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Lei do Investimento Privado

Selecção do regime de investimento

Foi publicada, no Diário da República de 26
de Junho, a Lei n.º 10/18, que aprova o novo
regime do Investimento Privado em Angola,
revogando a Lei n.º 14/15, de 11 de Agosto.
A presente Lei do Investimento Privado entrou
em vigor à data da sua publicação.

Os investidores privados podem optar
de forma livre por qualquer um dos regimes
de investimento.

Âmbito de aplicação
A Lei do Investimento Privado aplica-se a
investimentos privados de qualquer montante,
quer sejam realizados por investidores internos
ou externos.
O presente regime de investimento privado
não é aplicável aos investimentos a realizar
por sociedades comerciais de domínio público
em que o Estado detém a totalidade ou maioria
do capital.

Regimes de investimento
Os projectos de investimento privado
estão sujeitos aos seguintes regimes:
a) Regime de Declaração Prévia;
b) Regime Especial.

2

Regime de Declaração Prévia
O Regime de Declaração Prévia caracteriza-se
pela simples apresentação da proposta
de investimento junto do órgão competente
para efeitos de registo e concessão
de benefícios.
No Regime de Declaração Prévia as sociedades
devem estar previamente constituídas, sendo
dispensável a apresentação do Certificado
de Registo de Investimento Privado no acto
de constituição.

Regime Especial
O Regime Especial aplica-se aos projectos
de investimento privado realizados nos
sectores de actividade prioritários e nas zonas
de desenvolvimento previstas na presente Lei.
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Suprimentos para operações de
investimento externo
Os suprimentos dos accionistas ou sócios
realizados para fins de investimento externo
não podem ser de valor superior a 30%
do valor do investimento realizado pela
sociedade constituída, sendo apenas
reembolsáveis passados 3 (três) anos
a contar da data de registo nas contas
da sociedade.

Transferência de lucros e dividendos
Após a execução completa do projecto
de investimento privado externo, devidamente
comprovada pelas autoridades competentes,
e após pagamento dos tributos devidos
e constituição das reservas obrigatórias,
os investidores externos têm o direito
a transferir para o exterior:
a)

Valores correspondentes aos dividendos;

b)

Valores correspondentes ao produto
da liquidação dos seus empreendimentos;

c)

Valores correspondentes
a indemnizações que lhes sejam devidas;

d)

Valores correspondentes a royalties
ou outros rendimentos de remuneração
de investimentos indirectos, associados
à cedência de tecnologia.

Projectos de reinvestimento
É considerada reinvestimento a aplicação
em território nacional da totalidade ou de parte
dos lucros gerados pelo investimento interno
ou externo, devendo o mesmo obedecer às
regras a que está sujeito o investimento inicial.
Em termos a regulamentar oportunamente,
poderão ser atribuídos benefícios aos projectos
de reinvestimento.

Alterações societárias
Sem prejuízo da necessidade da sua
comunicação, as alterações societárias
que implicam o aumento de capital social,
o alargamento do objecto social e a cessão
de quotas ou transmissão de acções estão
dispensadas de autorização prévia da entidade
que procede ao registo dos investimentos.
Caso estas alterações impliquem a importação
de capitais ficam as mesmas sujeitas a registo
no órgão competente da Administração Pública.
A alteração ou alargamento do objecto
do projecto de investimento ficam sujeitas
a registo no órgão competente.
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Benefícios e facilidades
ao investimento em Angola
Zonas de desenvolvimento

Factores de incidência

Para efeitos da presente Lei, o País
organiza-se nas seguintes zonas de
desenvolvimento, sendo os benefícios
atribuídos de forma crescente:

Os benefícios e facilidades são atribuídos
atendendo aos seguintes factores:

a) Zone A – Província de Luanda e os
municípios-sede das Províncias de Benguela,
Huíla e o Município do Lobito;
b) Zone B – Províncias do Bié, do Bengo, do
Cuanza-Norte, do Cuanza-Sul, do Huambo, do
Namibe e restantes municípios das Províncias
de Benguela e Huíla;
c) Zone C – Províncias do Cuando-Cubango,
do Cunene, da Lunda-Norte, da Lunda-Sul, de
Malanje, do Moxico, do Uíge e do Zaire;
d) Zone D – Província de Cabinda.
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a)
b)

Sectores de actividade;
Zonas de desenvolvimento.
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Sectores de actividade prioritários
Para efeitos de atribuição de benefícios previstos na presente Lei, são considerados
prioritários os segmentos de mercado em que se identifique potencial de substituição
de importações ou de fomento e diversificação da economia, incluindo exportações,
inseridos nos seguintes sectores:
a)

Educação, formação técnico-profissional, ensino superior, investigação científica e inovação;

b)

Agricultura, alimentação e agro-indústria;

c)

Unidades e serviços especializados de Saúde;

d) Reflorestamento, transformação industrial de recursos florestais e silvicultura;
e)

Têxteis, vestuário e calçado;

f)
g)

Hotelaria, turismo e lazer;
Construção, obras públicas, telecomunicações e tecnologias de informação, infraestruturas
aeroportuárias e ferroviárias;

h)

Produção e distribuição de energia eléctrica;

i)

Saneamento básico, recolha e tratamento de resíduos sólidos.
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Benefícios e facilidades
ao investimento em Angola

Benefícios do Regime de Declaração Prévia
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Imposto de SISA

Redução da taxa para metade, pela aquisição
dos imóveis destinados ao escritório e ao
estabelecimento do investimento.

Imposto Industrial

Redução das taxas de liquidação provisória e
final em 20% por um período de 2 (dois) anos.

Imposto sobre
Aplicação de Capitais

Redução da taxa que incide sobre a distribuição
de lucros e dividendos em 25% por um período
de 2 (dois) anos.

Imposto de Selo

Redução da taxa para metade por um período
de 2 (dois) anos.
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Benefícios do Regime Especial
Imposto de SISA

Pela aquisição dos imóveis destinados ao escritório e ao estabelecimento
do investimento:
Zone A – Redução da taxa para metade;
Zone B – Redução da taxa em 75%;
Zone C – Redução da taxa em 85%;
Zone D – Taxa correspondente a metade da taxa atribuída à Zona C.

Imposto Predial
Urbano

Pela propriedade dos imóveis destinados ao escritório
e ao estabelecimento do investimento:
Zone B – Redução da taxa em 50% por um período de 4 (quatro) anos;
Zone C – Redução da taxa em 75% por um período de 8 (oito) anos;
Zone D – Taxa correspondente a metade da taxa atribuída à Zona C
por um período de 8 (oito) anos.

Imposto Industrial

Zone A – Redução das taxas de liquidação provisória e final em 20% por
um período de 2 (dois) anos;
Zone B – Redução das taxas de liquidação provisória e final em 60% e
aumento das taxas de amortizações e reintegrações em 50%, por um
período de 4 (quatro) anos;
Zone C – Redução das taxas de liquidação provisória e final em 80% e
aumento das taxas de amortizações e reintegrações em 50%, por um
período de 8 (oito) anos;
Zone D – Taxa do Imposto Industrial correspondente a metade da taxa
atribuída à Zona C e aumento das taxas de amortizações e reintegrações
em 50% por um período de 8 (oito) anos.

Imposto sobre
Aplicação de Capitais

Zone A – Redução da taxa que incide sobre a distribuição de lucros
e dividendos em 25% por um período de 2 (dois) anos;
Zone B – Redução da taxa que incide sobre a distribuição de lucros
e dividendos em 60% por um período de 4 (quatro) anos;
Zone C – Redução da taxa que incide sobre a distribuição de lucros
e dividendos em 80% por um período de 8 (oito) anos;
Zone D – Taxa do Imposto sobre Aplicação de Capitais que incide sobre
a distribuição de lucros e dividendos correspondente a metade da taxa
atribuída à Zona C por um período de 8 (oito) anos.

Outros benefícios
e facilidades

Isenção por um período não superior a 5 (cinco) anos do pagamento
das taxas e emolumentos devidos por qualquer serviço solicitado,
incluindo os aduaneiros, por um ente público não empresarial.
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