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

REGIME JURÍDICO DAS FACTURAS E DOCUMENTOS EQUIVALENTES – Dec. Presidencial 147/13 

 
SOCIEDADES DO GRUPO A – DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA COLECTÁVEL – CUSTOS OU GASTOS 

 
LEI DO CÓDIGO DO IMPOSTO INDUSTRIAL 

CAPÌTULO II 
REGIME JURÍDICO DAS FACTURAS  

CAPITULO I 
Nº 1, 2, 3, 4, e 5 – ARTIGO 2º 

(Determinação da Matéria Colectável) 
SECÇÃO I 

Do Grupo A 
ARTIGO 17º  

(Documentos de Custos) 
ARTIGO 18º  

(Custos não aceites fiscalmente) 
 

(Âmbito) 
CAPITULO III 

(Processamento e Requisitos) 
Nº 1, 2, 3 e 4 – ARTIGO 5º 

(Processamento) 
Nº 1, 2, e 3 – ARTIGO 6º 
(Emissão de Facturas)  
Nº 1, 2, e 3 – ARTIGO 6º 
(Emissão de Facturas)  

Alíneas a),b),c).d),e),f),g) Nº 1 e 2 – ARTIGO 7º 
ARTIGO 17º  

1. Os custos incorridos com qualquer despesa, são 
apenas aceites para efeitos do apuramento da 
matéria colectável, quando devidamente 
documentados, nos termos da legislação em vigor.  

2. Os Custos indevidamente documentados não são 
aceites como custo dedutível à matéria colectável 
do imposto, e são objecto de tributação autónoma à 
taxa de 2% do seu valor. 

3. Os Custos não documentados, não são aceites como 
custos dedutíveis à matéria colectável do imposto, e 
são objecto de tributação autónoma á taxa de 4% do 
seu valor. 

4. Os custos incorridos com despesas confidenciais, 
não são aceites como custos dedutíveis à matéria 
colectável do imposto, e são tributados 
automaticamente à taxa de 30%. 

5. A taxa referida no número anterior é elevada para 
(50%) nas circunstâncias em que estas despesas 
originem um custo ou um proveito na esfera de um 
sujeito passivo, por qualquer forma, isento, ou não 
sujeito, a tributação em sede de Imposto Industrial. 

6. Entendem-se por despesas indevidamente 
documentadas, nos termos do nº 2 do presente 
artigo, aquelas em que a documentação em posse 
do contribuinte apenas identifica o nome ou 
entidade legal e respectivo número de identificação 
fiscal do beneficiário do seu pagamento. 

7. Entendem-se por despesas não documentadas, nos 
termos do nº 3 do presente artigo, aquelas em que 
não existe documentação válida de suporte da 
despesa nos termos da lei, mas em que a sua 
ocorrência e natureza são materialmente 
comprováveis. 

8. Entendem-se por despesas confidenciais, nos 
termos do nº 4 do presente artigo, aquelas em que 
não existe documentação válida de suporte da 
despesa nos termos da lei, e em que a sua natureza, 
função ou origem, não são materialmente 
comprováveis. 

9. As realidades sujeitas a tributação autónoma, nos 
termos dos números anteriores implicam o seu 
acréscimo, nas percentagens estabelecidas, ao lucro 
tributável do imposto.   

CAPITULO I 
ARTIGO 2º 
(Âmbito) 

1. É obrigatório a emissão de facturas ou documentos 
equivalentes em todas as transmissões onerosas de bens 
corpóreos ou incorpóreos e prestação de serviços. 

2. Por factura deve entender-se o documento comercial, 
portador dos elementos informáticos definidos no presente 
Diploma que comprovam a realização das transmissões de 
bens ou prestação de serviços, mencionados no número 
anterior. 

3. É obrigatório para as pessoas singulares ou colectivas, com 
domicílio, sede, direcção efectiva ou estabelecimento 
estável em Angola que procedam às operações previstas no 
número anterior, a emissão dos documentos referidos no 
numero anterior. 

4. Para efeitos do nº 1, a energia eléctrica, o gás, a água e 
similares são considerados bens corpóreos. 

5. São considerados documentos equivalentes os recibos, a 
nota de débito, o despacho aduaneiro, o talão de venda, e 
outros documentos que preencham os requisitos dos 
documentos referenciados.  

CAPITULO III 
(Processamento e Requisitos) 

ARTIGO 5º 
(Processamento) 

1. Os contribuintes obrigados a emitir facturas ou documentos 
equivalentes devem utilizar programas informáticos que 
garantam a numeração sequencial e cronológica dos 
documentos. 

2. Os documentos referidos no número anterior devem ser 
emitidos em duplicado, destinando-se o original ao cliente e 
a cópia ao arquivo do fornecedor. 

3. Todos os exemplares de facturas ou documentos 
equivalentes devem conter a designação [processados por 

computador]. 
4. Em caso de avaria técnica dos equipamentos ou em 

situações de inoperacionalidade, devem os contribuintes 
emitir facturas ou documentos equivalentes, impressos 
tipograficamente, respeitando os requisitos deste Diploma. 
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LEI DO CODIGO DO IMPOSTO INDUSTRIAL – Lei 19/14 de 22 de Outubro 
Versus 

REGIME JURÍDICO DAS FACTURAS E DOCUMENTOS EQUIVALENTES – Dec. Presidencial 149/13 

 
SOCIEDADES DO GRUPO A – DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA COLECTÁVEL – CUSTOS OU GASTOS 

 
LEI DO CÓDIGO DO IMPOSTO INDUSTRIAL 

CAPITULO II 
REGIME JURÍDICO DAS FACTURAS  

CAPITULO I 
Nº 1, 2, 3, 4, e 5 – ARTIGO 2º 

(Determinação da Matéria Colectável) 
SECÇÃO I 

(Do Grupo A) 
ARTIGO 17º  

(Documentos de Custos) 
ARTIGO 18º  

(Custos não aceites fiscalmente) 
 

(Âmbito) 
CAPITULO III 

(Processamento e Requisitos) 
Nº 1, 2, 3 e 4 – ARTIGO 5º 

(Processamento) 
Nº 1, 2, e 3 – ARTIGO 6º 
(Emissão de Facturas)  
Nº 1, 2, e 3 – ARTIGO 6º 
(Emissão de Facturas)  

Alíneas a),b),c).d),e),f),g) Nº 1 e 2 – ARTIGO 7º 
ARTIGO 18º  

1. Não são aceites como custos dedutíveis à matéria 
colectável do imposto:  
a) O Imposto Industrial, o Imposto Predial Urbano, 

o Imposto sobre o Rendimento do Trabalho, o 
imposto sobre a Aplicação de Capitais; 

b) As contribuições para a Segurança Social na 
parcela que constitui encargo do trabalhador; 

c) O imposto que incida sobre transmissões de 
fonte sucessória, ou sobre transacções gratuitas, 
que constituam obrigação tributária de terceiros 
à sociedades e o imposto que incida sobre as 
remunerações de trabalhadores ou pagamentos 
de prestadores de serviços que tenha sido 
suportado pela entidade sujeita a Imposto 
Industrial; 

d) As multas e todos os encargos pela prática de 
infracções de qualquer natureza; 

e) As indemnizações pagas pela ocorrência de 
eventos cujo risco seja segurável; 

f) Os custos de conservação e reparação de 
imóveis arrendados, considerados como custos 
no apuramento do Imposto Predial Urbano; 

g) Correcções da matéria colectável relativas aos 
exercícios anteriores, bem como as correcções 
extraordinárias do exercício; 

h) Os seguros dos ramos vida e saúde cujo 
benefício não seja atribuído à generalidade do 
pessoal da empresa. 

2. A prática de procedimentos contabilísticos 
destinados a omitir os custos não aceites em sede 
do presente artigo, são sancionadas nos termos do 
Código Geral Tributário.   

ARTIGO 6º 
(Emissão de facturas) 

1. A Factura ou documento equivalente deve ser emitida no 
momento do seu pagamento, ou até ao quinto dia útil a 
seguir á data da operação de transmissão do bem ou 
prestação do serviço. 

2. No caso de pagamentos relativos a uma transmissão de bens 
ou prestação de serviços ainda não efectuada, a data de 
emissão do documento comprovativo deve coincidir sempre, 
com a da percepção do pagamento do montante relativo à 
transmissão do bem, ou prestação do serviço. 

3. As facturas ou documentos equivalentes são substituídos por 
guias ou notas de devolução, quando se trate de devolução 
de mercadorias anteriormente transacionadas entre os 
mesmos contribuintes, cuja emissão se processa no prazo 
referido no nº 1 deste artigo.  

ARTIGO 7º 
(Requisitos) 

1. As facturas ou documentos equivalentes devem ser 
devidamente datados, sequencialmente numerados e conter 
obrigatoriamente os seguintes elementos: 
a) O nome, firma ou denominação social e a sede ou 

domicílio do fornecedor de bens ou prestador de 
serviços e do destinatário ou adquirente, bem como os 
seus números de identificação fiscal;  

b) Numeração sequencial, por anos económicos; 
c) Discriminação dos bens ou serviços prestados, com 

indicação das quantidades; 
d) O preço final em moeda nacional, salvo as facturas que 

decorrem do processo de importação e exportação, que 
estão sujeitas às regras do comércio internacional, com 
todos os elementos que concorrem para a sua formação; 

e) As taxas de imposto aplicáveis e o montante de imposto, 
quando devido; 

f) A data em que os bens colocados à disposição do 
adquirente, em que os serviços foram realizados, ou em 
que foram efetuados pagamentos anteriores à 
realização das operações, se essa data não coincidir com 
a emissão da factura; 

g) Estar escritos, obrigatoriamente, em língua portuguesa; 
2. As guias ou notas de devoluções devem conter além da data, 

os elementos mencionados nas alíneas a), b) e c) do número 
anterior. 

RF: Repartição Fiscal – RGC: Registo Geral de Contribuinte – I. INDUSTRIAL: Imposto Industrial – DF: Demonstrações 
Financeiras – DFI: Declarações Fiscais  
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Nota: 
 
Em matéria do reconhecimento dos custos, estão definidos os seus requisitos nos termos do Código 
do I. Industrial, e no Regime Jurídico das Facturas e Documentos Equivalentes. Os artigos 
destacados no mapa a seguir não foram detalhados em face do objectivo desta informação 
pretender destacar a relação entre os dois diplomas. 
 
 

I. INDUSTRIAL – CUSTOS OU GASTOS REGIME JURIDICO DAS FACTURAS 
Artigo 14º - Custos ou Gastos 
Artigo 15º - Custos ou gastos com assistência social 
Artigo 16º - Limite a dedutibilidade de custos 
Artigo 17º - Documentação de custos 
Artigo 18º - Custos não aceite fiscalmente 

Artigo 8º - Identificação de documentos rectificados ou substituídos 
Artigo 9º - Arquivamento 
Artigo 10º - Penalidades 
Artigo 11º - Dúvidas 

 
 

No presente Diploma do Código do Imposto Industrial, destacam-se outros critérios de 
reconhecimento, valorimetria e mensuração de Custos e Gastos aceites fiscalmente,  que decorrem 
de políticas e tratamento da documentação não baseadas nas transacções correntes, de  Facturas e 
Documentos Equivalentes. Por analogia, para a elegibilidade dos custos devem ter suporte nos 
requisitos dos referidos documentos.   
 
Assim, procuràmos destacar o previsto na Lei do Código do I. INDUSTRIAL no que se refere ao 
reconhecimento dos Custos gerados nas transcções correntes; a Documentação de Custos; Custos 
Não Aceites Fiscalmente; e, os Requisitos estabelecidos no Regime Jurídico das Facturas e 
Documentos Equivalentes. 

 


