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Com vista a melhoria do ambiente de negócios

OCAM e BVM assinam
memorando de
entendimento
A Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique (OCAM) e a Bolsa de
Valores de Moçambique (BVM) assinaram um memorando de entendimento
que tem como principal objectivo contribuir para melhoria contínua do
ambiente de negócios e competitividade da economia nacional, através da
provisão de informação financeira e de mercado.

27 de Fevereiro 2017

Por outro lado, o acordo visa a promoção de boas práticas de gestão nas
empresas moçambicanas e uma cultura de rigor e transparência, formação
e capacitação em matéria ligada à Sistema Financeiros, Gestão Financeira, Fiscalidade, Ética e Contabilidade; bem como, a partilha de recursos e
bases de dados de interesse das partes.

www.ocam.org.mz
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F

alando durante a
cerimónia de assinatura do memorando
que teve lugar nas instalações da Bolsa de Valores de
Moçambique, o Bastonário
da OCAM, Prof. Dr. Mário
Vicente Sitoe disse que o
instrumento ora rubricado
deve contribuir para que o
ambiente do mercado de
capitais continue a ter fundamentos sólidos e coerentes com a evolução da sociedade.
…
̎ precisamos nos certificar
que estamos a canalizar da
melhor maneira os nossos
esforços e recursos. Pois
ter um mercado de capitais
efectivamente actuante é
um desafio de todos nós ̎,
disse.
Por sua vez, o Presidente
do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de
Moçambique, Prof. Dr. Salim
Vala disse que o memorando tem como objectivo principal trazer mais empresas
para a Bolsa de Valores.
̎ O nosso papel é o de contribuir para o financiamento
da economia do país, por
isso, evitamos que empresas grandes, e principalmente as PME´s não sejam
obstruídas pela economia,
frisou, tendo acrescentado
que a parceria com a OCAM
deixa a sua instituição mais
equipada, o que os levara
a dinamizar as actividades
que vinham realizando.
No âmbito deste memo-

rando, a BVM deve colaborar com OCAM com vista a
promover a consciencialização dos empresários sobre
o papel da Contabilidade
e Auditoria na gestão empresarial; Promover intercâmbios técnico-científico
que potenciem bases para
a investigação e inovação;
Partilhar revistas, boletins,
folhetos e outro material de
especialidade que promova
um espírito de solidariedade
e cooperação empresarial;
Colaborar na divulgação e
promoção de entidades e
profissionais
certificados
pela OCAM; Incluir a OCAM
nas discussões das iniciativas Legislativa a que a BVM
seja convidado a pronunciar
ou que sejam da sua própria
iniciativa;.
Por sua vez, a OCAM deve
disponibilizar
formadores
com capacidade reconhecida para as necessidades
dos associados da BVM em
matéria que a OCAM tem
domínio específico; Contribuir para a criação de
uma cultura de divulgação
de informação de mercado
bolsista que promova a elevação de consciência dos
empresários; Incluir a BVM
nas iniciativas de promoção
de colóquios e debates
visando a melhoria do desempenho da economia por
meio de promoção de boas
práticas de governação, entre outros.

OROC E
OCAM

Sabias
que:
A OCAM e a OROC
assinaram um acordo
de Cooperação de
Formação em matérias
da especialidade dos
contabilistas e auditores, para a realização de um curso de
Formação com vista a
aprofundar e avaliar o
conhecimento de candidatos à inscrição na
OCAM como auditores?
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Com vista a redução de assimetrias com a fiscalidade

Contabilistas limam
dúvidas sobre o novo
código do IVA

28 de Fevereiro de 2017

Contabilistas reuniu-se recentemente na cidade da Matola, com a Autoridade Tributária de Moçambique com vista a esclarecer dúvidas sobre o
novo código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA), promulgado pelo
Presidente da República, Filipe Nyusi, em Janeiro último.

www.ocam.org.mz
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tos veterinários isentos do
IVA.
Por outro lado, Nelson
Cipriano participante no
debate questionou sobre
os procedimentos a seguir
para importação de produtos agrícolas isentos do IVA
pois, no seu entender a matéria sobre o modelo a seguir não está clara no novo
código.
Já o responsável da delegação da OCAM na cidade
de Maputo, Inssa Monjane
questionou a cerca do prazo
para pedidos de reembolso
do IVA, argumentando que

28 de Fevereiro de 2017

Do rol das questões apresentadas pelos participantes, o destaque vai para
os artigos número 1, 3,4,6,
7, 9, 10, 25 e 27, de um total
de 19 artigos alterados no
novo código.
Por exemplo, durante o debate, o contabilista Salésio
da Graça disse que no artigo 10 não está claro quem
deve ser responsabilizado
no caso de se emitir uma
factura e não efectuar a
dedução do IVA.
A fonte afirmou ainda que
dentro do artigo 25, não
está especificado os produ-

www.ocam.org.mz

não está claro se são 15 ou
30 dias.
Outras preocupações apresentadas pelos contabilistas têm a ver com o número
de contas a apresentar à
Autoridade Tributária para
efectuar as transacções,
porque há casos em que as
empresas apresentam muitas contas.
Em jeito de respostas, o
Delegado da AT na província de Maputo, Alfredo Dacala disse que no caso das
contas a apresentar deve
ser apenas uma, que é para
permitir um único contacto
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No sector da saúde, o instrumento permite a aplicação da taxa de zero por cento de direitos aduaneiros na
importação, através do Serviço Nacional de Saúde, de
cadeiras de rodas, artigos
e aparelhos ortopédicos ou
para fracturas, próteses articulares, aparelhos para
facilitar a audição de surdos, dentes artificiais, entre
outro conjunto de material.
No âmbito do Programa
Nacional de Fortificação
de Alimentos com Micro
nutrientes Industrialmente
processados e com vista à
redução dos níveis de desnutrição crónica no país, a
redução dos direitos aduaneiros passa dos anteriores

28 de Fevereiro de 2017

com o sistema operativo
do Estado.
No que se refere a
emissão de facturas
sem a dedução do IVA,
a fonte disse que a responsabilização passa
pela
regulamentação
dos procedimentos a
serem dados.
Entretanto, o novo código do IVA, é um instrumento que visa sobretudo acompanhar a
crescente necessidade
de modernização tecnológica da administração tributária, e acompanha o novo texto da
Pauta Aduaneira, também aprovada no ano
passado.

www.ocam.org.mz

20 por cento para zero por
centos.
A importação a custo zero
vai abranger também aditivos para a fortificação de
alimentos humanos e animais como por exemplo,
farinha de trigo e de milho
com ferro, ácido fólico, vitamina (A e D), sal com iodo
e ração avícola e bovina.
Sector como Transporte,
Ambiente e desenvolvimento Rural e Pescas, o dispositivo permite isenções
de cinco a 20 por cento
na importação de veículos
aéreos como helicópteros,
aviões e outros, e transporte público terrestre variando de acordo com o seu
peso.
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A realizar-se no Uganda

OCAM no quarto
congresso africano de
contabilidade
A Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique (OCAM) vai participar em Maio próximo, no quarto Congresso Africano de Contabilidade, a
decorrer na República do Uganda.

T

rata-se de um evento organizado pela Pan African Federation of Accountants
(PAFA) em parceria com Instituto de Contadores Públicos Certificados do Uganda
(ICPAU), e contará com a participação dos principais organismo ligados a contabilidade bem como de empresas líderes de contabilidade oriundas da Europa e África .

27 de Fevereiro 2017

O congresso africano de contabilidade será a plataforma de marketing ideal para todas
as empresas e institutos que desejam atingir um público específico e internacional. Será
igualmente uma oportunidade única para profissionais de contabilidade e finanças compartilhar conhecimentos, bem como melhores práticas e moldar o futuro da profissão de
contabilista.
Por outro lado, à margem do congresso, a Federação Internacional de Contabilidade
(IFAC) ira manter um encontro com a OCAM para se inteirar do grau de cumprimento das
recomendações que visam a filiação da ordem à este organismo regulador.
Fazem parte do rol de recomendações , a introdução de exames de suficiência nos colégios dos auditores e contabilistas, a formação continua, criação de um instituto de normalização contabilística, dentre outros.

www.ocam.org.mz
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AT e OCAM em Sofala
reforçam cooperação
Maculve disse ser altura
das duas instituições revisitarem o memorando assinado entre ambos para que
possam identificar e alargar
outras áreas de cooperação ao mesmo tempo que
pediu colaboração deste organismo para que ajudasse
a ordem a acabar com os
contabilistas piratas.
̎ Queremos eliminar os contabilistas ilegais. Este e o
nosso grande desafio para
que a profissão continue
firme. Precisamos de uma
colaboração efectiva da
AT, disse.

27 de Fevereiro 2017

A Ordem dos Contabilistas
e Auditores de Moçambique (OCAM) manifestou o
desejo de reforçar a cooperação no âmbito da sua
actuação na província de
Sofala com a Autoridade
Tributária.
Este desejo foi tornado
público pelo delegado da
Ordem, Bento Maculuve
durante a visita efectuada
aos escritórios da delegaçao da OCAM na cidade da
Beira pelo Dr Raimundo
Mapandzene nomeadorecentemente pelo para o
cargo de delegado da AT.

www.ocam.org.mz

Por sua vez, o novo delegado da AT, Raimundo
Mapadzene frisou que a
sua instituição esta interessada em intensificar
a parceria com a OCAM
no âmbito da formação
continua e outras áreas
de actuação por forma a
cimentar cada vez mais
a parceria existente entre
as duas instituições.
Importa frisar que a Autoridade Tributária tem sido
um parceiro estratégico
da OCAM em diversas
áreas de actividade.

OCAM
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Estudantes visitam
delegação da OCAM
na Beira

27 de Fevereiro 2017

Um grupo de estudantes do instituto Comercial da Beira, Universidade Uni Zambeze,
universidade Pedagógica, Universidade Católica e Instituto Superior Alberto Chipande
visitou recentemente a delegação da OCAM na cidade da Beira, onde se inteirou sobre
o funcionamento da Ordem e o seu campo de actuação.
Os estudantes foram recebidos pelo Delegado da OCAM na Beira, Dr. Bento Maculuve
que de seguida os explicou como funciona a profissão de contabilidade e auditoria.

www.ocam.org.mz
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Presidente do Conselho
Jurisdicional
reitera importância da
filiação ao IFAC
A presidente do Conselho Jurisdicional da OCAM, Dr. Gertrudes Grachane
reiterou a importância da Ordem se filiar a Federação Internacional de
Contabilidade (IFAC).

27 de Fevereiro 2017

Falando no discurso de abertura do debate aberto sobre o esclarecimento
do novo código do IVA, a interlocutora disse que o processo de filiação ao
IFAC já apresenta níveis assinaláveis.

www.ocam.org.mz
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or exemplo, a adopção do código de ética da IFAC, a aprovação do regulamento
de exames e certificação e a formação continua sào passos significativos que
mostram por si só que a OCAM tem vindo a seguir os passos necessários com
vista a sua filiação.
Por outro lado, a Dr, Gertrudes faz menção a realização de dois encontros com vista a
criação do Instituto de Normalização Contabilística.
Sublinhar que a Federação Internacional de Contabilistas (IFAC) tem encorajado igualmente a OCAM a trabalhar afincadamente com vista a garantir que os contabilitas e
auditores afectos ao sector público tenham certificação internacional o que permitirá à
elevação de boas práticas bem como a qualidade das demonstrações financeiras produzidas e auditadas por estes.
Por outro lado este organismo internacional que tutela o exercicio da profissão de contabilista reconhece os avanços alcançados pela ordem em prol do desenvolvimento da
profissão de contabilista no país bem como o estágio da conformação com os normativos internacionais.
O novo código do IVA, é um instrumento que visa sobretudo acompanhar a crescente
necessidade de modernização tecnológica da administração tributária, e acompanha o
novo texto da Pauta Aduaneira, também aprovada no ano passado.
No sector da saúde, o instrumento permite a aplicação da taxa de zero por cento de direitos aduaneiros na importação, através do Serviço Nacional de Saúde, de cadeiras de
rodas, artigos e aparelhos ortopédicos ou para fracturas, próteses articulares, aparelhos
para facilitar a audição de surdos, dentes artificiais, entre outro conjunto de material.
No âmbito do Programa Nacional de Fortificação de Alimentos com Micro nutrientes Industrialmente processados e com vista à redução dos níveis de desnutrição crónica no
país, a redução dos direitos aduaneiros passa dos anteriores 20 por cento para zero por
centos.
A importação a custo zero vai abranger também aditivos para a fortificação de alimentos
humanos e animais como por exemplo, farinha de trigo e de milho com ferro, ácido fólico,
vitamina (A e D), sal com iodo e ração avícola e bovina.
Sector como Transporte, Ambiente e desenvolvimento Rural e Pescas, o dispositivo
permite isenções de cinco a 20 por cento na importação de veículos aéreos como helicópteros, aviões e outros, e transporte público terrestre variando de acordo com o seu
peso.
www.ocam.org.mz
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OCAM quer minimizar
falsificação de
documentos

www.ocam.org.mz
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A Ordem dos Contabilistas e Auditores de
Moçambique
(OCAM)
quer minimizar a falsificação de documentos ao
longo do processo de solicitação de declarações
de compromisso de honra
p ara efeitos fiscais, por
contabilistas que operam
ilegalmente no país.
Segundo avançou o secretário-geral da Ordem,
Dr. Gildo Cossa, o interesse da OCAM é o de
desenvolver uma ligação
entre a plataforma de etributação e a Base de
Dados de Membros da

OCAM, à luz do memorando existente com a Autoridade Tributária.
Foi tendo em vista a implementação desta norma
que a OCAM e Autoridade
Tributária de Moçambique
(AT), realizaram recentemente um encontro de trabalho com objectivo de debater as alterações da lei
13/2016, o novo código do
IVA e sobre a plataforma
online e-tributação.
“ o principal objectivo desta
ligação é o de minimizar
fraudes e irregularidades
cometidos por alguns profissionais de contabilidade
www.ocam.org.mz

e auditoria. Assim a plataforma vai permitir que
a Autoridade tributária
tenha acesso privilegiado à Base de Dados de
Membros, para garantir
a autenticação dos membros certificados pela ordem e de toda informação
solicitada pelos mesmos,
concretamente a declaração de compromisso de
honra para efeitos fiscais”
frisou.

OCAM
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A Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique (OCAM), divulgou no dia 20 de
Marco de 2017, o manual “Escolhendo o Serviço Certo - Comparando os Serviços de
Auditoria, Revisão, Compilação e Procedimentos Previamente Acordados”, elaborado
pela Federação Internacional de Contabilistas (IFAC).

27 de Fevereiro 2017

O material foi desenvolvido para uso das Pequenas e Medias Firmas de Auditoria
(PMFA) e descreve o leque de serviços de auditoria, revisão, compilação e procedimentos previamente acordados oferecidos pelos contabilistas profissionais, de acordo com
as normas internacionais pertinentes, e os diferentes benefícios de cada serviço.
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