ACORDO
ENTRE
AS AUTORIDADES COMPETENTES
DAREPUBUCADE MO<;AMBIQUE
E
DAREPUBUCAPORTUGUESA
EM MATERIA DE
ASSISTENCIAMUTUA ADMINISTRATIVA
De forma a implementar as disposi~oes da Conven~ao entre a Republica Portnguesa e a
Republica de Mo~ambique para Evitar a Dupla Tributa~ao em Materia de Impostos sobre
o Rendimento e Prevenir a Evasao Fiscal assinada em 21 de Mar~o de 1991, e respectivo
Protocolo de revisao assinado em 24 de Mar~o de 2008, em vigor desde 1 de Janeiro de
1994,

e tendo em vista

0

desejo de ambas as autoridades de incrementar a assistencia mutua no

dornlnio fiscal, em particular os mecanismos de troca de informa~oes nessa sede previstos,
as autoridades competentes de Mo~ambique e Portngal acordaram 0 seguinte:

Arrigo 1.0
Gera!

De acordo com 0 Artigo 26.° da Conven~ao entre a Republica Portnguesa e a Republica de
Mo~ambique para Evitar a Dupla Tributa~ao em Materia de Impostos sobre

0

Rendimento

e Prevenir a Evasao Fiscal assinada em 21 de Mar~o de 1991, e respectivo Protocolo de
revisao assinado em 24 de Mar~o de 2008 (doravante designada por "a Convenc;:ao"), as
autoridades competentes trocarao as informac;:oes necessarias para aplicar as disposi~oes da
Conven~ao

ou das suas leis intemas respeitantes aos impostos abrangidos pela Conven~ao.

Arrigo 2.°
Troca de infonnac;:ao a Pedido

1. A informa~ao sera fomecida a pedido para os fins referidos no Artigo 1. 0.

2. Ambas as autoridades competentes envidarao os seus melhores esfor~os para fomecer
informa~ao a pedido, logo que possive!, no periodo miximo de 6 rneses apos a recepc;:ao

do pedido.

3. Se a autoridade competente requerida nao estlver em condi<;:oes de fomecer a
inforrna<;:ao num periodo de 6 meses devern inforrnar a autoridade competente
requerente e explicar as razoes da sua incapacidade de fomecer a inforrna<;:ao no periodo
acordado no rrulxllnO 5 meses apos a recep<;:ao do pedido.

Artigo 3,°
Trocas Automaticas de Infonna~ao
1. No fim de cada ano civil as autoridades competentes de cada Estado fomecerao
automaticamente as autoridades competentes do outro Estado, de acordo com a
legisla<;:ao fiscal nacional, nao sendo necessario qualquer pedido especial, a inforrna<;:ao
disp0nlvel respeitante a rendimentos obtidos por pessoas singulares e colectivas, que
sejam residentes no outro Estado, com referencia ao respectivo artigo da Conven<;ao:

b) Salarios, vencimentos, pensoes e qUaisquer outras remunera<;:oes definidas nos
Artigos 15.°, 18.° e 19.° da Conven<;ao;
c) Dividendos definidos no Artigo 10. ";
d) juros definidos no Artigo 11. ";
e) Ray:dties definidos no Artigo 12.";

f) Rendimentos de profissoes independentes, percentagens de membros de conselhos,
rendimentos de artistas e desportistas e outros rendimentos, referidos nos Artigos
14.°,16.°, 17. o e 22.°, respectivamente;
2. Se se entender que a informa<;ao fomecida e incorrecta ou esta incompleta, a autoridade
competente que recebeu a inforrna<;ao darn conhecimento do facto a outra autoridade
competente, 0 mais rapidamente possive!, aplicando-se 0 mesmo procedimento caso se
verifiquem problemas tecnicos ou dificuldades na conversao dos dados fomecidos.

3. Se a autoridade competente que enVIOU a inforrna<;ao entender que a informa<;ao
fomecida e incorrecta ou esta incompleta, fomecern os dados correctos e completos 0
mais rapidamente possive!, e inforrnarn a outra autoridade competente se os novos
dados vao substituir ou alterar os fomecidos anteriormente.

4. A informa~ao sera fomecida, na rnedida do possive!, em formato estandardizado,
preferencialmente no Formato Magnetico Normalizado da Organiza~ao de Coopera~ao
e Desenvolvimento Econ6mico (OrnE), na sua versao rnais actualizada.

5. A

inforrna~ao

Identifica~ao

a ser trocada incluir.J. no caso de Portugal, 0 NIF (Nurnero de

Fiscal), ou outros numeros de identifica~ao usados para fins fiscais, se

disp0nlveis, e, no caso das pessoas singulares, a data de nascimento e, no caso de
Mo~ambique, 0 NUIT (Numero (ynico de Identifica~ao Tributaria). Isto aplica-se a

numeros originarios de ambos os Estados.
6. Se

a informa~ao

nOlO

puder ser fomecida

autornaticamente,

sera trocada

espontaneamente.

Artigo 4. 0
Troca Esponclnea de Informa~ao

1. A autoridade competente de cada Estado fomecera

aautoridade competente do outro

Estado, sem que seja necessario qualquer pedido e na medida do possivel, a informa~ao
relativa a pessoas singulares, pessoas colectivas ou qualquer outro agrupamento de
pessoas, obtida no decurso normal das suas fun~oes, referida no Artigo 26. 0 da
Conven~ao,

em especial quando:

a) Baja razoes para suspeitar de urna significativa perda de impostos no outro Estado;

b) Baja suspeita de que os residentes de urn Estado nao declararam os rendimentos
re!acionados com os pagamentos recebidos no outro Estado;
c) Baja situa~oes em que a redu~ao ou isen<;ao de imposto nurn Estado, possam dar
origem a dividas fiscais no outro Estado;

d) Baja opera<;oes de caracter empresarial entre pessoas sujeitas a imposto num Estado
e pessoas sujeitas a imposto no outro Estado, feitas com

interposi~ao

de urna ou

mais entidades residentes em paises terceiros, de forma a obter redu<;ao de imposto
em urn ou em ambos os Estados;

e) Baja suspeita de transfer&ncias fictlcias de lucros realizadas no seio do grupo com a
finalidade de reduzir 0 imposto em urn ou em ambos os Estados;

f) Se verifiquem quaisquer outras circunstancias que, tendo levado nurn Estado it
reduc;:ao ou isenc;:ao do imposto, resultem em aurnento de imposto ou sujeic;:ao a
imposto no outro Estado.

2. Se a informac;:ao fomecida der origem a qualquer alterac;:ao na tributac;:ao no Estado
receptor, a autoridade competente do outro Estado devera ser informada em
conformidade.

Arrigo 5.°
Presenc;:a de Funciomirios de urn Estado no Territ6rio do outro Estado

1. A pedido da autoridade competente de urn Estado, a autoridade competente do outro
Estado podera autorizar a presenc;:a de representantes do prirneiro Estado mencionado
nesse outro Estado para a realizac;:ao de urn exame fiscaL

2. Os funcionarios do Estado requerente poderao propor a realizac;:ao de exames fiscais it
autoridade competente do outro Estado.
3. Qualquer decisao referente a tal sugesdo sera tomada pela respectiva autoridade ou
funcionario do Estado requerido, em cas os especiais, incluindo, em particular:

a) Casos em que haja indicios de irregularidades significativas a myel intemacional ou de
fraude fiscal em urn ou em ambos os Estados;

b) Casos cuja complexidade justifique a presenc;:a de funcionarios tributarios de ambos
os Estados;

c) Casos em que

0

praze de caducidade corra risco de ser ultrapassado, podendo a

presenc;:a dos funciouarios acelerar a investigac;:ao;

d) Investigac;:6es normais no ambito de acc;:6es bilaterais ou multilaterais.

4. A solicita<;ao relativa it presen<;a de funcioll<lrios tributarios de urn Estado no territ6rio
do outro sera bern fundamentada e indicara as dilig&ncias que

0

Estado requerente fez

para obter a informa<;ao desejada.

5. A autoridade competente do Estado requerido tomara urna decisao, nurn prazo m!tximo
de tr&s meses, a partir da data da recep<;ao do pedido, excepto para casos urgentes, bern
fundamentados, serno decididos no prazo de urn m&s.
6. Se

0

pedido for aceite, a autoridade competente do Estado requerido notificara a

autoridade competente do Estado requerente,

0

mais brevemente possivel, sobre a data

e local do exame fiscal e a identidade da autoridade ou funcionario designados para a
realiza<;ao do mesmo.

7. Com base na reciprocidade, as autoridades competentes de urn Estado permitirao, em
casos similares, a presen<;a de funcionarios do outro Estado no seu territ6rio.

8. Todas as decisoes respeitantes it condu<;ao das investiga<;oes serno tomadas pelo Estado
requerido.
9. A autoridade competente do Estado requerido fomecera it outra autoridade competente
as informa<;oes relevantes obtidas atraves da investiga<;ao.

10.As autoridades competentes podem, atraves de mutuo acordo, estabelecer os
procedimentos que regulam a presen<;a de funcionarios tributarios estrangeiros.
l1.As investiga<;oes serno sempre realizadas pelos funcionarios tributarios do Estado
requerido.
12. Os funcionarios Vlsltantes serno autorizados a estar presentes durante as fases da

investiga<;ao que possam ser relevantes para a investiga<;ao do Estado requerente.
13. Os funcionarios visitantes estarno sujeitos it legisla<;ao do Estado requerido.

14.0s funcionarios v1S1tantes podem examinar, a pedido, contas, docurnentos e outros
dados ou informa<;oes que possam ser relevantes para

0

exame fiscal do Estado

requerente. Sujeitos as disposi<;oes da legisla<;ao do Estado em cujo territorio tem lugar
o exame fiscal, os funcionarios visitantes podem obter, mediante pedido, uma copia
e/ou fotocopia dos dados e informa<;oes acima rnencionados, se

0

desejarem.

lS.As autoridades competentes do Estado requerente nao podem utilizar as informa<;oes e
os dados obtidos durante

0

exame fiscal que esta a ser realizado no outro Estado, antes

que os mesmos lhes sejam disponibilizados pelas autoridades competentes do Estado
requerido.

16. Os funcionarios tributarios de um Estado, que irao estar presentes no territorio do

outro Estado, terao de possuir uma autoTIza<;ao oficial, comprovativa de que estao a agir
em nome do respectivo Estado.
17.0s funcionarios deverao sempre estar aptos a certificar que sao funcionarios do Estado

atraves de uma designa<;ao express a ou de qualquer outra confirma<;ao fomecida pelo
Departamento do Estado a que pertencem.

Arrigo 6.°
Exames Fiscais Simulclneos

1. As autoridades competentes dos dois Estados podem acordar na realiza<;ao de exarnes
fiscais sirnuMneos de forma a analisar transac<;oes transfronteiri<;as, incluindo reparti<;ao
de proveitos e outros esquemas de fraude e evasao fiscal, e para evitar a dupla
tributa<;ao, em particular atraves da correcta irnputa<;ao dos ganhos entre empresas
relacionadas.

2. "Exames Fiscais Sirnultilneos" significa urn acordo entre as autoridades competentes
para examinar sirnuld.nea e independentemente, cada qual no seu territorio, as questoes
fiscais de urn ou mais contribuintes nas quais t&m um interesse mutuo, com vista a troca
de qualquer inforrna<;ao relevante que assirn obtenham.

3. A selec<;ao dos casos e os procedirnentos a adoptar no exame fiscal sirnultil.neo acordado
pelas autoridades competentes estao descritos no Anexo A do presente Acordo.

Arrigo 7.°
Custos

1. Excepto quando acordado diferentemente pelas autoridades competentes, os custos
normalS decorrentes da presta<;ao de assistencia serno suportados pelo Estado
requerido.

2. Os custos extraordinarios serno suportados pelo Estado requerente, conforme acordo

, .

prevlo.

Arrigo 8.°
Confidencialidade e Limites it Troca de Infonnas;ao

1. As disposi<;6es da Conven<;ao aplicar-se-ao relativamente ao sigilo e aos limites da troca

de inforrna<;ao.

2. As autoridades competentes de ambos os Estados autonzam que a informa<;ao

fomecida por urn Estado possa ser utilizada pelo outro Estado para outros fins
diferentes dos mencionados no Artigo 26. 0 da Conven<;ao, se, de acordo com a sua
pr6pria legisla<;ao, a informa<;ao puder, em circunsd.ncias sirnilares, ser usada para
identicos fins.

3. As autoridades competentes informar-se-ao mutuamente da sua legisla<;ao relevante

,.

nesta matena.

4. Se se verificar que a informa<;ao fomecida

eincorrecta ou esta incompleta, a autoridade

competente dara conhecimento desta situa<;ao logo que posslve!.
5. Se resultar que os dados pessoais transmitidos estao incorrectos, ou que nao deviam ter
sido transmitidos, a autoridade competente que recebeu a informa<;ao devera ser
informada do facto sem demora.
6. A autoridade competente que recebeu os dados corrigrra quaisquer erros ou procedera it
sua devolu<;ao.

Artigo 9.°
Reciprocidade

As autoridades competentes acordam que a reciprocidade e urn aspecto fundamental da
assist&ncia mutua e comprometem-se a manter

0

esplrito de colabora<;ao na troca de

informa<;ao vis ada Artigo 26. ° da Conven<;ao, de forma a assegurar a sua aplica<;ao de
acordo com 0 prindpio da reciprocidade.

Artigo 10.°
Autoridades Competentes

Os pedidos para assist&ncia e respectivas respostas serno redigidos em lingua portuguesa e
remetidos para:
Em Mo<;ambique:
Autoridade Tribud.ria de Mo<;ambique
Direc<;ao Geral de Impostos
Direc<;ao de Norma<;ao Tribud.ria
Predio 33 Andares, Rua da Imprensa, n.0256, 2.oandar
Maputo

Em Portugal:
Direc<;ao-Geral dos Impostos (DGO)
Direc<;ao de Servi<;os das Rela<;oes Intemacionais
EdiHcio Satelite
Av. Eng. Duarte Pacheco, n.O 28 - 4.°
1099-013 LISBOA

Artigo 11.°
Consulta

1. As autoridades competentes consultar-se-ao mutuamente, sempre que necessario, de

forma a facilitar 0 cumprimento das obriga<;oes estabelecidas no presente Acordo.

2. Quando surgirem dificuldades ou duvidas entre as Partes, no que respeita it aplica<;ao ou
mterpreta<;ao do presente Acordo, as autoridades competentes envidarno os seus
melhores esfor<;os para resolver 0 assunto atraves de mutuo acordo.

Artigo 12.°

Entrada em Vigor, Modificas;ao e Denuncia
1. 0 presente Acordo entra em vigor a partir da data da sua assinatura, por urn penodo
indefinido de tempo, deixando de produzir efeitos quando qualquer das autoridades
competentes rnanifestar a sua vontade, mediante denUncia efectuada atraves de
notifica<;:ao por escrito.
2. A denuncia produz efeitos no primeiro dia do m~s seguinte ao fim de urn penodo de

seis meses apos a recep<;:ao da notifica<;:ao da denUncia.
3. Nao obstante a denUncia, ambas as autoridades competentes manter-se-ao vinculadas as

disposi<;:oes relativas it confidencialidade, em rela<;:ao a qualquer infonna<;:ao obtida ao
abrigo do presente Acordo.

Assinado em Luanda, em duplicado, no dia t~ de Maio de 2011.

Pela Autoridade Competente de

Pela Autoridade Competente

Mo<;:ambique

de Portugal

o Director Geral

o Secretiu"io de Estado dos Assuntos

dos Impostos

Fiscais

AnexoA
EXAMES FISCAIS SIMULTANEOS

Selec~ao

dos casos e procedimentos dos exames fiscais

Os procedimentos de selecc;ao serno os seguintes:

1. A autoridade competente de cada Estado identificarn, de forma aut6noma, os

contribuintes que tenciona propor para realizac;ao de exames fiscais simuMneos.

2. Cada autoridade competente informara a outra da sua escolha de casos potenClaJS,
utilizando os criterios de selecc;ao abaixo descritos. Explicarn, na medida do possivel, a
razao da escolha desses casos e fomecern a informac;ao conducente as suas propostas,
juntamente com quaisquer outras informac;6es relevantes, assim como os prazos de
caducidade aplicaveis aos casos propostos para exames fiscais simult&neos.

3. Cada autoridade competente detennina, de forma aut6noma, se quer participar nurn
detenninado exame fiscal simuld.neo. No entanto, nenhuma das autoridades competentes e
obrigada a cooperar nurn exame fiscal proposto pela outra autoridade competente.

4. Se uma autoridade competente aceitar a proposta da sua hom6loga para realizar urn
exame fiscal simult&lleo, essa autoridade competente confirmarn, por escrito, a selecc;ao do
caso, mencionando

0

contribuinte ou os contribuintes, impostos e anos fiscais abrangidos.

Designarn urn representante que tera responsabilidade funcional para dirigir 0 exame fiscaL
Ap6s a recepc;ao da confirmac;ao, a autoridade competente proponente tambem indicarn,
por escrito,

0

representante por si norneado. A autoridade competente requerida indicarn

ainda, e tambem por escrito, 0 representante por si nomeado.

Nos casos em que haja urn acordo para realizar urn exame fiscal simuld.neo, a autoridade
competente de cada Estado requerera formalmente it outra autoridade competente a troca
de

informa~oes

espedficas nos termos da

Conven~ao.

5. Os representantes nomeados de cada autoridade competente decidirao as areas e
penodos a ser examinados no caso se!eccionado, a agenda definida para 0 exame e
diligencias a efectuar, nomeadamente os impostos e arros fiscais envolvidos e 0 Estado com
a responsabilidade funcional de coordenar 0 exame. lniciarno uma troca de

informa~oes

espedficas, de acordo com os pedidos formais efectuados por escrito. Se necessario, a
presen~a dos

funcionarios tributarios de urn Estado sera permitida no outro Estado.

6. A informa~ao que pode ser solicitada ao abrigo do presente Acordo deve ser susceptive!
de

obten~ao

ao abrigo da

Conven~ao

e das respectivas leis fiscais intemas dos dois

Estados.
7. A autoridade competente de cada Estado pode, atraves de uma declara~ao dirigida it sua
hom610ga no outro Estado, indicar que, de acordo com a sua legisla~ao intema, ira
informar 0 contribuinte em questao sobre a pretendida transmissao de

informa~ao,

em

conformidade com 0 Artigo 26° da Conven~ao (Troca de Informa~oes).
8. Constitui urn pressuposto e, por consequencia, uma condi~ao essencial de se!ec~ao, que
os anos fiscais sujeitos a exame se encontrem dentro dos prazos de caducidade em ambos
os Estados.
Criterios para selecs:ao de casos
Qualquer caso se!eccionado para exame fiscal simuld.neo envolvera urn contribuinte ou
contribuintes com actividades em ambos os Estados. Os facto res a considerar para
determinar se urn caso devera ser se!eccionado serno essencialmente, mas nao
exclusivamente, os seguintes:

- Indlcio de fraude e/ou evasao fiscal;
- Indlcio de incurnprimentos de aspectos substanciais das leis fiscais de ambos os Estados;
- Indlcio de manipula~ao de pre~os de transfer&ncia em detrimento potencial de ambos os
Estados;
- Indlcio de outras formas de planeamento fiscal internacional agressivo que, desde que
impeclidas com sucesso, sejam susceptlveis de gerar uma receita fiscal aclicional em
qualquer urn dos Estados;

- Indicio de que

0

desempenho econ6mico de urn contribuinte ou contribuintes

relacionados, num determinado penodo de tempo,

esignificativamente pior do que seria

expectavel, por exemplo:
· 0 desempenho econ6mico nao reflecte os ganhos apropriados quando comparados
com as vendas, total do imobilizado, etc.;

· 0 contribuinte apresenta, de forma continuada, prejuizos, especialmente prejuizos de
longo prazo;

· 0 contribuinte, independentemente dos ganhos, pagou pouco ou nenhurn imposto no
penodo relevante;
· Exist&ncia de transac~6es envolvendo urn "paraiso fiscal";
· Quaisquer outras situa~6es em que as autoridades competentes considerem que tal

e

exame fiscal importante para promover 0 curnprimento fiscal internacional.

Pessoal

Os exames fiscais serno conduzidos autonomamente, no quadro da legisla<;ao e da pratica
nacionais, pelas autoridades competentes de cada Estado de forma que se maximizem as
vantagens passlveis de serem obtidas atraves de acordos de trocas de informa<;ao.

Os representantes designados por ambas as administra<;oes comunicarno atraves das
autoridades competentes.

Por parte de Mo<;ambique a organiza<;ao e coordena<;ao de todo

0

processo relacionado

com os exames fiscais simuMneos sera atribuido it Direc<;ao de Auditoria e Fiscaliza<;ao
Tributa.ria (DAFT)

Por parte de Portugal a organiza<;ao e coordena<;ao de todo

0

processo relacionado com os

exames fiscais simuld.neos sera atribuida it Direc<;ao de Servi<;os de Investiga<;ao da Fraude
e Ac<;oes Especiais (DSIFAE).

Planeamento do exame fiscal

Antes do come<;o do exame,

0

pessoal da administra<;ao fiscal encarregado do caso,

acordara com os seus hom6logos do outro Estado os pianos de investiga<;ao, posslveis
questoes a ser desenvolvidas, e datas de realiza<;ao. Pode ser aconselbavel reaIizar reunioes
de coordena<;ao entre ambos os Estados, de forma a planear e seguir de perto

0

progresso

dos exames fiscais simuld.neos.

Condu<;ao do exame fiscal

Exames fiscais simuMneos exigem coopera<;ao do pessoal localizado em cada Estado que,
simultaneamente mas de forma aut6noma, examinara
dentro da sua jurisdi<;ao.

0

contribuinte ou contribuintes

A responsabilidade principal da coordena~ao do exarne e trocas de informa~ao sobre urn
contribuinte seleccionado cabera ao Estado designado de cornurn acordo pelas autoridades
cornpetentes.
Todas as trocas de informa~ao deverno ser feitas em confonnidade com

0

disposto na

O:mven~ao e no Acordo de Assist&ncia Mutua Administrativa.

Interrup<;ao de urn exame fiscal simultaneo

Se a autoridade competente de qualquer urn dos Estados conduir que urn exarne fiscal
simultfuIeo ja nao rnerece ser continuado, pode retirar-se, devendo

0

seu afastarnento ser

devidarnente notificado it autoridade cornpetente do outro Estado.

Conclusao de urn exame fiscal
Urn exarne fiscal sera dado por conduldo ap6s coordena~ao e consulta entre as autoridades
cornpetentes de cada Estado, de acordo com os respectivos procedimentos em vigor. As
restantes questoes de dupla tributa~ao serno tratadas ao abrigo do disposto no Artigo 25 0
da Conven~ao (Procedimento Amigavel).

