Disposições legais aplicáveis: Lei n.º 8/19, de 24 de Abril.
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Quais os bens e produtos abrangidos pelo IEC?
De entre os bens abarcados pelo IEC destacam-se os seguintes:

. Bebidas alcoólicas;
. Bebidas adicionadas de açúcar e outros edulcorantes;
. Tabaco e os seus derivados;
IVA – Tudo o que precisa de saber
. Fogo-de-artificio;
Actualização
de 2020
. Artefactos
de joalharia eI –
deSetembro
ouriversaria;
. Automóveis, aeronaves e as embarcações de recreio;
A nova Lei n.º 31/20, de .11
de Agosto, trouxe alterações ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado que
Pneumáticos;
IVA – Tudo
o que precisa saber
impactam com as respostas
às questões 11, 24 e 53 da obra IVA – Tudo o que precisa de saber.
. Sacos
de plástico e palhinhas;
De modo a garantir a actualidade da obra, são disponibilizados os textos que foram aditados.
. Armas de fogo;
cadastrada
grande
. Objectos como
de arte,
e; contribuinte, tornando-se, por isso, irrelevante
para
este
efeito
aferir
o seu volume de negócios.
. Produtos derivados
de petróleo.
Pág. 14
Tal só passará a ser tido em conta se, numa futura publicação da lista de

Disposições
legaisclassificadas
aplicáveis: artigo
1.º dograndes
Código do Imposto
Especial de
Consumo
(CIEC)já não
empresas
como
contribuintes,
esta
empresa

✁

Pág. 24

constar, deixando, assim, de ser classificada como grande contribuinte.

11

Qual a taxa de tributação do IEC?
As taxas legais
aplicáveis
variam
acordo
os24bens
causa,
podendo
Disposições
aplicáveis:
artigos 3.ºde
e 4.º
da Lei n.ºcom
7/19, de
de Abril,em
artigo
3.º da Lei
n.° 17/19,
oscilar
entreartigo
2% e60.º
30%.
de
13 de Agosto,
do CIVA e artigo 5.º da Lei das MPME.

34
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Sobre
o que incide o IVA?
11 de Agosto.
A incidência objectiva ou real do IVA é sobre as transmissões de bens e a
prestação
de serviços a título
onerosodirecto
que sejam
em território
O IVA é considerado
um imposto
ourealizadas
indirecto?
nacional,
bemdirectos
como assão
importações
de incidem
bens. sobre o rendimento, seja
Os impostos
aqueles que
de pessoas colectivas (empresas) ou de pessoas singulares. Os impostos
Disposições legais aplicáveis: artigo 3.º do CIVA.
indirectos são os que incidem sobre o consumo ou a despesa, fazendo-se
sentir indirectamente através do preço cobrado pelos bens e serviços.
Quais as isenções existentes nas operações internas?
Assim, o IVA enquadra-se na categoria de imposto indirecto.
A isenção de IVA estende-se às seguintes transmissões de bens e prestações
de serviços:

✁

35

Disposições legais aplicáveis: Anexo I da Lei n.° 8/19, de 24 de Abril e artigo 3.° da Lei n.° 31/20, de

Exemplo
. Livros,
incluindo
os de formato
Como
exemplos
de impostos
directosdigital;
temos o Imposto Industrial que recai
. Medicamentos
sobre
as empresasdestinados
ou o Impostounicamente
sobre Rendimentos
do Trabalho (IRT)
que
a fins terapêuticos
e profiláctributa
ticos;as pessoas singulares.
Relativamente
impostos
indirectos,
são exemplos,
emportadores
Angola, o IVA
o
. Cadeiras dearodas
e veículos
semelhantes
para
deedefiImposto
de
Selo.
ciência, bem como aparelhos destinados a ser utilizados por invisuais

ou a corrigir a audição;
. Transporte colectivo de passageiros;
14 . Transmissão e locação de quaisquer bens imóveis;
. Seguros de saúde;
. Prestação de serviços de seguros e resseguros de vida;
. Um conjunto específico de produtos petrolíferos onde se incluem, entre
outros, a gasolina, o gasóleo, os óleos lubrificantes e o gás de petróleo;
PLATQPSIVA_TEXTO_P01_88_08613_10.indd 14
04/09/2020
. Prestação de serviços de ensino;
. Prestação de serviços médico-sanitários;
. Transporte de doentes ou feridos em ambulâncias;
. Equipamento médicos para o exercício da actividade;
. Intermediação financeira, excepto a que der lugar ao pagamento de
uma taxa ou contraprestação, específica e predeterminada pela sua
realização.

15:21

Disposições legais aplicáveis: artigo 12.°, Anexos II e III do CIVA, artigo 3.° da Lei n.° 20/20, de 9 de
Julho, e artigo 5.° da Lei n.° 31/20, de 11 de Agosto.
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53

✁

53
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✁
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Qual a taxa do IVA?
A taxa de imposto aplicável no regime geral é de 14%.
Contudo, há três outras taxas reduzidas distintas que se aplicam nas
seguintes situações:

. Taxa
reduzida
de 5%: na importação e transmissão dos bens constanQual
a taxa
do IVA?
1
tesdedaimposto
tabela do
Anexono
I do
CIVAgeral
, assim
A taxa
aplicável
regime
é de como
14%. na importação de
insumos
agrícolas
constantes
do
Anexo
I
da
Lei
Contudo, há três outras taxas reduzidas distintas n.o
que31/20;
se aplicam nas
.
Taxa reduzida
seguintes
situações:de 2%: na importação de mercadorias e transmissão
bens a título oneroso na Província de Cabinda, independentemente
. de
Taxa reduzida2 de 5%: na importação e transmissão dos bens constanda sua origem ;
tes da tabela do Anexo I do CIVA1, assim como na importação de
. Taxa
reduzida de 1%: na importação e transmissão de bens alimentares
insumos agrícolas constantes do Anexo I da Lei n.o 31/20;
título oneroso na Província de Cabinda.
. aTaxa
reduzida de 2%: na importação de mercadorias e transmissão
Disposições
legaisaaplicáveis:
artigo 19.°,na
n.°Província
1 e Anexo I do
artigos 2.°
e 4.° da Lei n.° 22/19, de
de bens
título oneroso
deCIVA,
Cabinda,
independentemente
2 e Anexo I da Lei n.° 31/20, 11 de Agosto.
20 de Setembro,
e
artigo
5.°
da sua origem ;
. Taxa reduzida de 1%: na importação e transmissão de bens alimentares
Qualaatítulo
taxaoneroso
de imposto
que sede
considera
na Província
Cabinda. aplicável num determinado momento?
Disposições legais aplicáveis: artigo 19.°, n.° 1 e Anexo I do CIVA, artigos 2.° e 4.° da Lei n.° 22/19, de
Considera-se
como aplicável a taxa de imposto que estiver em vigor no
20 de Setembro, e artigo 5.° e Anexo I da Lei n.° 31/20, 11 de Agosto.
momento em que o imposto se torna exigível.
Disposições
legais aplicáveis:
artigo 19.º,
n.º se
2 doconsidera
CIVA.
Qual a taxa
de imposto
que

aplicável num determinado momento?
1Considera-se como aplicável a taxa de imposto que estiver em vigor no
Onde se inclui leite não concentrado e leite em pó, feijão, arroz, farinha de trigo, farinha de milho,
farinha de mandioca,
de cana
e sabão em barra de peso igual ou superior a
momento
em queóleo
o alimentar,
impostoaçucares
se torna
exigível.
1 Kg.
Disposições
legais aplicáveis:
artigoa19.º,
n.º 2 automóveis
do CIVA. ligeiros de passageiros, bebidas alcoólicas,
Esta taxa reduzida
não é aplicável
veículos
tabaco, artefactos de joalharia e ourivesaria, artigos de relojoaria e armas de caça.

2

1

Onde se inclui leite não concentrado e leite em pó, feijão, arroz, farinha de trigo, farinha de milho,

32farinha de mandioca, óleo alimentar, açucares de cana e sabão em barra de peso igual ou superior a
2

1 Kg.
Esta taxa reduzida não é aplicável a veículos automóveis ligeiros de passageiros, bebidas alcoólicas,
tabaco, artefactos de joalharia e ourivesaria, artigos de relojoaria e armas de caça.
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