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Aquando do início da reforma fiscal em curso, 
norteada pelas linhas Gerais do Executivo para 
a Reforma Tributária, foram definidos diversos 
objectivos para esta Reforma, entre os quais o 
aumento da receita fiscal não petrolífera, o 
alargamento da base tributária e o aumento da 
justiça e da equidade fiscais.  
A tributação do património imobiliário em Angola 
foi dos primeiros aspectos a merecer a atenção 
detalhada dos agentes da Administração Fiscal. 
De facto, ainda que a tributação apresentasse 
taxas substancialmente elevadas, a cobrança 
apresentava-se com níveis muito abaixo dos 
verificados nos demais impostos. Até mesmo 
numa análise comparativa com referências 
internacionais se verifica que o nível de 
arrecadação de receita em Angola, no que 
respeita à tributação do imobiliário, se 
apresenta muito abaixo do que seria desejável. 
Tal resultado era ainda mais perturbador em 
virtude da constatação dos elevados preços 
praticados no mercado imobiliário nas grandes 
cidades, em particular em Luanda.  
Por essa razão, tendo em conta os objectivos 
da reforma anteriormente enunciados, foram 
revistos os vários impostos com incidência 
sobre imóveis, nas suas diversas vertentes. A 
reforma levada a cabo nesta sede teve como 
principais objectivos a redução da carga fiscal 
do contribuinte, como é evidenciado pelas 
reduções de taxas ocorridas no âmbito do Sisa, 
do Imposto Predial Urbano e do Imposto do 
Selo, bem como o aumento da receita tributária, 
através do alargamento da base tributária, 
formalizando operações realizadas à margem 
do sistema fiscal e fiscalizando com maior 
eficácia os contribuintes incumpridores.  
Com estas alterações, pretendeu-se, 
essencialmente, promover a justiça fiscal e dar 
suporte ao programa habitacional do Executivo, 
com o objectivo de garantir a todos os cidadãos 
o acesso a casa, em condições fiscais menos 
onerosas.  
Sisa, isenção e outras taxas  
No que respeita à tributação das transmissões 
onerosas de imóveis, sobre as quais incide o 
Imposto de Sisa, foi efectuada uma análise 
comparativa internacional, tomando em 
consideração diversos países com 
características económicas e legais similares a 
Angola que pudessem ser usados como base 
de comparação, tendo-se verificado que a taxa 
do imposto em Angola se encontrava generi-

camente 5 ou mais vezes acima dos valores 
apresentados internacionalmente.  
Este valor, representando um grande encargo 
para os contribuintes cumpridores, funcionava 
como um incentivo à fraude e à evasão fiscal 
Conforme tradicionalmente verificado através de 
exemplos internacionais, uma elevada pressão 
fiscal funciona como elemento potenciador de 
evasão fiscal e de funcionamento de mercados 
paralelos, o que também se verificava no 
mercado imobiliário com um grande número de 
transacções a ocorrerem fora do comércio 
jurídico formal, sem a consequente arrecadação 
dos impostos devidos pelo Estado.  
Passou-se, então, de um sistema de tributação 
em que se aplicava uma taxa de 10% sobre o 
valor da alienação para uma taxa de 2% sobre 
esse mesmo valor. Esta redução conseguiu, por 
um lado, desonerar os contribuintes nas 
operações de aquisição de imóveis e, por outro, 
compensar o aumento galopante dos preços 
praticados no mercado imobiliário que se tem 
sentido nos últimos anos em algumas 
províncias. Adicionalmente, e de modo a 
garantir a equidade e a justiça do sistema fiscal, 
reformulou-se o elenco de isenções 
estabelecido para o Imposto de Sisa, passando 
a estar isentos deste imposto, o Estado, os 
Estados estrangeiros quando concedam pl 
similar vantagem em regime de reciprocidade 
ao Estado angolano, as e instituições religiosas 
devidamente reconhecidas, mas apenas quanto 
aos locais destinados ao culto e as d, 
habitações sociais.  
Quanto as habitações sociais, decidiu SI 
isentar-se do Imposto de Sisa, as habitações 
com preço de venda equivalente a 78.000 UCF, 
o que corresponde, sensivelmente, a seis 
milhões e novecentos mil kwanzas (6.900.000 ri 
AKZ), que sejam destinadas a habitação própria 
e permanente do adquirente. De forma a limitar-
se o alcance desta isenção, a mesma aplica-se 
t apenas à primeira transmissão em ( nome do 
adquirente. I Tendo em conta a dualidade do 
Imposto Predial Urbano e não pretendendo 
introduzir modificações de fundo no sistema 
fiscal, separou-se o regime de tributação, de 
prédios arrendados e prédios não arrendados. 
Desta forma, estabeleceu-se um regime 
diferenciado de tributação com bases de 
incidência, taxas e regimes de liquidação 
distintos, conforme esteja em causa um imóvel 
arrendado ou não arrendado.  
No que se prende com a tributação de imóveis 
arrendados, em resultado desta alteração, a 
taxa efectiva a suportar pelos sujeitos passivos 
do imposto fixa-se em 15% sobre as rendas 
efectivamente recebidas.  



No que se prende com a tributação de imóveis 
não arrendados, procederam-se a alterações 
mais substanciais. Desde logo, procedeu-se à 
alteração da base tributária, passando o 
imposto a incidir não sobre o valor locativo, ou 
seja, o valor potencial de rendas anuais, mas 
sim, sobre o valor patrimonial, ou seja, o valor 
do imóvel tendo em conta as suas 
características



A nível das taxas aplicáveis a imóveis 
não arrendados, procedeu-se também 
a uma revisão substancial do anterior 
sistema, uma vez que se fixou um 
sistema de taxas progressivas com 
dois escalões, pretendendo, assim, 
tributar-se apenas o valor dos imóveis 
em excesso de 5 milhões de kwanzas. 
Desta forma, um imóvel de valor 
igualou inferior a 5 milhões de kwanzas 
não sofre qualquer tributação no caso 
de não se encontrar arrendado, ao 
passo que um imóvel de 7 milhões de 
kwanzas, apenas paga imposto sobre o 
valor em excesso de 5 milhões de 
kwanzas, ou seja, sobre 2 milhões de 
kwanzas, à taxa reduzida de 0,5%.  
Finalmente, à semelhança do que se 
fez no âmbito do Imposto de Sisa, 
reviu-se o elenco de situações de 
isenções previstas no Código do !PU.  
a mecanismo de retenção na fonte 
Deve dizer-se também, que as 
alterações introduzidas em sede de 
Imposto Predial Urbano acarretam 
diversas e relevantes mudanças nos 
diversos procedimentos e sistemas 
utJ.1izados pela Administração Fiscal 
na gestão e cobrança do imposto.  
NÓ que respeita a imóveis arrendados, 
institui-se a obrigação de liquidação do 
imposto po~ via de retenção na fonte, 
no caso de o inquilino ser uma pessoa, 
singular ou colectiva, que disponha ou 
deva dispor de contabilidade 
organizada. Nesse caso, o inquilino 
deverá, no momento do pagamento da 
renda ao senhorio, reter o montante do 
imposto devido, ou seja, 15% ~ renda 
paga, devendo entregar esse montante 
na respectiva repartição fiscal, em 
substituição do senhorio. Após a 
entrega n do imposto devido, que 
deverá ocorrer até ao fim do mês 
seguinte àquele l- a que respeite a 
retenção, o inquilino l- deverá entregar 
o DAR, documento le comprovativo da 
entrega do imposto retido, exonerando 
desse modo o senhorio do 
cumprimento da obrigação fiscal.  
Com este regime, pretendeu-se dar m 
maior efectividade ao sistema de 
liquidação e arrecadação do imposto, 
engajando as diversas entidades 
envolvidas no arrendamento. 

Adicionalmente, foram desenvolvidos e 
melhorados os sistemas informáticos e 
modelos e formulários de gestão do 
imposto, permitindo uma actuação da 
Administração mais eficaz, moderna e 
capaz.  
Finalmente, foi desenvolvido um novo 
modelo de avaliação de imóveis, 
destinado a aferir o valor patrimonial 
dos mesmos, que servirá de base de 
incidência para a tributação de imóveis 
não arrendados. Este modelo baseia-
se na definição de um preço base por 
metro quadrado, variável de acordo 
com a localização do imóvel, sendo 
esse valor base corrigido consoante 
diversos critérios, que consideram o 
conforto, idade, localização e utilização 
ou afectação do imóvel Considerações 
finais Ainda na perspectiva de redução 
da carga fiscal sobre o património 
imobiliário, procedeu-se também à 
desoneração do imposto do selo sobre 
diversos actos associados à compra e 
venda de imóveis. Nesse sentido, 
reduziu-se o imposto do selo que incide 
sobre o contrato de compra e venda do 
imóvel de 0,5% do valor do contrato 
para 0,3%. Adicionalmente, reduziu-se 
o imposto do selo aplicável aos 
financiamentos para aquisição de 
habitação de 0,3% para 0,1%. 
Conjugado com estas reduções, foi 
ainda eliminado o imposto do selo 
sobre o conhecimento de cobrança do 
Imposto de Sisa que incidia à taxa de 
8% sobre o valor do Sisa.  
Em resultado destas alterações, tem se 
verificado um significativo aumento do 
número de contribuintes a liquidar os 
impostos, principalmente no que 
respeita ao Imposto Predial Urbano 
sobre prédios arrendados, através da 
liquidação por retenção na fonte, bem 
como, um aumento significativo no 
montante de receita arrecadada com 
este imposto. De facto, desde a 
implementação da nova legislação, 
tem-se verificado uma maior dina-
mização do imposto, com resultados 
crescentes quando comparados com 
iguais periodos do ano anterior.  
Desta forma, podemos dizer que o 
objectivo preconizado com as 
alterações introduzidas foi atingido, 



sendo necessário continuar a trabalhar 
no sentido de manter e administrar os 
novos procedimentos e garantir a cor-
recta e justa aplicação do imposto.  
Em conclusão, não obstante as 
reduções efectivas que se verificaram, 
o alargamento da base tributária levada 
a cabo através das novas regras e 
procedimentos de inspecção 
resultaram numa. Maior justiça social e 
maior arrecadação de receita para que 
o Estado possa satisfazer as suas 
obrigações para com a colectividade 
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