
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Getting to the point, with confidence 

 

Alteração ao Código de Imposto Industrial 

 

Foi publicada em Diário da República, no passado dia 22 de Agosto, a Lei n.º 27/22, que altera o Código de Imposto 
Industrial. 

A Lei n.º 27/22 pode ser consultada aqui.  

 

Regime especial de tributação de serviços acidentais 

É reduzida para 6,5% a taxa de retenção na fonte do Imposto Industrial que incide sobre o valor global dos serviços 
acidentais, prestados por pessoas colectivas, sem sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável em Angola a 
entidades com sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável no território nacional. 

A alteração em apreço entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2023. 

Assim, o presente diploma altera em definitivo a taxa de retenção na fonte aplicável nos termos do regime especial de 
tributação de serviços acidentais para 6,5%, a qual se encontra já em vigor no exercício de 2022, conforme 
estabelecido pela Lei n.º 32/21, de 30 de Dezembro, que aprovou o Orçamento Geral do Estado para 2022. 

 

Contactos: 

Para mais informações, por favor contacte: 

Tax News Flash n.º 4/2022 

12 de Setembro de 2022 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ao/Documents/tax/Tax%20News%20Flash/2022/Lei-n.27_22-de-22-de-Agosto-Alteracao-ao-Codigo-do-Imposto-Industrial.pdf


Tax News Flash n.º 4/2022 
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“Deloitte” refere-se a uma ou mais firmas membro e respectivas 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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