24 de Outubro de 2014

Tax News Flash nº 9/2014
Os impostos peça a peça
Leis n.º 19/14, 20/14 e 21/14, de
22 de Outubro
Aprovação do Código do Imposto
Industrial, Código das Execuções
Fiscais e Código Geral Tributário
Foram publicadas, no Diário da República do
dia 22 de Outubro, as Leis n.º 19/14, 20/14 e
21/14, que aprovam, respectivamente, o
Código do Imposto Industrial, Código das
Execuções Fiscais e Código Geral Tributário.
A Lei n.º 19/14, de 22 de Outubro, que aprova
o novo Código do Imposto Industrial, tem por
objectivo proceder à actualização deste
imposto, dada a complexidade das operações
dos seus sujeitos passivos, e promover a
justiça e eficiência na relação entre a
Administração Tributária e os contribuintes.
A Lei n.º 20/14, de 22 de Outubro, que aprova
o novo Código das Execuções Fiscais, vem
revogar o anterior Regime Simplificado das
Execuções Fiscais, aprovado pelo Decreto
Legislativo Presidencial n.º 2/11, de 9 de Junho,
e tem por objectivo a dotação do sistema fiscal
de um sistema de execuções fiscais mais
maduro, coerente e eficiente, dado que o
anterior Regime era meramente provisório.
A Lei n.º 21/14, de 22 de Outubro, que aprova
o novo Código Geral Tributário, tem por
objectivo a actualização das regras gerais de
tributação à realidade política, económica e
social do país e às exigências de uma
economia globalizada, em conformidade com
os actuais princípios fundamentais do Estado
Democrático de Direito, preconizados na
Constituição da República de Angola e em
conformidade com as Linhas Gerais do
Executivo para a Reforma Tributária em Angola.
As Leis n.º 19 e 21/14, de 22 de Outubro, e o

Código das Execuções Fiscais entram em vigor
no próximo dia 1 de Janeiro de 2015.
No que diz respeito às alterações introduzidas
pelos mencionados diplomas, remeteremos um
resumo das mesmas com a maior brevidade
possível.
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