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TAX & BUSINESS 

A presente Informação Fiscal 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 Fiscal 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 Fiscal 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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O  N O V O  C Ó D I G O  D O  I M P O S T O  S O B R E  O  

R E N D I M E N T O  D O  T R A B A L H O  

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    
 
Em 22 de Outubro passado, no âmbito do 
projecto da Reforma Tributária angolana, foi 
publicada em Diário da República, a Lei n.º 
18/2014 que procede à aprovação do novo 
Código do Imposto sobre os Rendimentos do 
Trabalho (“IRT”), o qual entrará em vigor dia 1 
de Janeiro de 2015. 
 
As alterações publicadas visam, em traços 
gerais, a modernização do sistema tributário 
que incide sobre os rendimentos do trabalho e 
o ajustamento deste imposto ao actual 
contexto socio-económico de Angola. A par da 
harmonização com a demais legislação fiscal, 
o novo Código veio alargar a base de 
incidência do IRT e segmentar os rendimentos 
em grupos de tributação.  
 
A presente informação fiscal é a primeira de 
sete dedicadas à reforma tributária de Angola. 
 

CCCCATEGORIAS ATEGORIAS ATEGORIAS ATEGORIAS     DE DE DE DE TTTTRIBUTAÇÃORIBUTAÇÃORIBUTAÇÃORIBUTAÇÃO    
 
O novo Código do IRT veio segmentar os 
rendimentos sujeitos a IRT em diferentes 
categorias tributárias. 
 
O denominado Grupo A abrange os 
rendimentos que já se encontravam sujeitos a 
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tributação no âmbito do regime anteriormente 
vigente, os quais se consubstanciam nas 
remunerações dos trabalhadores por conta de 
outrem e pagas por entidade patronal. Neste 
Grupo, a matéria colectável é determinada 
através da diferença entre o montante total 
dos rendimentos obtidos e as contribuições 
obrigatórias para a Segurança Social e os 
montantes remuneratórios que, pelas regras 
aplicáveis estejam isentos de tributação.  
 
À semelhança do regime anterior, os 
rendimentos deste Grupo A estão sujeitos a 
taxas progressivas, entre 0% e 17%, 
consoante o montante da matéria colectável 
apurada, sendo que os rendimentos inferiores 
a 34.450 AKZ passam a estar isentos de IRT 
(anteriormente, 24.450AKZ).  
 
De referir é também, que o novo Código passa 
a prever a não-aceitação da transferência do 
encargo fiscal do trabalhador para a esfera da 
entidade patronal, não podendo ser atribuído 
ao trabalhador um rendimento líquido 
disponível superior ao valor constante do seu 
contrato de trabalho a título de remuneração. 
 
Por seu turno, o Grupo B, abrange os 
rendimentos dos trabalhadores por conta 
própria que desenvolvam actividade 
profissional constante da lista anexa ao Código 
e as remunerações dos titulares de cargos 
estatutários de pessoas colectivas. 
 
Neste Grupo, a matéria colectável é 
determinada de forma variável, consoante a 
entidade da qual o sujeito passivo recebe o 

rendimento disponha ou não de contabilidade 
organizada. No caso da entidade pagadora 
dispor de contabilidade organizada, a matéria 
colectável corresponderá a 70% do valor pago. 
Nos restantes casos, a matéria colectável será 
apurada de acordo com a contabilidade ou 
registos contabilísticos do sujeito passivo, ou 
com base nos registos de compras e vendas e 
serviços prestados, após dedução dos 
encargos incorridos na actividade, sendo 
considerada como despesa incorrida para o 
desenvolvimento da actividade 30% do 
rendimento bruto. No caso dos membros dos 
órgãos estatutários aplicam-se as regras 
previstas para o Grupo A.  
 
No que se refere à taxa aplicável, os 
rendimentos deste Grupo B estão sujeitos a 
uma taxa única de IRT de 15%. 
 
Por fim, o Grupo C abrange as remunerações 
derivadas de actividades industriais e 
comerciais presumindo-se como tal as 
constantes na Tabela dos Lucros Mínimos. 
 
Neste Grupo, a matéria colectável é 
determinada com base na referida Tabela, 
excepto se o sujeito passivo obtiver um volume 
de facturação quatro vezes superior ao valor 
máximo constante na Tabela para a respectiva 
actividade, caso em que se considera como 
matéria colectável o volume de vendas de bens 
e serviços não sujeitos a retenção na fonte.  
 
A taxa de IRT aplicável aos rendimentos 
determinados de acordo a Tabela de Lucros 
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Mínimos é de 30% e, nas restantes situações, 
de 6,5%. 

IIIINCIDÊNCIANCIDÊNCIANCIDÊNCIANCIDÊNCIA    
 
Desde logo, o novo Código do IRT esclarece 
que o imposto é devido pelas pessoas 
singulares, independentemente da sua 
residência, cujos rendimentos sejam obtidos 
por serviços prestados a pessoas singulares 
ou colectivas com domicílio, sede, direcção 
efectiva ou estabelecimento estável em 
Angola. Ou seja, por forma a tornar mais 
eficiente este imposto, o novo código 
esclarece que o IRT é devido, em regra, 
quando o pagamento de um serviço seja 
efectuado em Angola – A incidência é, assim, 
analisada da perspectiva do beneficiário do 
serviço e não do seu prestador. 
 
Por sua vez, o novo Código do IRT prevê 
também o alargamento da base de incidência 
do IRT, contemplando novos rendimentos, 
concretamente: 

− as remunerações dos detentores de 
participações sociais pelo 
desempenho de trabalho nas 
respectivas sociedades; e 

− as remunerações pagas por partidos 
políticos e outras organizações de 
carácter político ou social. 

 
A reforma do IRT veio igualmente prever a 
tributação, em sede de IRT, dos rendimentos 
decorrentes das actividades industriais ou 
comerciais, desenvolvidas por conta própria e 
anteriormente tributados em sede de Imposto 
Industrial. 

 
NNNNÃO SUJEIÇÃOÃO SUJEIÇÃOÃO SUJEIÇÃOÃO SUJEIÇÃO    

 
O novo Código do IRT veio excluir da sujeição a 
IRT os seguintes rendimentos: 

− O abono de família pago pela entidade 
patronal, até ao montante de 5% do 
ordenando base; 

− A compensação por rescisão 
contratual, independentemente da sua 
causa objectiva, desde que a mesma 
não ultrapasse os limites previstos na 
Lei Geral do Trabalho; 

− Os subsídios diários de alimentação e 
transporte, atribuídos a trabalhadores 
que não sejam funcionários públicos, 
até ao limite global mensal de 30.000 
AKZ; 

− O reembolso de despesas incorridas 
pelos trabalhadores dependentes de 
entidades sujeitas a Imposto Industrial 
ou a outros regimes especiais de 
tributação, quando deslocadas ao 
serviço da entidade patronal, desde 
que estas despesas se encontrem 
devidamente documentadas; e 

− As gratificações de férias e subsídio de 
natal até ao limite de 100% do salário 
base. 

 
IIIISENÇÕESSENÇÕESSENÇÕESSENÇÕES    

 
O novo Código do IRT veio, ainda, prever a 
eliminação da isenção de imposto para os 
cidadãos nacionais portadores de deficiências 
motoras congénitas. 
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Por seu turno, a Reforma do IRT veio prever a 
isenção dos rendimentos auferidos por 
pessoas singulares que derivem da prestação 
de serviço militar e paramilitar nos órgãos de 
Defesa e Ordem Interna. 
 
Adicionalmente, os rendimentos dos Grupos A 
e B auferidos por antigos combatentes, 
deficientes de guerra e familiares de 
combatentes falecidos, desde que 
devidamente registados no Ministério da 
Tutela, passam a estar, também, isentos de 
tributação em sede de IRT. 
 

LLLLIQUIDAÇÃOIQUIDAÇÃOIQUIDAÇÃOIQUIDAÇÃO    
    
De acordo com novo Código do IRT, mantêm-
se as regras de liquidação anteriormente 
previstas, no que concerne a rendimentos dos 
Grupos A e B. 
 
Relativamente aos rendimentos do Grupo C, a 
liquidação compete à entidade pagadora que 
seja obrigada a efectuar a retenção na fonte e, 
nos restantes casos, ao próprio sujeito 
passivo. 
 
Importa referir que foi eliminada a regra 
específica relativa aos pagamentos de 
rendimentos a artistas, desportistas, 
conferencistas, cientistas e outros. 
 

OOOOBRIGAÇÕES BRIGAÇÕES BRIGAÇÕES BRIGAÇÕES AAAACESSÓRIASCESSÓRIASCESSÓRIASCESSÓRIAS    
 
As entidades responsáveis pela liquidação e 
entrega do imposto devido pela atribuição de 
rendimentos dos Grupos A, B e C deverão 

submeter uma declaração anual - “Modelo 2” -, 
que incluirá a seguinte informação: 

− nome completo e morada do 
beneficiário dos rendimentos; 

− número de identificação do 
beneficiário; 

− número de segurança social do 
beneficiário; 

− valor anual dos rendimentos pagos; e 
− montante anual de imposto entregue. 

 
Por seu turno, os sujeitos passivos do Grupo B, 
residentes em Angola, devem entregar uma 
declaração anual – “Modelo 1” – até ao final do 
mês de Março do ano seguinte (anteriormente 
seria a entrega teria de ser feita até Janeiro).  
 
O mesmo prazo aplica-se aos sujeitos passivos 
do Grupo C que obtenham outros rendimentos 
para além de serviços sujeitos a retenção na 
fonte. 
 
O novo Código do IRT prevê uma declaração –
“Modelo 3” – que permite ao sujeito passivo 
comunicar a cessação das actividades que se 
enquadrem nos Grupos B e C. 
 

CCCCONCLUSÃOONCLUSÃOONCLUSÃOONCLUSÃO    
 
O novo Código do IRT veio introduzir reformas 
estruturais na tributação do rendimento do 
trabalho, entre as quais se salienta, a da 
segmentação dos rendimentos em Grupos 
específicos de tributação e a sujeição a 
imposto das remunerações dos detentores de 
participações sociais e das pagas pelos 
partidos políticos. Não restam dúvidas que as 
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referidas alterações vêm, não só potenciar o 
aumento da receita do Estado, como, também, 
introduzir uma maior justiça na repartição da 
carga fiscal entre os contribuintes.  
 
 
Lisboa, 14 de Novembro de 2014 
 
Rogério M. Fernandes Ferreira 
Marta Machado de Almeida  
Francisco Mascarenhas de Lemos 
 
 


