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Introdução

Neste documento encontra uma breve exposição sobre o novo
Código do Imposto Predial. Abordamos a incidência do imposto, a
determinação da matéria colectável, o regime de isenção, as
obrigações de pagamento e as obrigações declarativas associadas.
O Imposto Predial (IP) incide sobre o valor patrimonial e rendas dos
prédios urbanos e rústicos e sobre as transmissões onerosas e
gratuitas de bens imóveis. Ambas as situações são desenvolvidas
aqui.
Para complementar a Lei n.º 20/20, de 9 de Julho, deverá ser aprovado
o regulamento do Código do Imposto Predial, o qual deverá abordar as
matérias referentes a avaliação e reavaliação de prédios urbanos e
rústicos, a inscrição de prédios na matriz, a organização, conservação,
alteração, renovação e substituição de matrizes dos prédios situados
em Angola

Este documento é meramente informativo e não constitui conselho
jurídico.

Coordenação
Juliana Miranda, advogada
Luanda, 27 de Agosto de 2020
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Sobre o Imposto Predial
O Código do Imposto Predial foi aprovado

O IP tem uma natureza mista, na medida em

pela Lei n.º 20/20, de 9 de Julho, que

que é um imposto sobre os rendimentos

revogou o Diploma Legislativo n.º 4044, de

prediais (obtidos em virtude da exploração

13 de Outubro de 1970, que aprova o

de prédios urbanos e de prédios rústicos

Código do Imposto Predial Urbano, a Lei n.º

arrendados)

18/11, de 21 de Abril, a Lei n.º 16/11, de 21

imobiliário urbano e rústico.

de Abril e todas as normas sobre tributação

e

sobre

o

património

O IP incide sobre os prédios urbanos e

dos imóveis previstas no Regulamento para

rústicos (imóveis qualificados como tal para

a Liquidação e Cobrança do Imposto sobre

efeitos fiscais) situados em Angola e incide

as Sucessões e Doações e Sisa sobre a

também sobre as transmissões gratuitas ou

Transmissão de Imóveis a Título Oneroso.

onerosas de bens imóveis realizadas em
Angola ou no estrangeiro.

Prédio
Do conceito de prédio previsto no Código do Imposto Predial podemos concluir que são classificados
de dois modos, por um lado é considerado prédio:
a)

toda a fracção de território abrangendo as águas, plantações, edifícios e construções de qualquer
natureza nela incorporados ou assentes com carácter de permanência (elemento físico);

b)

que faça parte do património de uma pessoa singular ou colectiva (elemento patrimonial);

c)

que em condições normais tenha valor económico.

Por outro lado, é considerado prédio:
a) as águas, plantações, edifícios ou construções apesar de estarem situados numa fracção do
território que constitua parte integrante de um património diverso ou não;
b) que tenha autonomia económica em relação ao terreno onde se encontrem implantados;
c) quer tenha ou não natureza patrimonial.
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Isenções
A lei prevê algumas situações concretas de protecção gerais e
específicas em que as pessoas colectivas ou singulares, apesar de
poderem ser tributados em sede do IP não serão.
Isenções gerais
Estão isentos de IP:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

o estado e autarquias locais;
os imóveis destinados as representações diplomáticas ou consulares de estados
estrangeiros;
partidos políticos;
o património directo e exclusivamente afecto ao objecto social dos institutos
públicos;
o local do culto das instituições religiosas;
os prédios rústicos relactivamente aos quais sejam observados os critérios de
aproveitamento útil e efectivos;
os prédios rústicos localizados nas zonas rurais com dimensão igual ou inferior a 7
hectares;
as terras rurais comunitárias (terrenos ocupados por famílias das comunidades
rurais locais e utilizados por estas, segundo o costume relativo ao uso da terra,
para sua habitação, exercício da sua actividade ou para outros fins reconhecidos
pelo costume ou pela lei).

Isenções específicas
Mediante reconhecimento da AGT, na sequência de requerimento dos interessados, são
isentos de IP os imóveis exclusivamente destinados à habitação própria, de acordo com o
seguinte:
a)

b)

imóveis de construção precária (habitações construídas com materiais precários,
como chapas de zinco, pau e pique, capim, adobe, com ou sem qualquer
tratamento e madeira);
habitações sociais (habitações de baixa renda apoiadas pelo Estado ou pessoas
colectivas de direito público, destinadas a criar melhores condições de acesso à
habitação com qualidade, por parte das pessoas com menor capacidade aquisitiva,
incluindo as mais desfavorecidas).
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Imposto sobre a detenção ou renda do imóvel
Incidência e matéria colectável
A matéria colectável corresponde ao valor sobre o qual o imposto incide (sobre o qual incide a taxa
de imposto).
A determinação da matéria colectável no IP difere consoante o prédio esteja arrendado ou não, seja
um prédio urbano ou rústico e se trate de uma transmissão gratuita ou onerosa do imóvel.

Prédios arrendados
No caso de prédios arrendados, o imposto incide sobre o valor da respectiva renda.
O rendimento colectável dos imóveis quer sejam urbanos ou rústicos, quando arrendados, é igual ao
valor das rendas efectivamente recebidas em cada ano reduzido do valor de despesas
correspondentes a despesas relacionadas a conservação e manutenção do imóvel em montante
determinado em 40% do valor das rendas. Dito de outra forma: o imposto incide sobre 60% do valor
das rendas recebidas pelo senhorio.
Considera-se renda, tudo quanto o senhorio receba do arrendatário ou este satisfaça em sua vez, por
efeito directo da cedência do imóvel e dos serviços que porventura nele tenha estabelecido, quer
sejam especiais para o arrendamento, quer comuns a outros arrendamentos do mesmo ou de diversos
imóveis e ainda que também aproveitem ao próprio senhorio.

Integram o valor da renda do imóvel:
a)
b)
c)
d)

o montante que o arrendatário pague pelo aluguer de maquinismos e mobiliários dos
estabelecimentos fabris e comerciais instalados nos mesmos imóveis;
tudo o que o senhorio receba pelo arrendamento de casas mobiladas;
o preço da cedência da exploração de estabelecimentos comerciais ou industriais;
as importâncias recebidas de quem utiliza quaisquer imóveis para publicidade e outros fins
especiais.
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Prédios urbanos não arrendados
No caso dos prédios urbanos não arrendados, o imposto incide sobre o valor patrimonial do
imóvel.
O valor patrimonial do imóvel corresponde à matéria colectável (ou seja, o valor do imóvel
resultante da avaliação fiscal sobre o qual é aplicada a taxa do imposto para o cálculo do tributo
a pagar).

Prédios rústicos
A matéria colectável nos prédios rústicos corresponde ao valor patrimonial de AKZ 10.397,00
(dez mil e trezentos e noventa e sete kwanzas) por hectare.
Os prédios rústicos que tenham parte produtiva e parte improdutiva são tributados de acordo
com a parte que não tenha aproveitamento útil e efectivo.

As suas anotações
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Sujeitos

Prédios não arrendados

Prédios arrendados
prédios

No caso de prédios não arrendados, o

arrendados é devido pelo titular dos

imposto é devido pelos proprietários,

rendimentos, i. e., pelo senhorio.

usufrutuários, beneficiários do direito de

Entretanto, quando o arrendatário

superfície ou detentores de imóvel e

dispõe de contabilidade organizada,

beneficiários dos proventos económicos

modelo de contabilidade simplificado ou

deste.

livro de registos, deverá o mesmo

No caso de propriedade resolúvel, o

proceder a liquidação do imposto.

imposto é devido pelo promitente-

Quando o arrendatário não possuir

comprador ou por quem tenha o uso e

contabilidade organizada, modelo de

fruição do prédio.

contabilidade simplificado ou livro de

Os beneficiários de cedência gratuita de

O

imposto

predial

nos

registos, a liquidação o imposto é devida
pelo senhorio.

quaisquer

prédios

pertencentes

a

entidades isentas do IP são obrigados ao
pagamento de imposto pela detenção
dos prédios.
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Início da tributação dos prédios

São previstos prazos para o início da tributação diferentes para
prédios urbanos e rústicos.

Prédios rústicos
Os prédios rústicos sem aproveitamento útil e efectivo (os índices de aproveitamento útil e
efectivo dos terrenos são fixados por instrumentos de gestão territorial, tendo em conta o fim
a que o terreno se destina, o tipo de cultura aí praticado e o índice de construção, n.º 2, artigo
7.º da Lei de Terras, Lei n.º 9/04, de 9 de Novembro).

Prédios urbanos
Os prédios urbanos começam a ser tributados nas seguintes datas:
a)

a partir do ano da classificação da fracção do território e dos demais elementos como
prédio urbano;

b)

a partir do ano seguinte do termo da situação de isenção;

c)

a partir do segundo ano seguinte a transmissão, concessão ou ocupação do terreno para
construção;

d)

a partir do terceiro ano seguinte aquele em que o terreno para construção que tenha
como objecto a construção de edifícios passe a figurar no inventário da empresa;

e)

a partir do segundo ano seguinte aquele que o prédio edificado com objecto de venda
passe a figurar no inventário de uma empresa.
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Nos casos em que é dado um destino diferente aos terrenos para construção de edifícios e
prédios edificados para venda, o imposto é liquidado por todo período decorrido desde a
aquisição dos mesmos.
No caso dos prédios edificados com o objecto de venda, o imposto é liquidado a partir do ano
em que a venda do património tenha sido retardada por facto imputável ao sujeito passivo.
São fixadas datas em que se presumem a conclusão e ocupação dos prédios urbanos edificados.
Assim, presume-se ser a data mais antiga nas seguintes:
a)
b)
c)
d)

a data da concessão do certificado de habitabilidade;
a data indicada na inscrição na matriz como sendo da conclusão das obras;
a data em que se verifica qualquer tipo de utilização do prédio; e
a data em que se torna possível a normal utilização do prédio para os fins a que se destina.

Taxa
Prédios arrendados

Prédios não arrendados

Taxa é de 25% e incide sobre 60% do

A taxa do imposto nos prédios urbanos

valor da renda efectivamente recebida,

não

incluindo os serviços prestado.

patrimonial for inferior a AKz 5.000.000,00

arrendados

quando

o

valor

é de taxa 0,1%, estando o valor
patrimonial entre AKZ 5.000.001,00 e
6.000.000,00, a taxa corresponde ao valor
fixo de AKZ 5 000,00 e quando o valor
patrimonial

for

superior

a AKZ

6.000.000,00 a taxa é de 0,5%.
A taxa de imposto aplicável ao terreno
para construção é de 0,6%.
A taxa dos prédios rústicos corresponde
ao valor do hectare ou a sua soma
(quando for mais de um hectare).
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Taxa adicional
Os prédios urbanos desocupados (em que não existem contratos em vigor e facturação mensal
com empresas de telecomunicação ou de fornecimento de água e electricidade) há mais de 1
ano e os terrenos para construção que não observam os critérios de aproveitamento útil e
efectivo durante 3 ano consecutivos, ficam sujeitos a tributação adicional de 50% sobre o valor
o valor que resultar da aplicação da taxa do imposto.
Os prédios e terrenos para construção não são considerados desocupados quando encontramse arrendados, mesmo que o locatário deles não faça uso do mesmo.

Pagamento
Prédios arrendados

Prédios não arrendados

No caso de prédios arrendados em que

Os contribuintes estão obrigados a

o arrendatário efectue a retenção na

solicitar a liquidação e pagar o imposto:

fonte do valor do imposto, o prazo de

até o último dia útil do mês de Março,

entrega ao Estado é: até o último dia útil

relactivamente ao ano anterior.

do mês seguinte a retenção.

O

Se o arrendatário não fizer a entrega ao

pagamento

senhorio

prestações consecutivas.

do

valor

do

imposto,

contribuinte
do

pode
imposto

requerer
em

o
seis

responderá pela totalidade do imposto e
acréscimos legais.
No caso de prédios arrendados em que
o arrendatário não efectue a retenção
na fonte do valor do imposto, o senhorio
deverá pagar o imposto até o último dia
útil do mês de Março.
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Obrigações declarativas
Dentro do prazo de 10 dias após a celebração do contrato de arrendamento de
todo ou parte prédio urbano ou rústico deverá o senhorio apresentar na
Repartição Fiscal um exemplar do contrato celebrado.

Declaração anual
Os senhorios dos prédios arrendados devem em Janeiro submeter electronicamente ou
apresentar na Repartição Fiscal a Declaração dos prédios arrendados, indicando as rendas
convencionadas e as efectivamente recebidas no ano anterior, e por sua vez apresentar os
DAR´s (documento de arrecadação de receitas) das retenções sofridas por ter arrendatários
com contabilidade organizada.

As suas anotações
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Transmissões onerosas e gratuitas de bens
imóveis
Incidência e matéria colectável
Nas transmissões onerosas ou gratuitas o imposto predial incide sobre o direito de
propriedade, usufruto, direito de superfície, servidão, aquisição por usucapião sobre bens
imóveis e direito sobre as águas.
A matéria colectável na transmissão gratuita ou onerosa de bens imóveis corresponde ao valor
patrimonial constante da matriz predial à data da transmissão do bem, ao valor determinado
por avaliação no caso de prédio omisso ou ao valor declarado.
A determinação do valor tributável corresponderá ao maior valor.

Transmissões onerosas
São onerosas para efeitos de incidência sobre o direito de propriedade usufruto, direito de
superfície, servidão, aquisição por usucapião sobre bens imóveis e direito sobre as águas
seguintes as transmissões:
a)

A cedência de usufruto uso e habitação ou servidão, a favor do proprietário e a
aquisição do direito de superfície pelo proprietário do solo;

b)

Celebração de contratos-promessa de aquisição e de alienação no momento do
pagamento ou na entrega (tradição) do imóvel para o promitente adquirente;

c)

A cessão da posição contratual nos contratos-promessa de aquisição e de alienação
de imóveis, quando o contrato for celebrado entre o primitivo alienante e o terceiro;

d)

Celebração de contratos de arrendamento em que após satisfeitas todas as rendas
os bens arrendados tornam-se propriedade do arrendatário;

e)

Arrendamentos efectuados por 20 ou mais anos;

f)

Arrendamentos que após a celebração do contrato e durante a sua vigência ou
dentro de dois anos depois de findo o contrato, se fizer qualquer contrato que
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importe a manutenção dos efeitos do arrendamento anterior e se a soma dos anos
convencionados for igual ou superior a 10 anos;
g)

As sublocações efectuadas por 10 ou mais anos ou quando a soma do período dos
contratos celebrados for igual ou superior a 10 anos;

h)

Os contratos de consignação de rendimentos de bens imóveis celebrados por 10 ou
mais anos;

i)

Os contratos de servidão perpétua ou temporária e o compáscuo celebrados por 10
ou mais anos;

j)

Os actos que importem a transmissão de benfeitorias em prédios urbanos e rústicos;

São também sujeitas a IP as transmissões onerosas que decorram de:
a)

As trocas ou permutas de bens imóveis presentes ou futuras havendo transferência
para um dos permutantes;

b)

Os contratos-promessa de trocas ou permutas de bens imóveis com a entrega da
coisa para ambos ou para um dos permutantes;

c)

A venda ou cessão do direito a águas, mesmo na forma de autorização para as
explorar ou para minar um terreno alheio;

d)

As entradas dos sócios com bens imóveis para a realização do capital social das
sociedades comerciais e civis;

e)

As transmissões de bens imóveis por fusão ou cisão das sociedades comerciais e civis;

f)

A aquisição, amortização ou quaisquer outros factos de participações sociais em
sociedades ou fundos que possua bens imóveis quando por via destas alguns dos
sócios passe a deter 50% ou mais do capital social;

g)

A outorga de procuração irrevogável que confira poderes de alienação de bem
imóvel ou de quotas ou partes sociais ou unidades de participação;

h)

A outorga de instrumento de substabelecimento de procuração irrevogável que
confira poderes de alienação de bem imóvel ou de quotas ou partes sociais ou
unidades de participação;

i)

As arrematações de bens imóveis por decisão judicial;

j)

A resolução, invalidade ou extinção por mútuo consenso do contrato de compra e
venda ou do respectivo contrato-promessa depois de passados mais de cinco anos
sobre a entrega ou posse do bem;

k)

A adjudicação de bens imóveis para os sócios por altura da liquidação da sociedade
ou fundos;
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l)

A dação em cumprimento ou dação pro solvendo;

m)

A doação com entradas ou pensões a favor do doador ou com encargos de
pagamento de dívida do donatário ou terceiros;

n)

A aquisição de imóvel objecto de locação financeira;

o)

A aquisição de imóveis mediante contratos para pessoa nomear;

p)

A transmissão do quinhão hereditário;

q)

E outros actos que independemente da forma que adotarem operem a efectiva
transmissão onerosa de bens imóveis.

Isenções fiscais
A primeira transmissão onerosa de imóveis com valor igual e inferior a AKZ 3.000.000,00 (três
milhões de kwanzas), que sejam afectos a habitação própria e permanente do adquirente,
estão isentas do IP.

Sujeitos
Transmissões onerosas
Nas transmissões onerosas de bens imóveis por regra geral o imposto é devido pelos
adquirentes dos bens imóveis.
No caso de trocas ou permutas de bens imóveis presentes ou futuras havendo transferência
para um dos permutantes e contratos-promessa de trocas ou permutas de bens imóveis com
a entrega da coisa para ambos ou para um dos permutantes, o imposto é devido por ambos os
permutantes na proporção do valor por eles declarado ou do valor patrimonial mais elevado
entre os imóveis objectos de permuta.
Nos contratos-promessa de trocas ou permutas de bens imóveis com a entrega da coisa ou
pagamento para um dos permutantes, o imposto é devido pelo adquirente a partir do
momento que recebe o bem.
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Transmissões gratuitas
Nas transmissões gratuitas de bens imóveis, onde incluímos as aquisições por usucapião o
imposto é devido pelos beneficiários dos bens imóveis e pelo beneficiário da transmissão do
direito a águas.

Início da obrigação tributária
Transmissões onerosas
Nas transmissões onerosas a obrigação tributária é constituída no momento em que ocorre a
transmissão, o pagamento ou a assinatura do contrato.

Transmissões gratuitas
Nas transmissões gratuitas por sucessão de morte, a obrigação tributária considera-se
constituída na data da abertura da sucessão.
Nas transmissões gratuitas por aquisição por usucapião, a obrigação tributária considera-se
constituída:
a)

Na data em que a decisão judicial transitar em julgado;

b)

Na data da celebração da escritura de justificação notarial; ou

c)

Quando tornar-se definitiva a decisão proferida em processo de justificação nos

termos do Código do Registo Predial.
Quando a transmissão não for por sucessão ou aquisição por usucapião a obrigação tributária
é constituída no momento em que ocorre a transmissão, o pagamento ou a assinatura do
contrato.
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Taxa do IP
A taxa de imposto predial aplicável à transmissão onerosa ou gratuita de bens imóveis é de 2%
sobre o valor patrimonial do imóvel.

Pagamento
Transmissões onerosas

Transmissões gratuitas
No caso de transmissões gratuitas de
imóveis

por

morte,

doação

ou

usucapião, o imposto é liquidado e pago
pelo beneficiário do bem até ao último
dia útil do mês seguinte a prática do acto
que opera a transmissão.

No caso de transmissões onerosas o
imposto

é

liquidado

e

pago

pelo

beneficiário do bem até ao último dia útil
do mês seguinte a celebração do contrato
ou prática do acto que opera a
transmissão.
Quando a transmissão do bem imóvel for
realizada por acto, contrato ou facto no
estrangeiro, o imposto é pago até ao
último dia útil do segundo mês seguinte ao
da prática do acto, celebração do contrato
ou participação da morte.
Nas transmissões que se operem por
arrematação,

venda

judicial

ou

administrativa, adjudicação, transacção ou
qualquer outra forma, o imposto é pago
dentro do prazo de 15 dias contados da
data da notificação pela Administração
Tributária.
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As suas anotações
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O Gabinete Fiscal é um departamento do CFA especializado em questões jurídicotributárias.
O Gabinete Fiscal foi criado em 2017 para responder a clientes que procuram
aconselhamento específico e especializado em matéria de impostos, relações tributárias
e processos tributários.

O CFA é um escritório de advogados angolano, com sede em Luanda. O CFA foi fundado
em 2012, pelo Professor Doutor Carlos Maria Feijó, e afirma-se pela prática
especializada em Direito Constitucional e Administrativo, Direito das Empresas, Direito
Fiscal, Direito Financeiro e Bancário.
Na nossa prática procuramos soluções adequadas às circunstâncias e que se integrem
na actividade dos nossos clientes, fazendo parte da sua cadeia de geração de valor e
crescimento.
O nosso compromisso permanente é prestar serviços jurídicos de excelência, com base
na convergência de um grupo de profissionais com vasta experiência, que decidiram
aplicar o seu talento e conhecimento na especialização nas principais áreas de Direito
angolano.
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Este documento é meramente informativo e
não constitui conselho jurídico.
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