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ALTERAÇÕES FISCAIS 2020 - CÓDIGO GERAL TRIBUTÁRIO

A 9 de Julho foi publicada a Lei n.º 21/20 que altera Código Geral Tributário, bem como, revoga toda a legislação que contrarie o

disposto no presente Diploma.

Entre as medidas que entraram em vigor no passado dia 9 de Julho, destacamos as seguintes:

1. O direito a informações vinculativas deixa de estar contemplado na lista de garantias gerais do contribuinte.

2. Consideram-se residentes fiscais em Angola todas as pessoas singulares que, em cada ano, permanecerem em território angolano

por mais de 90 dias, seguidos ou interpolados.

3. Introdução de uma norma geral anti-abuso.

4. Sempre que os sujeitos passivos cumpram com a obrigação de declaração do tributo, são apenas devidos juros compensatórios

pelo prazo máximo de 24 meses, sendo reduzidos em 30% do seu montante, se a dívida for espontaneamente paga dentro do

período de 15 dias.

5. O pagamento de tributos em numerário ou por cheque visado só pode ser efetuado até ao limite de Kz. 350 000,00.

6. A extinção da obrigação tributária mediante compensação é extensiva aos tributos aduaneiros, podendo as dívidas ou créditos

aduaneiros serem compensados com outros tributos.

7. O prazo para o exercício do direito de audição prévia é ampliado para 30 dias, ao invés dos anteriores 15 dias.

8. O prazo para o exercício da reclamação administrativa é ampliado para 30 dias, ao invés dos anteriores 15 dias. As reclamações

são decididas no prazo máximo de 60 dias.

9. O recurso hierárquico da decisão final do procedimento é dirigido ao órgão máximo da Administração Tributária e interposto,

perante o autor do ato recorrido, nos 30 (trinta) dias posteriores à notificação da decisão, devendo ser decidido no prazo de 60 dias.

10. Redução de 50% do montante aplicável às multas pagas espontaneamente pelo infrator, desde que a infração não constitua

crime tributário, nem esteja o infrator em situação de reincidência.

11. Quando o infrator for cumpridor das suas obrigações declarativas, reduz-se 20% do montante aplicável, a multas liquidadas no

procedimento de inspeção tributária, desde que não constitua crime, nem esteja o infrator em situação de reincidência.

http://oncorporate.com/wp-content/uploads/2020/07/Lei-que-Altera-o-CGT_2020.pdf
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