
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Getting to the 

point 

 

Regras aplicáveis à submissão 
electrónica da Declaração 
Modelo 1 do Imposto 
Industrial 

 

Foi publicado em Diário da República, no 

passado dia 14 de Março de 2019, o Decreto 

Executivo n.º 83/19 (“DE 83/19”) que aprova 

as regras aplicáveis à submissão electrónica da 

Declaração Modelo 1 de Imposto Industrial e 

estabelece os documentos que devem ser 

submetidos com esta declaração. 

De acordo com o DE 83/19, as entidades que se 

encontram abrangidas pelo Diploma e, por 

conseguinte, obrigadas a submeter 

electronicamente a Declaração Modelo 1 de 

Imposto Industrial são as seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os contribuintes cadastrados na Repartição 

Fiscal dos Grandes Contribuintes; 

 Os contribuintes cadastrados em outras 

repartições fiscais que possuem um volume 

de negócios anual ou operações de 

importação de mercadorias superiores a 

AKZ 50.000.000, ambos aferidos a partir da 

Declaração Modelo 1 do exercício fiscal 

anterior; 

 Os contribuintes não abrangidos pelos 

pontos supra que optem pelo Regime Geral 

de Tributação do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado. 
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Os contribuintes não incluídos nas situações 

mencionadas acima podem igualmente optar 

pelo envio da Declaração Modelo 1 do Imposto 

Industrial por transmissão electrónica de dados. 

Os restantes contribuintes do Grupo A e B do 

Imposto Industrial ficam sujeitos ao regime 

obrigatório de submissão electrónica da 

Declaração Modelo 1 do Imposto Industrial a 

partir do exercício fiscal de 2021. 

Para além da submissão electrónica da 

Declaração Modelo 1 de Imposto Industrial e 

dos elementos que a devam acompanhar, o DE 

83/19 prevê igualmente que sejam submetidos 

em formato Excel os mapas de amortizações, 

reintegrações e provisões. 

A submissão electrónica da Declaração Modelo 

1 do Imposto Industrial, deve ser feita por 

contabilista certificado pela Ordem dos 

Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, 

devendo estes proceder ao registo no Portal do 

Contribuinte. 

Os sujeitos passivos do Grupo A e B do Imposto 

Industrial devem obrigatoriamente:  

a) Efectuar o registo no Portal do Contribuinte, 

caso ainda não disponham de uma conta de 

utilizador; 

b) Validar o preenchimento das declarações no 

Portal do Contribuinte, aquando da sua 

submissão electrónica pelo contabilista 

certificado. 

O DE 83/19, entrou em vigor a 15 de Março de 

2019 e produz efeitos relativamente à 

submissão electrónica das declarações relativas 

a factos tributários que tenham ocorrido antes 

da sua entrada em vigor, desde que o prazo 

para o cumprimento da obrigação declarativa 

termine em data posterior a 15 de Março. 

O DE 83/19 poderá ser consultado aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ao/Documents/tax/Tax%20News%20Flash/2018/NF_9_Decreto%20Executivo%2083_19%20-%20Submiss%C3%A3o%20electr%C3%B3nica%20da%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20Modelo%201%20de%20Imposto%20Industrial.pdf
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Contactos  

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 
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