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Introdução
Os incentivos fiscais fazem parte do conjunto de políticas económicas que visam a facilitar
o aporte de capitais em uma determinada área através da cobrança de menos impostos ou
da sua não cobrança, visando tornar o território mais atrativo, principalmente com capitais
exógenos (de fora).
São medidas de carácter excepcional que implicam uma vantagem ou simplesmente um
desagravamento fiscal perante o regime normal, assumindo-se como forma de isenção,
redução de taxas, deduções à matéria colectável ou outras medidas de natureza
semelhante.
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(Origem, Conceito e Características)

Critérios de atribuição dos benefícios
(Lei n.º 10/18 – Lei do Investimento Privado)
 Não exaustivo.

Sectores de actividade prioritários
• Educação;

Características

• Agricultura, Alimentação e Agro-Indústria;

• Serviços Especializados de Saúde;
• Reflorestamento;

Origem

• Têxteis, Vestuário e Calçado;
• Construção, Obras Públicas;

O IVA foi criado em França em 1954, por
• Saneamento
Recolha
Maurice LauréBásico,
por ocasião
de umae Tratamento
reforma de Resíduos Sólidos.
fiscallevadaacaboemFrança.

Indirecto

• Produção e Distribuição de Energia Eléctrica;

Zonas de desenvolvimento

Maurice Lauré• Zona

Plurifásico

A: Província de Luanda, Municípios do Lobito, Benguela e
Lubango;

• Zona B: Províncias do Bié, Bengo, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul,
Huambo, Namibe e restantes municípios das províncias de Benguela e
da Huíla;

Conceito

Geral

• Zona C: Cuando Cubango, Cunene, Lunda-Norte, Lunda-Sul, Malanje,
Moxico, Uíge e Zaire;
• Zona
D: Cabinda.
“O IVA é um imposto
Indirecto
que tributa o valor acrescentado nas
transmissõesdebenseprestaçõesdeserviço”.
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(Origem,
Conceito e Características)
Regimes do Investimento
Características

Regime de Declaração Prévia

▪ Apresentação da proposta de investimento
junto do órgão competente da Administração
Pública para efeitos de registo e atribuição dos
benefícios;

Origem

▪ As sociedades devem estar previamente

Regime Especial

▪ Aplica-se

aos
investimentos
privados
realizados nos sectores de actividade
prioritários e nas zonas de desenvolvimento, e
estão sujeitos a registo no órgão competente
da Administração pública, para efeitos de
atribuição dos benefícios e facilidades
previstos na Lei.

O IVA foi criado em França em 1954, por
Maurice Lauré por ocasião de uma reforma
fiscallevadaacaboemFrança.

constituídas,
sendo
dispensável
a
apresentação do CRIP no acto da constituição.

Indirecto

Plurifásico

Maurice Lauré

Conceito

Geral

“O IVA é um imposto Indirecto que tributa o valor acrescentado nas
transmissõesdebenseprestaçõesdeserviço”.
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Incentivos Fiscais por Imposto
(Regime de Declaração Prévia)

(Origem, Conceito e Características)

Características
 Redução da taxa em 50%,
pela aquisição de imóveis
destinados ao escritório e
ao
estabelecimento
do
investimento.

Redução das taxas de
liquidação final e provisória
em 20%, por um período de
2 (dois) anos.

Origem
O IMPOSTO
É UMA
PRESTAÇÃO

O IVA foi criado em França em 1954, por
Maurice Lauré por ocasião de uma reforma
Redução da taxa para a
fiscallevadaacaboemFrança.
metade, por um período de
2 (dois) anos.

Maurice Lauré

Conceito

Indirecto

Redução da taxa que incide
sobre a distribuição de
lucros e dividendos em
25%, por um período de 2
(dois) anos.

Plurifásico

Geral

“O IVA é um imposto Indirecto que tributa o valor acrescentado nas
transmissõesdebenseprestaçõesdeserviço”.
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(Origem, Conceito e Características)

Incentivos Fiscais por Imposto
(Regime Especial)
Zonas de
desenvolvi
mento

Províncias e Municípios

Imposto de
Sisa

IPU

Zona B

 Municípios do Lobito,
Benguela e Lubango.

-

Redução
da
taxa em 50%,
por 4 (quatro)
anos.

O IVA foi criadoRedução
em Françada em 1954, por
taxa em 75%
 Restantes municípios
Maurice Lauré
por ocasião de uma reforma
das
províncias
de
Benguela e da Huíla.
fiscallevadaacaboemFrança.
 Cuando
Cubango,
Cunene, Lunda-Norte,
Lunda-Sul,
Malanje,
Moxico, Uíge e Zaire.

Redução da
taxa em 85%

Redução
da
taxa em 75%,
por 8 (oito)
anos.

Conceito
Zona D



Cabinda

Redução das taxas de
liquidação final e provisória
em 20%, por 2 (dois) anos.

Origem

 Províncias
do
Bié,
Bengo, Cuanza-Norte,
Cuanza-Sul, Huambo,
Namibe;

Maurice Lauré
Zona C

Redução da
taxa em 50%

Imposto sobre
a Aplicação de
Capitais

Características

 Província de Luanda;

Zona A

Imposto Industrial

50% da taxa
da Zona C.

50% da taxa
da Zona C, por
8 (oito) anos.

“O IVA é um imposto Indirecto que tributa o valor acrescentado nas
transmissõesdebenseprestaçõesdeserviço”.

Redução das taxas de
liquidação final e provisória
em 60%, por 4 (quatro) anos.
+
Aumento das taxas de
amortizações e reintegrações
em 50%, por 4 (quatro) anos.

Redução
da
taxa sobre os
dividendos em
25%
por
2
(dois) anos.

Redução
Indirecto
taxa sobre

Redução das taxas de
liquidação final e provisória
em 80%, por 8 (oito) anos.
+
Aumento das taxas de
amortizações e reintegrações
em 50%, por 8 (oito) anos.

da
os
dividendos em
60%
por
4
(quatro) anos.

Redução
Plurifásico
taxa sobre

50% da taxa da Zona C, por 8
(oito) anos
+
Aumento das taxas de
amortizações e reintegrações
em 50%, por 8 (oito) anos.

da
os
dividendos em
80% por 8 (oito)
anos.

Geral50% da taxa da
Zona C, por 8
(oito) anos.

(Origem, Conceito e Características)

Extinção dos Benefícios Fiscais

Características
Pelo termo do prazo por que foram concedidos (não superior a 10 anos)

Origem

Pelo usufruto de uma poupança em impostos não entregues ao Estado de
montante igual ao investimento realizado;

O IVA foi criado em França em 1954, por

Indirecto

Pela verificação dos pressupostos da respectiva condição
resolutiva;
Maurice Lauré por ocasião de uma reforma

fiscallevadaacaboemFrança.
Por cancelamento do registo do investimento

Maurice Lauré

Conceito

Plurifásico

A extinção dos incentivos fiscais tem por consequência a reposição automática do regime geral de tributação.

“O IVA é um imposto Indirecto que tributa o valor acrescentado nas
transmissõesdebenseprestaçõesdeserviço”.

Geral

INCENTIVOS ADUANEIROS AO INVESTIMENTO

(Origem, Conceito e Características)

Benefícios Fiscais Aduaneiros
(base Legal, natureza e finalidades)

Características
Natureza

Base Legal

(Objectiva e Subjectiva)

• Os benefícios e Incentivos
Fiscais
Aduaneiros,
constam de um Diploma
Legal
(Decreto
Legislativo Presidencial
n.º 3/18, de 9 de Maio) em
que estão consignadas as
taxas
a
aplicar
às
importações e exportações
de
mercadorias,
Maurice
Lauré
tecnicamente
designado
por Pauta Aduaneira dos
Direitos de Importação e
Exportação

Origem

Finalidades

• Os de natureza objectiva,
decorrem das condições
das
mercadorias.
Por
exemplo: mercadorias da
cesta
básica,
inputs
agrícolas;

• Apoiar e diversificar a
produção nacional em
todos os sectores;

decorrem da condição e
estado do beneficiário. Por
exemplo: ONG`s, igrejas.

• Aumentar os postos de
trabalho com vista à
redução do desemprego;

O IVA foi criado em França em 1954, por
Maurice Lauré por ocasião de uma reforma
fiscallevadaacaboemFrança.
• Os de natureza subjectiva

Conceito
“O IVA é um imposto Indirecto que tributa o valor acrescentado nas
transmissõesdebenseprestaçõesdeserviço”.

Indirecto

• Criar
condições
para
estimular a agricultura e a
agro-indústria;

Plurifásico

• Criar
condições
para
estimular as exportações

Geral
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(Origem, Conceito e Características)

Principal Impacto das Medidas na Economia Nacional

Características

Aumento da produção
nacional nos sectores da
agricultura, pescas e
indústria transformadora

Equilíbrio dos Preços

Origem
O IVA foi criado em França em 1954, por
crescimento do
Maurice Lauré porImpacto
ocasião nodeproduto
uma reforma
fiscallevadaacaboemFrança.

Plurifásico

Maurice Lauré
Criação directa de
emprego

Indirecto

Conceito

Aceleração da
diversificação da economia

Geral

“O IVA é um imposto Indirecto que tributa o valor acrescentado nas
transmissõesdebenseprestaçõesdeserviço”.
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(Origem, Conceito e Características)

Incentivos aduaneiros para os investimentos

1) Isenção de taxas e direitos
alfandegários*

Características

I.

Importação de “máquinas, equipamentos e seus componentes” novos, incluindo
viaturas pesadas e tecnológicas, por períodos de 3, 4 ou 6 anos (em função da zona);

II.

A importação de mercadorias a incorporar ou consumir no
processo de produção,
por um período de 5 anos, a contar da data
do início de laboração. Quando se
trate da importação de meios usados beneficiará de uma redução da taxa para 50%.

Origem

Quando o investimento se destine a:

Indirecto

O IVA I.foi Empreendimentos
criado em França emnovos;
1954, por
2) A redução para 50% dos
MauriceII.Lauré
por ocasião de uma reforma
direitos
e
imposições
Expansão, reabilitação ou modernização de instalações;
aduaneiras* para a importação
fiscallevadaacaboemFrança.
de equipamentos importados
III. Investimento em sectores prioritários ou zonas mais desfavorecidas;
para
a
construção
apetrechamento.

Maurice Lauré

Plurifásico

e

IV. Investimentos que criem mais de 10 postos de trabalho para trabalhadores nacionais.
Quando se trate de equipamentos usados, a taxa é

reduzida para 75%.

3) Fica, também, isenta do pagamento de direitos aduaneiros, a importação de embarcações ou viaturas, novas,
com mais de 3,5 toneladas, por pessoas singulares ou colectivas que exerçam a actividade de transporte de carga
ou passageiros, de médio e longo cursos.

Conceito

Geral

*Excepto o Imposto de Selo e taxas devidas a serviços prestados.

“O IVA é um imposto Indirecto que tributa o valor acrescentado nas
transmissõesdebenseprestaçõesdeserviço”.
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Agravamento

Eixo 1
Eixo 3

Eixo 2

Desagravamento

Códigos Pautais
126

Isenção
(livre – 0%)

Códigos Pautais
2.475

Códigos Pautais
635
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(Origem, Conceito e Características)

Os Agravamentos e Desagravamentos estão sustentados em 4 Pilares

Características

Incentivo
Origem
Incentivo à Produção Nacional
O IVA foi criado em França em 1954, por
Maurice Lauré por ocasião de uma reforma
fiscallevadaacaboemFrança.
Saúde
Maurice Lauré

Saúde e Segurança

Conceito

Protecção
Protecção à Produção Nacional

Indirecto

Social

Plurifásico

Melhoria das condições sociais

Geral

“O IVA é um imposto Indirecto que tributa o valor acrescentado nas
transmissõesdebenseprestaçõesdeserviço”.
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(Origem, Conceito e Características)

Incentivos aduaneiros com base no agravamento de impostos
Águas, refrigerantes e cervejas:

Características

Obrigações fiscais na importação

Tipo de Imposto
Produtos

Águas
whiskys

Maurice Lauré

Cervejas de
malte
Gasosas

Origem

D. Importação
Actual / Antiga

I. Consumo
Actual / Antiga

O IVA foi criado em França em 1954, por
Maurice Lauré por ocasião de uma reforma
70% / 50%
20% / 10%
fiscallevadaacaboemFrança.
60% / 50%
30% /30%
60% / 50%

30% / 20%

Conceito
60% / 50%

30% / 10%

“O IVA é um imposto Indirecto que tributa o valor acrescentado nas
transmissõesdebenseprestaçõesdeserviço”.

Indirecto

Plurifásico

Geral

(Origem, Conceito e Características)

Incentivos aduaneiros com base na isenção do pagamento de impostos - Taxa 0%
(isentos do pagamento de Direitos Aduaneiros e Imposto de Consumo)

Características
Produtos da Cesta Básica

Medicamentos e Equipamentos Hospitalares

Origem

Sementes e Insecticidas

Indirecto

Tractores e Alfaias Agrícolas

Plurifásico

O IVA foi criado em França em 1954, por
MauriceInstrumentos
Lauré por ocasiãoManuais
de uma reforma
para Agricultura
fiscallevadaacaboemFrança.
Maurice Lauré

Máquinas e aparelhos

Conceito
Veículos novos para o transporte de mercadorias e
passageiros

“O IVA é um imposto Indirecto que tributa o valor acrescentado nas
transmissõesdebenseprestaçõesdeserviço”.

Geral
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CONCLUSÃO
Finalmente, importa referir que só alinhados num único objectivo poderemos construir um
país estável e, quiçá, gradualmente poderemos reduzir a dependência externa.
A Pauta Aduaneira constitui um instrumento por via do qual, estão consagrados não só as
linhas mestras para a promoção do desenvolvimento do sector produtivo nacional, a
diversificação da economia, mas também os mecanismos para o fomento e estímulo ao
investimento.
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Muito
Obrigado
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