
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Getting to the 

point 

Aprovação de modelos de 
impressos e formulários legais 
para processos e procedimentos 
tributários 

 

Foi publicado em Diário da República do dia 2 de 

Outubro o Decreto Executivo n.º 456/17, o qual 

aprova novos modelos de impressos e formulários 

legais para processos e procedimentos 

tributários. 

O Decreto Executivo encontra-se em vigor desde 

a data da sua publicação, ou seja, 2 de Outubro 

de 2017. 

O presente diploma é aprovado no contexto da 

Reforma Tributária em curso no País, a qual 

determinou múltiplas alterações nos diversos 

códigos fiscais actualmente em vigor. Os novos 

modelos e impressos aprovados encontram-se 

resumidos de seguida: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Geral Tributário 

 Nomeação do representante fiscal de não 
residente e de residente ausente. 

Código do Imposto Industrial  

 Declaração de rendimentos Modelo 1 do 

regime geral e do sector financeiro; 

 Declaração de rendimentos Modelo 2 aplicável 

a contribuintes sem contabilidade organizada; 

 Mapa das reintegrações e amortizações. 
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Estatuto dos Grandes Contribuintes 

 Modelo 5 do Regime de Tributação dos 

Grupos de Sociedades. 

Código do Imposto sobre os Rendimentos do 

Trabalho  

 Declaração anual de rendimentos – Modelo 1; 

 Declaração anual de rendimentos Grupo C; 

 Declarações anuais de reporte de 

rendimentos pagos – Modelo 2; 

 Declaração de Cessação de Actividade – 

Modelo 3. 

Código do Imposto sobre a Aplicação de 

Capitais  

 Declaração anual de rendimentos auferidos, 

pagos ou colocados à disposição. 

Código do Imposto do Selo 

 Declaração anual de liquidação do Imposto do 

Selo. 

Regulamento do Imposto de Consumo 

 Declaração de operações. 

Os modelos dos impressos e outros formulários 

legais podem ser consultados aqui. 

 

 

 

 

  

 

http://docs.deloitte.pt/Diploma_Novos-Modelos-Declarativos.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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