
ANGOLA

Redução de 50% da taxa de IVA 
para produtos da cesta básica

A Proposta de Lei do Orçamento Geral do Estado angolano para 2022 foi aprovada em reunião do 
Conselho de Ministros no passado dia 28 de outubro, introduzindo uma alteração em sede do Imposto 
sobre o Valor Acrescentado (IVA) que tem por objetivo incentivar o poder aquisitivo das famílias re-
lativamente a bens de consumo essenciais, aumentando os respetivos fatores de produção e, conse-
quentemente, atenuando os efeitos da crise económica agravada pela pandemia Covid-19.

Esta medida, de cariz temporário, reduz a taxa do imposto de 14% para 7%, aplicável aos seguintes 
produtos da cesta básica:

Açúcar

Água mineral e de mesa

Batata-doce e batata-rena

Carne fresca ou congelada - 
bovina, caprina, ovina e suas 
miudezas e suína

Coxa de frango

Enchidos de carne

Farinha de milho

Farinha de trigo

Feijão

Fuba de bombó

Inhame

Leite condensado e em pó

Mandioca

Margarina

Massango em grão

Milho em grão

Óleo alimentar

Ovos

Pão

Peixe congelado ou seco

Sabão

Sal

Soja

Trigo em grão

Lista de produtos da cesta básica

A presente medida aplica-se, além de aos referidos produtos, aos fatores de produção, embarcações 
de pequeno e médio porte, artefactos de pesca, máquinas e equipamentos agrícolas e industriais e in-
sumos agrícolas. 
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O presente documento destina-se a ser distribuído entre clientes e colegas e a informação nele contida é prestada de forma geral e abstrata, não devendo servir 
de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O seu conteúdo não pode ser reproduzido, no 
seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do(s) editor(es). Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este tema contacte Equipa de Fiscal da 
PLMJ (plmjlaw@plmj.pt).
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