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O Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
substituirá o atual Imposto de Consumo e estar
preparado para esta nova realidade não será
apenas uma obrigatoriedade, mas acima de tudo
uma necessidade.
Com mais de 15 anos de experiência no mercado da
formação profissional a PRIMAVERA Academy está
atenta à atual realidade e quer apoiar as organizações
angolanas na transição para este novo contexto fiscal.

MENSAGEM 

O curso de MasterClass em IVA (Angola) Online visa 
dotar os participantes das competências gerais no 
domínio do Imposto sobre o Valor Acrescentado 
(IVA). Esperamos conseguir desmistificar a ideia de 
que as questões do IVA são apenas acessíveis a 
técnicos especializados no domínio da tributação. 
Este curso será, com toda a certeza, um elemento 
diferenciador para todos os seus destinatários. 

OBJETIVOS

O principal objetivo do Curso Master Class em IVA 
(Angola) Online é promover que os formandos 
adquiram conhecimentos na área do IVA usando uma 
metodologia que permita entender a verdadeira razão 
de ser e o alcance das normas legais. Para tal, as 
temáticas desenvolvidas serão abordadas com uma 
perspetiva prática ilustrada, em alguns casos, com 
exemplos práticos, face ao que à legislação fiscal 
prevê, de modo a que, se possa escolher o 
enquadramento que mais se ajusta à sua situação 
fiscal ou tributária.

DESTINATARIOS

Os destinatários deste curso são Juristas, 
Economistas, Gestores, Contabilistas, Revisores 
Oficiais de Contas, Auditores e Administradores de 
empresas, entre muitos outros que pretendam 
consolidar e aprofundar competências na área do IVA, 
de modo a adotarem as melhores decisões, com 
maior segurança, nas atividades de gestão.
É um curso adaptado a uma diversidade de 
profissionais que no seu dia a dia lidam com matérias 
contabilísticas, legais, financeiras, comerciais e 
empresariais.

PLANO DE ESTUDOS

Sessão I – Introdução ao IVA | 3h
Nesta sessão serão abordados os conceitos básicos 
IVA tendo por base a legislação aplicável bem como 

Pedro Montez
Tax Technology Manager

Fiscalista da PRIMAVERA BSS
Contabilista Certificado (CC)

Pós-Graduado em Fiscalidade pelo IPCA

conhecer a técnica fiscal que permite a aplicação 
prática e própria do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado.

Sessão II – Regimes e Reembolsos de IVA | 3h
Nesta sessão serão abordados em detalhe os regimes 
de IVA Normal, de Não Sujeição e Iva de Caixa. Ainda 
iremos abordar o regime de IVA Transitório 
especificando os seus requisitos, mas também 
demonstrar o impacto para o regime normal.
O Regime dos reembolsos de IVA serão explicados os 
requisitos bem como algumas das questões práticas 
para a sua efetiva execução.

Sessão III – Contabilidade com IVA | 3h
Nesta sessão o formando conhecerá o impacto no IVA 
na Contabilidade, as novas contas dos planos de 
contas angolana e exemplos de movimentos 
contabilísticos em sede de IVA.
O apuramento do IVA será alvo de exercícios práticos 
de forma a conhecer os três principais cenários: IVA a 
pagar, IVA a reportar e IVA Nulo. O IVA cativo também 
será alvo de detalhe e exemplos práticos.

Sessão IV – Obrigações em sede de IVA | 3h
Nesta sessão serão abordadas em detalhe todas as 
obrigações declarativas em sede de IVA de 
manifestação única e periódica.
Em detalhe serão demonstradas as obrigações de 
faturação, de pagamento e de submissão dos ficheiros 
SAF-T (AO) de Faturação e Aquisição de Bens e 
Serviços.
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