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Lista de Contribuintes em situação de Irregularidade Fiscal
Decreto Executivo n.º 111/16, de 1 de Março
Foi publicado em Diário da República o Decreto
Executivo n.º 111/16, de 1 de Março, que atribui
competência à Administração Geral Tributária
(“AGT”) para, com periodicidade trimestral, proceder
à elaboração e envio de uma lista onde constam os
contribuintes em situação de irregularidade fiscal.
O presente Decreto encontra-se em vigor desde o
dia 1 de Março de 2016.
O diploma em apreço vem estabelecer a
regulamentação e procedimentos conducentes ao
cumprimento e aplicação eficaz do disposto no
Decreto Presidencial n.º 66/11, de 18 de Abril, que
prevê as Medidas Excepcionais de Controlo de
Contribuintes em Circunstância de Irregularidade
Reiterada, pelo que a sua aplicação deve ser
efectuada dentro dos limites e espírito deste último
diploma.
Competência para elaboração e envio da lista
dos contribuintes inadimplentes
Compete à AGT a elaboração e envio da
mencionada lista ao Banco Nacional de Angola
(“BNA”) e ao Ministério do Interior.

Procedimentos de fiscalização a adoptar
De acordo com o diploma em apreço, a AGT, o BNA,
os bancos comerciais, o Serviço de Migração e
Estrangeiros (“SME”) e as representações
consulares e diplomáticas são obrigados a adoptar
os seguintes procedimentos:
AGT
A AGT deve consultar a lista mencionada com vista
à inviabilização de operações de
importação/exportação por parte de contribuintes
inadimplentes.
BNA e bancos comerciais
O BNA deve orientar os bancos comerciais no
sentido de consultar a lista mencionada com vista à
inviabilização de operações de capitais, invisíveis
correntes e mercadorias por parte de contribuintes
inadimplentes.
SME e representações consulares e diplomáticas
O SME e as representações consulares e
diplomáticas devem consultar a lista mencionada
com vista à inviabilização dos processos de
concessão ou renovação de vistos de trabalho por
parte de contribuintes inadimplentes.
As restrições acima indicadas manter-se-ão até que
os contribuintes façam prova da regularização da
sua situação fiscal.
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