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ALTERAÇÕES FISCAIS 2020 - CÓDIGO DO IMPOSTO INDUSTRIAL

No passado dia 20 de Julho foi publicada a Lei n.º 26/20, de 20 de Julho, que altera o Código do Imposto Industrial aprovado pela

Lei n.º 19/14, de 22 de Outubro.

Entre as medidas presentes no diploma salientamos as seguintes:

1. O Código de Imposto Industrial passa a compreender o regime geral e o regime simplificado de tributação (são eliminados os

grupos de tributação A e Grupo B);

2. Os contribuintes são automaticamente incluídos no regime geral (anteriormente automaticamente incluídos no Grupo B), salvo se

preencherem os requisitos para inclusão no regime simplificado;

3. Redução da taxa geral de tributação de 30% para 25%;

4. Tratando-se de rendimentos provenientes de atividades exclusivamente de explorações agrícolas, aquícolas, apícolas, avícolas,

pecuárias, piscatórias e silvícolas, exceto a exploração da madeira, aplica-se a taxa única de 10% (antes 15%);

5. Tratando-se de rendimentos provenientes de atividades do setor bancário e seguros, operadoras de telecomunicações e empresas

petrolíferas angolanas aplica-se a taxa única de 35%;

6. A taxa de retenção na fonte aplicável a serviços prestados por entidades não residentes sobe de 6,5% para 15%;

7. Aumento do prazo de reporte de prejuízos fiscais de 3 para 5 anos;

8. As variações cambiais favoráveis e desfavoráveis irão apenas concorrer para a determinação do resultado tributável quando

realizadas (excluem-se as não realizadas);

9. Os custos com imposto predial, imposto sobre os rendimentos do trabalho, imposto industrial e imposto sobre a aplicação de

capitais não serão fiscalmente dedutíveis;

10. É elevado de Akz. 7 000 000 para Akz. 20 000 000, o limite a partir do qual as amortizações de viaturas ligeiras de passageiros

ou mistas deixam de ser dedutíveis para efeitos fiscais, exceto tratando-se de viaturas afetas à exploração de serviços públicos de

transporte ou se destinadas a aluguer no âmbito da atividade normal da empresa;

11. Os contribuintes que disponham de contabilidade devem comunicar à Administração Geral Tributária os elementos de

identificação do seu contabilista ou perito contabilista 30 dias após a entrega da declaração de início de atividade ou sempre que

houver alterações;

12. A multa pelo atraso na entrega do Imposto Industrial passa de 35% para 25%.

Esta lei entra em vigor 30 dias após a data da sua publicação, ou seja, no dia 19 de Agosto de 2020.

http://oncorporate.com/wp-content/uploads/2020/07/Lei-26.20-de-20-de-Julho-Código-do-Imposto-Industrial.pdf
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