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Por uma Alfândega cada vez mais digital e transparente, dos traba-

estabelecer com os bancos comerciais onde os pedidos de TC sub-

lhos contínuos de automatização dos processos através do sistema

metidos pelos operadores são automaticamente encaminhados ao

da Janela Única Eletrónica (JUE), resultaram na adição de mais uma

sistema do banco interveniente para aprovação, eliminando a actual

funcionalidade que permite aos intervenientes do módulo acederem

necessidade de acesso manual e ocorrência de demoras no seu tra-

aos pedidos relacionados com os Termos de Compromisso (TC) para

tamento.

o regime de exportações automaticamente e em tempo real.

De referir que a presente funcionalidade está disponível para todas

Trata-se de um mecanismo de comunicação por via webservice a

as instituições bancárias que intervém no comércio externo.
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Alusiva as comemorações do DIA NACIONAL DO CONTRIBUINTE

Imagem da Autoridade Tributária.

celebrado a 22 de Março de 2016, decorreram de 15 a 22 do mês su-

A comunidade académica teve oportunidade de se familiarizar com

pra citado, sessões de disseminação de matérias fiscais e aduanei-

os esforços feitos para a modernização dos serviços públicos e me-

ras em várias instituições de ensino técnico e superior do País cujo

lhoria da prestação do sistema de desembaraço de mercadorias de

objectivo foi de dotar aos estudantes de conhecimentos adicionais

comércio externo por via da implementação do sistema da JUE.

da área fiscal.
As comemorações se resumiram igualmente em actividades desporA equipe de implementação da Janela Única Electrónica - JUE tomou

tivas e feira de saúde destinada ao contribuinte onde a equipa da

parte das sessões de formação de disseminadores em matérias fis-

JUE fez parte das partidas de futebol de salão e conquistou o primei-

cais e aduaneiras realizadas no dia 17 de Março de 2016 no Instituto

ro lugar entre as várias áreas da AT.

Comercial de Maputo sob Direcção do Gabinete de Comunicação e

Brochuras expostas na feira do contribuinte

Foto família da feira do contribuinte

Foto família da sessão de disseminação no Instituto Comercial
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Equipa de futebol da JUE com o trófeu conquistado

BOLETIM INFORMATIVO—Nº 50

CURIOSIDADES DO JANELINHO
SOBRE DOCUMENTOS IMPRESSOS NA JUE
Caro operador de comércio externo!
O sistema JUE permite sempre que necessário a impressão de documentos relacionados com o desembaraço de
mercadoria pelo utilizador (despachante aduaneiro) credenciado.
Com vista a acrescer o nível de controle de documentos impressos a partir da plataforma JUE, está disponível um

novo mecanismo de verificação através de envio de uma sms para o número 84 3411222 com o n˚ da declaração, e
em resposta são retornados os restantes detalhes conforme se segue:
(a) Resposta positiva

(b) Resposta negativa

Legenda
(DEC) Referência da declaração
(IMPN) Nome do Importador
(EXPN) Nome do Exportador
(QTD) Quantidade total

(FAC)
(VAL)
(DT)
(EST)

Número da factura
Valor da factura
Direitos a pagar
Estágio do processo

Em caso de discrepância de informação ligue para o centro de apoio ao utilizar através dos números 21 341110 e 84
3411 ou email suporte@mcnet.co.mz.

JANELA ÚNICA ELECTRÓNICA— O SISTEMA DE TODOS NÓS!

