1 de Agosto de 2014

News Flash nº 3/2014
Os impostos peça a peça
Avisos efectuados pelas
Repartições Fiscais de Luanda –
Entrega das Declarações
Modelo 1 de Imposto Industrial
de 2013
A Primeira Repartição Fiscal de Luanda
(“PRFL”) e a Terceira Repartição Fiscal de
Luanda (“TRFL”) publicaram um Aviso no
Jornal de Angola do dia 26 de Julho, a
informar que os contribuintes aí identificados
deverão comparecer nas respectivas
repartições fiscais, no prazo de 15 dias da
data de publicação do Aviso, a fim de
procederem à entrega da Declaração Modelo
1 do Imposto Industrial relativa ao exercício de
2013.
Tomando em consideração que o prazo dos
15 dias termina num domingo (dia 10 de
Agosto), recomendamos que a entrega da
Declaração Modelo 1 pelos sujeitos passivos
visados pela PRFL e TRFL seja efectuada até
ao dia 8 de Agosto (sexta-feira).
A listagem do Jornal de Angola do dia 26 de
Julho poderá ser consultada aqui.
Idêntico Aviso foi efectuado pela Quarta
Repartição Fiscal de Luanda (“QRFL”) e
publicado no Jornal de Angola do dia 1 de
Agosto.
Tomando em consideração que o prazo dos
15 dias termina num sábado (dia 16 de
Agosto), recomendamos que a entrega da
Declaração Modelo 1 pelos sujeitos passivos
visados pela QRFL seja efectuada até ao dia
15 de Agosto (sexta-feira).
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