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LEI DO CÓDIGO DO IMPOSTO INDUSTRIAL – Lei 19/14 de 22 de Outubro 

Versus 
ESTATUTO DOS GRANDES CONTRIBUINTES – Dec. Presidencial 147/13 

 
 

SOCIEDADES DO GRUPO A – DETERMINAÇÃO MATÉRIA COLECTÁVEL – RELAÇÕES ESPECIAIS 
 

 
RF: Repartição Fiscal – RGC: Registo Geral de Contribuinte – I. INDUSTRIAL: Imposto Industrial – DF: Demonstrações 
Financeiras – DFI: Declarações Fiscais.  
 
Nota: Descrição de acordo com o previsto nas relações especiais na Lei do I. INDUSTRIAL e o Decreto dos  Grandes 
Contribuintes. 
 

 
LEI DO CÓDIGO DO IMPOSTO INDUSTRIAL 

 
CAPITULO II 

 
ESTATUTO DOS GRANDES CONTRIBUINTES 

 
CAPITULO IV 

Determinação da Matéria Colectável 
 
 

SECÇÃO I 
Do Grupo A 
ARTIGO 50º 

(Relações especiais) 
 

Regime Especial dos Grandes Contribuintes 
 

SECÇÃO II 
Regime de Tributação de Grupos de Sociedades 

Nº 1 e 2– ARTIGO 10º 
(Âmbito de aplicação) 

Alíneas a), b), c), d) e), f) – Nº 1 e Nºs 2 e 3 – ARTIGO 11º 
(Conceito de relações especiais) 

 
 
1. A Direcção Nacional de Impostos pode efectuar as 

correcções que sejam necessárias para a 
determinação da matéria colectável sempre que, 
em virtude de relações especiais entre o 
contribuinte e outra pessoa, sujeita ou não a 
imposto industrial, que tenha, ou não, sede ou 
direcção efectiva em território angolano, tenham 
sido estabelecidas condições diferentes das que 
seriam normalmente cordadas entre pessoas 
independentes, conduzindo a que o lucro tributável 
apurado com base na contabilidade seja diverso 
daquele que se apuraria em circunstâncias normais 
de mercado.  

 
2. Também se deve aplicar ao presente artigo, quanto 

às pessoas que exerçam simultaneamente 
actividades sujeitas e não sujeitas ao Imposto 
Industrial, quando relativamente a tais actividades 
se verifiquem idênticos desvios. 

 
3. Igual procedimento se adopta para os contribuintes 

em relação aos quais se verifiquem a existência de 
posições de terceiros dominantes no capital ou 
interferências directas ou indirectas na gestão, 
quando se reconheça que tais situações provocam 
desvios no apuramento dos resultados em prejuízo 
do cômputo da matéria colectável. 

 
4. Quando o disposto no nº 1 do presente artigo, se 

aplique relativamente a um sujeito passivo do 
Imposto Industrial em virtude de relações especiais 
com outro sujeito passivo do mesmo imposto ou do 
imposto sobre os rendimentos de trabalho, na 
determinação da matéria colectável deste último 
são efectuados os ajustamentos adequados que 
sejam reflexo das correcções feitas na 
determinação da matéria colectável do primeiro. 

 
5. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, 

podem ser consagradas em legislação avulsa, 
obrigações declarativas específicas para 
contribuintes, sobre esta matéria, destinadas ao 
controlo das condições a sujeitar no âmbito de 
relações especiais.  

ARTIGO 10º 
1. A Direcção Nacional de Impostos pode efectuar as 

correcções que sejam necessárias para a determinação da 
matéria colectável, sempre que, em virtude de relações 
especiais entre o contribuinte e outra entidade, sujeita ou 
não a I. INDUSTRIAL, tenham sido estabelecidas para as 
suas operações condições diferentes das que seriam 
normalmente acordadas nas operações entre entidades 
independentes, conduzindo a que o lucro apurado com base 
na contabilidade, seja diverso do que se apuraria na 
ausência dessas relações. 

 
2. Nestes termos deve-se entender por operações comerciais 

quaisquer transacção de bens, direitos ou serviços, bem 
como, operações financeiras.  

 
ARTIGO 11º 

Existem relações especiais entre duas entidades quando uma 
tem poder de exercer, directa ou indirectamente, uma influência 
significativa nas decisões de gestão da outra, nomeadamente: 

a) Quando os administradores ou gerentes de uma 
sociedade, bem como os cônjuges, ascendentes e 
descendentes destes, detenham directa ou 
indirectamente uma participação não inferior a 10% do 
capital, ou dos direitos de voto na outra entidade;  

b) Quando a maioria dos membros dos órgãos de 
administração, direcção ou gerência sejam as mesmas 
pessoas ou, sendo pessoas diferentes, estejam ligadas 
entre si por casamento, união de facto ou parentesco na 
linha recta; 

c) Quando as entidades se encontrem vinculadas por via 
de contrato de subordinação; 

d) Quando se encontrem em relações de domínio ou de 
participações reciprocas, bem como vinculadas por via 
de contrato de subordinação, de grupo paritário, ou outro 
efeito equivalente nos termos da Lei das Sociedades 
Comerciais; 

e) Quando entre uma e outra existam relações comerciais 
que representem mais de 80% do seu volume total de 
operações; 

f) Quando uma financie a outra, em mais de 80% da 
carteira de crédito.  


