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Angola – Alteração das taxas de Imposto de Consumo e
de Direitos Aduaneiros
Angola – Amendments of the Consumption Tax rates and
Customs Duties
Foi publicado o Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/15, de 21 de
setembro, que altera as taxas de Imposto de Consumo e de Direitos
de Importação e Exportação.

Presidential Legislative Decree nr. 5/15, of 21 September,
amended the Consumption Tax rates and Customs Duties
applicable on Imports and Exports.

Este diploma tem como principais objetivos:

This Decree aims at:

•

Aumentar a tributação de produtos considerados supérfluos,
tais como bebidas (águas, sumos, cervejas e outras bebidas
alcoólicas), relojoaria e joalharia, tabaco, entre outros;

•

Increase taxation of products considered superfluous, as
drinks (water, juices, beers and other alcoholic drinks),
watches and jewellery, tobacco, among others;

•

Reduzir a tributação de alguns equipamentos considerados
como necessários à produção nacional, nomeadamente
agrícola;

•

Reduce taxation of some equipment understood to be
necessary for domestic production, particularly
agriculture;

•

Tributar a produção de diversos produtos petrolíferos, tais
como gasolina, gasóleo, gás, entre outros.

•

Tax the production of several petroleum products, such as
gasoline, diesel, gas, among others.

Os aumentos da tributação aplicam-se quer aos produtos
importados quer aos produtos produzidos em Angola, subsistindo,
genericamente, menores taxas de imposto sobre a produção interna
quando comparada com a tributação sobre a importação.

The increases in taxation apply both to imported products and to
products produced in Angola, existing, generally lower tax rates
for domestic products compared to taxation of imports.
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De entre as diversas alterações verifica-se que a taxa
máxima de Imposto de Consumo passa de 30% para
80% nas importações e de 30% para 65% na produção
nacional.

Among the changes there is an increase of the
maximum rate of Consumption Tax from 30% to 80%
on imports and from 30% to 65% on domestic
production.

Sobre a produção de diversos produtos petrolíferos
passa a incidir Imposto de Consumo às taxas de 2% ou
5%.

The production of various petroleum products is now
liable to Consumption Tax at rates of 2% or 5%.

O Decreto Legislativo Presidencial entrou em vigor na
data da sua publicação.

The Presidential Legislative Decree entered into force
on the date of its publication.
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