vinte mil Kwanzas;
· Transporte de passageiros;
· Locação de máquinas ou equipamentos que, pela sua natureza, dêem
lugar ao pagamento de royalties, nos termos do Código do Imposto
sobre a Aplicação de Capitais;
· Serviços de intermediação financeira e seguradora;
· Serviços de hotelaria e similares;
Criar e ·gerir
negócio – Tudo o que precisa de saber
Serviçosum
de telecomunicações.
Atualização
Outubro
de Industrial
2019 aprovado pela Lei n.º 19/14, de
Disposições legais aplicáveis:
artigo 67.ºIdo–Código
do Imposto
22 de Outubro.

O novo Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, a Lei n.º 7/19, de 24 de Abril, e a Lei n.º 17/19, de 13 de
Agosto trazem alterações que impactam com as respostas às questões 144 e 147 da obra Criar e gerir um negócio
No ano de arranque a empresa estará sujeita à liquidação provi– Tudo o que precisa de saber.
sória de Imposto Industrial?
De modo a garantir a actualidade da obra, são disponibilizados os textos que foram aditados.

143

Pág. 58

✁

No ano de início de actividade não é devido o pagamento no âmbito da
autoliquidação provisória prevista no Código do Imposto Industrial.
Disposições legais aplicáveis: artigo 66.º do Código do Imposto Industrial aprovado pela Lei n.º 19/14, de
22 de Outubro.
Vida da empresa

a taxa do
Imposto
sobre
o Valor pelo
Acrescentado
(IVA)?
Sempre Qual
que a éempresa
emita
um recibo
de quitação
efectivo recebiA taxa
de imposto
aplicável
no regime
geral de tributação
mento de
créditos
resultantes
do exercício
da actividade
comercial éou14%,
in- sendo,
necessário
ter presente
existe
um conjunto
restrito de
dustrial,contudo,
terá de suportar
um encargo
de 1%que
relativo
a Imposto
de Selo.
transmissões
de
bens
e
prestações
de
serviços
que
se
encontram
Disposições legais aplicáveis: artigos 1.º e Anexo A do Código do Imposto de Selo aprovado pelo Decreto isentas
IVA. n.º 3/14, de 21 de Outubro.
Legislativo de
Presidencial
Importa ainda referir que os contribuintes englobados no regime transitórioPredial
não liquidam
IVA(IPU)
nas facturas
que emitem
e são empresa?
alvo de uma tribuO Imposto
Urbano
vai aplicar-se
à minha
tação sobre
mais simplificada,
comde
lugar
a pagamentos
trimestrais
de imposto e
O IPU incide
os rendimentos
prédios
urbanos situados
no territem por
base estejam
uma tributação
à taxa
3%. Já
os contribuintes
que
tório deque
Angola,
quando
arrendados,
oudesobre
a sua
detenção,
no regime
de não só
sujeição
são aconsiderados
quando estão
o nãoinseridos
estejam. Assim,
a empresa
estaránão
sujeita
esta tributa-sujeitos
passivos
deste
imposto.
ção se auferir
dos
referidos
rendimentos ou se for proprietária de imóveis. Contudo,
deverá
ter
presente
a obrigatoriedade
de do
retenção
fonte
Disposições legais aplicáveis: artigos 12.º,
14.º, 19.º, n.º 1, e 60.º
Código do na
Imposto
sobre o Valor
Acrescentado,
artigos
4.º e 5.º da
n.º 7/19,
24 de Abril, e artigocom
5.º dacontabilidade
Lei n.º 17/19, de 13 de Agosto.
deste imposto,
que
se aplica
a Lei
todos
os decontribuintes
organizada, quando efectuam o pagamento das rendas.
A emissão de recibos está sujeita ao Imposto de Selo?
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Disposições58legais aplicáveis: alteração legislativa introduzida pela Lei n.º 18/11, de 21 de Abril aos
artigos 1.º e 117.º do Código do Imposto Predial Urbano aprovado pelo Diploma Legislativo n.º 4044, de
13 de Outubro.

Para efectuar o pagamento de impostos, tenho de preencher o
Documento de Cobrança?
Quando efectuar o pagamento de impostos, deverá preencher sempre um
Documento de Cobrança para cada um dos impostos a liquidar. Este documento substitui o antigo Documento de Liquidação de Impostos (DLI).
Após a sua liquidação obterá um Documento de Cobrança com certificação de pagamento que, no fundo, corresponde ao antigo Documento de
Arrecadação de Receitas (DAR).
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Quem tem a obrigação de efectuar a inscrição dos trabalhadores na Segurança Social?
A inscrição dos trabalhadores por conta de outrem no Sistema de Segurança Social é da responsabilidade da entidade empregadora.
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Disposições legais aplicáveis: artigo 8.º do Regime Jurídico de Vinculação e de Contribuição da Protecção Social Obrigatória estabelecido pelo Decreto n.º 38/08, de 19 de Junho.

Posso efectuar a inscrição de trabalhadores que ainda não tenham número de beneficiário da Segurança Social?
No caso de o trabalhador ainda não ter número de beneficiário, este ser-lhe-á atribuído com a concretização do registo.
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ABC

Disposições legais aplicáveis: artigo 10.º do Regime Jurídico de Vinculação e de Contribuição da Protec-
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