
 

 

Área de formação 

Finanças, Contabilidade 

e Fiscalidade 

Conteúdo Programático 

Pack Workshops  
Contabilidade, Gestão e Tecnologia com IVA 12 HORAS 

Destinatários 

Todas as pessoas que pretendam 

conhecer a nova legislação sobre o 

Imposto de Valor Acrescentado 

(IVA) no mercado de Angola, nas 

vertentes da Gestão, da 

Contabilidade e da Tecnologia. 

 

 

 

Nº mínimo de inscritos 

- 

 

 

 

Pré-requisitos 

Conhecimentos gerais em 

contabilidade e legislação fiscal. 

 

 

 

Certificação de técnicos 

Clique aqui para consultar os 

critérios de atribuição de créditos 

 

 

 

Contactos 

Angola/ (+244) 222 440 447 

academy_ao@primaverabss.com 

 

Cabo Verde/ (+238) 356 37 73 

academy@primaverabss.com 

 

Moçambique/ (+258) 21 303 388  

academy_mz@primaverabss.com 

 

Portugal/ (+351) 253 309 241  

academy@primaverabss.com 

Enquadramento 
Com a entrada em vigor do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) em Angola, a contabilidade sofrerá 

alterações ao nível do plano de contas, dos movimentos 

contabilísticos, do apuramento do IVA e dos mapas de 

consultas. Paralelamente, será também inevitável o seu 

impacto na gestão global das empresas e nos respetivos 

sistemas de informação. 

 

No âmbito contabilístico, o IVA a entregar ao estado estará, 

obrigatoriamente, justificado em movimentos contabilísticos 

que representem o IVA liquidado, dedutível ou regularizado. O 

plano de contas atual será, por isso, alterado de forma a 

acolher as novas contas da contabilidade. Conhecer os novos 

movimentos contabilísticos e saber efetuar o apuramento do 

IVA será uma necessidade para todos os envolvidos nas 

funções financeiras, fiscais e contabilísticas das empresas.  

 

No âmbito da tecnologia, o software informático de faturação 

será certificado pela Administração Geral Tributária (AGT), as 

faturas comunicadas mensalmente e as declarações fiscais 

submetidas apenas por via eletrónica. 

 

Neste Workshop, após uma breve abordagem ao IVA, será 

demonstrado o impacto na contabilidade, no registo de 

movimentos contabilísticos e apuramento do IVA, assim como 

será analisado o Regime Jurídico das Faturas, as obrigações 

declarativas e de pagamento do IVA.  

Por fim, serão demonstrados os requisitos de certificação de 

software e o respetivo impacto nos processos atuais das 

empresas, assim como a comunicação de faturas e a declaração 

periódica do IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://academyblob.blob.core.windows.net/academy/Certificacao_de_Tecnicos/Atribuicao_de_Creditos.pdf
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Objetivos 

No final da formação o formando deverá ser capaz de:  

− Conhecer as principais características do IVA 

− Perceber o impacto do IVA na Contabilidade 

− Saber efetuar o apuramento do IVA 

− Conhecer as principais características do IVA 

− Reconhecer os principais requisitos dos documentos de faturação 

− Conhecer as obrigações declarativas do IVA 

− Conhecer os principais requisitos de certificação de software 

− Perceber o impacto no dia a dia da empresa 

− Conhecer o funcionamento da declaração periódica do IVA 

 

 

Plano de Formação 

 

 
<<CONTABILIDADE COM IVA>> 

 
Enquadramento Fiscal   

Breve abordagem ao IVA 

 

Impacto do IVA na Contabilidade 

Plano de Contas  

Apuramento do IVA 

IVA Cativo 

 

Contabilidade com IVA 

Registo de movimentos com IVA  

Apuramento de IVA 

IVA a pagar 

IVA a reportar 

IVA Nulo 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Área de formação 

Finanças, Contabilidade 

e Fiscalidade 

Conteúdo Programático 

Pack Workshops  
Contabilidade, Gestão e Tecnologia com IVA 12 HORAS 

 
<<GESTÃO COM IVA>> 

 

Enquadramento Fiscal   

Breve abordagem ao IVA 

 

Regime Jurídico das faturas 

 

Obrigações dos sujeitos passivos 

Faturação  

Declarativas 

Pagamento 

 

Gestão do Imposto 

A pagar  

A reportar 

Reembolsos do IVA 

 

 

 

<<TECNOLOGIA COM IVA>> 

 

Enquadramento Fiscal   

Breve abordagem ao IVA 

 

Regime Jurídico de Submissão Eletrónica dos Elementos Contabilístico dos Contribuintes 

Disposições Gerais  

Validação do sistema de processamento eletrónico de dados de contribuintes 

 

Estrutura do ficheiro SAF-T (AO) 

Regras Específicas 

Tipos de ficheiros  

 

 
 
 


