News Release
Fórum Reforma Tributária organizado pela Deloitte
Angola analisa novo pacote legislativo
Guia Fiscal lançado pela Deloitte pretende ajudar as empresas a adaptarem-se mais
rápida e facilmente ao novo regime fiscal

Luanda, 26 de Janeiro de 2015 – O Fórum Reforma Tributária organizado pela consultora Deloitte,
nos dias 21 e 22 de Janeiro, em Luanda, juntou mais de 80 organizações e 130 convidados de
empresas nacionais e internacionais para analisar o novo pacote legislativo e o impacto que as
principais alterações fiscais terão para os agentes económicos.
No âmbito deste Fórum, a Deloitte divulgou o Guia Fiscal de 2015, um documento que ajuda as
organizações a adaptarem-se mais facilmente ao novo regime tributário.
Para Duarte Galhardas, Partner de Tax da Deloitte em Angola, “a rapidez e facilidade com que as
organizações se irão adaptar ao novo regime, e a forma como devem ajustar os seus processos e
modelos de gestão, no sentido de uma maior eficiência administrativa e fiscal, são os principais
desafios que a comunidade empresarial enfrenta. Este evento é um primeiro passo para ajudar as
empresas a seguirem esse caminho”.
“As obrigações tributárias mantêm-se, dentro do novo regime, sendo esperado do sector privado,
organizações e outros agentes económicos, que desempenhem o seu papel num cenário em que o
cumprimento, por parte destas entidades, e controlo, por parte da autoridade tributária, se tornará
cada vez mais eficiente e harmonioso”, conclui.
O evento contou com 6 sessões paralelas nas quais os convidados foram recebidos por especialistas
da Deloitte que apresentaram as principais alterações, hot topics e impactos no mercado para cada
uma das matérias:


Novas regras de apuramento do Imposto Industrial



Novas regras de retenção na fonte (pessoas singulares e colectivas)



Novo Código do IRT e principais impactos na tributação dos rendimentos do trabalho



Principais alterações ao Código do Imposto do Selo



Amnistia fiscal e principais alterações ao Imposto de Consumo



Quadro de incentivos fiscais
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