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Nota Prévia

O ano de 2020 não foi seguramente um ano como os outros e seria difí-
cil que isso não tivesse impacto no trabalho promovido pelas nossas univer-
sidades. A organização de iniciativas como o Congresso IVA, mantido pela 
Universidade Católica desde 2013, tornou-se impossível de um momento 
para o outro. A preparação de publicações colectivas como os Cadernos 
IVA, envolvendo mais de uma vintena de autores, cada qual a braços com 
novas rotinas, tornou-se muito mais espinhosa também. Depois de suces-
sivos adiamentos à espera de uma “aberta”, tornou-se por fim claro que 
neste contexto as coisas teriam que ser feitas em calendário e em formato 
diferentes.

Os Cadernos e o Congresso surgem por isso mais tarde este ano, arras-
tados já para 2021. Não por falta de tema, seguramente, como mostram 
os textos aqui recolhidos, desde os desafios trazidos pelo Brexit às inquie-
tações das moedas virtuais, passando pelas novidades que a jurisprudência 
nacional e europeia sempre nos vai trazendo.

Com alguma sorte, estaremos de volta ao nosso habitual no próximo 
ano.

Sérgio VaSqueS

Professor da Universidade Católica Portuguesa
sergiovasques@ucp.pt
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O IVA Aplicado ao Sector Petrolífero Angolano

ADILSON SEQUEIRA

As Linhas Gerais do Executivo Para a Reforma Tributária, aprovadas 
pelo Decreto Presidencial n.º 50/11, de 15 de Março, definem os instrumen-
tos e os objectivos de política fiscal que norteiam o processo de reforma 
quer do sistema tributário, quer da Administração Tributária, em que no 
ponto 1.4.3. (prioridades de intervenção no plano legislativo), que “a tribu-
tação do consumo, no âmbito da reforma, far-se-ia essencialmente a partir 
da introdução ou evolução do actual imposto de consumo para um imposto 
do tipo IVA, sem efeitos de cascata e adequado à estrutura socioeconómica 
angolana”.

É sabido que as principais receitas orçamentais em Angola, advêm dos 
impostos petrolíferos que têm características muito especiais, quer no plano 
fiscal, quer no plano administrativo. Por isso, aconselha a prudência, que 
os Estados produtores de petróleo preparem novas fontes de receita, para 
sustentar os níveis de receitas futuras, o que implica uma maior atenção 
aos impostos indirectos. Neste contexto, houve necessidade de se alterar o 
paradigma existente no domínio da tributação da despesa, mediante a in-
trodução no sistema fiscal do IVA em substituição do imposto de consumo 
em Angola. 

Tendo em consideração as especificidades da indústria petrolífera em 
Angola e uma vez que se trata de um sector de capital intensivo, pretendeu-
-se adoptar em sede de IVA um regime diferenciado para as companhias 
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petrolíferas exerçam operações petrolíferas em áreas de concessões aplican-
do-o nos custos de pesquisa, desenvolvimento, produção ou abandono e às 
Empresas Executoras que se destinem exclusiva e directamente à execução 
das operações do Projecto Angola LNG sem vínculo contratual com a Con-
cessionária Nacional, garantindo e salvaguardando assim, a estabilidade e 
viabilidade económica dos investimentos nessa fase, em que foi desenhado 
um modelo “ibrido” na legislação angolana para a tributação do IVA nestes 
sectores (upstrean e downstrean), tendo em conta as características típicas 
dos projectos especiais existentes em Angola.

O Projecto Angola LNG é executado por três Empresas Executoras: a 
Angola LNG Limited, principal entidade encarregue de executar o Projecto; 
a OPCO – Sociedade Operacional Angola LNG que realiza, em representa-
ção da Angola LNG Limited, as operações relacionadas com as Instalações 
Terrestres e as Instalações Marítimas; e a SOMG – Sociedade Operadora 
dos Gasodutos de Angola, que realiza, em representação da Angola LNG 
Limited, as operações relacionadas com a Rede de Gasodutos de Gás Asso-
ciado e a Rede de Gasodutos de Gás Não-Associado.

A regulamentação do IVA aplicável à esta realidade passa necessaria-
mente por compatibilizar o princípio da neutralidade deste imposto às 
operações realizadas pelas Empresas Promotoras e Executoras do Projecto 
Angola LNG visando:

(i) Evitar distorções de concorrência no mercado nacional, atento ao 
facto de que, a venda em território nacional de Gás Doméstico, Gás 
Natural Liquefeito (LNG) e Líquidos do Gás Natural (NGL) não 
deve ser impactada pelo efeito da impossibilidade de dedução do IVA 
por estas mesmas Empresas; 

(ii) A modernização e eficiência fiscal, que permita uma gestão de tesou-
raria eficiente do IVA por parte das Empresas Promotoras e Executo-
ras do Projecto Angola LNG, sem preterir o correcto funcionamento 
do imposto e, consequentemente, de modo a preservar a obtenção de 
receita pelo Estado Angolano.

O enquadramento legal do IVA no “upstream” para as Sociedades Inves-
tidoras Petrolíferas “Operadoras e Não Operadoras” e as Empresas Exe-
cutoras relacionadas com às actividades de avaliação, desenvolvimento e 
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produção de Gás Não-Associado do Projecto Angola LNG, bem como no 
“downstream” para as Empresas Executoras que se destinem exclusiva e 
directamente à execução das operações do Projecto Angola LNG não rela-
cionadas com às actividades de avaliação, desenvolvimento e produção de 
Gás, estão previstos nos artigos 21.º, 24.º, 25.º, 30.º, 31.º e 32.º do Código 
do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), aprovado pela Lei nº 7/19 
de 24 de Abril e no Decreto Presidencial nº 343/19 de 21 de Novembro, 
que aprova o Regime de Liquidação e Pagamento do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado aplicável ao Projecto Angola LNG.

O Modelo do IVA para às Sociedades Investidoras Petrolíferas e para às 
Empresas Executoras das operações do Projecto Angola LNG, com e sem 
vínculo contratual com a Concessionária Nacional, está centrado em duas 
(2) vertentes, o (i) Modelo Declarativo e a (ii) Sujeição Parcial, que substan-
cia no seguinte:

(i) Modelo Declarativo, em que as Sociedades Investidoras Petrolíferas 
e às Empresas Executoras das operações do Projecto Angola LNG 
suportam o “imposto dedutível” e o deduz imediatamente no pe-
ríodo na declaração periódica, não havendo qualquer impacto na 
tesouraria e nos resultados das Petrolíferas; 

(ii) Sujeição Parcial, em que as Sociedades Investidoras Petrolíferas e às 
Empresas Executoras das operações do Projecto Angola LNG supor-
tam o “imposto não dedutível” e entregam a totalidade aos Cofres 
do Estado, considerado como custo fiscalmente aceite em sede do 
Imposto sobre o Rendimento de Petróleo (IRP).

Quanto ao regime do IVA Cativo, às aquisições de bens e serviços nas 
quais suporte o Imposto sobre o Valor Acrescentado quando efectuadas 
pelas Sociedades Investidoras Petrolíferas e as Empresas Executoras que se 
destinem exclusiva e directamente à execução das operações do Projecto 
Angola LNG devem obrigatoriamente cativar (reter na fonte) a totalidade 
do IVA contido nas facturas ou documentos equivalentes emitidos pelos 
fornecedores enquadrados no Regime Geral de Tributação do IVA aquando 
da transmissão de bens ou prestações de serviços.

Às Sociedades Investidoras Petrolíferas e às Empresas Executoras das 
operações do Projecto Angola LNG, devem cativar o “imposto dedutível” e 
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o “imposto não dedutível” e declarar no anexo de fornecedores da declara-
ção periódica do IVA. Devem entregar na totalidade aos Cofres do Estado o 
“imposto não dedutível”, contido nas facturas ou documentos equivalentes 
emitidos pelos fornecedores, aquando da transmissão de bens ou prestações 
de serviços.

Existem determinadas despesas suportadas pelas Sociedades Investido-
ras Petrolíferas e pelas Empresas Executoras das operações do Projecto An-
gola LNG que devem ser excluídas das operações do IVA Cativo, nomea-
damente:

(i) Transmissões de bens efectuadas por supermercados;
(ii) Serviços prestados por bancos comerciais;
(iii) Consumo de água e energia;
(iv) Serviços de hotelaria e outras actividades a si conexas ou similares;
(v) Serviços adquiridos em caixas de pagamento automático;
(vi) As indemnizações de seguro que resultem em reembolso efectuadas 

pelas seguradoras aos segurados.

Quanto a responsabilidade pelo pagamento do IVA Cativo, relativamen-
te ao “imposto não dedutível”, contido na factura ou documento equiva-
lente das transmissões de bens ou prestações de serviços é da Sociedades 
Investidoras Petrolíferas e das Empresas Executoras das operações do Pro-
jecto Angola LNG, que são obrigadas a entregar na totalidade o montante 
do “imposto não dedutível” cativo que consta das facturas ou documentos 
equivalentes emitidos pelos seus fornecedores de bens e serviços enquadra-
dos no Regime Geral de Tributação do IVA, submetendo por transmissão 
electrónica de dados a declaração periódica e os respectivos anexos, até 
ao último dia do mês seguinte àquele a que respeitam as operações nela 
abrangidas, através do “Portal de Contribuintes” gerando o documento de 
cobrança para ser efectuado o respectivo pagamento nos meios legalmente 
permitidos. 

O IVA contido nas facturas ou documentos equivalentes dos fornecedo-
res enquadrados no Regime Geral de Tributação do IVA, quando classifica-
dos como “custos de produção” nos contratos em “upstrean”, isto é, im-
postos não dedutíveis, devem ser cativos e entregues aos cofres do Estado, 
nomeadamente:
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(i) Locação de máquinas ou outros equipamentos, em que uma das par-
tes se obriga a proporcionar a outra o gozo temporário destes bens, 
mediante retribuição, excluindo a locação de máquinas ou outros 
equipamentos que, pela sua natureza, dêem lugar a pagamento de 
royalties, conforme definido no Código do Imposto sobre a Aplica-
ção de Capitais;

(ii) Serviços de consultoria, compreendendo designadamente a consulto-
ria jurídica, fiscal, financeira, económica, imobiliária, contabilística, 
informática, de engenharia, arquitectura, desde que não assuma um 
carácter de execução material;

(iii) Serviços de segurança, informática, auditoria, revisão de contas e 
advocacia;

(iv) Serviços de gestão de estabelecimentos comerciais, refeitórios, dor-
mitórios, imóveis e condomínios;

(v) Aluguer de viaturas;
(vi) Aquisição ou importação de tabaco.

Ao passo que, os serviços de comunicação electrónica e telecomunica-
ções, independentemente da sua natureza, devem ser cativos e entregues aos 
cofres do Estado, quando classificados como “custos de pesquisa, desenvol-
vimento, produção e abandono”, nos contratos em upstrean.

Também são considerados “impostos não dedutíveis” o IVA contido nas 
facturas ou documentos equivalentes dos fornecedores enquadrados no Re-
gime Geral de Tributação do IVA, adquiridos pelas Sociedades Investidoras 
Petrolíferas quando classificados como “custos próprios” e em quaisquer 
custos adquiridos pelas Empresas Executoras das operações do Projecto 
Angola LNG, nomeadamente:

(i) A aquisição, fabrico ou importação, locação, incluindo a locação 
financeira, a utilização, transformação e reparação de viaturas de 
turismo, barcos de recreio, helicópteros, aviões, motos e motociclos; 

(ii) Alojamento, alimentação, bebidas e despesas de recepção, incluin-
do as relativas ao acolhimento de pessoas estranhas à empresa e as 
despesas relativas a imóveis ou parte de imóveis e seu equipamento, 
destinados principalmente a tais recepções;

(iii) Aquisição ou importação de tabaco.
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A inclusão do “imposto dedutível” nos custos de pesquisa, desenvolvi-
mento, produção e abandono das sociedades investidoras petrolíferas, bem 
como os custos das Empresas Executoras das operações do Projecto Angola 
LNG em todos os momentos, implicam a não-aceitação do imposto como 
custo fiscalmente aceite em sede do Imposto sobre o Rendimento. 

Quanto a importação de mercadorias ou equipamentos, estão isentos, 
desde que destinadas exclusiva e directamente à execução das operações 
petrolíferas nos termos da Lei que estabelece o Regime Aduaneiro do Sector 
Petrolífero.

Houve necessidade de se clarificar o facto gerador e a exigibilidade do 
IVA, bem como os moldes de emissão de facturas e documentos equiva-
lentes para todos os fornecimentos de bens e serviços às Sociedades Inves-
tidoras Petrolíferas e às Empresas Executoras do Projecto Angola LNG, 
na vigência do Imposto de Consumo e Selo devido a especificidade destes 
sectores, que se substanciou no seguinte: 

i. As Sociedades Investidoras Petrolíferas e as Empresas Executoras do 
Projecto Angola LNG podem deduzir o IVA suportado na declara-
ção do período da operação que lhe deu causa e/ou dos dois períodos 
seguintes para as facturas ou documentos equivalentes, emitidas pe-
las entidades residentes;

ii. Para efeitos da contagem do prazo de cumprimento das obrigações 
declarativas por parte das Sociedades Investidoras Petrolíferas e as 
Empresas Executoras do Projecto Angola LNG, é considerada a data 
da recepção da factura ou documento equivalente, quando emitido 
por uma entidade não residente, devendo essa data ser indicada no 
campo “data do documento” no anexo dos fornecedores da decla-
ração periódica. No caso das facturas ou documentos equivalentes 
emitidos por entidades residentes, é considerada apenas a data da 
respectiva emissão; 

iii. As operações de redébito de custo ou locação financeira efectuadas 
entre Sociedades Investidoras Petrolíferas ou Empresas Executoras 
do Projecto Angola LNG devem ser documentadas por meio de no-
tas de débitos. No caso de se verificar margem incorporada (fee) a 
mesma deve constar de uma factura contendo IVA tratando-se de su-
jeito passivo do Regime Geral do IVA. Todavia, quando não ocorram 
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com margem, devem ser emitidas notas de débitos, portanto, se se 
tratar de fornecimentos de bens ou serviços prestados são emitidas 
facturas ou documentos equivalentes;

iv. Nos fornecimentos de bens e as prestações de serviços em que se 
prolongue o tempo de sua conclusão, pode o contribuinte emitir 
uma factura global, com periodicidade máxima de 30 dias quando 
se destinar exclusivamente as Sociedades Investidoras Petrolíferas e 
as empresas executoras do Projecto Angola LNG. 


