
December 2022 1

ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO IVA

Foi recentemente aprovada, pela Assembleia da

República, a Lei nº 22/2022, de 28 de Dezembro,

a entrar em vigor a 1 de Janeiro de 2023, que

altera o Código do IVA.

Destacam-se abaixo as principais alterações:

1. Taxas do IVA

➢ É reduzida a taxa geral para 16%.

➢ É introduzida a taxa reduzida de 5% nas

seguintes transmissões de bens e prestações

de serviços –

• Serviços médicos e sanitários (e operações

estreitamente conexas) efectuados por

estabelecimentos hospitalares privados,

clínicas, dispensários e similares,

• Serviços de ensino prestados por

estabelecimentos privados integrados no

Sistema Nacional de Ensino e

reconhecimentos pelo Ministério da

Educação, bem como as transmissões de

bens e prestações de serviços conexos,

• Serviços de formação profissional

efectuados por entidades privadas, bem

como transmissões de bens e prestações

conexas como o alojamento e material

didáctico, e

• Lições ministradas a título pessoal sobre

matérias de ensino escolar ou superior

AMENDMENTS TO VAT CODE

The Parliament has recently approved Law

16/2020, of 23 December, to enter in force on

January 1, 2023, that amends the VAT Code.

The main changes are highlighted below:

1. VAT rates

➢ The overall rate is reduced to 16%.

➢ The reduced rate of 5% is introduced in the

following transfers of goods and provision of

services –

• Medical and health services (and closely

related operations) carried out by private

hospitals, clinics, dispensaries and similar,

• Teaching services provided by private

establishments integrated in the National

Education System and recognised by the

Ministry of Education, as well as the

transmission of goods and related services,

• Vocational training services carried out by

private entities, as well as transfer of goods

and related services such as accommodation

and teaching material, and

• Private lessons taught on school or higher

education subjects
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2. Isenções

➢ São retiradas as seguintes isenções –

• Transmissão de bens e prestação de

serviços de saúde por estabelecimentos

hospitalares e clínicas privadas;

• Transmissão de bens e prestação de

serviços de ensino e formação profissional

por estabelecimentos privados,

• Lições ministradas a título pessoal sobre

matérias de ensino escolar ou superior,

• Locação de imóveis situados em zonas

rurais – para fins comerciais, industriais e

de prestação de serviços,

• Transmissões de selos de correio em

circulação, e

• Prestação de serviços funerários e de

cremação e transmissão de bens

acessórios efectuados por entidades

privadas.

➢ Introduzem-se as seguintes isenções:

• Transmissão de bicicletas de ferro até 4

velocidades,

• Prestação de serviços de remoção de lixo

efectuadas por entidades públicas ou por

elas contratadas, e

• Transmissão de factores de produção de

painéis solares para electrificação rural,

constantes no Anexo IV do Código do IVA

– até 31/12/2025.

AMENDMENTS TO VAT CODE

2. Exemptions

➢ The following exemptions are withdrawn –

• Transfer of goods and provision of health

services by private hospitals and clinics;

• Transfer of goods and provision of

vocational education and training services

by private establishments,

• Private lessons taught on school or higher

education subjects,

• Rental of properties located in rural areas

- for commercial, industrial and service

purposes,

• Transmissions of mail stamps in

circulation, and

• Provision of funeral and cremation

services and transfer of accessory goods

carried out by private entities.

➢ The following exemptions are introduced:

• Transmission of iron bicycles up to 4

speeds,

• Provision of waste removal services

carried out by public entities or

contracted by them, and

• Transmission of inputs of solar panels for

rural electrification, contained in Annex IV

to the VAT Code – until 31/12/2025.
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➢ Para efeito da aplicação das isenções do

artigo 9 do Código do IVA, é clarificado o

conceito de entidades públicas, que inclui os

órgãos e instituições da Administração

Pública que desempenhem funções

administrativas do Estado, nos termos da

legislação aplicável.

➢ Estende-se para 31 de Dezembro de 2023 as

isenções relativas a:

• Transmissão do açúcar,

• Transmissão de matérias primas, produtos

intermediários, peças, equipamentos e

componentes, efectuadas pela indústria

nacional do açúcar,

• Transmissão de óleos alimentares e

sabões,

• Transmissão de bens resultantes da

actividade industrial da produção de óleo

alimentar e de sabões realizada pelas

respectivas fábricas,

• Transmissão de bens a utilizar como

matéria-prima na indústria de óleo e de

sabões, constantes do Anexo II* ao

Código do IVA, e

• Transmissão de bens e serviços efectuados

no âmbito da actividade agrícola de

produção de cana-de-açúcar e destinados

à indústria.

* Apesar desta remissão, a presente Lei elimina este
Anexo II do Código do IVA.

AMENDMENTS TO VAT CODE

➢ For the purposes of applying the exemptions

from Article 9 of the VAT Code, the concept

of public entities, which includes the bodies

and institutions of the Public Administration

performing administrative functions of the

State, in accordance with the applicable

legislation, is clarified.

➢ Are extended to 31 December 2023 the

exemptions related to:

• Sale of sugar,

• Sale of raw materials, intermediate

products, parts, equipment and

components, made by the national sugar

industry,

• Sale of cooking oils and soaps,

• Sale of goods resulting from the industrial

activity of the production of cooking oil

and soaps carried out by the respective

factories,

• Sale of goods to be used as raw material in

the oil and soap industry, as per Annex II*
of the VAT Code, and

• Sale of goods and services rendered within

the scope of the agricultural activity of

sugar cane production and intended for

industry.

* Despite this remission, this Law removes this Annex
II from the VAT Code.
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3. Exclusão do Direito à Dedução do IVA

Exclui-se do direito à dedução o imposto pago

nas transmissões de bens e prestações de

serviços tributados à taxa reduzida de 5%.

4. Reembolso

➢ O sujeito passivo pode solicitar o reembolso

do IVA quando registe num mês crédito a seu

favor superior a 500.000,00MT, devendo

considerar sequencialmente os créditos do

ano em curso.

➢ Havendo créditos sistemáticos do IVA durante

12 meses, deve o sujeito passivo solicitar o

reembolso de pelo menos 50% do crédito

acumulado.

5. Actividade Bancária e Seguradora

As operações bancárias e financeiras, bem como

as de seguro e resseguro (incluindo os serviços

conexos prestados por correctores e mediadores

de seguros) mantém-se isentas do IVA, desde

que sujeitas a Imposto do Selo.

Nota Final

Temos uma equipa especializada em matérias

fiscais disponível a analisar a situação da sua

empresa e avaliar o real impacto das alterações

acima nas suas actividades.

AMENDMENTS TO VAT CODE

3. Exclusion of the Right to Deduct VAT

The VAT paid on transfer of goods and services

taxed at a reduced rate of 5% is excluded from

the right to deduct.

4. Refund

➢ The taxable person may claim a VAT refund

when he registers in one month credit in his

favour exceeding MZN 500,000.00, and must

consider sequentially the credits of the

current year.

➢ If there are systematic VAT credits for 12

months, the taxable person shall request

refund of at least 50% of the accumulated

credit.

5. Banking and Insurance Activities

Banking and financial transactions, as well as

insurance and reinsurance operations (including

related services provided by insurance brokers

and mediators) remain exempt from VAT,

provided that they are subject to Stamp Duty.

Final Note

We have a team specialized in tax matters

available to analyse the situation of your

company and assess the real impact of the

above changes in your activities.
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Contactos:

Para mais informações não hesite em contactar-

nos.
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Contacts:

Do not hesitate to contact us in case you need to

discuss matters further.
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Malaika Ribeiro

Managing Partner

Advogada e Fiscalista | Tax Lawyer

malaika.ribeiro@tvcabo.co.mz

Anacleto Sixpence

Consultor | Consultant

Anacleto.sixpence@tvcabo.co.mz

https://www.linkedin.com/company/mxr/
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