0

CALENDÁRIO FISCAL 1.º TRIMESTRE
REGIME NORMAL

1

JANEIRO

(Impostos não Petrolíferos)

FEVEREIRO

MARÇO

Apresentação da Declaração Modelo 5 de opção pelo

Grupo A

Regim e de Tributação de Grupos de Sociedades

IMPOSTO
INDUSTRIAL Grupo B

Ex ercício da opção pela inclusão no Grupo A de
tributação, mediante requerim ento dirigido ao Chefe
de Repartição.

Grupo A e B

Entrega de retenções sobre prestações de serviços

Entrega de retenções sobre prestações de

pagas durante o mês anterior.

pagas durante o mês anterior.

serviços pagas durante o mês anterior.

Pagam ento do im posto devido por operações

Pagam ento do im posto devido por operações

Pagam ento do im posto devido por operações

realizadas no mês anterior.

realizadas no mês anterior.

realizadas no mês anterior.

Entrega da Declaração Anual de rendim entos

Secção A

recebidos, pagos ou postos à disposição

IMPOSTO SOBRE
APLICAÇÃO DE
Secção B
CAPITAIS

Entrega da Declaração Anual de rendim entos
recebidos, pagos ou postos à disposição

Secção A e B
Grupo A ( C o nt a

Entrega de retenções sobre prestações de serviços

Entrega da Declaração Anual Modelo 2 (retenções do

de

ano anterior).

o ut re m )

Grupo B

( C o nt a

P ró pria )

IMPOSTO SOBRE
RENDIMENTOS DO Grupo C ( A c t iv ida de s
TRABALHO Indus t ria is e

IMPOSTO DE
CONSUMO
IMPOSTO DE SELO
Património

Apresentação da Declaração Modelo 1 pelo titular

rendimentos não sujeitos a retenção na fonte

dos rendimentos dos residentes em Angola,

(autoliquidação). Entrega da Declaração Anual

discriminando todas as remunerações auferidas no

Modelo 2 (retenções do ano anterior).

ano fiscal anterior.

Pagam ento do imposto relativ o aos rendim entos

C o m e rc ia is que s e
pre s um e m na T a be la
de Luc ro s M í nim o s )

Grupo A, B e C

Pagam ento anual do imposto dev ido por titulares de

auferidos no ano anterior (autoliquidação). Entrega

Apresentação da Declaração de vendas e

da Declaração Anual Modelo 2 (retenções do ano

serviços do ano anterior.

anterior).
Entrega do imposto retido na fonte e entrega da folha do Entrega do imposto retido na fonte e entrega da folha

Entrega do imposto retido na fonte e entrega da

processamento de salário (Grupo A), referente ao mês

do processamento de salário (Grupo A), referente ao

folha do processamento de salário (Grupo A),

anterior.

mês anterior.

referente ao mês anterior.

Até ao últim o dia útil do m ês, apresentação de

Até ao últim o dia útil do m ês, apresentação de

Até ao últim o dia útil do m ês, apresentação de

Declaração com volum e de operações do mês

Declaração com volum e de operações do mês

Declaração com volum e de operações do mês

anterior e pagamento do imposto dev ido.

anterior e pagamento do imposto dev ido.

anterior e pagamento do imposto dev ido.

Pagam ento do im posto relativ o às operações do mês

Pagam ento do im posto relativ o às operações do

Pagam ento do im posto relativ o às operações do

anterior.
Entrega da Declaração Modelo 1 e o pagam ento da

mês anterior.

mês anterior.

Até ao últim o dia útil do m ês, entrega do imposto

Até ao últim o dia útil do m ês, entrega do

retido nas rendas pagas no mês anterior (arrendatários

imposto retido nas rendas pagas no mês anterior

com contabilidade organizada).

(arrendatários com contabilidade organizada).

prim eira prestação.
Até ao últim o dia útil do m ês, entrega do imposto

IMPOSTO PREDIAL
URBANO

retido nas rendas pagas no mês anterior (arrendatários

Rendas

com contabilidade organizada).
Entrega da Declaração Modelo 1 e o pagamento da 1.ª
prestação do imposto dev ido pelas rendas recebidas no
ano anterior (quando não haja lugar a retenção na fonte)

TAXA DE
CIRCULAÇÃO

1

CALENDÁRIO FISCAL 2.º TRIMESTRE
REGIME NORMAL

1

ABRIL

(Impostos não Petrolíferos)

JUNHO

Apresentação da Declaração Modelo 1 e pagamento Entrega do Dossier de Preços de Transferência

Grupo A

do imposto definitiv o

para grandes contribuintes

Apresentação da Declaração Modelo 1 (contabilidade

IMPOSTO
Grupo B
INDUSTRIAL

organizada) e Modelo 2 (sem contabilidade
organizada) e pagamento do imposto definitiv o

Grupo A e B
Secção A
IMPOSTO SOBRE
APLICAÇÃO DE Secção B
CAPITAIS Secção A e B
Grupo A ( C o nt a

MAIO

Entrega de retenções sobre prestações de serviços

Entrega de retenções sobre prestações de serviços Entrega de retenções sobre prestações de

pagas durante o mês anterior.

pagas durante o mês anterior.

serviços pagas durante o mês anterior.

Pagamento do imposto devido por operações

Pagamento do imposto devido por operações

Pagamento do imposto devido por operações

realizadas no mês anterior.

realizadas no mês anterior.

realizadas no mês anterior.

Entrega da cópia do balanço e relatório de contas

de

o ut re m )

Grupo B ( C o nt a
P ró pria )

IMPOSTO SOBRE Grupo C ( A c t iv ida de s
Indus t ria is e
RENDIMENTOS DO C o m e rc ia is que s e
TRABALHO pre s um e m na T a be la
de Luc ro s M í nim o s )

Grupo A, B e C
IMPOSTO DE
CONSUMO
IMPOSTO DE SELO
Património
IMPOSTO PREDIAL
URBANO Rendas
TAXA DE
CIRCULAÇÃO

Entrega do imposto retido na fonte e entrega da folha do Entrega do imposto retido na fonte e entrega da folha

Entrega do imposto retido na fonte e entrega da

processamento de salário (Grupo A), referente ao mês

do processamento de salário (Grupo A), referente ao

folha do processamento de salário (Grupo A),

anterior.

mês anterior.

referente ao mês anterior.

Até ao último dia útil do mês, apresentação de

Até ao último dia útil do mês, apresentação de

Até ao último dia útil do mês, apresentação de

Declaração com volume de operações do mês

Declaração com volume de operações do mês

Declaração com volume de operações do mês

anterior e pagamento do imposto dev ido.

anterior e pagamento do imposto dev ido.

anterior e pagamento do imposto dev ido.

Pagamento do imposto relativ o às operações do mês Pagamento do imposto relativ o às operações do

Pagamento do imposto relativ o às operações do

anterior.

mês anterior.

mês anterior.

Até ao último dia útil do mês, entrega do imposto

Até ao último dia útil do mês, entrega do imposto

Até ao último dia útil do mês, entrega do

retido nas rendas pagas no mês anterior (arrendatários

retido nas rendas pagas no mês anterior (arrendatários

imposto retido nas rendas pagas no mês anterior

com contabilidade organizada).

com contabilidade organizada).

(arrendatários com contabilidade organizada).

Pagamento da Tax a de Circulação e fiscalização de
Trânsito da Campanha de 2015 para v iaturas e
motociclos

2

CALENDÁRIO FISCAL 3.º TRIMESTRE
REGIME NORMAL1

JULHO

(Impostos não Petrolíferos)

Grupo A
IMPOSTO Grupo B
INDUSTRIAL
Grupo A e B
Secção A
IMPOSTO SOBRE
Secção B
APLICAÇÃO DE
CAPITAIS Secção A e B

AGOSTO

SETEMBRO

Pagamento do Imposto provisório.
Pagamento do Imposto provisório.
Entrega de retenções sobre prestações de serviços

Entrega de retenções sobre prestações de serviços Entrega de retenções sobre prestações de

pagas durante o mês anterior.

pagas durante o mês anterior.

serviços pagas durante o mês anterior.

Pagamento do imposto devido por operações

Pagamento do imposto devido por operações

Pagamento do imposto devido por operações

realizadas no mês anterior.

realizadas no mês anterior.

realizadas no mês anterior.

Grupo A ( C o nt a de
o ut re m )

Grupo B ( C o nt a
P ró pria )

IMPOSTO SOBRE Grupo C ( A c t iv ida de s
t ria is e
RENDIMENTOS DO Indus
C o m e rc ia is que s e
TRABALHO pre s um e m na T a be la
de Luc ro s M í nim o s )

Grupo A, B e C
IMPOSTO DE
CONSUMO
IMPOSTO DE SELO
Património

Entrega do imposto retido na fonte e entrega da folha do Entrega do imposto retido na fonte e entrega da folha

Entrega do imposto retido na fonte e entrega da

processamento de salário (Grupo A), referente ao mês

do processamento de salário (Grupo A), referente ao

folha do processamento de salário (Grupo A),

anterior.

mês anterior.

referente ao mês anterior.

Até ao último dia útil do mês, apresentação de

Até ao último dia útil do mês, apresentação de

Até ao último dia útil do mês, apresentação de

Declaração com volume de operações do mês

Declaração com volume de operações do mês

Declaração com volume de operações do mês

anterior e pagamento do imposto dev ido.

anterior e pagamento do imposto dev ido.

anterior e pagamento do imposto dev ido.

Pagamento do imposto relativ o às operações do mês Pagamento do imposto relativ o às operações do

Pagamento do imposto relativ o às operações do

anterior.
Entrega da Declaração Modelo 1 e o pagamento da

mês anterior.

mês anterior.

Até ao último dia útil do mês, entrega do imposto

Até ao último dia útil do mês, entrega do

retido nas rendas pagas no mês anterior (arrendatários

imposto retido nas rendas pagas no mês anterior

com contabilidade organizada).

(arrendatários com contabilidade organizada).

primeira prestação.
Até ao último dia útil do mês, entrega do imposto

IMPOSTO PREDIAL
URBANO

retido nas rendas pagas no mês anterior (arrendatários

Rendas

com contabilidade organizada).
Pagamento da 2.ª prestação do imposto dev ido pelas
rendas recebidas no ano anterior (quando não haja lugar
a retenção na fonte)

TAXA DE
CIRCULAÇÃO
3

CALENDÁRIO FISCAL 4.º TRIMESTRE
REGIME NORMAL

1

OUTUBRO

(Impostos não Petrolíferos)

NOVEMBRO

DEZEMBRO

Grupo A
IMPOSTO Grupo B
INDUSTRIAL
Grupo A e B
Secção A
IMPOSTO SOBRE
Secção B
APLICAÇÃO DE
CAPITAIS Secção A e B

Entrega de retenções sobre prestações de serviços

Entrega de retenções sobre prestações de serviços Entrega de retenções sobre prestações de

pagas durante o mês anterior.

pagas durante o mês anterior.

serviços pagas durante o mês anterior.

Pagamento do imposto devido por operações

Pagamento do imposto devido por operações

Pagamento do imposto devido por operações

realizadas no mês anterior.

realizadas no mês anterior.

realizadas no mês anterior.

Grupo A (C o nta de
o utrem)

Grupo B (C o nta
P ró pria)

IMPOSTO SOBRE Grupo C (A ctividades
e
RENDIMENTOS DO Industriais
C o merciais que se
TRABALHO presumem na T abela
de Lucro s M í nimo s)

Entrega do imposto retido na fonte e entrega da folha do Entrega do imposto retido na fonte e entrega da folha Entrega do imposto retido na fonte e entrega da

Grupo A, B e C
IMPOSTO DE
CONSUMO
IMPOSTO DE SELO

processamento de salário (Grupo A), referente ao mês

do processamento de salário (Grupo A), referente ao

folha do processamento de salário (Grupo A),

anterior.

mês anterior.

referente ao mês anterior.

Até ao último dia útil do mês, apresentação de

Até ao último dia útil do mês, apresentação de

Até ao último dia útil do mês, apresentação de

Declaração com volume de operações do mês

Declaração com volume de operações do mês

Declaração com volume de operações do mês

anterior e pagamento do imposto dev ido.

anterior e pagamento do imposto dev ido.

anterior e pagamento do imposto dev ido.

Pagamento do imposto relativ o às operações do mês Pagamento do imposto relativ o às operações do

Pagamento do imposto relativ o às operações do

anterior.

mês anterior.

mês anterior.

Até ao último dia útil do mês, entrega do imposto

Até ao último dia útil do mês, entrega do imposto

Até ao último dia útil do mês, entrega do

retido nas rendas pagas no mês anterior (arrendatários

retido nas rendas pagas no mês anterior (arrendatários

imposto retido nas rendas pagas no mês anterior

com contabilidade organizada).

com contabilidade organizada).

(arrendatários com contabilidade organizada).

Património
IMPOSTO PREDIAL
URBANO

Rendas

TAXA DE
CIRCULAÇÃO
4

