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Alterações ao Imposto Especial de Consumo (IEC) 

Foi publicada em Diário da República, no passado dia 19 de Julho, a Lei n.º 16/21, que aprova a nova Lei do Imposto Especial de 

Consumo (IEC) e revoga as Leis n.º 8/19, de 24 de Abril, e n.º 18/19, de 13 de Agosto.  

A presente Lei, que pode ser consultada aqui, entra em vigor no dia 18 de Agosto de 2021 (excepção para a obrigatoriedade de 

aposição de selo fiscal, referida no artigo 14º da Lei, que apenas entra em vigor a 18 de Fevereiro de 2022). 

Apresentamos sumariamente as principais alterações introduzidas ao nível do IEC: 

Taxas 

Genericamente, as taxas de IEC sofrem uma redução, em particular no sector das bebidas, enquanto medida de apoio à indústria 

nacional de produção de bebidas, que enfrenta grandes dificuldades económicas na sequência da redução do poder de compra 

das empresas e das famílias. A taxa aplicável às bebidas gaseificadas não alcoólicas, incluindo águas adicionadas de açúcar ou 

aromatizadas, é reduzida para 3%. Para a generalidade das bebidas alcoólicas já sujeitas a IEC, a taxa é reduzida para 4% ou 8%, 

consoante o tipo de produtos. 

No entanto, há alguns produtos cuja taxa de IEC é agravada, como é o caso dos veículos automóveis (a taxa é alterada de 2% para 

5%), e é introduzida a incidência de IEC no álcool etílico, que passa a estar sujeito a IEC, à taxa de 15%. 

É eliminada a taxa de 2% aplicável ao gás natural (ficará sem tributação em sede de IEC). Os restantes derivados de petróleo 

mantêm a taxa de IEC. 

Facto gerador de imposto 

A utilização de bens ou matérias-primas fora do processo produtivo, que beneficiaram da desoneração do imposto, passa a 

constituir um facto gerador de IEC. 
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Isenções 

A Lei agora publicada vem alargar o âmbito de aplicação da isenção de IEC aos bens destinados para fins medicinais ou de ensino, 

bem como aos veículos eléctricos. 

Base de incidência 

Relativamente aos bens produzidos em Angola, o valor tributável sujeito a IEC passa a ser o valor da transacção (e não o custo de 

produção), à excepção dos derivados do petróleo cuja base de incidência de imposto continua a ser o custo de produção. 

Exigibilidade do imposto 

Para os bens produzidos em Angola, a exigibilidade do imposto passa a ocorrer no momento da transacção, excepto 

relativamente aos derivados do petróleo cuja exigibilidade continua a verificar-se com a colocação dos bens à disposição do 

adquirente. 

Adicionalmente, passa a ser exigível IEC sempre que não seja apresentada prova da utilização de selos fiscais. 

Momento da liquidação 

Para os bens produzidos em Angola, a respeito dos quais a liquidação do IEC cabe aos produtores, a liquidação do imposto deve 

ser efectuada no momento da transacção. 

Novas obrigações 

A partir de 18 de Fevereiro de 2022 serão introduzidas as seguintes obrigações específicas: 

• Obrigatoriedade de aposição de selo fiscal às bebidas, tabaco e seus sucedâneos manufacturados (em modelo a ser 

aprovado em diploma próprio). 

• Os estabelecimentos que produzam bebidas, tabaco e produtos petrolíferos passarão a ter de estar equipados com sistemas 

de contagem e medição para transmissão electrónica de dados de forma automática, à AGT, com informações relativas à 

produção. Estes sistemas terão de ser certificados pela AGT, em termos ainda a regulamentar. 

• Ambas as obrigações acima referidas (selo fiscal e sistemas de contagem e medição) são da responsabilidade dos sujeitos 

passivos do IEC. 

Penalidades 

As infrações relacionadas com obrigações associadas ao IEC passam a ser punidas nos seguintes termos: 

• Falta ou atraso na submissão da declaração de IEC: aplicação de multa no valor de Kz 300.000; 

• Não comunicação à AGT, no prazo de 5 dias úteis após a ocorrência, de perdas ou faltas admissíveis resultantes de caso 

fortuito ou de força maior: infracção sujeita a multa no valor de Kz 300.000; 

• Pela não aposição de selos fiscais, falta de transmissão das informações ou certificação dos contadores ou medidores: multa, 

por cada infracção, de 25% do valor do IEC devido; 

• Não selagem dos produtos no prazo fixado pela AGT: multa de Kz 200.000, por período de produção mensal, e perda do 

produto a favor do Estado. 

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 
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“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 312.000 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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