
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Getting to the 

point 

Entrada em vigor do acordo 
para evitar a dupla tributação 
celebrado entre Angola e 
Portugal 

A 18 de Setembro de 2018 foi assinado o 
Acordo para evitar a Dupla Tributação entre 
Portugal e Angola (“ADT”). Após a conclusão de 
procedimentos em matéria protocolar, o ADT 
entrou em vigor a 22 de Agosto de 2019 em 
matérias do foro penal fiscal. Nas restantes 

matérias, o ADT entrará em vigor a 1 de Janeiro 
de 2020. 

Em Portugal, o referido ADT aplica-se ao 
Imposto sobre o Rendimento das pessoas 
Coletivas (“IRC”), Imposto sobre o Rendimento 
das pessoas Singulares (“IRS”), bem como às 
derramas estaduais e municipais.  

No que respeita a Angola, o ADT em apreço 
aplicar-se-á ao Imposto sobre os Rendimentos 
do Trabalho, Imposto Industrial, Imposto 
Predial Urbano e Imposto sobre a Aplicação de 
Capitais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ADT não afectará a tributação de 
quaisquer rendimentos e lucros derivados de 
hidrocarbonetos. 

De seguida serão sistematizados alguns dos 
principais aspectos relativos a este tratado. 

Estabelecimentos estáveis 

Entre outros aspectos relevantes, salientamos 
que este ADT prevê uma definição do conceito 
de Estabelecimento Estável (“EE”) que inclui 
não apenas uma instalação física através da 

qual uma empresa exerça toda ou parte da sua 
actividade, mas também os EE de serviços (i.e., 
as actividades de prestação de serviços, quando 
as mesmas se mantenham por um período ou 
períodos que, no total, excedam 183 dias num 
período de 12 meses) e, bem assim, os EE de 
agentes dependentes (i.e., EE de agency). 
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No que respeita a instalações ou estruturas 
utilizadas para a pesquisa e exploração de 
recursos naturais, considera-se que as mesmas 

despoletam a existência de um EE quando se 
mantiverem por um período superior a 30 dias. 

Este tratado prevê limitações específicas à 
dedutibilidade fiscal dos encargos associados a 
certos pagamentos efectuados pelo EE à casa-  
-mãe localizada no outro Estado Contratante 
(nomeadamente no que respeita a royalties, 

honorários pela prestação de serviços, juros, 
entre outros). 

Dividendos e remessas de lucros 

O ADT permite a redução para 8% da taxa de 
retenção na fonte aplicável a dividendos, nos 
casos em que a sociedade beneficiária detenha 
directamente 25% ou mais do capital da 

entidade distribuidora, por um período de 365 
dias (incluindo o dia em que os dividendos são 
pagos). 

Caso contrário, a taxa de retenção na fonte 
aplicável neste âmbito não poderá exceder 15% 
do valor bruto dos dividendos. 

A definição do termo “dividendos” inclui 
também os rendimentos distribuídos por fundos 
de investimento imobiliários ou sociedades de 
investimento imobiliário. 

A taxa de retenção na fonte aplicável à remessa 
de lucros de um EE para a casa-mãe do outro 
Estado Contratante também não poderá 

exceder os 8%. 

Juros e royalties 

A taxa de retenção na fonte aplicável a juros 
provenientes de um Estado Contratante, e 
pagos a um residente de outro Estado 
Contratante, não poderá exceder 10% do valor 
bruto dos juros, a não ser que os referidos 

juros sejam pagos ou recebidos por um Estado 
Contratante, as suas subdivisões políticas ou 
administrativas, autarquias locais ou o Banco 
central – caso em que apenas poderão ser 
tributados no Estado de residência do 

beneficiário. 

A taxa de retenção na fonte aplicável a royalties 
provenientes de um Estado Contratante e pagos 
a um residente de outro Estado Contratante não 
poderá exceder 8% do valor bruto do 
rendimento. 

 

 

Serviços técnicos 

Os honorários pagos a título de serviços 
técnicos, provenientes de um Estado 

Contratante e pagos a um residente de outro 
Estado Contratante, poderão ser tributados no 
estado da fonte, mas a taxa de retenção na 
fonte aplicável não poderá exceder 5% do valor 
bruto dos mesmos. 

É considerado um honorário por serviços 
técnicos um pagamento relativo a qualquer 

serviço de natureza técnica, de gestão ou de 
consultoria, excepto em alguns casos 
específicos. 

Mais-valias 

O ADT estabelece que as mais-valias realizadas 
com a alienação de partes de capital numa 
sociedade ou direitos similares (i.e., direitos 

numa partnership ou numa estrutura 
fiduciária), apenas poderão ser tributados no 
estado de residência da entidade alienante, 
exceto se em qualquer momento durante os 
365 dias anteriores à alienação, o valor dessas 
partes de capital ou direitos similares resulte, 

directa ou indirectamente, em mais de 50% de 
bens imobiliários situados nesse outro Estado. 

Eliminação da dupla tributação 

O estado de residência do beneficiário de um 

rendimento deverá conceder um crédito pelo 
imposto pago sobre esse rendimento no outro 
Estado Contratante. O crédito de imposto 

concedido não poderá, contudo, exceder a 
fracção do imposto sobre o rendimento, 
calculado antes da dedução, correspondente 
aos rendimentos que podem ser tributados 
nesse outro Estado. 

No que respeita a pagamentos provenientes de 
Angola, e pagos a um beneficiário em Portugal, 

em certos casos poderá ser concedido um 
crédito de imposto presumido correspondente 
ao imposto que, de acordo com o disposto no 
ADT, deveria ter sido pago em Angola, mas não 
o foi devido a uma isenção/redução de imposto 
temporária. 

Aplicabilidade e vigência do ADT 

Em Portugal, no que respeita aos impostos 
retidos na fonte, as disposições previstas no 
presente ADT serão aplicáveis quando o facto 
gerador dos mesmos ocorra em 1 de Janeiro de 
2020 ou após esta data. 
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Relativamente aos demais impostos, as 
disposições do ADT aplicar-se-ão aos períodos 
de tributação com início em, ou após, 1 de 

Janeiro de 2020. 

Em Angola, as disposições do ADT serão 
aplicáveis quando o facto gerador dos impostos 
ocorrer em, ou depois de, 1 de Janeiro de 2020. 

Por fim, é importante salientar que o presente 

ADT permanecerá em vigor por um período de 

8 anos, sendo automaticamente renovado por 

períodos iguais e sucessivos, salvo no caso em 

que um dos Estados Contratantes opte pela sua 

denúncia. 
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Para mais informações, por favor contacte: 

Deloitte & Touche – Auditores, Limitada 

Talatona | Condomínio Cidade Financeira 

Via S8, Bloco 4 – 5.º andar, Talatona 

Tel: +(244) 923 168 100 

www.deloitte.co.ao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Deloitte” refere-se a uma ou mais firmas membro e respetivas entidades relacionadas da 

rede global da Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). A DTTL (também referida como 

“Deloitte Global”) e cada uma das firmas membro são entidades legais separadas e 

independentes. A DTTL não presta serviços a clientes.  Para mais informação aceda a 

www.deloitte.com/pt/about 

 

A Deloitte é líder global na prestação de serviços de audit and assurance, consulting, 

financial advisory, risk advisory, tax e serviços relacionados. A nossa rede de firmas 

membro compreende mais de 150 países e territórios e presta serviços a quatro em cada 

cinco entidades listadas na Fortune Global 500®. Para conhecer o impacto positivo criado 

pelos aproximadamente 286.000 profissionais da Deloitte aceda a www.deloitte.com 

 

Esta comunicação contém apenas informação de caráter geral, pelo que não constitui 

aconselhamento ou prestação de serviços profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited, pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades relacionadas (em conjunto a 

“Rede Deloitte”). Deve aconselhar-se com um profissional qualificado antes de tomar 

qualquer decisão que possa afetar as suas finanças ou negócio. Nenhuma entidade da Rede 

Deloitte pode ser responsabilizada por quaisquer danos ou perdas sofridos por quem haja 

baseado a sua decisão nesta comunicação. 
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