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ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO PARA 2022 - Principais 
Alterações Fiscais 

No dia 30 de Dezembro de 2021 foi publicado a Lei nº 32/21 que aprova o Orçamento Geral do 
Estado para o exercício económico de 2022 (OGE 22), cujas alterações mais relevantes em 
matéria fiscal destacamos de seguida: 

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA) 

• Redução para 7% da taxa de IVA referente ás prestações de serviços de hotelaria e 
restauração, desde que cumpridos alguns requisitos em termos da situação fiscal desses 
sujeitos passivos; 

• Aplicação de taxas reduzidas de 5% e 7% para os produtos constantes no Anexo I ao OGE 22, 
onde se incluem, entre outros, produtos alimentares; 

• Manutenção do Regime Simplificado de IVA, tal como já existia, para os sujeitos passivos que, 
durante o exercício de 2021, tenham tido um volume de negócios ou operações de importação 
igual ou inferior a AKZ. 350.000.000; 

• Manutenção da exclusão do âmbito do IVA para todas as pessoas singulares ou colectivas cujo 
volume de negócios ou operações de importação seja igual ou inferior a AKZ. 10.000.000; 

• Pagamento de Imposto de Selo sobre o Recibo de Quitação à taxa de 7% para os sujeitos 
passivos dos Regimes Simplificado e Geral que pratiquem exclusivamente operações isentas, 
com exclusão dos serviços de transporte aéreo de passageiros de tráfego internacional e à 
locação de imóveis. 

IMPOSTO INDUSTRIAL 

• O IVA dedutível que, por qualquer razão, não tenha sido deduzido pelo sujeito passivo, não é 
aceite como custo fiscal em sede de Imposto Industrial; 

• Alteração para 6,5% da taxa de retenção na fonte de Imposto Industrial que incide sobre o valor 
global dos serviços prestados por entidades não residentes. 

 

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

ou esclarecer qualquer dúvida ou questão relacionados com o presente tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
www.oncorporate.com  

GENERAL STATE BUDGET FOR 2022 - Main Tax Changes 

On December 30, 2021, Law nº 32/21 was published, approving the General State Budget for the 
fiscal year 2022 (OGE 22), whose most relevant changes in tax matters are highlighted below: 

 
VALUE ADDED TAX (VAT)  

• Reduction to 7% of the VAT rate on the provision of hotel and restaurant services, if certain 
requirements are met in terms of the tax status of these taxpayers; 

• Application of reduced rates of 5% and 7% for products listed in Annex I of the State Budget 22, 
which include, among others, food products; 

• Maintenance of the Simplified VAT Regime, as it already existed, for taxable persons who, during 
2021, had a turnover or import operations equal to or less than AKZ. 350,000,000; 

• Maintenance of exclusion from the scope of VAT for individuals or companies whose turnover or 
import operations is equal to or less than AKZ. 10,000,000; 

• Payment of Stamp Duty at the rate of 7% for taxpayers of the Simplified and General Regimes 
who exclusively practice exempt operations, excluding air transport services for passengers in 
international traffic and the rental of real estate. 

CORPORATE INCOME TAX 

• Deductible VAT that, for whatever reason, has not been deducted by the taxpayer, is not 
accepted as a cost for Corporate Income Tax purposes; 

• Change to 6.5% of the Corporate withholding tax due on the payment of services provided by 
non-resident entities. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
www.oncorporate.com  

 

 

 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES | FOR MORE INFORMATION: 

 

 

 

 

LUÍS FERREIRA 

Managing Partner 

M +244 932 378 640 

M +258 844 139 173 

M +351 938 878 479 

E luis.ferreira@oncorporate.com 

PAULO CHEGADO 

Managing Partner 

M +244 924 068 181 

M +258 844 856 846 

M +351 938 878 472 

E paulo.chegado@oncorporate.com 

JOANA CALADO 

Senior Consultant 

M +244 936 622 353 

M +244 936 169 954 

E natalia.lavrador@oncorporate.com 


