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Medidas Imediatas de Estímulo
para Empresas e Particulares
Covid-19

Na sequência da pandemia que afecta neste
momento todo o Mundo, por forma a mitigar
os efeitos negativos na população, o Ministério
da Economia e Planeamento de Angola propõe
35 medidas de apoio para Empresas e
Particulares. Neste contexto, destacamos as
seguintes:

Immediate Incentive Measures
for Companies and Individuals
Covid-19

Following the pandemic that currently affects all
organizations worldwide, and in order to
mitigate the negative effects on the population,
the Ministry of Economy and Planning of Angola
proposes 35 support measures for Companies
and Individuals. In this context, we would like
to highlight the following:

Estabelecimento de uma linha de crédito de
100 mil milhões de Kwanzas para financiar
o pagamento de salários do mês de Abril,
sendo os prazos de reembolso acordados
entre as entidades bancárias e as empresas
clientes;

Establishment of a credit line of 100
thousand million Kwanzas to finance the
payment of April salaries, being the
reimbursement schedule agreed between
the Bank entities and Companies;

Alargamento do prazo para submissão e
pagamento do Imposto Industrial (Modelo
1) para os contribuintes do Grupo B para o
dia 31 de Julho de 2020;

The postpone of the deadline for submission
and payment of CIT Return (Mod. 1) for
Group B Taxpayers to July 31st, 2020;

Alargamento do prazo para submissão e
pagamento do Imposto Industrial (Modelo
1) para os contribuintes do Grupo A para o
dia 31 de Agosto de 2020;

The postpone of the deadline for submission
and payment of CIT Return (Mod. 1) for
Group A Taxpayers to August 31st, 2020;

Isenção do IVA aplicado na importação de
bens de capital e de matéria-prima que
sejam utilizados para a produção de bens da
cesta básica.

Exemption of VAT on the importation of
capital goods and raw materials that are
used to produce basic basket goods.

Estas medidas encontram-se em aprovação e,
se aprovadas, serão publicadas em Diário da
República, altura em que entrarão então em
vigor.

These measures are at the approval stage and,
if approved, will be published in the Official
Gazette, entering then into force.

