
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Getting to the 

point 

Alterações ao Código do 
Imposto Sobre o Valor 
Acrescentado 

Foi publicada em Diário da República, no 

passado dia 13 de Agosto, a Lei n.º 17/19 que 

introduz alterações ao Código do Imposto Sobre 

o Valor Acrescentado (IVA) e, bem assim, à Lei 

que o aprovou (Lei n.º 7/19, de 24 de Abril). 

A Lei n.º 17/19 poderá ser consultada aqui. 

Passamos a descrever, sumariamente, os 

aspectos mais relevantes da Lei agora 

publicada. 

Alterações à Lei que aprova o 

Código do IVA 

Entrada em vigor 

A data de entrada em vigor da Lei que aprova o 

Código do IVA passa para 1 de Outubro de 

2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regime Transitório (mantém-se até 

31/12/2020) 

Os sujeitos passivos abrangidos por este 

Regime apurarão trimestralmente o IVA a 

entregar ao Estado mediante aplicação da taxa 

de 3% sobre o volume de negócios respeitante 

aos três meses anteriores. Verifica-se, assim, 

uma redução da taxa de 7% para 3% neste 

Regime Transitório. 

Passa igualmente de 7% para 3% o IVA que irá 

ser devido por estas entidades do Regime 

Transitório na aquisição de serviços a 

prestadores não residentes em Angola. O IVA 

incidirá sobre os serviços efectivamente pagos. 

Mantém-se a possibilidade de recuperação do 

IVA até ao limite de 4% do imposto suportado 

nas aquisições de bens e serviços, incluindo a 

não residentes, desde que seja mensalmente 
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submetido o mapa de fornecedores contendo as 

aquisições efectuadas no mês anterior. 

Actualização do cadastro 

Os sujeitos passivos do IVA devem apresentar 

obrigatoriamente, por transmissão electrónica 

de dados, a declaração de início de actividade 

até ao próximo dia 12 de Setembro de 2019. 

Imposto de Consumo incorporado nas 

mercadorias adquiridas 

O Imposto de Consumo suportado nas 

aquisições de bens é deduzido, na totalidade, 

na colecta do Imposto sobre o Rendimento do 

exercício económico em que for efectuada a 

transmissão dos referidos bens.  

Esta recuperação do Imposto de Consumo 

poderá ser efectuada até ao exercício de 2022 

(antes a regra previa a recuperação apenas até 

ao exercício de 2020). 

Alterações ao Código do IVA 

Quebras de existências  

As quebras de existências que sejam 

devidamente justificadas são excluídas de 

tributação, por se considerar que não são 

transmissões onerosas de bens. 

Ofertas de bens para atenuar os efeitos de 

calamidades naturais 

São excluídas de tributação as entregas 

gratuitas de bens para atenuar os efeitos de 

calamidades naturais, tais como cheias, 

tempestades e secas, entre outros.  

Local da prestação de serviços 

Determinados serviços materialmente 

executados fora do território nacional, 

nomeadamente relacionados com imóveis, com 

trabalhos efectuados sobre bens móveis 

corpóreos ou com a locação de veículos, não 

serão tributados em IVA em Angola ainda que o 

respectivo adquirente aqui disponha do seu 

domicílio, sede ou estabelecimento estável. 

Isenções 

São introduzidas novas isenções de IVA: 

 Farinha de mandioca (fuba de bombó); 

 

 Seguros de saúde; 

 

 Prestações de serviços que tenham por 

objecto o ensino (sujeito a determinados 

requisitos); 

 

 Prestações de serviços médico-sanitários 

efectuadas por estabelecimentos 

hospitalares, clínicas, dispensários e 

similares; 

 

 Transporte de doentes ou feridos em 

ambulâncias ou outros veículos apropriados 

e autorizados; 

 

 Equipamentos médicos para exercício da 

actividade dos estabelecimentos de saúde; 

 

 Importação de moeda estrangeira efectuada 

pelas instituições financeiras bancárias. 

Imposto cativo 

A dedução do imposto que seja cativo deve 

constar da declaração periódica do mês em que 

foram emitidas as facturas ou documentos 

equivalentes.  

Não haverá cativação de IVA (pelo adquirente, 

agente cativador) nas seguintes operações: 

 Transmissões de bens efectuadas por 

supermercados; 

 

 Serviços prestados por bancos comerciais; 

 

 Consumo de água e energia; 

 

 Serviços de hotelaria e outras actividades 

conexas ou similares; 

 

 Serviços adquiridos em caixas de 

pagamento automático; 

 

 Indemnizações de seguro que resultem em 

reembolso, efectuadas pelas seguradoras 

aos segurados. 

Não obstante, o Estado e os seus serviços, 

estabelecimentos e organismos (excepto 

Empresas Públicas), bem como as autarquias 

locais, devem sempre proceder à cativação do 

IVA relativamente a todas as aquisições 

efectuadas, incluindo as acima listadas. 

Direito à dedução 

A dedução do IVA só pode ser efectuada na 

declaração do período ou, no limite, do período 

seguinte àquele em que se tiver verificado a 
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emissão (pelo fornecedor) das facturas e 

documentos equivalentes (excepto no caso de 

IVA cativo, em que a dedução tem prazo 

inferior conforme atrás referido), ou da emissão 

do documento de cobrança da declaração de 

importação. 
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