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ALERTA FISCAL | ANGOLA
22 de setembro de 2020

REGIME JURÍDICO DA COMUNICAÇÃO E TRAMITAÇÃO ELETRÓNICA DOS PROCEDIMENTOS TRIBUTÁRIOS (RJCTEPT)

No passado dia 16 de Setembro de 2020 a Administração Geral Tributária emitiu um comunicado com vista a informar os

contribuintes relativamente à aplicação do Regime Jurídico da Comunicação e Tramitação Eletrónica dos Procedimentos Tributários

aprovado pelo Decreto Presidencial 232/19 de 22 de Julho. Assim, a partir do próximo dia 1 de Outubro de 2020 as notificações

dos atos tributários passam a ser submetidas por transmissão eletrónica de dados através do portal do Contribuinte.

Estarão sujeitos a este regime, a partir do próximo dia 1 de Outubro os sujeitos passivos que:

a) Se encontrem inscritos na Repartição Fiscal dos Grandes Contribuintes;

b) Contribuintes que no âmbito da sua atividade comercial, industrial ou prestação de serviços possuam um volume anual de

negócios ou operações de importação de mercadorias com valores superiores a Akz. 50.000.000, apurados com base na

declaração de rendimentos relativa ao exercício fiscal do ano anterior;

c) Os representantes fiscais de entidades não residentes, a partir do momento da entrega da declaração de nomeação de

representante fiscal.

É obrigatória a atualização do cadastro dos contribuintes referidos em cima.

No caso dos grupos de sociedades que optem pelo regime de tributação de grupos de sociedades todas as sociedades integradas no

grupo serão sujeitas ao RJCTEPT, independentemente de estarem inscritas na Repartição Fiscal dos Grandes Contribuintes.

Para os sujeitos passivos que não cumpram os critérios descritos anteriormente, a adesão ao regime de comunicação de atos

tributários é voluntária e depende da iniciativa da contribuinte manifestada através da atualização do cadastro junto do Portal do

Contribuinte.

Passa a ser responsabilidade do contribuinte aceder periodicamente ao Portal do Contribuinte e consultar os atos tributários de que

seja destinatário, considerando-se o mesmo notificado na data de consulta do portal ou, se tal não acontecer, decorridos 10 (dez)

dias da disponibilização do ato tributário nesse portal.

Os contribuintes sujeitos a este Regime estão obrigados a proceder à entrega eletrónica das declarações fiscais, mapas e

formulários, bem como, de todos os documentos de suporte nos prazos previstos na legislação aplicável.

A On.Corporate com vasta experiência no mercado Angolano manifesta total disponibilidade para prestar quaisquer esclarecimentos

adicionais ao exposto ou esclarecer qualquer dúvida ou questão relacionados com o presente tema.

http://oncorporate.com/wp-content/uploads/2020/09/2020.9.09.16-Comunicado-Notificaçoes-Electrónicas.pdf
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