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Nota Introdutória

A On.Corporate volta a apresentar o Calendário Fiscal para 2019, respeitando o compromisso

de assegurar aos seus clientes, e ao mercado em geral, um apoio continuado na área da

consultoria Fiscal em Angola.

A presente publicação pretende transmitir, de forma sistematizada, informação genérica

sobre as principais obrigações fiscais e parafiscais em Angola.

Pagar impostos é inevitável e imprescindível, qualquer decisão de gestão deve ser escrutinada

de forma criteriosa e em função da realidade fiscal que, de momento, se revela cada vez mais

exigente e complexa obrigando as empresas a rever e a ajustar os seus processos.

Para ajudar neste escrutínio disponibilizamos gratuitamente, para todas as organizações, o

presente Calendário Fiscal que acreditamos ser uma ferramenta simples, útil e contribua para

uma maior eficiência administrativa e fiscal.

Importa salientar que esta publicação possui um carácter meramente informativo, tendo sido

preparada por uma equipa de profissionais com base na informação disponível na presente

data, estando o seu conteúdo sujeito a eventuais alterações legislativas.

Neste contexto, na medida em que esta publicação constitui uma síntese de informações que

podem sofrer modificações por força de alterações legislativas, entretanto havidas, e

nomeadamente face à inerente complexidade dos assuntos abordados, a mesma não pode

deixar de ser considerada como uma publicação genérica e de consulta preliminar, não

dispensando a obtenção de aconselhamento profissional específico, previamente à tomada de

decisões nesta matéria.

Assim, o Departamento de Fiscalidade da OnCorporate reitera a sua disponibilidade para vos

apoiar no estudo e análise de quaisquer assuntos ou questões de natureza fiscal,

designadamente na reparação ou revisão das obrigações fiscais em conformidade com a

legislação em vigor, realização de due diligences, apoio na execução de procedimentos

administrativos de contencioso fiscal, e na obtenção de benefícios fiscais.

Até breve,

Luis Ferreira / Paulo Chegado

General Management



DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Apresentação da Declaração Modelo 5 de opção pelo regime de tributação de Grupos de Sociedades 28

Apresentação da Declaração Anual de Rendimentos (Modelo 1) relativo ao exercício anterior e pagamento do 

imposto Industrial definitivo
31

Entrega do Dossier de Preços de Transferência para Grandes Contribuintes 28

Pagamento do Imposto Industrial provisório 30

Exercício da opção pela inclusão no Grupo A de tributação, mediante requerimento dirigido ao Chefe da 

Repartição Fiscal onde o contribuinte se encontra registado
28

Apresentação da Declaração Anual de Rendimentos. Modelo 1 - Contribuintes com contabilidade organizada 

Modelo 2 - Contribuintes sem contabilidade organizada e pagamento do imposto definitivo
30

Pagamento do Imposto provisório 31

Grupo A e B Pagamento das Retenções relativas às prestações de serviços  pagos durante o mês anterior 31 28 29 30 31 28 31 30 30 31 29 31

Secção A e B Entrega da Declaração Anual de rendimentos (Declaração Modelo 1) recebidos, pagos ou postos à disposição 31

Secçao A e B Pagamento do imposto devido por operações realizadas no mês anterior 31 28 29 30 31 28 31 30 30 31 29 31

Grupo A, B e C Entrega da  Declaração Anual Modelo 2 (retenções ocorridas durante o exercício anterior) 28

Pagamento anual do imposto devido por titulares de rendimentos não sujeitos a retenção na fonte 

(autoliquidação)
28

Apresentação da Declaração Anual de Modelo 1 pelo titular dos rendimentos dos residentes em Angola, 

discriminando todas as remunerações auferidas no ano fiscal anterior
29

Grupo C Pagamento do imposto relativo aos  rendimentos auferidos no ano anterior (autoliquidação) 28

Grupo A B e C
Pagamento do imposto retido na fonte e entrega da folha do processamento de salário (Grupo A), referente ao 

mês anterior
31 28 29 30 31 28 31 30 30 31 29 31

Imposto Consumo Apresentação de Declaração com volume de operações do mês anterior e pagamento do imposto devido 31 28 29 30 31 28 31 30 30 31 29 31

Pagamento do imposto relativo às operações do mês anterior 31 28 29 30 31 28 31 30 30 31 29 31

Apresentação de Declaração Anual com relação do imposto liquidado no ano anterior 29

Pagamento da primeira prestação do imposto referente ao exercício anterior 31

Pagamento da segunda prestação do imposto referente ao exercício anterior 31

Entrega do imposto retido nas rendas pagas no mês anterior (arrendatários com contabilidade organizada). 31 28 29 30 31 28 31 30 30 31 29 31

Declaração Modelo 1 e o pagamento da primeira prestação (quando não tenha havido retenção na fonte). 31

Pagamento da segunda prestação do imposto 31

SISA Adquirentes
Pagamento do imposto pela aquisição de bens imóveis, direitos reais sobre bens imóveis ou situações 

equiparadas

Imp. Sucessões

e Doações
Beneficiários Pagamento do imposto devido por operações realizadas no mês anterior

Taxa de 

Circulação
Propietários Pagamento da Taxa de Circulação e Fiscalização de Trânsito da Campanha para viaturas e motociclos

Dependentes Entrega da folha de remunerações e guia de pagamento pela entidade empregadora 10 8 8 10 10 10 10 9 10 10 8 10

Independentes Entrega de folha de remunerações pelo próprio contribuinte 10 8 8 10 10 10 10 9 10 10 8 10

RENT Empregadores Submissão online através da plataforma informática correspondente 30

Lei das Sociedades 

Comerciais
Secção B

Apresentação do Relatório de Gestão, contas do exercício e os demais documentos de prestação de contas 

relativos ao exercício de 2018
30

Após validação da Repartição Fiscal do valor a pagar

Até 30 (trinta) dias após a realização das operações  

Data depende de Despacho do Ministro das Finanças

Segurança Social

Observações: Locais  de entrega: Repartição Fisca l  ou Porta l  do Contribuinte | Locais  de Pagamento: Dependência  Bancária  ou Plataforma Electrónica  /  Os  prazos  anteriormente indicados  são referentes  ao pagamento efectuado sem recorrer aos  meios  

digi ta is .

Imposto sobre o 

Rendimento do 

Trabalho

Grupo B

Imposto do Selo

Imposto Predial 

Urbano

Património

Rendas

Imposto de 

Capitais

2019

OBRIGAÇÃO
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 Industrial

Grupo A

Grupo B



Missão e valores

A On.Corporate assume-se como um parceiro de negócios dos seus clientes, proporcionando-

lhes uma abordagem global do respetivo core business, de forma rigorosa, direta, prática,

transparente e personalizada.

On.Corporate integra na sua estrutura, em cada mercado onde actua, uma equipa qualificada,

em constante formação e com forte experiência na prestação de serviços a grandes empresas

internacionais dos mais diversos sectores de atividade, nomeadamente Oil & Gas, Shipping e

Aviação, Comércio Internacional, Financeiro, Construção e Tecnologias da Informação.

Transparência, Confiança, Confidencialidade, Criação de Valor Acrescentado e Pro-atividade

são atributos dos quais a On.Corporate se orgulha e constituem a base da sua relação com os

clientes.

Atualmente estamos presentes em Lisboa, Funchal, Luanda e Maputo.

Contabilidade

A recolha e análise permanentes de informação financeira permite adoptar soluções

preventivas, implementar um controlo de gestão eficiente e, simultaneamente, desenvolver

estratégias de acordo com as tendências dos mercados.

Os serviços prestados em outsourcing nesta área incluem:

- Contabilidade geral e analítica em ambiente multi-moeda;

- Reporting Financeiro;

- Revisão da Contabilidade efectuada pelos clientes;

- Apoio e supervisão dos serviços de contabilidade do cliente;

- Cumprimento de obrigações declarativas.

Consultoria

Consequência da crescente globalização dos mercados, existe uma cada vez maior

complexidade das regras e legislação, nomeadamente em termos fiscais. As empresas vêem-

se hoje confrontadas com diferentes desafios, seja no seu próprio país, seja em jurisdições

distintas com as quais mantenham relações comerciais.

Assim, é cada vez mais importante a adopção de novas abordagens que permitam uma

adequada estratégia fiscal no âmbito das operações dos clientes.

A On.CORPORATE coloca ao dispor dos seus clientes um alargado leque de serviços de

consultoria, quer financeira, quer fiscal, dos quais se destacam:

- Apoio em processos de investimento externo;

- Elaboração de estudos de viabilidade económica e financeira;

- Auditorias financeiras e fiscais;

- Assessoria fiscal regular no âmbito dos vários impostos em vigor;

- Acompanhamento e assistência em inspecções fiscais e laborais;

- Preparação, revisão e preenchimento de Declarações Fiscais;

- Planeamento fiscal de estruturas e/ou operações;

- Preparação Dossiers de Preços de Transferência.
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Recursos Humanos

Uma gestão eficiente do capital humano nas empresas contribui para uma melhor

organização, desenvolvimento de competências, motivação, focalização na estratégia de

negócio e, consequentemente, obtenção de ganhos competitivos para todos os agentes

económicos envolvidos.

A On.Corporate está organizada de forma a assegurar a gestão total do seu Departamento de

Recursos Humanos, independentemente da respectiva dimensão:

- Processamento salarial;

- Cumprimento de obrigações declarativas e de pagamento;

- Gestão administrativa de RH;

- Recrutamento e Selecção;

- Auditorias Laborais.

Industria Petrolífera

Tratando-se de uma indústria específica e com regras muito próprias, a On.Corporate presta

os seguintes serviços de assessoria às empresas que actuam nesta área:

- Apoio na preparação da contabilidade e obrigações de reporting;

- Preparação de declarações fiscais;

- Acompanhamento e preparação das auditorias fiscais levadas a cabo

pelo Ministério das Finanças;

- Acompanhamento na representação da sociedade investidora na

- Comissão de Fixação do Rendimento Líquido Tributável do Imposto de

Rendimento sobre os Petróleos.
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Gestão Administrativa e de Tesouraria

O funcionamento eficiente das empresas, bem como a manutenção de um bom

relacionamento com clientes, fornecedores e outras entidades, depende de uma gestão

administrativa rigorosa, fluida e eficaz.

Considerando esta realidade, a On.Corporate presta aos seus clientes os seguintes serviços:

- Facturação;

- Gestão de Tesouraria;

- Apoio administrativo.

On.Corporate Academy

O capital humano é um factor fundamental para o sucesso das organizações numa economia

global e em constante transformação.

A On.Corporate oferece serviços de formação técnica nas suas áreas de competência,

nomeadamente Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscalidade, ajustando o seu conteúdo às

necessidades específicas de cada cliente.

As formações são ministradas por formadores certificados, com competência pedagógica e

especializados nas respectivas áreas.
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