
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Getting to the 

point 

Alterações ao Código do 
Imposto Especial de Consumo 

Foi publicada em Diário da República, no 

passado dia 13 de Agosto, a Lei n.º 18/19, que 

introduz algumas alterações ao Código do 

Imposto Especial de Consumo (IEC), aprovado 

pela Lei n.º 8/19, de 24 de Abril. 

A Lei n.º 18/19 poderá ser consultada aqui. 

Descrevemos sumariamente as alterações mais 

relevantes da Lei agora publicada. 

Entrada em vigor 

O IEC entra em vigor no dia 1 de Outubro de 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidência objectiva 

A Lei agora publicada vem alargar o âmbito de 

aplicação do IEC nomeadamente aos seguintes 

produtos, inicialmente não previstos: 

 Veículos automóveis; 

 Sacos de plástico e palhinhas;  

 Pneumáticos recauchutados e usados; e 

 Vaselina, parafina e ceras de óleo (produtos 

petrolíferos). 

Foram ainda eliminados outros produtos, 

previstos na versão anterior do Código, dos 

quais destacamos o gás natural no estado 

gasoso. 

Momento da liquidação 

Quando competir aos produtores, a liquidação 

do imposto (isto é, o seu apuramento) será 
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efectuada no momento da colocação dos bens à 

disposição dos adquirentes (e não no acto do 

processamento da factura ou documento 

equivalente, como estava previsto na anterior 

redacção do Código do IEC). 

Taxas  

Genericamente, as taxas de IEC sofreram um 

agravamento face às que estavam previstas na 

redacção inicial do Código (a taxa máxima 

passou de 19% para 25%). 

Para a generalidade das bebidas alcoólicas 

sujeitas a IEC, a taxa será de 25%. 

A taxa aplicável às bebidas gaseificadas não 

alcoólicas, incluindo águas adicionadas de 

açúcar ou aromatizadas, será de 19%. 

Gasóleo e gasolina mantêm a taxa inicialmente 

prevista de 5%. Mantém-se em 2% a taxa 

aplicável à generalidade dos restantes produtos 

petrolíferos. 

É eliminada a taxa de 2% que seria aplicável ao 

butano (ficará sem tributação). 

Os automóveis e alguns sacos de plástico serão 

tributados à taxa de 2%. 

Entrega do imposto 

A declaração para a entrega do IEC será 

efectuada electronicamente, até ao último dia 

útil de cada mês, contendo informação sobre as 

operações efectuadas no mês anterior. 

O pagamento do imposto tem de ser efectuado 

até ao último dia útil do mês seguinte ao da 

liquidação. 
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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 lider 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. 

 

© 2019. Para informações contacte Deloitte & Touche - Auditores, Lda. 

 


