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TAX & BUSINESS 

A presente Informação destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação 
nela contida é prestada de forma geral e abstracta. Não deve servir de base para qualquer 
tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O 
conteúdo desta Informação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a 
expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este 
assunto contacte contacto@rffadvogados.pt. 

*** 

Esta Informação é enviada nos termos dos artigos 22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 
7 de Janeiro, relativa ao envio de correio electrónico não solicitado. Caso pretenda ser 
removido da nossa base de dados e evitar futuras comunicações semelhantes, por favor 

envie um email com “Remover” para o endereço email newsletter@rffadvogados.com. 
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A  C O N T R I B U I Ç Ã O  E S P E C I A L  S O B R E  A S  
O P E R A Ç Õ E S  C A M B I A I S  D E  I N V I S Í V E I S  
C O R R E N T E S  D E  A N G O L A  

Best Lawyers - "Tax Lawyer of the Year" 2014 
Legal 500 – Band 1 Tax “Portuguese Law Firm” 2013 
International Tax Review –"Best European Newcomer" (shortlisted) 2013 
Chambers & Partners – Band 1 “RFF Leading Individual “ 2013 
Who´s Who Legal – “RFF Corporate Tax Adviser of the Year” 2013 

IBFD – Tax Correspondents Portugal, Angola and Mozambique 

 
 

IIIINTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃO    
    

No seguimento do impacto da queda do 
preço do barril do petróleo no mercado 
internacional e da consequente previsão 
de redução da receita fiscal, o Governo 
angolano aprovou, recentemente, o 
Decreto Legislativo Presidencial n.º 2/15 
de 29 de Junho, que procede à criação de 
um novo imposto: a Contribuição Especial 
sobre as Operações Cambiais de Invisíveis 
Correntes.  
 
Para efeitos deste regime, entende-se por 
invisíveis correntes as operações 
cambiais efectuadas para o estrangeiro, 
com fundamento na contratação de 
serviços. 
 
Este novo tributo incide, assim, sobre as 
transferências efectuadas no âmbito dos 
contratos de prestação de serviços de 
assistência técnica estrangeira ou de 
gestão.  
 
O presente diploma entrou em vigor dia 
30 de Junho de 2015. 
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AAAA    IIIINCIDÊNCIA NCIDÊNCIA NCIDÊNCIA NCIDÊNCIA OOOOBJECTIVABJECTIVABJECTIVABJECTIVA    
    

A Contribuição Especial sobre as 
Operações Cambiais de Invisíveis 
Correntes incide sobre as transferências 
efectuadas no âmbito dos contratos de 
prestação de serviços de assistência 
técnica ou de gestão estrangeira. 
 
Cumpre referir que este tipo de serviços 
são já objecto de regulação por legislação 
especial, designadamente através do 
Decreto Presidencial n.º 273/11, de 27 de 
Outubro, que aprova o Regulamento sobre 
a Contratação de Prestação de Serviços 
de Assistência Técnica Estrangeira ou de 
Gestão.  
 
Nos termos deste Regulamento, são 
considerados como contratos de 
prestação de serviços de assistência 
técnica estrangeira ou de gestão todos os 
contratos cuja prestação se traduza na 
aquisição, a empresas não residentes, de 
serviços administrativos, científicos e 
técnicos especializados, com o intuito de 
manter, melhorar ou aumentar a 
capacidade produtiva ou o nível de 
formação dos trabalhadores. 
 
No que respeita à delimitação negativa da 
incidência da referida Contribuição, o 
diploma clarifica que este não incide sobre 

determinadas realidades, tais como 
salários, juros ou royalties.  
 

AAAA    IIIINCIDÊNCIA NCIDÊNCIA NCIDÊNCIA NCIDÊNCIA SSSSUBJECTIVAUBJECTIVAUBJECTIVAUBJECTIVA    
 
Os sujeitos passivos da Contribuição 
Especial são as pessoas, singulares ou 
colectivas, quer de direito privado, quer as 
próprias empresas públicas, que tenham 
domicílio ou sede, direcção efectiva ou 
estabelecimento estável em território 
angolano e que pretendam efectuar 
pagamentos para o estrangeiro de forma a 
remunerar prestações de serviços de 
assistência técnica estrangeira ou de 
gestão, com as características já referidas.  
 

AAAAS S S S IIIISENÇÕESSENÇÕESSENÇÕESSENÇÕES    
 
Estão isentos do pagamento deste 
imposto, o Estado, incluindo todos os seus 
serviços, estabelecimentos e organismos 
(excepto empresas públicas), as 
Instituições Públicas de Previdência e 
Segurança Social, as Associações de 
Utilidade Pública reconhecidas nos termos 
da lei e as Instituições Religiosas 
legalmente constituídas.  
 
A isenção aplica-se a todas estas 
entidades, excepto quando actuem no 
âmbito do desenvolvimento de actividades 
económicas de natureza empresarial ou 
comercial. 
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OOOO    VVVVALOR ALOR ALOR ALOR TTTTRIBUTÁVEL RIBUTÁVEL RIBUTÁVEL RIBUTÁVEL     
 
O valor tributável da Contribuição Especial 
sobre as Operações Cambiais de Invisíveis 
Correntes corresponde ao montante, em 
moeda nacional, objecto da transferência, 
independentemente da taxa de câmbio 
utilizada.  
 

AAAA    TTTTAXA AXA AXA AXA AAAAPLICPLICPLICPLICÁVELÁVELÁVELÁVEL        
 
Já a taxa de imposto é equivalente a 10% 
sobre esse montante.  
 

AAAA    (A(A(A(AUTOUTOUTOUTO))))    LLLLIQUIDAÇÃOIQUIDAÇÃOIQUIDAÇÃOIQUIDAÇÃO    
 
A liquidação da Contribuição Especial está 
a cargo do próprio sujeito passivo, 
devendo este efectuá-la junto dos serviços 
tributários competentes, antes do 
processamento da transferência pelas 
instituições financeiras.  
 

OOOO    PPPPAGAMENTOAGAMENTOAGAMENTOAGAMENTO    
 
O pagamento, a efectuar pelo sujeito 
passivo, é realizado mediante a 
apresentação do Documento de 
Liquidação de Impostos (DLI), que 
discrimina o valor tributável.  
 
    
    
    

AAAA    FFFFISCALIZAÇÃOISCALIZAÇÃOISCALIZAÇÃOISCALIZAÇÃO    
 
Compete à Administração Geral 
Tributária, em colaboração com o Banco 
Nacional de Angola, fiscalizar o 
pagamento e, bem assim, o cumprimento 
das demais obrigações tributárias 
relativas à Contribuição Especial.  
É ainda estatuído que as instituições 
financeiras só devem efectuar as 
transferências mediante prévia verificação 
do efectivo pagamento da Contribuição, 
através do Documento de Arrecadação de 
Receitas (DAR) pelo não cumprimento 
desta obrigação de verificação as 
instituições financeiras ficam sujeitas a 
multa correspondente ao triplo do valor do 
imposto devido. 
 
Lisboa, 2 de Julho de 2015 
 
Rogério M. Fernandes Ferreira 
Marta Machado de Almeida 
Pedro Miguel Callapez 
   
 
 


