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Foto família da assinatura do acordo de adesão para intermediação da colectas de receitas aduaneiras entre a AT e o NOSSO BANCO

O Nosso Banco e Autoridade Tributária de Moçambique (AT) rubrica-

dos.

ram no dia 22 de Setembro do presente ano, um o acordo de adesão

O Acordo, assinado pela Presidente da AT e pelo Administrador Dele-

para intermediação bancaria no processo de colecta de receitas adu-

gado do NOSSO BANCO, vai permitir à AT, usar as plataformas elec-

aneiras.

trónicas de que o banco dispõe, reduzindo assim a burocracia, o

O evento, que foi presidido pela Presidente da AT, Amélia Nakhare,

tempo e os custos associados ao pagamento do imposto, bem como

contou com a participação de representantes do NOSSO BANCO,

conferir uma maior transparência e controlo do fluxo das receitas do

Membros do Conselho Superior Tributário, representantes da MCNet,
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empresa que operacionaliza o sistema de JUE e diversos convida-
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está a implementar na cobrança de imposto internos e sobre o co-
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mércio externo.
Estado. À luz do acordo entre as partes, o banco deverá proceder à
canalização da receita para a Conta Única do Tesouro, num prazo de
48 horas.

Por seu turno, o Administrador Delegado do NOSSO BANCO, Mussa
Tembe, disse que ao aderir
ao sistema electrónico de

Falando após a assina-

cobrança de impostos, a

tura do acordo, a presi-

instituição que ele repre-

dente da AT, Amélia

senta, pretende contribuir

Nakhare afirmou que é

para o crescimento da

na esteira do plano

economia do nosso país.

estratégico que a AT Amélia Nakhare, Presidente da Autoridade Tributácelebrou com o NOSSO ria de Moçambique

“Este acordo de adesão a SO BANCO
Janela Única Electrónica

BANCO, o acordo de intermediação da cobrança de Receitas Fiscais

vai permitir que os nossos clientes, ligados ao comércio externo,

e Aduaneiras, que cria condições necessárias para a plena operacio-

passem a beneficiar das vantagens do sistema, sendo de destacar as

nalização da bancarização do imposto que a Autoridade Tributária

facilidades em relação ao pagamento de impostos e a celeridade no

Mussa Tembe, Administrador Delegado do NOS-

processo de desembaraço aduaneiro de mercadorias”, afirmou o
Administrador Delegado.
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O primeiro serviço público online!

CURIOSIDADES DO JANELINHO
SOBRE O CENTRO DE APOIO AO UTILIZADOR DA JUE
Sabia que:
O CENTRO DE APOIO AO UTILIZADOR DA JUE, CAU - JUE foi criado a pensar unicamente em si!
O centro é o seu melhor instrumento para interacção com as Alfândegas no processo de desembaraço, obtendo esclarecimentos sobre a legislação e procedimentos para rapidamente ultrapassar as dificuldades no
uso da JUE.
Conhece o tipo de questões que pode apresentar ao CAU-JUE?
Por exemplo:
Esqueci minha palavra-passe de acesso a
JUE! Como recuperá-la?

Em que fase está o desembaraço da minha
mercadoria?

É verdade que o sistema JUE não está disponível?

Será que as imposições devidas pelo meu

Será genuína a matrícula do meu carro?

Há mais de 24 horas que o despachante diz ser
um problema das Alfândegas. Será verdade?

carro já foram pagas?

O CAU-JUE é composto por funcionários aduaneiros e técnicos de informática e está disponível das 8h às
20h de segunda à sexta-feira e das 8h às 12h30 aos sábados.
Telefone: +258 21 341110

Email: suporte@mcnet.co.mz

Móvel:

Portal: www.mcnet.co.mz

+258 843411

JANELA ÚNICA ELECTRÓNICA— O SISTEMA DE TODOS NÓS!

