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No passado dia 2 de Outubro de 2017 foi publicado o Decreto Executivo n.º 456/17 que
aprovou os novos modelos de impressos e formulários legais adaptados à nova realidade do
procedimento e processo tributário, que entrou em vigor em 2015.

Assim sendo, a partir da presente data encontram-se à disposição dos Contribuintes os novos
modelos de impressos e formulários legais, dos quais destacamos a nomeação de
representante fiscal de não residente, a declaração anual de Imposto Industrial - Modelo 1 do
regime geral e do sector financeiro, mapas das reintegrações e amortizações e o Modelo 5
para o regime de tributação dos grupos de sociedade.

No que respeita ao Imposto sobre os Rendimentos de Trabalho foram aprovadas as
declarações anuais - Modelo 1 e Modelo 2, bem como o Modelo 3, referente à declaração de
cessação de actividade.

Também relativamente ao Imposto sobre a Aplicação de Capitais, Imposto do Selo e Imposto
de Consumo o Decreto supriu a lacuna e aprovou os modelos anuais de declaração de
liquidação dos referidos impostos.

Os tão esperados impressos e formulários, desde a entrada em vigor da nova lei Fiscal em
2015, para além do suporte físico poderão ser disponibilizados em formato digital.

A On.Corporate, contando com mais de 12 anos de experiência no mercado Angolano,
poderá auxiliar os Contribuintes na interpretação, preenchimento e entrega dos referidos
documentos junto da Administração Geral Tributária, dando assim cumprimento às normas
previstas na Legislação Angolana.
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Esta comunicação é de natureza geral e
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adequado ao caso concreto. A On.Corporate
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