
Número dos serviços DSE2008 

Designação dos 

serviços  

Produtos Sujeitos a Imposto (O pagamento, Isenção e 

Restituição de Imposto de Consumo) 

Entidade responsável Direcção dos Serviços de Economia - Divisão do Comércio 

Externo (DCE) 

Local de 

atendimento 

Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.°s 1-3, 2° andar (DSE) ou 

Rua Nova da Areia Preta, n.° 52, 1° andar Á rea J 

(CSRAEM) - Macau 

Horário de 

funcionamento  

(DSE) 

2ª a 5ª Feira: 9:00 - 13:00; 14:30 - 17:45 

6ª Feira: 9:00 - 13:00; 14:30 - 17:30 

 

Horário de 

funcionamento  

(CSRAEM) 

2ª a 6ª Feira: 9:00 - 18:00 

(Funciona durante as horas de almoço) 

Formas de consulta Tel.n
o
 ：8597 2313 (DSE) ou 8296 9262 (CSRAEM) 

Fax n
o ：2871 5954 (DSE) ou 2845 3558 (CSRAEM) 

E-mail ：dcecodce@economia.gov.mo 

Website ：http://www.economia.gov.mo 

 

Número das 

formalidades 

DSE2008B 

Serviços prestados Isenção de Imposto de Consumo 

Serviços 

relacionados 

- Pagamento de imposto de consumo 

- Restituição de imposto de consumo 

Destinatários As entidades abrangidas pelos artigos 13.° (Isenções) e 14.° 

(Missões diplomáticas e pessoal com estatuto diplomático) 

do Regulamento do Imposto de Consumo, aprovado pela 

Lei n.° 4/99/M, de 13 de Dezembro, gozam de isenção do 

imposto de consumo, após apreciação.  

Além dos termos do artigo 19.° (Aquisições frequentes), a 

entidade beneficiária deve apresentar o requerimento num 

prazo de 3 dias úteis, após a entrada das mercadorias na 

RAEM. 

Documentos 

necessários 

Não é condição necessária que o requerente entregue o seu 

pedido pessoalmente, devendo apresentar os seguintes 

documentos:  

1. Pedido;  

2. Fotocópia da Licença de Importação;  

3. Confirmação do destino final do produto (feita através 

de declaração emitida pela entidade beneficiária da 

isenção ou mediante as facturas respeitantes aos 

fornecimentos, devidamente confirmadas pela mesma 

mailto:dcecodce@economia.gov.mo
http://www.economia.gov.mo/
http://bo.io.gov.mo/bo/i/99/50/lei04.asp


entidade);  

4. Parecer do delegado ou representante do Governo, 

quando aplicável.  

Taxa Gratuito 

Prazo Cerca de 15 dias úteis a partir da entrega entrega dos 

documentos necessários.  

Website das 

Legislações 

1. Lei n.° 4/99/M - Aprova o Regulamento do Imposto de 

Consumo - Revogações [BORAEM 50(I)，13/12/1999] 

2. Lei n.º 8/2008 - Alteração ao Regulamento do Imposto 

de Consumo [BORAEM 34 ( I )，25/08/2008] 

3. Lei n.º 7/2009 - Alteração à Tabela anexa ao 

Regulamento do Imposto de Consumo [BORAEM 21 

( I )，25/05/2009] 

4. Lei n.º 11/2011 - Alteração à Tabela anexa ao 

Regulamento do Imposto de Consumo [BORAEM 51 

( I )，19/12/2011] 

5. Lei n.º 9/2015 - Alteração à Tabela anexa ao 

Regulamento do Imposto de Consumo [BORAEM 28 

( I )，13/07/2015] 
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