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A Administração Geral Tributária - AGT, é o organismo tributário único que resulta da integração da

Direcção Nacional de Impostos (DNI), do Serviço Nacional das Alfândegas (SNA) e do Projecto

Executivo para Reforma Tributaria (PERT), aprovado pelo Decreto Presidencial nº 324/14 de 15 de

Dezembro.

Com a criação da AGT renovam-se a missão e os objectivos da Administração Fiscal e Aduaneira;

Assegura-se uma maior coordenação na execução das políticas Fiscais e Aduaneiras; e garante-se

uma alocação e utilização mais eficiente dos recursos existentes.
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1ª Região: Cabinda e Zaire (sede em Cabinda)

2ª Região: Uíge, Cuanza Norte e Malange (sede em Malange)

3ª Região: Luanda e Bengo (sede em Luanda)

4ª Região: Benguela, Huambo, Bié e Cuanza Sul (sede no Lobito)

5ª Região: Huila e Namibe (sede no Namibe)

6ª Região: Cuando Cubango e Cunene (sede em Ondjiva)

7ª Região: Moxico, Lunda Norte e Lunda Sul (sede em Saurimo) 
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A origem do imposto está relacionada com o aparecimento do Estado;

Na comunidade primitiva, onde não havia Estado nem propriedade privada, não se

cobravam impostos pois todos os bens colhidos na natureza ou produzidos pelo homem,

pertenciam à comunidade;

Quando nascem os Estados, surgem também várias instituições, como uma administração

pública, forças militares, obras públicas etc, e que necessitam de dinheiro para o seu

funcionamento;

Assim, os cidadãos começaram a ser obrigados a transferir parte dos seus rendimentos

para o Estado; essa parte do rendimento passou a designar-se por “tributo”.

“DAI, POIS, A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR E A DEUS O QUE É DE DEUS”

Origem dos Impostos
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Antigamente, em Angola o Imposto era chamado XIKAKU

REINO DO CONGO
Cobrava-se impostos aos que saiam de Luanda para outras regiões;

Cobrava-se impostos aos comerciantes que transportavam mercadorias

REINO DO NDONGO
Cobrava-se impostos àqueles que atravessassem o rio para comprar sal na Ndemba ( a mais importante

mina de sal da região do Ndongo)

ÉPOCA COLONIAL
Fase anterior a 1948 - O Sistema Tributário era inadequado à realidade económica da época.

Reforma de 1948 -1950 - Focou-se essencialmente em impostos como: contribuição industrial, imposto

complementar, imposto sobre sucessões e doações, sisa, imposto do selo.

Reforma pós 1950 - Houve a criação do imposto sobre a produção do consumo, imposto sobre a

aplicação de capitais, imposto predial urbano.

Origem dos Impostos



O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO 
(ARTIGO 88.º CONSTITUIÇÃO REPUBLICA DE ANGOLA)
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Todos têm o dever de contribuir para as despesas públicas e da

sociedade, em função da sua capacidade económica e dos benefícios

que aufiram, através de impostos e taxas, com base num sistema

tributário justo e nos termos da lei.

Dever fundamental de pagar tributos
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Actualmente o imposto exerce na economia e na sociedade várias funções, quer agindo como

instrumento de obtenção de receitas quer como variável de promoção do equilíbrio económico

e justiça social.

Deste modo, o imposto exerce as seguintes funções:

FINANCEIRA ECONÓMICA SOCIAL

DESTE MODO, O 

IMPOSTO EXERCE AS 

SEGUINTES FUNÇÕES:

As funções do Imposto



As Funções do Imposto
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A FUNÇÃO FINANCEIRA DO IMPOSTO - traduz-se na mobilização de fundos para os cofres do
Estado a fim de fazer face aos gastos com a satisfação das necessidades colectivas. Esta é uma

função clássica do imposto.

A FUNÇÃO ECONÓMICA DO IMPOSTO - O Estado com a redução ou isenção de impostos, pode
agir sobre a conjuntura ou sobre as estruturas económicas modificando o seu comportamento

pela utilização de medidas temporárias ou definitivas que afectam o volume da repartição da

carga fiscal, influenciando assim a nível de actividades, o consumo e a poupança individual. O

Estado pode também incentivar o desenvolvimento de uma indústria, ou o desenvolvimento

económico-social de uma região e o bem-estar das populações de uma região ou província.

Pelo contrário com o agravamento da carga fiscal o Estado pode desestimular o consumo de

determinados produtos e subsequentemente reduzir a sua produção.

A FUNÇÃO SOCIAL DO IMPOSTO - Manifesta-se com a sua utilização como forma de obter
determinados efeitos ou benefícios sociais. Por exemplo a tributação do consumo do tabaco

visa banir os efeitos negativos do tabagismo. Um outro exemplo é o papel importante que pode

atribuir-se ao imposto numa Politica Demográfica.
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IMPOSTOS & 

DIREITOS 

ADUANEIROS

TAXAS
CONTRIBUIÇÕES 

ESPECIAIS

Tipos de Tributo e suas Diferenças



Tipos de tributo e as suas diferenças
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O que permite distinguir a taxa dos impostos é o caracter bilateral (contraprestação)

específica, uma vez que o imposto é sempre unilateral. Exemplo: Custas judicias,

licenças, propinas escolares, taxas de registo predial, automóvel, ou taxas

administrativas.

As contribuições especiais, são tributos com características do imposto, que se traduz

num benefício específico, resultante da actuação do Estado, exemplo o pagamento

de valores para veículos pesados numa determinada ponte.

As receitas comunitárias, enquadram-se nas taxas no qual constituem fonte de

financiamento dos Órgãos do Poder Local, e que a sua adequada cobrança permite

um aumento dos meios financeiros e oferecer melhoria na qualidade de vida aos

munícipes.
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Consiste numa prestação coactiva definida por lei, de caracter pecuniário, definitiva e

unilateral, revertendo a favor do Estado, com vista a realização de fins públicos.

CONCEITOS DE IMPOSTO 

LANÇAMENTO

LIQUIDAÇÃO

COBRANÇA

INCIDÊNCIA

FASES 

DO IMPOSTO

Princípios Gerais
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Sistema Tributário Angolano

Regime Geral Regime Especial

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

• Imposto sobre o Rendimento do Trabalho;

• Imposto sobre Aplicação de Capitais;

• Imposto de Selo*

• Imposto Industrial.

IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO
• Imposto Predial

• Imposto sobre os Veículos Motorizados

• Imposto Sobre as Sucessões e Doações

IMPOSTO SOBRE AS DESPESAS ou CONSUMO
• Imposto sobre o Valor Acrescentado 

• Imposto Especial de Consumo

IMPOSTO SOBRE A TRIBUTAÇÃO ESPECIAL
• Imposto sobre a Actividade Mineira;

• Imposto sobre a Actividade Petrolífera.

• Imposto sobre a Actividade dos Jogos

Panorama dos Tributos em Angola
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O presente documento visa estabelecer, tendo em atenção a legislação vigente, o

quadro tributário aplicável às Cooperativas.

A constituição, organização, funcionamento, avaliação e a dissolução das

Cooperativas é regulada, nos termos gerais pela Lei n.º 23/15, de 31 de Agosto de 2015

e o Decreto Presidencial n.º 182/17, de 10 de Agosto de 2017.

Porém, do ponto de vista da tributação, o artigo 16.º do DP acima referenciado,

remete o regime fiscal das Cooperativas à legislação tributária geral e especial,

atendendo a cada tipo de imposto.

Regime Tributário das Cooperativas
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Nos termos das disposições do artigo 5.º do Código do Imposto Industrial (CII), a 

cooperativas são sujeitos passivos deste imposto.

A matéria colectável dos contribuintes do Regime Geral do Imposto Industrial é 

determinada com base na declaração fiscal e demonstrações financeiras, nos termos 

do presente Código, do Plano Geral de Contabilidade, dos Planos de Contas das 

Instituições Financeiras e Seguradoras, do Plano de Contas dos Organismos de 

Investimento Colectivo, das Sociedades Gestoras e outros estabelecidos por legislação 

própria.

O lucro tributável reporta-se ao saldo revelado pela conta de resultados do exercício

elaborada em obediência aos princípios contabilísticos estabelecidos na legislação

em vigor e consiste na diferença entre todos os proveitos ou ganhos realizados e os

custos ou gastos realizados no exercício, uns e outros, eventualmente corrigidos nos

termos do presente Código.

Lei n.º 19/14, de 22 de Outubro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 26/20, de 20 de Julho.

Imposto Industrial (II)
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Devem ainda cumprir com as obrigações declarativas, isto é, submeter a Declaração

Modelo 1 do Regime Geral, até 31 de Maio (artigo 51.º CII) ou a Modelo de

Declaração Simplificada ou o livro de registo de compra e venda e serviços prestados

até ao último dia útil do mês de Abril.

Devem de igual modo proceder à retenção na fonte e entrega de imposto devidos

pelos fornecedores de serviços, quer sejam residentes ou não, ao abrigo das

disposições dos artigos 67.º e 71.º do CII, respectivamente.

O incumprimento da submissão das obrigações declarativas das Cooperativas dá

lugar a aplicação de multas em montantes de AKZ. 300.000 (Trezentos Mil Kwanzas),

para o regime simplificado e AKZ. 600.000 (Seiscentos Mil Kwanzas), para o regime

geral, nos termos do artigo 75.º do CII.

Imposto Industrial (II)
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1. A taxa geral do Imposto Industrial é de 25%. 

2. Tratando-se de rendimentos provenientes de 

actividades exclusivamente de explorações agrícolas, 

aquícolas, apícolas, avícolas, pecuárias, piscatórias e 

silvícolas, excepto a exploração da madeira, aplica-se a 

taxa única de 10%.

3. Taxas para as Micro, Pequenas e Médias Empresas 

(MPME). 

Imposto Industrial (II) - Taxas



O conceito de Micro, pequenas e médias empresas (MPME) varia de estado, 
países ou regiões administrativas. No geral elas podem ser conceituadas como 
firmas com características distintivas, que obedecem limites em número de 
empregados, em volume de facturação, fixados nos territórios em que as 
mesmas estejam inseridas, e que disponham de métodos simplificados no 
pagamento de impostos.

Em Angola, as MPME são caracterizadas como instrumentos de fomento do 
empresariado privado nacional, de formalização da economia, de promoção 
do emprego, da competitividade e da redução da pobreza, etc.

Lei n.º 30/11 de 13 de Setembro - LEI DAS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Definição e Enquadramento das MPMEs



Microempresas

MC
▪ As Microempresas - MC empregam até 10 trabalhadores ou tenham uma facturação bruta anual

não superior em Kz equivalente a USD 250 mil.

▪ As Pequenas Empresas - PQ empregam mais de 10 trabalhadores e até 100 trabalhadores e

tenham uma facturação bruta anual em Kz superior ao equivalente a USD 250 mil e igual ou

inferior a USD 3 milhões.

Médias 

Empresas

MD

▪ As Médias Empresas - MD, empregam mais de 100 trabalhadores e tenham uma facturação bruta

anual em Kz superior ao equivalente a USD 3 milhões e igual ou inferior a USD 10 milhões.

Pequenas 

empresas

PQ

Critérios identificadores das MPME 

Definição e Enquadramento das MPMEs



Imposto Especial por Conta, taxa de 2% sobre as 

vendas brutas, independentemente da zona a que se 

situem.

Exemplo:

Vendas Brutas do mês: 1.000.000,00

Cálculo: 1.000.000,00 X 2% = 20.000,00

Imposto Especial por Conta: 20.000,00

O imposto é calculado mensalmente

sobre as vendas brutas do período.

MICRO EMPRESAS

Incentivos fiscais para a MPMEs - Microempresas



Os incentivos fiscais obedecem a divisão do território em quatro zonas

ZONAS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

PROVÍNCIAS 

Províncias de Cabinda, Zaire, Uíge, Bengo, Cuanza-Norte, Malanje, 
Cuando Cubango e Namibe.

Províncias de Cuanza-Sul, Huambo e do Bié

Província Benguela (Excepto os municípios de Benguela e Lobito)

Província Huila (Excepto o município de Lubango)

Província de Luanda, Municípios de Benguela, do Lobito e do Lubango

5 anos

3 anos

2 anos

2 anos

Tempo Redução 

da Taxa 

em:

50%

35%

20%

10%

Incentivos fiscais para a MPMEs



No que diz respeito às Pequenas e Médias Empresas com rendimentos provenientes de 

actividades exclusivamente agrícolas, aquícolas, avícolas, piscatória, silvícolas e pecuária, 
deve-se efectuar um cálculo proporcional a taxa efectiva do Imposto Industrial definitivo, de 

acordo com a Zona (n.º 2 do artigo 20.º da Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas) em que 

a empresa esteja situada:

Zona A: Taxa efectiva 5% (10%*50%=5%)

Zona B: Taxa efectiva 6,5% (10%*35%=3,5%)

Zona C: Taxa efectiva 8% (10%*20%=2%)

Zona D: Taxa efectiva 9% (10%*10%=1%)

Esta taxa, resulta da multiplicação entre a taxa do Imposto Industrial (10%) aplicada aos 

rendimentos provenientes de actividades agrícolas, aquícolas, avícolas, piscatória, silvícolas e 

pecuária, constante do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Imposto Industrial, alterado pela Lei n.º 

26/20, de 20 de Julho com a taxa do benefício fiscal patente no n.º 2 do artigo 20.º da Lei 30/11, 

de 13 de Setembro

Taxa efectiva para as MPMEs



Obrigações Fiscais – Regime Jurídico das Facturas
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O REGIME JURÍDICO DE FACTURAS E DE DOCUMENTOS EQUIVALENTES trata-se de uma medida 
legislativa que visa complementar as inúmeras obrigações tributárias definidas no domínio das 

relações jurídico-tributárias.

(DECRETO PRESIDENCIAL n.º 292/18 DE 3 DE DEZEMBRO)

Visa definir critérios e requisitos objectivos, claros e uniformes no que respeita a emissão, 

conservação e arquivamento de facturas tendentes à criação de um sistema fiscal mais justo e 

eficaz. 

É obrigatória a emissão de facturas ou documentos equivalentes em todas as transmissões 

onerosas de bens corpóreos ou incorpóreos e prestações de serviços.



Definições do Regime Jurídico de Facturas
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a) Factura: Documento comercial que documenta e comprova a transmissão de bens, a prestação de 

serviços ou quaisquer adiantamentos ou pagamentos antecipados e que contenha todos os requisitos 

constantes do presente Diploma;

b) Nota de débito: Documento comercial equivalente a factura que suporta situações de débito quando 

não haja obrigação de emissão de factura nos termos do presente Diploma;

a) Nota de crédito: Documento comercial rectificativo de factura ou documento equivalente emitido, 

sempre que, por qualquer motivo, o respectivo valor seja reduzido o que sucede nomeadamente nas 

devoluções de bens, variação do nível do serviço prestado, ou quaisquer descontos; 

b) Factura genérica: Factura única, com periodicidade mensal, emitida por Instituição Financeira que 

inclui todos os serviços cobrados aos seus clientes, naquele período; 

c) Factura global: Documento comercial, com periodicidade máxima mensal, que englobe todas as 

transmissões de bens e prestações de serviços efectuadas durante este período; 

d) Custo indevidamente documentado: Aquele em que a documentação de suporte não contém 

todos os elementos previstos no número 1 do artigo 9.º do presente Diploma; 

e) Custo não documentado: Aquele que tenha sido realizado sem qualquer suporte formal;



Requisitos das Facturas
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a) Nome, firma ou denominação social do cliente, Número de Identificação Fiscal, sede ou domicilio do 

Fornecedor, bem como do adquirente de bens ou de serviços; 

b) Numeração sequencial e cronológica, por tipo de documento e anos económicos 

c) Discriminação dos bens ou serviços prestados, com indicação das quantidades ou unidades de 

referência; 

d) O preço unitário e total em moeda nacional; 

e) Taxa de imposto aplicável e seu respectivo montante; 

f) Motivo justificativo da não liquidação de imposto quando devido; 

g) Data e local em que os bens foram colocados a disposição dos adquirentes; 

h) Redacção em língua portuguesa; 

i) A data da emissão;

j) Identificação e numero do certificado usado para emissão da factura.



Processamento de facturas

27

Sistema 

Informaticos 

Autorizados

Gráficas e 

tipográficas 

Autorizadas 
Portal da AGT



Dispensa de Emissão de Facturas
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É dispensada a obrigação de emissão de facturas sempre que, cumulativamente, a 

aquisição dos bens ou serviços não esteja relacionada de nenhuma maneira com 

actividade comercial, industrial ou prestação de serviços, ou com o exercício de 

profissão liberal, sendo o adquirente, necessariamente, uma pessoa singular e se trate 

de uma das seguintes operações:

a) Transmissão de bens através de aparelhos de distribuição automática, ou de recurso 

aos sistemas electrónicos;

b) Prestação de serviços em que seja habitual a emissão de bilhete de ingresso ou de 

transportes, senha, portagens ou outro documento impresso, emitido ao portador, 

comprovativo do pagamento em que constem os elementos informáticos 

obrigatórios;

c) Transmissão de bens efectuados por vendedores ambulantes e feirantes 

devidamente autorizados ou licenciados por entidades competente



Penalidades 
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Não emissão de 

factura

Omissão de dados

Falta de arquivo

• 7% do valor da factura não emitida

• 15% do valor da factura não emitida por incumprimento

reiterado

• 1% do valor de cada factura ou documento equivalente

• 5% do valor da factura quando os elementos omitidos são o 

preço, o NIF, o endereço e o nome da entidade emitente, por 

factura emitida 

• 1% do valor da factura quando os elementos omitidos ou 

erradamente indicados, respeitem a quaisquer outros 

elementos obrigatórios, por factura emitida



Obrigações Fiscais – Regime Jurídico da Autofacturação
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Âmbito de Aplicação

O presente regime é aplicável às entidades com residência fiscal em Angola, 

que possuam contabilidade e que no exercício de actividades económicas 

adquiram, no território nacional, produtos dos sectores da agricultura, 

silvicultura, aquicultura, apicultura, avicultura, pescas, pecuária e outros, bem 

como na aquisição de qualquer serviço, desde que a transmissão de bens ou 

prestação de serviços seja efectuada por pessoas singulares, sem capacidade 

para emitir facturas ou documentos equivalentes.

Definição Decreto Presidencial n.º 194/20, de 24 de Julho

A Autofacturação é a emissão de facturas/recibos por parte do adquirente do 

bem ou serviço em substituição do seu fornecedor.



Requisitos das Facturas/Recibos– Regime Jurídico da Autofacturação
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1. Identificação fiscal ou qualquer outro documento do Fornecedor;

2. Identificação Fiscal e morada do Adquirente;

3. Numeração sequencial e cronológica por exercícios económicos;

4. Descrição dos bens transmitidos e/ou serviços prestados com a indicação das 

quantidades ou unidades de referência;

5. Preço unitário e o total em moeda nacional;

6. A data da aquisição ou da transmissão;

7. Factura deve estar em língua portuguesa;

8. Deve conter a menção autofacturação;

9. Indicação do imposto, taxa e o valor devido.



Obrigações Fiscais – Regime Jurídico da Autofacturação
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Limites da Autofacturação

• As facturas/recibos emitidas nos termos do regime da autofacturação não devem 

corresponder em mais do que 20% do total da rubrica de custos das mercadorias 

vendidas e das matérias consumidas e da rubrica de custos com fornecimento 

serviços de terceiros da entidade emitente, não se incluindo, no cálculo do limite 

dos referidos custos, os custos incorridos pelo adquirente em regime de 

autofacturação.

• Os custos de autofacturação devem estar devidamente descriminados na 

contabilidade dos adquirentes e nas respectivas demonstrações financeiras.

• Nos casos em que os produtos adquiridos nos sectores da agricultura, silvicultura, 

aquicultura, apicultura, avicultura, pescas, pecuária e outros concorram, 

exclusivamente, para a realização do objecto social da entidade adquirente, os 

custos resultantes da autofacturação podem ser considerados em 60%.



Obrigações de Retenção na fonte – Regime Jurídico da Autofacturação

33

Obrigações de Retenção na Fonte

Nas aquisições de bens, as entidades que efectuam a autofacturação, abrigo 

do presente regime, são obrigadas a proceder à retenção na fonte, aplicando 

a taxa do regime de liquidação provisória sobre as vendas, previsto no Código 

do Imposto Industrial.

Nas aquisições de serviços, as entidades que efectuam a autofacturação são 

obrigadas a proceder à retenção na fonte, ao abrigo do regime de tributação 

sobre os serviços, previstos no Código do Imposto sobre o Rendimento do 

Trabalho.

O Regime Jurídico da Autofacturação entrou em vigor no dia 26 de 

Agosto de 2020 e vigorará até 31 de Dezembro de 2022.
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• INCIDÊNCIA OBJECTIVA: Sobre os rendimentos por conta própria ou por conta de outrem, expressos em 

dinheiro, ainda que auferidos em espécie, de natureza contratual ou não, periódicos ou ocasionais, fixos 

ou variáveis, independentemente da sua proveniência. 

• INCIDÊNCIA SUBJECTIVA: Pessoas singulares, quer residam, quer não, em território nacional cujos 

rendimentos sejam obtidos por serviços prestados, directa ou indirectamente, a pessoas singulares ou 

colectivas com domicílio, sede, Direcção efectiva ou estabelecimento estável no país. 

O imposto sobre o Rendimento do Trabalho

Imposto 

Progressivo

• A colecta de imposto cresce progressivamente em relação à matéria

colectável

• As taxas do imposto progressivo são crescentes até determinado montante, a 

partir do qual a taxa passa a ser única
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GRUPO A

• Remunerações dos

trabalhadores por conta de

outrem e pagas por um

entidade patronal por força

de vínculo laboral, nos termos

da Lei Geral do Trabalho;

• Remunerações dos

trabalhadores cujo vínculo de

emprego se encontra

regulado pelo regime jurídico

da função pública

• Remunerações auferidas

pelos titulares de cargos de

gerência ou administração ou

por titulares de órgãos sociais

das sociedades.

GRUPO B

• Remunerações dos

trabalhadores por conta

própria que desempenhem,

de forma independente, as

actividades constantes da

lista anexa ao Código do IRT;

GRUPO C

• Remunerações provenientes 

do desempenho de 

actividades industriais e 

comerciais, que se presumem, 

todas as constantes na Tabela 

dos Lucros Mínimos. 

• Não estão enquadradas neste

Grupo as Sociedades

Unipessoais, as mesmas estão

sujeitas a Imposto Industrial.

Grupos de Tributação
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SISTEMA FISCAL E PARAFISCAL – PARAFISCALIDADE

Funcionários Públicos 

Trabalhadores por Conta de Ontem 

Titulares de órgãos Sociais das Pessoas Colectivas

Trabalhadores por conta própria (Lista Anexa)

Actividades constantes da Tabela dos Lucros Mínimos 

Taxas aplicáveis 
Grupo A 

Grupo B

Grupo C

25%
6, 5 % 
Retenção 
fonte 

Taxas da Tabela Anexa 

Aos serviços acidentais contratados nos termos dos artigos 71.º
e 73.º do Código do Imposto Industrial aplica-se a taxa nele
previsto.

Taxas
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É um imposto sobre o consumo, que incide a venda / compra de bens e serviços adquiridos de titulo

oneroso e as importações de bens. Abrange todas as fases do circuito económico, sendo a sua base

de cálculo o valor acrescentado em cada fase.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por quanto se destina a tributar as despesas de consumo (bens

e serviços), sendo suportados de factos pelos consumidores

finais e utilizadores de bens e serviços.

Tributação do 
CONSUMO

Incide em todas as fases do circuito económico

independentemente da sua extensão, desde a produção,

importação ou distribuição

IMPOSTO 
PLURIFÁSICO

Conceito

Não Cumulativo limitado ao valor acrescentado em cada fase

do circuito
Não cumulativo

Lei n.º 7/19, de 24 de Abril

Lei n.º17/19. de 13 de Agosto



Regimes do IVA

Contribuintes cadastrados 
na Repartição Fiscal dos 
Grandes Contribuintes e 
outros contribuintes que 
aderiram ao Regime Geral

Contribuintes que 
tenham tido no 
exercício anterior um 
volume anual de 
negócio ou 
importações  superior 
a 350.000.000,00 AKZ 

REGIME GERAL REGIME SIMPLIFICADO REGIME EXCLUSÃO

Contribuintes que 
tenham tido no 
exercício anterior um 
volume anual de 
negócio ou importações  
igual ou inferior a 
10.000.000,00 Akz



Incidência do IVA-Regime geral

Transmissões de bens

Prestações de serviços

Importações

Todas as pessoas singulares e colectivas que de 
forma independente exerçam actividades 
económicas

INCIDÊNCIA OBJECTIVA INCIDÊNCIA SUBJECTIVA

Todas as pessoas singulares e colectivas que 
realizarem importações e quando contratarem 
serviços a não residentes

O Estado, autarquias, organismos do Estado, 
Instituto Públicos, Partidos politicos, igreja se 
exercerem alguma actividade económica         



Factor gerador vs exigibilidade

Transmissões de bens
No momento em que os bens forem 
colocados a disposição do adquirente

FACTO GERADOR EXIGIBILIDADE

Prestações de serviços

Importação

No momento da sua realização

No momento do desembaraço 
aduaneiro
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Taxas do IVA

14%- Taxa Geral

2%- Taxa 

especial para 

Cabinda

7%- Taxa Regime 

Simplificado



Valor Tributável

O valor sobre o qual o sujeito passivo deve aplicar a taxa,

de forma a liquidar o IVA devido em cada operação

tributável que efectua

Será valor da contraprestação obtido do

adquirente, sem inclusão do iva suportado a

montante

Prestações de serviço 

e transmissões de bens

Importações

Será o valor aduaneiro, determinado nos

termos das leis e regulamentos alfandegários,

adicionado dos direitos de importação, taxas

devidas na importação com excepção do

próprio IVA e despesas acessórias tais como

seguro, frete e outros encargos portuários.



(Método de cálculo)

Exemplo: Método Indirecto subtractivo, método de dedução do imposto ou método de crédito de imposto ou ainda método das facturas.

Admitindo uma taxa do IVA de 14% e um circuito económico com os seguintes intervenientes:

Produtor, grossista, retalhistas e consumidor final, sendo que a margem de comercialização é de 50%

Mecânica do IVA
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➢ As transmissões de medicamentos destinados a fins profiláticos e terapêuticos;

➢ As transmissões de cadeiras de rodas e veículos semelhantes, para portadores de deficiência, aparelhos,

maquinas de escrever e impressoras com caracteres braille, artefactos que se destinam a ser utilizados por

invisuais ou a corrigir a audição;

➢ A transmissão de livros incluído os de formato digital;

➢ A locação de bens imoveis destinados a fins comerciais e habitacionais;

➢ As operações sujeitas a imposto de sisa, ainda que deles isentas;

➢ O transporte colectivo de passageiro;

➢ As operações de intermediação financeiras;

➢ As prestações serviço de seguros e resseguros de vida e de saúde;

➢ As transmissões de produtos petrolíferos;

➢ Serviços de saúde e educação, e equipamentos médicos, transporte de doentes e feridos;

➢ Prestações de serviço de ensino.

Isenções nas operações internas
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➢ As importações definitivas de bens cuja transmissão no território nacional seja isenta de imposto;

➢ A importação de ouro, moedas ou notas de banco, efectuadas pelo B.N.A;

➢ A importação de bens destinados a ofertas para atenuar os efeitos das calamidades naturais;

➢ A importação de mercadorias destinadas exclusiva e directamente à execução das operadoras

petrolíferas e mineiras;

➢ As importações de moeda efectuadas pelas instituições financeiras bancarias nos termos

definidos pelo BNA;

➢ Efectuadas no âmbito de tratados e acordos internacionais de que a República de Angola seja

parte, nos termos previstos nestes tratados e acordos;

➢ Efectuadas no âmbito de relações diplomáticas e consulares, quando a isenção resulte de

tratados e acordos internacionais celebrados com a República de Angola.

Isenção nas Importações



Reembolso em numerário  
A AGT 

Tem 90 dias para concessão  

O reembolso em numerário é efectuado por transferência bancária, 

devendo o sujeito passivo, indicar a conta e a instituição financeira 

bancária por si titulada para efeito de crédito na declaração de início 

ou de alteração de actividade.

A Administração Geral Tributária, submete por transmissão electrónica 

de dados a lista dos reembolsos confirmados e aprovados para a 

instituição financeira bancária gestora da conta de reembolsos.

A instituição financeira bancária gestora da conta de reembolsos, deve 

proceder a transferência do montante correspondente ao reembolso 

aprovado para a conta dos sujeitos passivos constantes da lista 

mencionado no número anterior, na data da recepção do ficheiro. 

Para efeitos de contagem do pagamento do reembolso, considera-se 

pago no momento em que a Administração Geral Tributária submete a 

lista mencionada no número 3 do presente artigo.

Reembolsos de IVA 



Reembolso em Certificado de crédito fiscal 
A AGT 

Tem 45 dias para concessão 

O reembolso por certificado de crédito fiscal é efectuado por crédito 

em conta corrente do sujeito passivo no Sistema Integrado de Gestão 

Tributaria e é concedido no prazo de 45 dias a contar do recebimento 

da respectiva solicitação pela Administração Geral Tributária.   

2. O certificado de crédito fiscal é atribuído ao sujeito passivo em 

formato electrónico e permite efectuar as seguintes operações: 

a) Pagamento de direitos aduaneiros e demais imposições;  

b) Pagamento de outros impostos e acréscimos legais quando devido; 

3. Quando emitido o sujeito passivo pode utiliza-lo dentro do prazo de 

caducidade previsto no Código Geral Tributário (5 anos).  
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Reembolsos de IVA 
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Manual de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas



51

www.agt.minfin.gov.ao/
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portaldocontribuinte.minfin.gov.ao/
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