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Considerações gerais sobre o Imposto de Consumo
Imposto de consumo é um imposto indirecto, monofásico, cumulativo e incide sobre um conjunto de
factos, tais como: Produçao, Importaçao, algumas prestações de serviço, venda em hasta pública etc.

Incidência
(Artigo 1.º)

Sujeito passivo
(N.º 1 do Artigo 2.º)

Titular do encargo
(N.º 2 do Artigo 2.º)

Produção

Produtor

Adquirente do bem

Importação

Importador

Consumidor Final

Prestação de Serviço

Prestador de Serviço

Adquirente do serviço

Venda em hasta pública

Entidade pública responsável
pela venda

Adquirente do bem

… Pois o imposto de consumo é um imposto de repercussão na medida em que o sujeito passivo liquida o imposto que
será suportado pelo consumidor final dos bens ou serviços fornecidos.

Imposto de Consumo
A semelhança da definição do sujeito passivo, também a exigibilidade do imposto está dependente do
seu facto gerador.

Incidência
(Artigo 1.º)

Exigibilidade
(Artigo 9.º)
No momento em que os bens são postos a disposição dos adquirentes

Produção

Importação

Prestação de Serviço

Venda em hasta pública

No momento do desembaraço alfandegário

No momento do efectivo pagamento

No momento que os actos sejam praticados

Imposto Sobre o Valor Acrescentado
(Origem, Conceito e Características)

Características
Origem

Indirecto

O IVA foi criado em França em 1954, por
Maurice Lauré por ocasião de uma reforma
fiscal levada a cabo em França.

Plurifásico

Maurice Lauré

Conceito

Geral

“O IVA é um imposto Indirecto que tributa o valor acrescentado nas
transmissões de bens e prestações de serviço”.

Neutralidade
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Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Valor Acrescentado

Aquisição de um bem

Transmissão onerosa

Valor acrescentado
AKZ 150

Preço de compra
AKZ 750

Preço de Compra – AKZ 750
Preço de venda – AKZ 900
Apuramento do valor acrescentado (preço de venda – preço
de compra)
Valor Acrescentado – AKZ 150

Preço de venda
AKZ 900

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Ache o Valor Acrescentado

Compra matéria prima por AKZ 120

Vende/Transmissão onerosa

Valor acrescentado
AKZ 80

Preço de venda
AKZ 200

Para transformar e produzir

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Razões da Implementação do IVA em Angola
5 Razões:
Constituição

O artigo 88.º da Constituição da República de Angola estabelece, no Capítulo II – Direitos e Deveres Económicos, Sociais e Culturais – o dever
geral de contribuição, determinando, que “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”.

Linhas Gerais do Executivo
para a Reforma Tributária

De acordo com o estabelecido nas Prioridades de Intervenção no Plano Legislativo, “a tributação do consumo, no âmbito da reforma, far-se-á
essencialmente a partir da realização de estudos conducentes à substituição do actual imposto de consumo para um Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA), sem efeitos de cascata, adequado à estrutura socioeconómica angolana.

Plano Intercalar do
Executivo

Este instrumente orientador da gestão económica e social de Angola, nas acções necessárias à implementação do IVA, preconiza a criação de
“Medidas de Política e Acções para Melhorar a Situação Económica Actual”. Orienta ainda, a criação de um ciclo de estabilização
macroeconómica, de formas a lançar as bases para o desenvolvimento, a promoção da confiança, o crescimento económico e a inclusão social,
com vista a retomada do caminho da prosperidade e da inclusão, que foi interrompido com a crise de 2014 estando em perfeito alinhamento
com o Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022. E, no âmbito dessas acções a AGT por intermédio do GTIIVA procedeu ao ajustamento
do cronograma de actividades para a implementação do referido imposto, para o OGE de 2019.

Recomendações do FMI
(2016 e 2017)

- Adoptar um IVA adequado às condições locais e ao mesmo tempo simples e suficientemente moderno para lidar com a economia
globalizada, cobrado pelo método de crédito do imposto e que utilize o princípio da tributação no destino, que tenha uma única taxa e um
número reduzido de isenções;

- Criar uma conta alimentada com parcela da receita bruta do IVA a ser usada exclusivamente para reembolsos de créditos líquidos do
imposto.
Alinhamento com as
políticas da SADC

- As Linhas Gerais do Executivo para a Reforma Tributária, indica que os estudos sobre a Reforma Fiscal devem ser aprofundados de modo a
harmoniza-los com as políticas comunitárias, no quadro da SADC.
- Angola é o único país da Região da SADC que ainda não implementou o IVA.

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Características do IVA para Angola
Para Angola a AGT, desenhou-se um modelo de IVA a ser proposto à aprovação da Assembleia Nacional, que seja ao mesmo tempo adequado às
condições locais, o mais simples possível e moderno o suficiente para lidar com a economia globalizada.
Características do IVA
Características
Imposto Indirecto
Geral
Plurifásico

Neutralidade
Princípio do destino

Prática de
muitos países

Descrição
São impostos que tributam manifestações de capacidade contributiva que se
evidenciam através de aquisições de bens e serviços
Incide sobre a generalidade das transmissões de bens, serviços e a importação
Tributa todas as fases do circuito económico mas sem efeito cumulativo, sendo
que o seu pagamento é faccionado por todos intervenientes da cadeia
transaccional
É neutro porque é baseado no método subtractivo e do crédito do imposto,
assegurando o reembolso do crédito
A tributação é feita no país de destino onde o bem ou serviço será consumido,
evitando-se a dupla tributação e promove a competitividade dos bens e serviços
no mercado internacional

Limiar

Definição do volume de negócio ou importação, que define quem é abrangido
pelos regimes de tributação em sede do IVA

IVA tipo consumo

As transmissões de bens e serviços de sujeitos passivos que estejam abaixo do
limiar, o IVA funcionará como um imposto monofásico (com efeito cascata)

Taxa única
Poucas isenções

Proposto
para Angola

Todas as transacções (operações internas e importações) são tributadas com uma
única taxa
Um número limitado de isenções, que sejam justificadas por situações de cariz
económico ou social

Legenda
Proposto para Angola e Aplicável em outros países

Não aplicável em alguns países

Aplicável com outras componentes

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Lei que Aprova o Código do IVA (Projecto)

Incidência
Obrigatória

Decorrerá durante o período transitório “2019 a 2020”, apenas aos Contribuintes cadastrados na Repartição fiscal dos Grandes
Contribuintes liquidarão o IVA e terão direito a dedução e reembolso.

Incidência
Facultativa

Durante o período transitório “2019 a 2020”, poderão liquidar e deduzir o IVA, todos os contribuintes mediante a entrega da declaração
de inicio de actividade, que preencham os requisitos cumulativos, nomeadamente: (i) contabilidade organizada, (ii) programa de
facturação devidamente certificado nos termos da Lei, (iii) Cadastro actualizado, (iv) outros.

Regim
e Geral

Regime Declarativo
Simplificado

Aplicável aos contribuintes com volume de negócios igual ou inferior a USD 250.000,00.

Tributação
Simplificada

 Aplicável a contribuintes com volume de negócios equivalente em Kwanzas superior a USD 250.000,00 (Não aplicável aos contribuintes
acima);
 Contribuintes não liquidam IVA na factura;
 Deduzem até 15% do IVA suportado desde de submeta o ficheiro SAF-T;
 Declaração trimestral, envio da declaração simplificada por transmissão electrónica de dados;
 Entrega facultativa de declaração mensal com indicação de compras de bens e serviços sujeito a IVA (com benefício fiscal- dedução);
 Prazos de pagamentos: Abril, Julho, Outubro do ano corrente e Janeiro do ano seguinte;
 Entrega do imposto aos Cofres do Estado no momento do efectivo recebimento do valor da factura;
 Proibição de inclusão do IVA na formação do preço de venda dos bens e dos serviços (porque são dedutíveis em sede dos impostos
sobre o rendimento);
 Taxa do imposto, a mesma do Código do IVA, com base no volume de vendas e serviços efectuados.

Regime
Transitório
2019/2020
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Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Lei que Aprova o Código do IVA (Projecto)

Taxas do
IVA na Importação

Substituição do termo imposto de consumo pelo IVA e ajustamentos tendo em conta a harmonização dos direitos alfandegários, entre o Imposto de
consumo e os Direitos Aduaneiros, para os Direitos Aduaneiros com o IVA.

Revogações

1. Decreto Legislativo Presidencial nº 3-A/14 de 21 de Outubro, que aprova o Regulamento do Código do Imposto de Consumo* e toda legislação que
contrarie o disposto no CIVA.

Isenção

Actualização do
Cadastro

IEC

CIVA

É revogado a verba nº 23.3 da tabela do Código do Imposto de Selo, para os sujeitos passivos do IVA enquadrados no regime geral e na
tributação simplificada durante o período transitório.

1. Entrada em vigor do Código: Todos os contribuintes cadastrados na Repartição Fiscal dos Grandes Contribuintes, de forma oficiosa.
2. Outros contribuintes, de forma facultativa durante o regime transitório.

Será implementado o imposto especial de consumo para: bebidas alcoólicas; tabaco; veículos de colecção; produtos derivados de petróleo, etc.

* Incluindo o Decreto Presidencial Legislativo nº 5/15 de 21 de Setembro, que altera as tabelas do Decreto
Legislativo Presidencial nº 3-A/14 de 21 de Outubro,.

Código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado (Projecto)
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Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)

O quê?

Artigo 13.º, 14.º e 15.º do CIVA

Quanto?

Módulo II

Artigo 7.º do CIVA

Artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º e 5.º do CIVA*

Quem?

Artigo 2.º do CIVA

Hipóteses
de
Incidência

Quando?

Onde?

Artigo 6.º do CIVA

CIVA

Código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado (Projecto)
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Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Hipóteses de Incidência
Objectiva/Real
Factos designados na lei que geram a obrigação de
pagar IVA.

•
•
•

Transmissões (onerosas) de bens
Prestações (onerosas) de Serviços
Importação

Subjectiva/Pessoal
Pessoas designadas na lei que têm a obrigação de
repercutir o IVA, ou seja, adicionar o imposto
liquidado ao valor da factura ou documento
equivalente para efeito da sua exigência aos
adquirentes dos bens ou destinatário dos serviço.

1. Pessoas singulares
2. Pessoas colectivas*

Que de modo independente e com caracter de habitualidade ou de forma
isolada, desenvolvam uma actividade económica com ou sem fim lucrativo.

*Transmissões lícitas. Trafico de estupefacientes esta subtraído da incidência do IVA
*Incluindo o Estado e demais pessoas colectivas de direito público quando realizem actividades despido(a)s de ius imperium

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Hipóteses de Incidência

Transmissão de bens

É a transferência onerosa de bens
corpóreos por forma correspondente ao
exercício do direito de propriedade, sendo
que a energia eléctrica, o gás, o calor, o
frio e similares são considerados bens
corpóreos.

Prestações de serviços

É qualquer operação efectuada a título
oneroso, que não constitua transmissão
ou importação de bens.

Importação de bens

A transmissão ocorre fora do território
nacional, mas o
facto torna-se
tributável porque o bem é consumido
em território nacional.

Bens adquiridos e serviços prestados no território nacional
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Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Localização das Operações
Princípio do Destino
Tributam-se (em regra)
Operações (transmissões de bens, prestações de serviços e importações) realizadas em
Angola.
Não se tributam (em regra)
Operações (transmissões de bens, prestações de serviços e importações) realizadas fora de
Angola.

Duas situações de destaque
Local designado na lei onde os
factos serão tributados

1.ª Inversão do sujeito passivo (reverse charge), que ocorrerá nos casos em que um
sujeito passivo com domicílio, sede ou estabelecimento estável no território nacional
contrate serviços a um prestador que não tenha domicílio em Angola. Nesse caso, a
responsabilidade pela liquidação e pagamento do imposto será do adquirente, quando
o prestador não tenha representante.
2.ª Exportação de Serviços situações em que um sujeito passivo do IVA com domicílio,
sede ou estabelecimento em Angola, transmista bens ou preste serviços a uma pessoa
(singular ou colectiva) sem domicílio, sede ou estabelecimento no território nacional.
Nesta situação não haverá lugar a liquidação e pagamento do imposto, porquanto este
será tributado, em princípio, fora de Angola.
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Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Facto Gerador e Exigibilidade
Quando ocorre da lugar a
Facto Gerador
É o facto que preenche as hipóteses de incidência previstas
na lei, originando assim a relação jurídica tributária de IVA.

Exigibilidade
É o direito que a administração tem de poder fazer valer, a
partir de certo momento, o pagamento do imposto.

Geral
Transmissão de bens

No momento em que os bens são postos a
disposição do adquirente

Prestações de serviço

No momento da sua realização

Importações

No momento aplicável as disposições aplicáveis
aos direitos aduaneiras (Desembaraço)

Especial
Mercadorias enviadas a consignação

No termo dos 180 dias

Prestações de serviço de caracter
continuado

Final de 12 meses, se não for fixada periodicidade
de pagamento ou se esta for superior a 12 meses
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Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Facto Gerador e Exigibilidade

Exigibilidade

Facto gerador da
obrigação de pagar IVA

Território nacional

Pessoas
Singulares ou Colectivas

Transmissões de bens
Prestações de serviços
Importação
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Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Isenções
Isenções
São excepções a regra de incidência, em que embora ocorra o fato tributário, há dispensa do contribuinte liquidar o
imposto devido a uma razão especifica.

Simples*
Ao sujeito passivo não se lhe permite liquidar o imposto nas suas
operações activas (venda ou prestação de serviços), assim como
não se lhe confere o direito de deduzir o imposto suportado a
montante (vide operações internas).

Completas
(Vulgarmente designadas de taxa zero)
Ao sujeito passivo não se lhe permite liquidar o imposto nas suas
operações activas (venda), mas se lhe permite deduzir o imposto
suportado na aquisição de bens ou serviços (a montante).

Nessas situações há apenas a redução da carga fiscal, desde que
esta isenção se situe no estádio final do circuito económico.

A carga fiscal suportada nos estádios anteriores económicos é
totalmente anulada.

Operam junto do sujeito passivo do IVA

Operam junto de quem suporta o encargo do imposto

*Afectam a neutralidade do IVA e o nosso
ordenamento não se permite a renuncia a
esta isenção.

Só há duas (02) situações destas no CIVA
 Matérias primas
 Produtos de consumo básico (cesta básica)
 Exportação (não estão sujeitas) – situação
particular
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Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Isenções
Isenções nas operações internas
(Art. 8.º do Projecto de CIVA)











Cesta básica [alínea a)]*
Serviços médicos e medicamentos [alíneas b) a g)]
Ensino e formação profissional [alíneas h) a j)]
Livros, jornais e revistas [alínea k)]
Actividades agrícola, apícola, aquícola, pecuária,
silvícola, avícola ou piscatória [alínea p)]
Transporte colectivo de passageiros
Matérias-primas e subsidiárias, peças sobressalentes
que sejam incorporados no processo de fabrico
Operações bancárias, excepto locação financeira
Operações de seguro, resseguro, corretores e
mediadores
Combustíveis

Isenções nas operações petrolíferas
(Art. 9.º do Projecto de CIVA)

1. Isenção nos custos:
 Pesquisa, desenvolvimento e abandono (classificados
como tal pela Concessionária Nacional)
2. Sujeição na fase de produção:
 Consumo de água e energia
 Serviços de hotelaria

*Está isenção é completa
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Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Isenções
Isenções nas importações
(Art. 10.º do Projecto de CIVA)

 Importações com regime aduaneiro
 Matérias-primas e subsidiárias, peças sobressalentes
que sejam incorporados no processo de fabrico

Outras isenções
(Art. 12.º do Projecto de CIVA)





Exportações e operações internacionais
(Art. 11.º do Projecto de CIVA)

 Operações relacionadas com embarcações e aeronaves
afectas a actividade comercial
 Transporte internacional de pessoas



Importação de bens postos em zona franca que sejam
introduzidos em armazéns de regimes aduaneiros ou lojas francas
Transmissão de bens e prestação de serviço que se expedidos ou
transportados em zonas francas
Aquisição de bens destinados a ofertas a organismos sem
finalidade lucrativa e a instituições nacionais com estatuto de
utilidade pública de interesse público e de relevantes fins sociais,
dependendo sempre de aprovação por parte do Ministro das
Finanças, sob parecer da Administração Geral Tributária
Aquisição de bens destinados a ofertas para atenuar os efeitos das
calamidades naturais, tais como cheias, tempestades, secas,
ciclones, sismos, terramotos e outros de idêntica natureza,
dependendo sempre de aprovação por parte do Ministro das
Finanças, sob parecer da Administração Geral Tributária
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Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Imposto Sobre o Valor Acrescentado vs. Imposto de Consumo
Imposto Sobre o Valor Acrescentado











Ampla base de incidência
Plurifásico
Imposto não cumulativo
Declaração de início, alteração e cessação
de actividade
Declaração Periódica e anexos
Declaração anual
Pedido de reembolso (vai implicar
preenchimento de mapas adicionais)
Sistema de facturação electrónico e
certificado
Imposto reembolsável

Imposto de Consumo





Restrita base de incidência
Monofásico
Imposto cumulativo (efeito cascata)
Não existe enquadramento de actividade
para o IC
 A obrigação declarativa anual é realizada
através de um modelo oficial (simples)
 Não é obrigatório ter um sistema de
facturação electrónico e certificado
 Imposto não reembolsável
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Obrigado
Grupo Técnico de Implementação do Imposto Sobre o Valor Acrescentado
(GTIIVA)
22

Regime Jurídico de Facturas e Documentos Equivalentes
Regime Jurídico de Facturas e Documentos Equivalentes
Decreto Presidencial n.º 149/13 de 1 de Outubro visa tornar as declarações dos contribuintes mais comprováveis,

objectivas e inequívocas reforçando melhor os mecanismos de controlo e fiscalização das transacções efectuadas
elo contribuinte por parte da Administração Geral Tributária (AGT).

Estrutura do Regime
1. Objecto

7. Requisitos

2. Âmbito

8. Identificação de elementos
rectificados ou substituídos

3. Dispensa da emissão
de factura

9. Arquivamento

4. Documentos
equivalentes

10. Penalidades

5. Processamento

11. Dúvidas e omissões

6. Emissão de facturas

O actual Regime Jurídico de Facturas e Documentos Equivalentes comporta 4
capítulos e 11 artigos
Este Diploma estabelece as regras aplicáveis à emissão, conservação e
arquivamento das facturas e documentos equivalentes , por parte dos
contribuintes

Mas algumas lacunas devem ser supridas, como:
- Reduzir as penalidades;
- Exigir a documentação devida dos custo

Razões para a Alteração do Actual Regime Jurídico de Facturas e Documentos
Equivalentes
Motivos da Alteração do Actual Regime

Pretende-se com a revogação do Decreto Presidencial n.º 149/13 de 1 de Outubro, ajustar o Regime
Jurídico das Facturas e Documentos Equivalentes à realidade sócio-económica Angolana pretendida
para acomodar todas as alterações do fórum fiscal.
Foco da Proposta de
Alteração
Pontos – chaves da Revogação:
 Clarificação da dispensa de facturas
 Definição de documentos comerciais existentes no mercado angolano
 Introdução do regime da auto-facturação para os contribuintes do sector
de hotelaria e restauração
 Ajustamento dos requisitos de facturação e introdução de novos
elementos
 Redução das penalidades e inclusão dos critérios presuntivos
 Obrigatoriedade e emissão de facturas em programas certificados
 Lista de definições
 Ajustamento com a realidade do IVA

Regime Jurídico de Facturas e Documentos Equivalentes
Proposta de Alteração
Com vista a estabelecer-se os ajustamentos necessários e introduzir alguma flexibilização, justiça material e

equidade no domínio do tratamento jurídico-fiscal dos custos, visando contribuir para a redução dos níveis de
informalidade económica, actualizou-se o Regime Jurídico de Facturas e Documentos Equivalentes.

Estrutura da Proposta do
Regime
1. Objecto
2. Âmbito
3. Definições
4. Emissão de facturas ou
documentos
equivalentes
5. Dispensa de emissão
de factura

9. Auto- facturação
10. Requisitos das facturas
e documentos
equivalentes
11. Emissão tipográfica de
facturas ou documentos
equivalentes
12. Factura em formato
electrónico

O actual Regime Jurídico de Facturas e Documentos Equivalentes comporta 4
capítulos, 16 artigos, dentre os quais 8 (oito) as redacções foram actualizadas
mediante o contexto que se pretende actuar e 8 (oito) são novos.

Este Diploma estabelece as regras aplicáveis à emissão, conservação e
arquivamento das facturas e documentos equivalentes , por parte dos
contribuintes

13. Facturação electrónica
e sistemas

Para efeitos do Diploma, aplicam-se figuras novas como:

6. Recibos

14. Arquivamento

- Custo indevidamente documentado; - Factura /Recibo;

7. Processamentos

15. Penalidades

- Custo não documentado;

- Nota de débito e nota de crédito;

8. Emissão, rectificação e
anulação de facturas ou
documentos equivalentes

16. Competência de
fiscalização

- Factura genérica;

- Programa informático de facturação;

Legenda:
Artigos com a redacção actualizadaArtigos

- Auto-facturação;

- Factura global;

- Recibo e volume de negócios.

Obrigado
Grupo Técnico de Implementação do Imposto Sobre o Valor Acrescentado
(GTIIVA)
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