
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Getting to the point, with confidence 

 

Lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para 2022  

Foi publicada em Diário da República, no passado dia 30 de Dezembro de 2021, a Lei n.º 32/21, que aprova o Orçamento Geral do 

Estado (“OGE”) para o Exercício Económico de 2022.  

A presente Lei entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2022. 

Apresentamos seguidamente as principais medidas de natureza fiscal e aduaneira contidas no OGE para 2022. 

Regime Simplificado do Imposto sobre o Valor Acrescentado (“IVA”) e Regime de Exclusão 

Para além do Regime Geral, continuam em vigor, nos mesmos termos que em 2021, os Regimes Simplificado e de Exclusão. 

Retenção de IVA sobre os recebimentos obtidos em Terminais de Pagamento Automático (TPA) 

É renovada, para o ano 2022, a obrigação de as Instituições Financeiras Bancárias reterem, a título de IVA, 2,5% sobre os 

recebimentos obtidos nos TPA relativos a transmissões de bens e prestações de serviços efectuadas pelos sujeitos passivos. Não 

estão definidos no OGE os procedimentos a implementar para efectivar esta retenção. 

No prazo de 24 horas após o fecho do período contabilístico dos TPA, as Instituições Financeiras Bancárias devem transferir os 

valores retidos para a Conta Única do Tesouro. Mensalmente, estas Instituições deverão ainda submeter à AGT, por transmissão 

electrónica de dados, um ficheiro com o resumo das operações processadas nos TPA, identificando o cliente (através do Número de 

Identificação Fiscal), o valor dos recebimentos, o valor retido e o número do TPA. 

O não cumprimento, pelas Instituições Financeiras Bancárias, das obrigações acima referidas implica o pagamento de multas e 

juros de mora. 

Os sujeitos passivos transmitentes de bens e/ou prestadores de serviços poderão deduzir, na sua declaração periódica, a totalidade 

do IVA que lhes foi retido sobre os referidos recebimentos. 
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Taxas de IVA 

• Hotelaria e Restauração 

Tendo como objectivo a criação de estímulos ao consumo em sectores particularmente afectados pela crise pandémica da 

COVID-19, é reduzida, de 14% para 7%, a taxa de IVA aplicável aos serviços de hotelaria e restauração, desde que cumpridos, 

pelos prestadores dos referidos serviços, alguns requisitos previstos na Lei. 

• Produtos essenciais e “cesta básica” 

É introduzida uma taxa intermédia de IVA, de 7%, para as operações de importação e transmissão local de determinados 

produtos identificados na Tabela I anexa à Lei nº 32/21 (OGE), nomeadamente a carne, o peixe e alguns produtos lácteos. Não 

obstante esta taxa permitir atenuar o impacto fiscal associado a alguns produtos, implica o agravamento da tributação ao nível 

da “cesta básica”.  

Mantém-se a taxa reduzida de 5% para as importações e transmissões locais de alguns produtos considerados essenciais, 

nomeadamente insumos agrícolas. 

Os produtos sujeitos às taxas de IVA de 5% e 7% estão listadas no Anexo I da Lei n.º 32/21.  

Isenção de IVA na importação de determinados bens 

É introduzida uma isenção de IVA na importação de bens destinados à oferta para fins filantrópicos ou para atenuar os efeitos de 

calamidades naturais, incluindo pandemias, desde que os fins a que se destinam sejam devidamente reconhecidos pela 

Administração Geral Tributária (“AGT”). 

Imposto de Selo nas operações isentas de IVA 

Mantém-se a obrigação de pagamento do Imposto de Selo sobre o Recibo de Quitação, à taxa de 7% (referente à verba 23.3 da 

tabela anexa ao Código do Imposto de Selo), pelas seguintes entidades: 

• entidades enquadradas no Regime Geral que pratiquem exclusivamente operações isentas de IVA que não conferem o direito 

à dedução; 

• entidades enquadradas no Regime Simplificado, relativamente à totalidade das operações isentas de IVA. 

As operações de transporte aéreo internacional de passageiros e de locação de imóveis não serão, nos casos aplicáveis, sujeitas a 
Imposto de Selo à taxa de 7% mas sim à taxa de 1% sobre os recebimentos. 
 

IVA na exploração e prática de jogos de fortuna ou azar e de diversão social 

O OGE mantém a tributação, à taxa de 14%, das transmissões de bens e prestações de serviços realizadas no âmbito destas 

actividades. 

Prazo de pagamento do imposto apurado nas declarações periódicas de IVA 

Mantém-se a obrigatoriedade de pagamento do imposto apurado em declarações periódicas até ao último dia útil de cada mês, 

aplicável a IVA e Imposto de Selo. 

Não aceitação do IVA não deduzido como custo dedutível para efeitos de Imposto Industrial 

O OGE prevê que o IVA não deduzido nos termos do Código deste imposto não é aceite como custo dedutível em sede de Imposto 

Industrial (estão em causa as situações em que o IVA, sendo dedutível nos termos do Código, não o é por acto imputável ao sujeito 

passivo, nomeadamente decorrente da não dedução do IVA dentro do prazo legal para o efeito).  
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Dedução à colecta do Imposto de Selo sobre operações isentas de IVA 

Os sujeitos passivos do Regime Geral que pratiquem exclusivamente operações isentas sem direito à dedução, bem como os do 

Regime Simplificado que pratiquem operações isentas, podem deduzir à colecta do imposto sobre o rendimento a totalidade do 

Imposto de Selo sobre o Recibo de Quitação pago referente àquelas operações. 

Alteração à Pauta Aduaneira 

São introduzidas alterações na pauta aduaneira relativamente a alguns produtos (essencialmente alimentares) que impactam 

positivamente nos direitos aduaneiros devidos, reduzindo-os. Em termos gerais, verifica-se uma descida no valor dos direitos 

aduaneiros, face à Pauta Aduaneira que vigorou em 2021. 

Pagamento da dívida aduaneira em prestações 

Foi mantida a possibilidade de se proceder ao pagamento da dívida aduaneira em prestações, à semelhança do que já havia sido 

legislado para 2021, quer nos casos em que tenha havido desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas com diferimento do 

pagamento das imposições aduaneiras, quer nos casos em que sejam apurados valores adicionais de imposto em resultado de 

processos de auditoria pós-desalfandegamento. 

Importação de bens destinados a atenuar, prevenir e conter catástrofes naturais e não naturais 

É introduzida uma isenção de pagamento de direitos aduaneiros e demais imposições aplicáveis às mercadorias importadas e 

destinadas a estes fins.  

Operadores Económicos Autorizados (“OEA”) 

São atribuídos benefícios adicionais aos OEA durante o Exercício Económico de 2022, tais como a possibilidade de pagamento de 

direitos aduaneiros em prestações, a postergação para 60 dias do prazo para apresentar a Declaração de Compromisso de 

Exclusividade no caso das mercadorias importadas para o sector produtivo, a dispensa de constituição de garantia no processo de 

constituição de armazém aduaneiro e o desembaraço de mercadorias com diferimento do pagamento de direitos e demais 

imposições. 

Imposto Especial de Jogo 

Passam a estar isentos do pagamento do Imposto Especial de Jogo os prémios cujos valores sejam iguais ou inferiores a 250.000 

Kwanzas, na modalidade de jogos sociais, de base territorial ou online, devendo ser tributados à taxa de 20% os prémios que 

excedam aquele valor. 

Os prémios obtidos nos jogos de fortuna ou azar, bancados, não bancados e online passam a ser tributados à taxa única de 15%. 

São suspensas as taxas de gestão administrativa da actividade de jogos no âmbito da prestação de serviços às entidades 

concessionárias pelo Órgão de Supervisão de Jogos. 

Imposto Industrial sobre o valor dos serviços acidentais 

Durante o Exercício Económico de 2022, 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. 

 

Taxa do Imposto sobre Sucessões e Doações de Bens Móveis 

São mantidas em 2022 as taxas de Imposto sobre Sucessões e Doações de Bens Móveis que estiveram em vigor em 2021, i.e., 0,5% 

para as transmissões de bens móveis e equiparados até 5 000 000 de Kwanzas e 1% para transmissões acima deste valor, sempre 

que as mesmas ocorram entre cônjuges ou a favor de descendentes e ascendentes. 
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Sempre que as transmissões de bens móveis e equiparados sejam concretizadas entre quaisquer outras pessoas, as taxas aplicáveis 

são de 1% para as transmissões até 5.000.000 de Kwanzas e 2% para transmissões acima deste limite. 

Taxas do Imposto sobre Veículos Motorizados aplicáveis a Embarcações e Aeronaves 

São actualizadas para o Exercício Económico de 2022 as tabelas relativas às taxas do Imposto sobre Veículos Motorizados aplicáveis 

a Embarcações (fixadas em função da tonelagem de arqueação bruta e da potência de propulsão) e Aeronaves (neste caso, fixadas 

em função do peso máximo autorizado à descolagem). 

Suspensão e restrição de direitos e regalias 

Atendendo ao processo de consolidação orçamental, durante o ano de 2022 é suspensa a subvenção mensal vitalícia a 

beneficiários remunerados de forma cumulativa, salvo se o beneficiário optar por receber exclusivamente a subvenção mensal 

vitalícia, bem como a atribuição de veículos do Estado. 

Durante o Exercício Económico de 2022, são restringidos o subsídio de instalação em 25% para todos os beneficiários e o subsídio 

de estímulo em 25% cujo pagamento deve ocorrer em parcela única e são reduzidas as classes dos bilhetes de viagem dos Titulares 

de Cargos Políticos, Magistrados, Deputados e respectivos cônjuges. 

 

Para mais informações recomendamos a consulta da lei aqui. 

  

https://www.ucm.minfin.gov.ao/cs/groups/public/documents/document/aw4y/mtu3/~edisp/minfin2157639.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“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 líder 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 carácter 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 afectar 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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