

Macamo Dlhovo.

Promulgada em, 28 de Junho de 2013.

Publique-se.

o Presidente da Republica, ARMANDOEMIUO GUEBUZA.

Valor do IRPS a reter relativo ao limite inferior do salario bruto, por numero de Coeficientente
Limites dos lntervalos Salario dependentes (MTs) aplicavel it cada

bruto men sal unidade adicional
do limite inferior do

salario brute

Ate 20.249,99 - - - - - -

De 20.250,00 ate 20.749.99 0,00 - - - - 0,10

De 20.750,00 ate 20.999,99 50,00 0,00 - - - 0,10

De 21.000,00 ate 21.249,99 75,00 25,00 0,00 - - 0,10

De 21.250,00 ate 21.749,99 100,00 50,00 25,00 0,00 - 0.10

De 21.750,00 ate 22.249,99 150,00 100,00 75,00 50,00 0,00 0,10

De 22.250,00 ate 32.749,99 200,00 150,00 125,00 100,00 50,00 0,15

De 32.750,00 ate 60.749,99 1.775,00 1.725,00 1.700,00 1.675,00 1.625,00 0,20

De 60.750,00 ate 144.749,99 7.375,00 7.325,00 7.300,00 7.275,00 7.225,00 0,25
De 144.750,00 ate diante 28.375,00 28325,00 28.300,00 27.275,00 28.225,00 0,32

Nota: 0 sinal (-) significa que nao ha impostos a reter e nem se aolica 0 coeficiente.
o (0,00) significa que apenas se aplica 0 coeficiente.

Preco - 9,09 MT

IMPRENSANAClONALDEMOCAMBIQUE,E.P.


