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Alteração ao Código do Imposto
Industrial

A Lei nº 27/22, de 22 de Agosto, aprova a
alteração do Código do Imposto Industrial.
Neste contexto, salientamos o seguinte:

Amendment to the Corporate
Income Tax (CIT) Code

The Law no. 27/22, dated August 22nd,
approves an amendment to CIT Code. In this
sense, we would like to highlight the following:

Redução para 6,5% da Taxa de Liquidação
Provisória sobre os Serviços Acidentais;

Reduction to 6,5% of the Industrial
Withholding Tax rate on Accidental Services;

A redução mencionada supra aplica-se a
partir do ano fiscal de 2023. No entanto,
importa referir que esta taxa já se encontra
em vigor para o ano fiscal de 2022, conforme
previsto na Lei n.º 32/21, que aprovou o
Orçamento do Estado para 2022.

The above-mentioned reduction is applicable
from fiscal year 2023 onwards, however, we
would like to point out this tax rate is already
in force for fiscal year 2022, as foreseen in
the Law no. 32/21, which approved the State
Budget for 2022.

A presente Lei entra em vigor aos 1 de Janeiro
de 2023.

The Law at stake enters into force on January
1st, 2023.

Regime Especial Tributário para
a Província de Cabinda

Special Tax Regime applicable
to Cabinda Province

A Lei nº 4/22, de 23 de Julho, aprova o Regime
Especial Tributário para a Província de
Cabinda, estabelecendo a redução ou isenção
de
diversos
impostos,
devido
às
particularidades geográficas e económicas da
mesma.

The Law no. 4/22, dated July 22nd, approves
the Special Tax Regime applicable to Cabinda
Province, establishing the reduction or
exemption of several taxes, due to the
geographical and economic particularities of
the same.

A presente Lei entrou em vigor na data da sua
publicação, ou seja, aos 23 de Julho de
2022.

The Law at stake entered into force on the date
of its publication, e.g., on July 23rd, 2022.

