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ANGOLA

PAUTA ADUANEIRA E CÓDIGO ADUANEIRO

NOVA PAUTA ADUANEIRA DOS DIREITOS DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Foi aprovada uma nova pauta aduaneira dos Direitos de Importação e Exportação (“Pauta Aduaneira”), pelo Decreto

Legislativo Presidencial n.º 10/19, de 29 de Novembro.

A nova Pauta Aduaneira visa modernizar do sistema aduaneiro angolano e pretende fomentar a produção nacional,

atrair investimento e promover o emprego e a mão-de-obra nacional. Esta nova versão da Pauta Aduaneira tem ainda

como finalidade a adaptação à nova versão da Nomenclatura do Sistema Harmonizado (“SH”).

Entre as diversas alterações, destacamos a adaptação da nova Pauta Aduaneira ao IVA e ao Imposto Especial de

Consumo.

Este diploma entra em vigor no dia 29 de Dezembro de 2019.

REVISÃO DO CÓDIGO ADUANEIRO

O Código Aduaneiro em vigor, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 5/06, de 4 de Outubro, vai ser revisto.

De acordo com a informação disponibilizada no site da Administração Geral Tributária, esta revisão justifica-se com a

intenção de adoção de políticas de facilitação, simplificação e harmonização dos regimes aduaneiros, de modo a refletir

no sistema aduaneiro diversas alterações legislativas e políticas que ocorreram desde a aprovação do Código atual, em

2006 (tais como a entrada em vigor do Código Geral Tributário e do Código do Processo Tributário, a criação da AGT,

em 2014, e a adesão de Angola à Convenção de Quioto Revista, em 2016).

CONTACTE-NOS

A VdA Legal Partners está promover um conjunto de iniciativas de divulgação, esclarecimento e preparação para a

implementação do novo imposto. Caso tenha interesse, por favor contacte-nos aqui.
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