
 

 

Área de formação 

Finanças, Contabilidade 

e Fiscalidade 

Conteúdo Programático 

Especialização em IVA 
Da teoria à prática 8,5 HORAS 

 

Destinatários 

Todas as pessoas que pretendam 

conhecer a nova legislação sobre o 

Imposto de Valor Acrescentado 

(IVA) do mercado de Angola. 

 

 

Nº mínimo de inscritos 

- 

 

 

Pré-requisitos 

Conhecimentos gerais em 

contabilidade e legislação fiscal. 

 

 

Créditos 

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 

O Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) incide sobre 

transmissões de bens, prestações de serviços e importações, 

ou seja, a sua aplicação será transversal à economia Angolana. 

Conhecer as principais características, os regimes especiais e o 

mecanismo de apuramento do IVA permitirão às empresas 

tomar melhores decisões de negócio e às pessoas em geral 

perceber o impacto deste imposto.  

Regra geral, o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) é 

repercutido ao cliente em documentos de faturação 

fiscalmente aceites. 

O processo de faturação numa empresa é, juntamente com o 

processo produtivo, com maior impacto para a gestão da 

empresa. Por isso conhecer a emissão de documentos com 

incidência de IVA irá permitir às empresas antecipar a 

preparação do seu processo de faturação. 

Perceber o impacto do IVA na 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.  

 

  

Objetivos 

No final da formação os formandos deverão ser capazes de: 

 Conhecer as principais características do IVA 

 Reconhecer as principais obrigações em sede de IVA 

 Identificar os regimes especiais de IVA 

 Reconhecer os principais requisitos dos documentos 

de faturação 

 Saber emitir documentos com IVA 

 Reconhecer impacto do IVA na Contabilidade 

 Saber efetuar o apuramento do IVA em ERP 

PRIMAVERA 

 Saber preencher a Declaração Periódica do IVA 

 

 

 

 

 

 

https://academydownloads.primaverabss.com/academy/Certificacao_de_Tecnicos/Atribuicao_de_Creditos.pdf
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Plano de Formação 

 
Enquadramento   

Regime Transitório 

 

Lei do IVA 

Disposições Gerais  

Incidência e Facto Gerador 

Isenções  

Valor Tributável 

Taxas 

Liquidação e Pagamento do Imposto 

Regimes Especiais 

 Regime de não sujeição 

 Regime de caixa 

 
 

Regime Jurídico das faturas 

Âmbito  

Emissão e Requisitos 

Processamento, auto-faturação e faturação eletrónica  

Penalidades 

 

Emissão de Faturas com IVA no ERP PRIMAVERA 

Tipos de documentos  

Taxas de IVA 

Isenções 

Inversão do sujeito passivo 

Configuração de artigos  

 
 

Impacto do IVA na Contabilidade 

Plano de Contas  

Apuramento do IVA 

IVA Cativo 
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Contabilidade com IVA no ERP PRIMAVERA 

Registo de movimentos com IVA  

 Mecanismo automático de registo do IVA 

Apuramento de IVA 

 IVA a pagar 

 IVA a reportar 

 IVA Nulo 
 
 

Contabilização com IVA no ERP PRIMAVERA 

Movimentos contabilísticos com IVA 

Apuramento do IVA  

 

Declaração Periódica do IVA 

Folha de Rosto  

Anexo de clientes 

Anexo de fornecedores 

Anexos de regularizações 

 


