
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Getting to the 

point 

Regime Jurídico da 
Comunicação e Tramitação 

Electrónica dos Procedimentos 

Tributários 

 

Foi publicado em Diário da República, no 

passado dia 22 de Julho de 2019, o Decreto 

Presidencial n.º 232/19 (“DP 232/19”) que 

aprova o Regime Jurídico da Comunicação e 

Tramitação Electrónica dos Procedimentos 

Tributários. 

O DP 232/19 entrou em vigor na data da sua 

publicação, ou seja, a 22 de Julho de 2019.  

Nos termos do Diploma em apreço compete à 

Administração Geral Tributária assegurar a 

implementação do regime de tramitação e 

registo electrónico, bem como instruir e 

acompanhar os procedimentos e processos 

tributários. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As principais questões associadas a este 

diploma encontram-se sistematizadas 

seguidamente, de forma não exaustiva. 

Objecto 

O Regime Jurídico em apreço define as regras 

aplicáveis às notificações e demais 

comunicações do procedimento tributário por 

meio electrónico, bem como os actos e 

formalidades na apresentação electrónica das 

declarações dos contribuintes e dos documentos 

que as devam acompanhar.  
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Âmbito 

O Regime previsto neste Diploma aplica-se a 

todas as pessoas singulares e colectivas que se 

relacionem com a Administração Geral 

Tributária, bem como à troca de informações 

entre a esta Administração e outras instituições 

públicas ou privadas, pessoas singulares ou 

colectivas, nacionais ou estrangeiras, nos 

termos da legislação aplicável.  

 

Regime obrigatório 

Estão obrigatoriamente sujeitos ao presente 

Regime os contribuintes inscritos na Repartição 

Fiscal dos Grandes Contribuintes.  

O Regime é igualmente de aplicação obrigatória 

aos contribuintes que, no âmbito da sua 

actividade comercial, industrial ou de prestação 

de serviços, possuam um volume anual de 

negócios, ou operações de importação de 

mercadorias, com valores superiores a KZ: 

50.000.000,00 (cinquenta milhões de 

Kwanzas), apurado com base na declaração de 

rendimentos relativa ao exercício fiscal do ano 

anterior, bem como aos representantes fiscais 

de entidades não residentes a partir do 

momento da entrega da declaração de 

nomeação de representante fiscal.  

A actualização do cadastro dos contribuintes 

anteriormente referidos deve ser efectuada nos 

30 (trinta) dias após a entrada em vigor do 

presente diploma, ou seja, até ao dia 21 de 

Agosto. 

 

Regime facultativo 

Podem aderir ao Regime previsto no presente 

Diploma os contribuintes cadastrados em outras 

Repartições Fiscais que, no âmbito da sua 

actividade comercial, industrial, de prestação de 

serviços, de profissão liberal, bem como de 

actividade civil com ou sem forma comercial, 

possuam volume anual de negócios, ou 

operações de importação de mercadorias com 

valores inferiores a KZ: 50.000.000,00, bem 

como as microempresas devidamente 

certificadas pelo INAPEM. A adesão é voluntária 

e depende sempre da iniciativa do contribuinte. 

 

 

 

 

Domicílio electrónico do contribuinte 

Para os efeitos previstos no presente Diploma, 

o domicílio fiscal electrónico do contribuinte 

corresponde à área do Portal do Contribuinte 

destinada à recepção das comunicações. 

 

Aviso de comunicações por meios 

electrónicos 

A comunicação de actos de natureza tributária 

pode ser acompanhada do envio de aviso, 

através de correio electrónico ou de mensagem 

escrita para o endereço ou número telefónico, 

constantes do cadastro do contribuinte, 

alertando para a existência de comunicações no 

Portal do Contribuinte. 

A falta de aviso não prejudica a validade da 

comunicação dos actos de natureza tributária, 

sendo da responsabilidade do contribuinte 

aceder periodicamente ao Portal do 

Contribuinte. 

 

Eficácia das notificações 

Consideram-se realizados os actos processuais 

por meio electrónico no dia e hora da sua 

disponibilização no Portal do Contribuinte.  

As notificações efectuadas nos termos do 

presente Regime presumem-se efectuadas no 

dia e na hora da sua disponibilização no Portal 

do Contribuinte, servindo de prova, 

respectivamente, a cópia do aviso gerado pelo 

sistema onde conste a menção de que a 

mensagem foi enviada com sucesso, bem como 

o conteúdo da própria mensagem, que devem 

ser incluídas no processo.  

Para os devidos efeitos legais, designadamente 

de contagem dos prazos previstos na lei para a 

prática de actos por parte dos contribuintes, 

considera-se que o contribuinte tomou 

conhecimento do acto tributário de que é 

destinatário no momento do acesso ao Portal do 

Contribuinte.  

Caso o usuário não aceda ao Portal do 

Contribuinte, considera-se notificado decorridos 

10 (dez) dias após a disponibilização do acto 

tributário no Portal do Contribuinte.  
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Caso o contribuinte constate que a comunicação 

disponibilizada no Portal do Contribuinte se 

encontra incompleta, deverá recolher o acto 

tributário directamente junto do serviço da 

Administração Geral Tributária que o praticou. 

Procedimentos fiscais 

O Regime em análise compreende, quanto aos 

procedimentos fiscais, o envio de declarações, 

notas, relações ou outros documentos a 

apresentar nas Repartições Fiscais competentes 

conforme previsto no Código Geral Tributário.  

Os procedimentos e processos fiscais a tramitar 

electronicamente abrangem, nomeadamente: 

- Acções prévias de informação dos 

contribuintes e outras obrigações tributárias; 

- A determinação da matéria colectável; 

- A liquidação de tributos, quando efectuada 

pela Administração Geral Tributária; 

- A revisão da liquidação de tributos, por 

iniciativa do contribuinte ou da Administração 

Geral Tributária; 

- A obtenção de certidão de não devedor; 

- As reclamações e os recursos hierárquicos; 

- A cobrança das obrigações tributárias, salvo 

no que for regulado no Código das Execuções 

Fiscais; 

- Pedidos de informação vinculativa; 

- Reconhecimento ou revogação dos benefícios 

fiscais; 

- As acções de transgressão fiscal; 

- Inspecção tributária. 

 

 

Submissão electrónica de declarações 

fiscais 

O regime de apresentação electrónica de 

declarações fiscais consiste na submissão 

obrigatória, por parte dos contribuintes 

abrangidos pelo regime obrigatório, de 

quaisquer declarações previstas na legislação 

fiscal através de meios electrónicos. 

 

 

 

Submissão electrónica de outros 

documentos 

Todos os contribuintes obrigados ao presente 

Regime devem obrigatoriamente proceder à 

entrega electrónica das declarações fiscais, 

mapas e formulários, bem como de todos os 

documentos de suporte, no prazo previsto na 

legislação aplicável. 

 

Prazo para a prática de actos pelos 

contribuintes 

Quando o acto processual tiver de ser praticado 

em determinado prazo por meio electrónico, 

serão considerados tempestivos os efectivados 

até às 24 horas do último dia definido para o 

efeito na notificação ou nos diplomas 

específicos.  

 

Validade jurídica dos documentos 

Os documentos emitidos e os actos praticados 

electronicamente pela Administração Geral 

Tributária e pelos contribuintes têm o mesmo 

valor probatório dos documentos autênticos 

emitidos e dos actos praticados em suporte de 

papel, desde que a sua certificação siga os 

termos legais e regulamentares.  

Para todos os efeitos legais, a disponibilização 

electrónica dos actos tributários nos termos do 

presente Diploma substitui qualquer outro meio 

de notificação oficial.  

 

Conservação dos dados 

As informações constantes do registo 

informático ou electrónico relativas ao 

procedimento ou processo tributário são 

conservadas pelo período mínimo de cinco anos 

após a respectiva extinção.  

 

O DP 232/19 poderá ser consultado aqui.  
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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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