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Actualização do cadastro dos contribuintes
Foi publicado no Jornal de Angola um
Comunicado emitido pela Administração Geral
Tributária (“AGT”), nos termos do qual é
solicitado aos contribuintes colectivos, em nome
individual e instituições públicas que procedam à
actualização da informação cadastral até ao dia
15 de Outubro de 2015, próxima quinta-feira.

A lista de documentação a preparar pelos
contribuintes consta do Comunicado emitido pela
AGT, o qual poderá ser obtido aqui.

Para o efeito, o contribuinte poderá dirigir-se à
repartição fiscal do domicílio ou enviar um
formulário preenchido com a respectiva
documentação suporte para o seguinte e-mail:
actualizacao.cadastro@minfin.gv.ao.

Segundo o Comunicado, o processo de
actualização cadastral é obrigatório.

Os formulários para preenchimento por parte dos
contribuintes poderá ser obtido através do
website da AGT, que poderá ser acedido aqui.
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