A4AI-Mozambique
Multi-stakeholder Coalition
SÍNTESE DO TRABALHO
GRUPO DE TRABALHO DE TRIBUTAÇÃO
I.

Revisão do Conteúdo da Apresentação
O grupo foi unânime em que o conteúdo da apresentação estava de conformidade com
o trabalho realizado e que não havia necessidade de acréscimos nem supressões,
apontando apenas para a necessidade de correcção das palavras ESTRUTURA, OUTRAS e
INSTITUIÇÕES, no último bullet do slide 5 (Próximos Passos)

II.

Plano de Trabalho e Agenda
2.1. Periodicidade e local de reuniões
O grupo deliberou no sentido de privilegiar as TIC´s (correio electrónico) para debater as
matérias e que pontualmente poderão ser convocadas reuniões presenciais a ter lugar
no Instituto de Comunicações de Moçambique.
2.2 Agenda
1.
Garantir que as instituições de tutela da área das telecomunicações, da ciência e
tecnologias de informação e comunicações e Instituto Nacional de
Comunicações de Moçambique, sejam os proponentes da redução, isenção ou
eliminação das taxas aduaneiras, devendo facultar-se o Estudo realizado pela
Coligação;

III.

2.

Manter-se permanentemente atento sobre a aprovação e publicação da última
versão do Sistema Harmonizado pela OMA, prevista para este ano (2016);

3.

Analisar a estrutura de custos e aferir qual é o peso do imposto relativamente a
outras taxas cobradas por outras instituições e

4.

Estudar fontes alternativas de arrecadação para suprir eventual queda de
receitas em caso de redução da taxa de tributação das estruturas, equipamento
e terminais de comunicação.

Grau de Cumprimento do Plano do Grupo
3.1. Cumprido – Elaborado estudo sobre o impacto económico da redução de taxas
aduaneiras e submetido à Autoridade Tributária de Moçambique, que o achou
meritório, tendo, porém, recomendado que o mesmo fosse remetido ao Governo
através os organismos de tutela do sector das comunicações.

3.2. Não Cumprido – Não foram alteradas as taxas aduaneiras i) pela necessidade de seguirse a recomendação saída do Conselho Superior Tributário no que concerne a que a
proposta seja remetida ao Governo através dos organismos de tutela do sector das
comunicações e ii) pela necessidade de aprimorar o estudo quanto à identificação de
fontes alternativas de arrecadação para suprir possíveis perdas de receita em razão da
pretendida redução de tarifas nos materiais de comunicação.
3.3. Projecção para o futuro – Trabalhar de conformidade com o Plano e Agenda constante
do ponto 2, da presente síntese.

IV.

Liderança do Grupo
4.1. Coordenação - O grupo deliberou que a coordenação deve continuar a ser exercida pelo
Dr. Horácio Simão, pois muito embora seja muito atarefado, ele tem um grau de
ponderação e uma visão estratégica bastante elevados, de tal modo que consegue
manter o grupo coeso e produtivo.
4.2. Co-coordenação – Para impulsionar a eficiência, o grupo passa a ter dois cocoordenadores, designadamente, Zefanias Tamele e Joaquim Zindoga
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