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Lei do Imposto Especial de Consumo 

Foi recentemente publicada a Lei n.º 16/21, de 19 de Julho, a qual aprova a Lei do Imposto Especial de Consumo 
(adiante abreviadamente designado por LIEC). A LIEC vem revogar o anterior Código do Imposto Especial de 
Consumo, o qual se encontrava regulado pela Lei n.º 8/19, de 24 de Abril e pela Lei n.º 18/19, de 13 de Agosto. 

Tal como acontecia na vigência do anterior Código, o IEC (Imposto Especial de Consumo) incide sobre os bens 
produzidos em Angola e também sobre os bens importados, desde que constantes da Tabela anexa, a qual 
estabelece as taxas aplicáveis. Em matéria de incidência subjetiva, a LIEC mantém a estrutura anteriormente em 
vigor, embora simplificando o elenco, e assim considerando como sujeitos passivos os contribuintes que: 

i. Pratiquem operações de produção; 
ii. Procedam à importação de bens; 
iii. Procedam à arrematação ou venda de bens em hasta pública; 
iv. Em situação regular ou irregular, que introduzam no consumo produtos sujeitos a Imposto Especial de 

Consumo; 
v. Se encontrem na posse de bens sujeitos a IEC que não tenham sido objecto de tributação. 

O encargo do imposto continua a ser suportado pelo adquirente dos bens sujeitos a IEC. No mesmo sentido, os factos 
geradores do imposto mantêm-se os mesmos: 

a) A produção de bens; 

b) A importação de mercadoria; 

c) A arrematação ou venda em hasta pública. 

Quanto às isenções, além das já existentes, prevê-se a isenção dos veículos eléctricos. 

O valor tributável é que resulta da seguinte tabela: 

Facto Tributário Valor Tributável 

Bens produzidos em Angola Valor da transacção 

Bens importados Valor aduaneiro 

Arrematações Valor da arrematação 

Derivados de Petróleo Custo de produção 

Restantes casos Valor de mercado 

Em matéria das taxas de imposto aplicáveis, verifica-se uma alteração relativamente aos seguintes produtos (todos 
os demais mantêm a taxa anteriormente aplicável): 

i. Águas: 3% (anteriormente tributadas a 19%); 
ii. Bebidas alcoólicas: 4% ou 8%, conforme o produto (anteriormente tributadas a 25%); 
iii. Álcool etílico: 15% (anteriormente tributado a 25%); 
iv. Joelharia: 15% (anteriormente tributada a 19%); 
v. Veículos automóveis: 5% (anteriormente tributados a 2%); 
vi. Aeronaves e embarcações de recreio: 20% (anteriormente tributadas a 19%); 
vii. Armas de fogo: 50% (anteriormente tributadas a 19%); 
viii. Objectos de arte: 5% (anteriormente tributadas a 19%). 

Por fim, cumpre assinalar as penalidades introduzidas pela LIEC: 

a) AKZ. 300.000,00 pela falta ou atraso na submissão electrónica exigível; 

b) AKZ. 300.000,00 pela falta de comunicação á Administração Geral Tributária das perdas resultantes de caso 
fortuito ou de força maior; 

c) 25% do valor do imposto devido pela não aposição dos selos; e 

d) AKZ. 200.000,00 pela não selagem dos produtos no prazo fixado pela Administração Geral Tributária (por cada 
mês de atraso). 

Clarifica-se ainda que a incidência de qualquer outro imposto indirecto (como seja, por exemplo, o IVA) não obsta à 
tributação em sede de IEC. 

Este diploma entra em vigor no dia 18 de Agosto de 2021. 

A On.Corporate manifesta total disponibilidade para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais ao exposto ou esclarecer 

qualquer dúvida ou questão relacionados com o presente tema. 
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Law Of The Excise Duty  

(also known as Special Consumption Tax) 

Law no. 16/21, of July 19th, was recently publicized, approving the Law of Excise Duty (hereinafter referred to as 
LIEC). LIEC revokes the former Code of the Excise Duty, which was regulated by Law no. 8/19, of April 2th, and 
by Law no. 18/19, of August 13th. 

As per the previous legal framework, IEC (Excise Duty) lies on goods manufactured in Angola and also on imported 
goods, provided that listed in the attached Table, which establishes the applicable tax rates. Concerning subjective 
incidence, LIEC retains the structure previously in force, despite promoting a slight simplification, therefore 
deeming as taxable persons the following taxpayers that: 

i. Perform operations of manufacturing; 
ii. Perform the import of goods; 
iii. Perform public sales; 
iv. In legal or illegal situation, introducing any goods subject to IEC into consumption; 
v. Hold any goods subject to IEC that have not yet been subject to taxation. 

The tax burden is still supported by the acquirer of the goods subject to IEC. Conversely, the taxable operations 
remain unchanged: 

a) Manufacturing of goods; 

b) Import of goods; 

c) Public sale of goods. 

As to the exemptions, in addition to those already in force, it is added the exemption of electric vehicles. 

The taxable amount is calculated in accordance with the following table: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In matter of applicable tax rates, there are changes concerning the following products (all remaining products hold 
on to the previous tax rates): 

i. Waters: 3% (previously taxed at 19%); 
ii. Alcoholic beverages: 4% or 8%, depending on the product (previously taxed at 25%); 
iii. Ethyl alcohol: 15% (previously taxed at 25%); 
iv. Jewellery: 15% (previously taxed at 19%); 
v. Automobiles: 5% (previously taxed at 2%); 
vi. Aeroplanes and pleasure crafts: 20% (previously taxed at 19%); 
vii. Fire guns: 50% (previously taxed at 19%); 
viii. Art: 5% (previously taxed at 19%). 

Finally, it is relevant to point out the penalties brought by LIEC: 

a) AKZ. 300.000,00 for the lack of submission or late submission of the electronic declaration; 

b) AKZ. 300.000,00 for failing to communicate losses resulting from fortuitous event or force majeure to the Tax 
Administration; 

c) 25% of the tax payable, for the lack of stamps; 

d) AKZ. 200.000,00 for failing to stamp the goods within the deadline determined by the Tax Administration (for 
each month of delay). 

We also clarify that the subjection to any other indirect tax (such as, for example, VAT) does not prevent the 
taxation due according to the LIEC. 

This Law enters in force on August 18th, 2021. 

On.Corporate expresses its total availability to provide any additional information to the above or clarify and doubts or questions 
related to this topic. 

Taxable Event Taxable Amount 

Goods manufactured in Angola Price of sale 

Imported Goods Customs Value 

Public Sales Price of sale 

Petroleum Derivatives Cost of production 

Remaining Cases Market value 
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