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11 DE JULHO, 2019

Nos termos do artigo 66.º do Código do Imposto Industrial, aprovado pela Lei n.º 19/14, 22 de
Outubro, decorre durante os meses de Julho e Agosto o prazo para a liquidação do
pagamento provisório do Imposto Industrial sobre as vendas.

Este regime aplica-se a todos os sujeitos passivos de Imposto Industrial (pessoas colectivas,
em geral) que hajam realizado vendas durante o primeiro semestre do ano 2019.

O referido pagamento deverá ser efectuado até final do mês de:
▪ Julho - para os contribuintes do Grupo B; ou
▪ Agosto - para os contribuintes do Grupo A

O imposto comprovadamente entregue em excesso nos pagamentos provisórios dos
exercícios anteriores poderá ser deduzido na liquidação provisória sobre as vendas, até ao
limite do prazo de caducidade previsto no Código Geral Tributário (5 anos).

A On.Corporate, contando com mais de 14 anos de experiência no mercado Angolano,
poderá assistir as empresas na implementação dos procedimentos que se mostrem
necessários à obtenção dos benefícios decorrentes das normas previstas em Angola,
viabilizando a optimização de resultados das empresas.
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ManagingDirector
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CONTACTO

ANGOLA | LUANDA
Avenida Samora Machel, Edifício Masuika Office Plaza,
Bloco B - 4º A, Talatona - Luanda
T +244 936 622 353
E geral@oncorporate.com

Esta comunicação é de natureza geral e
meramente informativa, não se destinando a
qualquer entidade ou situação particular, e
não substitui aconselhamento profissional
adequado ao caso concreto. A On.Corporate
não se responsabilizará por qualquer dano ou
prejuízo emergente de decisão tomada com
base na informação aqui descrita.
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