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1. INTRODUÇÃO
No âmbito dos esforços para a melhoria contínua dos serviços prestados pelas Alfândegas e em conformidade
com o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), as Alfandegas de Moçambique estão a proceder com o
desenvolvimento de uma base de dados nacional de avaliação para ser usada como ferramenta de avaliação de
risco.
Como resultado, há necessidade de adaptar a actual declaração aduaneira com informações suplementares, em
conformidade com as recomendações do modelo de dados da Organização Mundial das Alfândegas (OMA) para
o desenvolvimento e sustentação da base de dados nacional de avaliação do valor aduaneiro.
Este desenvolvimento traz benefícios não só para as Alfândegas, bem como o Comércio, portanto, os
Despachantes Aduaneiros são encorajados à, no âmbito da submissão da declaração de mercadorias, reunir
informações corretas e precisas dos importadores e / ou exportadores para o sucesso deste projecto.
1.1. Descrição dos novos campos na declaração
1. Código do país do importador: Código do país do importador
2. Cidade do Importador: Cidade do Importador
3. Código do país do exportador: Código do país do exportador
4. Cidade do Exportador: Cidade do Exportador
5. Código do país de carregamento: País no qual as mercadorias são carregadas para o seu transporte.
6. Código da cidade de carregamento: Cidade em que as mercadorias são carregadas para seu transporte.
7. Código do país de descarga: país que identifica o porto marítimo, o aeroporto, o terminal de mercadorias,
a estação ferroviária ou outro local onde as mercadorias são descarregadas após o seu transporte.
8. Código da Cidade de Desembarque: Cidade na qual as mercadorias são descarregadas após o seu
transporte.
9. Data de consignação: Data do carregamento inicial no navio ou avião durante uma viagem do local de
exportação para o local de importação.
10. Incoterm do Código do país: País que identifica o ponto ou o porto de partida, embarque ou destino,
conforme exigido pelo prazo de entrega aplicável.
11. Incoterm do Local: Identificador do ponto ou porto de partida, embarque ou destino, conforme exigido
pelo prazo de entrega aplicável.
12. Classificação de Mercadorias Comerciais: Descrição de linguagem clara da natureza de um item de
mercadorias suficiente para identificá-lo para fins aduaneiros, estatísticos ou de transporte.
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13. Descrição Detalhada de Mercadorias (DGD): Etiquetas dinâmicas e detalhadas de descrição de
mercadorias, pré-definidas com base em códigos do sistema harmonizado, usadas para definir
características de mercadorias.
14. Data do documento: data de emissão do documento a ser anexado a declaração.

2. APRESENTAÇÃO DOS NOVOS CAMPOS NA DECLARAÇÃO
Os novos campos a serem preenchidas no acto da submissão da declaração estão organizadas de acordo com as
secções abaixo:
Secção Cabeçalho
•
•
•
•
•

Código do
país do
Importador;
Cidade do
Importador;
Código do
país do
Exportador;
Cidade do
Exportador;
Data de
consignação.

Secção Conhecimento
de Embarque
• Código do País de
Embarque/
Carregamento;
• Código da Cidade
de Embarque/
Carregamento;
• Código do País de
Descarga;
• Código da Cidade
de Descarga.
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Secção Factura

Secção Artigos

•

•

•

Incoterm do
Código do país;
Incoterm para o
Local.

•

Classificação
Comercial das
Mercadorias;
Descrição
Detalhada das
Mercadorias
Rótulos/
Etiquetas.

Secção
Documento
• Data do
documento
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2.1. Secção Cabeçalho
Nesta secção para além do preenchimento dos campos habituais relativos ao cabeçalho da declaração, indique a
data da consignação, o país e a cidade do importador, país e a cidade do exportador.
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2.2. Na secção Conhecimento de Embarque
Nesta secção para além do preenchimento dos campos habituais relativos ao conhecimento de embarque (BL)/
Carta de porte aéreo (AWB)/ Factura (carga rodoviária), indique o país e a cidade de embarque, o país e a cidade
de descarga.
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2.3. Secção Factura
Nesta secção para além do preenchimento dos campos habituais relativos aos detalhes da factura, seleccione o
país correspondente ao Incoterm, e indique o local.

2.4. Secção Artigo
1. Nesta secção, para além da descrição relacionada com código do sistema harmonizado (código SH)
indicado para o artigo, introduza a descrição comercial da mercadoria.
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2. Preencha os campos habituais referentes ao artigo. Note que, de acordo com código SH indicado para o
artigo, são apresentados campos adicionais por forma a ter uma descrição detalhada da mercadoria.
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2.5. Secção Documento
Nesta secção, antes do carregamento do documento que deseja anexar, indique a data da emissão do documento
a ser anexado.
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