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O que é o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)?
O IVA é um imposto sobre o consumo de bens e serviços, que abran-
ge todas as fases do circuito económico, desde a comercialização 
de matérias-primas até ao consumo final. É não cumulativo, pois 
apenas é tributado o valor acrescentado em cada momento de tri-
butação.

O que acontece com o actual Imposto de Consumo?
O Imposto de Consumo (IC) deixa de existir, com a entrada do IVA 
a 01-Out-2019.

Deste modo, o IC vigora para todas as transacções ou serviços 
prestados até 30-Set-2019, o que significa que o tratamento de 
facturas, recibos, reclamações, notas de crédito, adiantamentos, 
entre outros, correspondentes a este período devem ser tratados 
conforme o regime de Imposto de Consumo.

Também se fala na introdução do Imposto Especial 
de Consumo (IEC), em que consiste?
O Imposto Especial de Consumo (IEC) incide sobre bens nocivos 
para saúde e os bens de luxo, e visa penalizar o seu consumo atra-
vés de introdução de taxas mais gravosas.
Este imposto é aplicado em forma de uma taxa na introdução dos 
bens no mercado nacional.
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Quais os regimes de IVA previstos?
Existem 3 regimes previstos: Regime Geral, Regime de IVA de Caixa 
e Regime de Não Sujeição. Adicionalmente, nesta fase inicial, vai 
estar disponível o Regime Transitório até 31 de Dezembro de 2020.

Quais os regimes de IVA previstos?
Regime Geral
• IVA é apurado sobre facturação emitida e recebida;
• Obrigatório para grandes contribuintes e operações de impor-

tações de bens;
• Opcional para empresas que queiram aderir desde já a este re-

gime. 

Regime IVA de Caixa
• Para MPME com facturação anual até ao equivalente em AOA a 

250.000 USD, com operações de importação;
• IVA incide sobre recebimentos e pagamentos;
• Opcional para empresas de distribuição de energia e água po-

tável.

Regime de Não Sujeição
• Para MPME, excepto as que optarem pelo regime de IVA de Caixa;
• Não incluem IVA na facturação, nem podem deduzir IVA de for-

necimentos.
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Regime Transitório
• Para empresas que pretendam adequar-se melhor ao IVA, até 

final de 2020;
• Não incluem IVA na facturação;
• Devem entregar ao Estado 3% da facturação recebida trimes-

tralmente, e deduzir 4% de IVA de fornecimentos. 

A quem se aplica o IVA?
São sujeitos passivos do IVA todos os agentes económicos que 
exerçam de forma independente actividades económicas confor-
me estabelece o Código do IVA - ver artigo 4o da lei no7/19 (CIVA).

Pode incluir qualquer pessoa singular, colectiva ou entidade que 
exerça, de modo independente, actividades económicas, incluin-
do importações de bens. 

Como se realiza a aplicação do IVA?
Os agentes económicos são os principais responsáveis pela co-
brança do imposto aos seus clientes, fazendo constar o imposto 
na factura emitida sobre a venda de bens e serviços.

Por sua vez, os adquirentes de bens e serviços para consumos in-
termédios, podem deduzir o imposto suportado na aquisição dos 
bens, devendo apenas entregar à AGT a diferença entre o valor a 
pagar e o valor a deduzir, caso esta diferença seja positiva. Se a di-
ferença for negativa a AGT deverá reembolsar o agente económico 
pelo valor da diferença.

Como se procede no caso de importações?
Existem dois tratamentos diferenciados no caso de importações, 
consoante se trate de bens ou de serviços:
a. No caso de bens, e dado que estes têm de passar pela Alfânde-
ga, o IVA vai ser pago à autoridade aduaneira.

b. No caso de serviços, o sistema contabilístico deve estar configu-
rado para efectuar a autoliquidação do IVA.

Os sistemas de facturação, ou de gestão comercial, 
devem ser certificados pela AGT?
No rodapé da factura deve aparecer código de quatro dígitos, que 
é único para cada factura emitida, bem como o número de registo 
do sistema atribuído pela AGT.

A AGT pode verificar, com base nesse código, a autenticidade da 
factura.

As facturas podem ser emitidas após a realização do serviço 
ou fornecimento dos bens?
De acordo com o Regime Jurídico das Facturas e Documentos 
Equivalentes (RJFDE), as facturas devem ser emitidas até 5 dias 
após a realização dos serviços ou fornecimento de bens.
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Para já não se conhece algum tratamento de excepção permitido 
pela AGT para os casos em que é difícil apurar com precisão os ser-
viços a facturar relativamente a determinado período (por exem-
plo, consumos de electricidade, de água, de telecomunicações, 
entre outros) num espaço de 5 dias.

Esta situação vai necessariamente obrigar as empresas a melho-
rar os seus sistemas de apuramento de consumos para efeitos de 
facturação. 

Qual vai ser o procedimento em relação às facturas emitidas 
manualmente, através de livros de facturas pré-impressos?
O procedimento deve ser semelhante ao efetuado com as facturas 
emitidas por softwares certificados. Deve ser validada a autentici-
dade da factura e o cumprimento de todas as imposições legais.

Os livros de facturas pré-impressos só podem ser produzidos em 
gráficas certificadas pela AGT para esse efeito, conforme
lista publicada no seu site. 
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Como se procede no caso de alteração de uma factura? 
É possível fazer um estorno?
Não é possível efectuar estorno de facturas, ao abrigo do novo re-
gime do IVA.

O procedimento correcto a aplicar é o de emissão de uma nota de 
crédito e subsequente emissão de nova factura, com a informação 
corrigida. 

Como se procede no caso de adiantamentos? 
E no caso de dívidas anteriores a 01-Out-2019?
No caso dos adiantamentos, o imposto torna-se devido no mo-
mento em que o adiantamento é recebido, ou seja, a liquidação 
do imposto referente ao adiantamento deve acontecer no mesmo 
período do recebimento.

Qualquer dívida anterior a 1 de Outubro foi gerada num período 
em que o IVA não se aplicava, como tal, todo o processo até ao 
recebimento integral da dívida não será sujeito a IVA. 

O que é um ficheiro SAFT e para que serve?
O ficheiro SAFT (Standard Audit Format) deve ser extraído do sis-
tema de facturação, ou de gestão comercial, num formato especí-
fico (XML), que permite a harmonização de informação fiscalmen-
te relevante a enviar à AGT pelas entidades.

Este ficheiro reúne todas as transacções comerciais realizadas 
pela entidade relativa a um certo período de tempo, que no A?ca-
so do IVA deve corresponder a cada mês. 

Quantos ficheiros SAFT vão ser necessários? 
Vão ser emitidos 3 tipos de ficheiros SAFT: Comercial (Factura-
ção), Fornecedores (Aquisição de bens e serviços) e Contabilístico.

À data de arranque do IVA, só é necessário gerar o ficheiro Comer-
cial; os restantes ainda não têm data definida de submissão.

Quando devem ser enviados os ficheiros SAFT?
No caso dos sujeitos passivos abrangidos pelo Regime Geral, os 
ficheiros SAFT referentes a Outubro, Novembro e Dezembro de 
2019 devem ser enviados em Janeiro de 2020; a partir daí, todos 
os contribuintes com volume anual de negócios superior a 50 mi-
lhões de AKZ devem enviar os ficheiros mensalmente, até ao final 
do mês seguinte a que respeitam as operações.
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—
PORTUGAL

Porto · Porto
Rua Álvaro Castelões 821
5º andar · Sala 5.2
4450-043 Matosinhos

Lisboa · Lisbon
Praça de Alvalade 6 · 1º esq.
1700-036 Lisboa

—
ANGOLA

Largo do Bocage 36 A
Vila Alice

Rua Cónego Manuel das Neves 
156 · 1º andar
Bairro Patrice Lumumba
Município da Ingombota
Luanda · Luanda

—
MOÇAMBIQUE 

Rua dos Desportistas nº 833
Edifício JAT V-1 · 1º andar
Sala i5
Maputo · Maputo
+258 840 555 151

—
ÍNDIA

C-56A/5. 2º andar 
Sector 62
NOIDA
INDIA - 201306

—
BRASIL

São Paulo
Avenida Paulista, 2028
11° andar · Sala 15
Cep. 01310-000 
Bela Vista

—
ÁFRICA DO SUL

KwaZulu Natal 
161, Pietermaritzburg  Street 
Pietermaritzburg 
KZN 3235  Bela Vista

Durban
Unit A6
Meyrickton Park
2 Meyrickton Place
Hillcrest 3610

—
CABO VERDE

Cidade da Praia
Plateau
Rua Dr. Júlio Abreu, R/C

www.ideiasdinamicas.com

IDEIAS DINÂMICAS GRUPO


