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O ACORDO DE ASSISTÊNCIA MÚTUA E DE CO-

OPERAÇÃO EM MATÉRIA FISCAL ENTRE 

PORTUGAL E ANGOLA 

Nº 17/20 

SUMÁRIO 

 

O Aviso n.º 8/2020, de 3 de Janeiro, tornou público o cum-

primento dos requisitos internos do ordenamento jurídico 

Português e do ordenamento jurídico Angolano para a en-

trada em vigor do Acordo celebrado entre a República 

Portuguesa e a República Angolana sobre Assistência Ad-

ministrativa Mútua e Cooperação em Matéria Fiscal, 

assinado em Luanda a 18 de setembro de 2018. 
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ENQUADRAMENTO 

O Acordo celebrado entre a República 

Portuguesa e a República de Angola sobre 

Assistência Administrativa Mútua e Coo-

peração em Matéria Fiscal, assinado em 

Luanda em 18 de setembro de 2018, en-

trou em vigor no passado dia 20 de 

fevereiro de 2019, conforme o Aviso n.º 

8/2020 agora publicado. 

Os principais objectivos deste acordo são 

o combate à evasão fiscal e a cooperação 

entre as duas administrações tributárias, 

no âmbito da facilitação do comércio e co-

ordenação para o combate aos actos de 

ilicitudes aduaneiras. 

ASPECTOS CENTRAIS DO ACORDO 

DE ASSISTÊNCIA MÚTUA 

1. A ASSISTÊNCIA MÚTUA 

O Acordo de Assistência Mútua em 

Matéria Fiscal, celebrado entre Portu-

gal e Angola é aplicável aos impostos 

de qualquer natureza ou denomina-

ção, com excepção dos direitos 

aduaneiros e das contribuições obriga-

tórias para a segurança social, que 

sejam exigidos pelos dois países con-

tratantes, e se encontrem vigentes à 

data de assinatura do acordo, bem 

como àqueles que, sendo substancial-

mente similares, entrem 

posteriormente em vigor ou venham a 

acrescer ou a substituir os impostos 

existentes à data e cobertos ao abrigo 

do Acordo. 

O Acordo é aplicável a residentes e na-

cionais de qualquer estado e estabelece 

regras de assistência administrativa 

que visam: 

 Controlos fiscais simultâneos 

e participação em controlos 

fiscais no outro Estado Con-

tratante; 

 Assistência na cobrança de 

créditos tributários e em pro-

vidências cautelares; 

 Notificação de documentos; e 

 Cooperação em matéria fis-

cal. 

 

2. OS CONTROLOS FISCAIS 

Portugal e Angola acordaram a realiza-

ção de controlos fiscais simultâneos e 

da participação mútua em controlos fis-

cais no território do outro Estado 

contratante.  

Relativamente aos controlos fiscais si-

multâneos, a pedido de uma das partes 

contratantes, são definidos os casos 

que devem ser objecto de controlo fis-

cal simultâneo através do qual cada 
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Estado contratante controla, no seu 

país, a situação tributária das pessoas 

nas quais as partes tenham um inte-

resse comum ou complementar, tendo 

em vista a troca de qualquer informa-

ção obtida por esta via que seja 

relevante para efeitos fiscais. 

Os controlos fiscais no território do ou-

tro Estado contratante, que se 

traduzem na presença de represen-

tantes da autoridade competente de 

um dos Estados no território do outro, 

realizam-se a pedido da autoridade 

competente do Estado interessado di-

rigido à autoridade competente do 

outro Estado. 

Uma vez aceite o pedido, todas as de-

cisões quanto à realização do controlo 

são tomadas pela parte requerida. 

3. A COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁ-

RIOS 

No âmbito do Acordo celebrado, as 

partes concordaram em adoptar as 

medidas necessárias para a cobrança 

de créditos tributários da outra parte 

como se se tratassem dos seus pró-

prios créditos tributários quando estes 

estejam suportados por um título exe-

cutivo e não possam ser objecto de 

reclamação ou impugnação. 

4. AS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES 

Por outro lado, podem ser tomadas 

providências cautelares com vista à co-

brança de um montante de imposto, a 

pedido de uma das partes contratantes, 

ainda que o crédito tributário não seja 

suportado por título executivo e ainda 

possa ser alvo de reclamação ou im-

pugnação.  

O pedido de assistência administrativa, 

quer para a cobrança de créditos, quer 

para a aplicação de medidas de coac-

ção, deve ser acompanhado de uma 

Declaração de que o crédito respeita a 

um imposto abrangido pelo Acordo e 

uma cópia do título executivo, quando 

haja e seja exigível. 

Adicionalmente, o título executivo, 

pode ser aceite, reconhecido, comple-

tado ou substituído por um título 

executivo conforme às disposições le-

gais do Estado requerido.  

5. OS PRAZOS 

Os actos de cobrança executados pelo 

Estado requerido para satisfazer um 

pedido de assistência, que, nos termos 

da sua legislação interna, tivessem por 

efeito suspender ou interromper o 

prazo de prescrição do crédito tributá-

rio, produzem o mesmo efeito. 

6. AS FORMALIDADES 
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No âmbito do Acordo, um dos Estados 

Contratantes pode solicitar ao outro 

que notifique o destinatário de deci-

sões e documentos em matéria 

tributária, que o primeiro emitiu.  

A notificação de documentos é reali-

zada nos termos da legislação interna 

da parte requerida ou através de uma 

modalidade particular solicitada pela 

parte requerente. As partes continuam 

a poder notificar directamente um do-

cumento por via postal. 

Nesta sede, os pedidos de assistência 

devem indicar:  

 a autoridade ou serviço que 

está na origem do pedido 

apresentado pela autoridade 

competente; 

 a identificação da pessoa re-

lativamente à qual o pedido é 

apresentado; 

 natureza do crédito tributá-

rio; 

 elementos constitutivos 

desse crédito; e 

 bens sobre os quais a co-

brança vai incidir. 

 

Os pedidos de notificação devem indi-

car a natureza e o objecto do 

documento a notificar.  

7. AS GARANTIAS 

As disposições do Acordo não podem li-

mitar os direitos e garantias 

concedidos às pessoas pela legislação 

ou pela prática administrativa do Es-

tado requerido.  

De facto, o Estado requerido não se en-

contra obrigado pelas disposições do 

Acordo a adoptar medidas contrárias à 

sua legislação ou prática administra-

tiva, nem à ordem pública. 

A este respeito, o Estado requerido 

também não se encontra adstrito a 

prestar assistência quando considere 

que o crédito tributário em causa é con-

trário aos princípios de tributação 

geralmente aceites. 

8. A COOPERAÇÃO FISCAL 

Além da assistência administrativa mú-

tua, o Acordo prevê a realização de 

estágios e outras acções de formação a 

serem realizados pelas autoridades tri-

butárias de cada Estado contratante, 

particularmente no que diz respeito à 

utilização de sistemas informáticos.  

9. A VIGÊNCIA E ENTRADA EM VIGOR 

O Acordo entrou em vigor no dia 20 de 

Fevereiro de 2019, data da notificação 

do Ministério das Relações Exteriores 
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de Angola de que foram cumpridos os 

requisitos do direito interno das Partes 

e mantém-se em vigor por um período 

de oito anos, renovável automatica-

mente por períodos iguais sucessivos. 

CONCLUSÃO 

No âmbito da assistência na cobrança, os 

Estados contratantes, mediante pedido, 

podem beneficiar dos meios e dos pode-

res próprios das autoridades tributárias 

da outra parte contratante.  

A aplicação das medidas do Acordo está 

na disponibilidade das autoridades com-

petentes dos Estados contratantes, o que 

pode traduzir agilização significativa da 

cobrança dos créditos tributários penden-

tes sobre contribuintes com bens no outro 

Estado contratante. 

Nesta medida, os poderes das autorida-

des tributárias são, por esta via, alargados 

à outra jurisdição.  

Lisboa, 2 de março de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Soraia João Silva 

Inês Tomé Carvalho 

(Corporate & International Tax Team) 
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