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A Lei n.º 27/22, de 22 de Agosto, vem alterar a Lei n.º 19/14, de 22 de Outubro, Código do Imposto Industrial.

Regime Especial de Tributação de Serviços Acidentais
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É dada uma nova redacção ao número 1 do artigo 73.º.

✁

126 Imposto Industrial e Legislação Conexa

ao imposto liquidado e pago nos termos do presente artigo, não podem conter a 
liquidação ou arrecadação de qualquer outro imposto, tão-pouco o Imposto Indus-
trial liquidado ao abrigo de outro regime de liquidação e pagamento.

CAPÍTULO VII  
Regime Especial de Tributação de Serviços Acidentais

Artigo 71.º Sujeição 
1. As pessoas colectivas sem sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável 
em Angola, que de forma acidental exerçam actividades de prestação de serviços 
de qualquer natureza, em território angolano ou efectuadas a favor de entidades 
com sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável em Angola, independen-
temente do local da sua prestação, estão sujeitas a Imposto Industrial nos termos 
deste regime especial.
2. Consideram-se também sujeitas a este regime, as transacções efectuadas 
entre entidades relacionadas, como definidas nos termos do Estatuto dos Grandes 
Contribuintes.
3. Não constituem prestações de serviços sujeitas a este regime especial de tri-
butação as seguintes:

a) Actividade educativa, conforme definida na Lei de Bases do Sistema de Edu-
cação e Ensino, serviços prestados por jardins-de-infância, berçários e es-
tabelecimentos similares; [Redacção introduzida pela Lei n.º 26/20, de 20 de Julho.]

b) Serviços de assistência médico-sanitária e operações conexas efectuadas 
por clínicas, hospitais e similares;

c) [Revogado pela Lei n.º 26/20, de 20 de Julho.]

d) Os transportes de passageiros;
e) Locação de máquinas ou equipamentos que, pela sua natureza dêem lugar 

ao pagamento de royalties, nos termos do Código do Imposto sobre a Aplica-
ção de Capitais.

Artigo 72.º Matéria colectável nos serviços acidentais
A matéria colectável no âmbito deste regime de tributação é constituída pelo valor 
global do serviço prestado.

Artigo 73.º Taxa e pagamento 
1. Sobre a matéria colectável, apurada nos termos do artigo anterior, incide o im-
posto à taxa de 6.5%. [Redacção introduzida pela Lei n.º 27/22, de 22 de Agosto.]

2. A liquidação do imposto é da responsabilidade da pessoa colectiva com sede, 
estabelecimento estável ou direcção efectiva em Angola que procede ao paga-
mento do serviço contratado.
3. A entidade contratante ou pagadora realiza a retenção na fonte no acto do pa-
gamento, devendo entregar o imposto retido, até ao final do mês seguinte àquele 
a que respeite o pagamento.
4. No acto de entrega do imposto retido deve ser apresentado em duplicado, um 
mapa, que é carimbado e assinado pela repartição fiscal, contendo o seguinte:

a) Designação social do fornecedor do serviço;
b) Descrição do serviço;
c) Valor da factura;
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