Inscreva-se
até 13 de Junho
e obtenha
descontos
especiais

Seminário Guia Prático

Luanda, 27,28 e 29 de Junho de 2016 - Hotel****

Domine as chaves para uma eficaz

GESTÃO FISCAL 2016
baseado nas mais recentes alterações legislativas e de
acordo com standards internacionais

3 dias de Formação Intensiva e Prática para dominar:
o Impacto real da última Reforma Tributária a nível prático
o Sistema Tributário Angolano: actualizações e alterações
o Os impostos directos e os impostos indirectos
o As etapas do Imposto: incidência, lançamento, liquidação e cobrança
o Impostos: tipos e fases
o Principais Impostos: características, incidências, isenções, taxas, liquidações, cobranças,
fiscalizações, penalizastes
o Outros Tributos: IAC, IS, IPU, ISD, SISA, Tributação das Actividades Diamantíferas e
Petrolíferas
o Regime Legal das Facturas
o Impacto da última Reforma Tributária

Inscreva-se já em

Inclui os Códigos:
- CÓDIGO GERAL TRIBUTÁRIO
- CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO
- CÓDIGO DAS EXECUÇÕES FISCAIS
- IMPOSTO INDUSTRIAL
- “ I R T ” : I M P O S TO S O B R E R E N D I M E N TO S D O
TRABALHO
- REGIME LEGAL DAS FACTURAS

www.sapientzia.com
contacto@sapientzia.com
Telf.: 921018466

Consulte os Preços Especiais para Equipas ou formato Incompany

Estimado/a Profissional,
Passado mais de 1 ano da entrada em vigor das mais recentes alterações legislativas as
empresas e organizações já se adaptaram ao novo regime, reajustando processos e
modelos de gestão para uma maior eficiência administrativa e fiscal.
No entanto, surgem sempre dúvidas sobre a aplicação real e pragmática da Lei no seio
das organizações e por este motivo S-Training organiza um Seminário que tem como
finalidade proporcionar conhecimentos em matéria fiscal e tributária no âmbito da
empresa que lhe permitem estar 100% actualizado/a e assegurar uma eficaz:

Gestão Fiscal 2016
Luanda, de 27 a 29 de Junho de 2016
Além da formação teórica sobre a aplicação da Lei, incide-se no conhecimento adquirido
de forma prática com a elaboração de declarações fiscais necessárias para o
cumprimento das obrigações tributárias que emanam das normas que regulam os
impostos, calendarização das actividades, cálculos de valores a liquidar, etc.
Para conduzir este Seminário contamos com um reputado e Experiente Especialista que
não o/a deixará voltar à sua empresa com dúvidas.
Com a confiança de que vai querer participar, despedimo-nos, esperando poder
cumprimentá-lo/a pessoalmente no dia 27 de Junho. Com as melhores saudações,

A Direcção

P.S.- Organize a sua agenda e inscreva-se já!

Luanda, 27, 28, e 29 de Junho

"2

· 921018466 · www.sapientzia.com · contacto@sapientzia.com ·

GESTÃO FISCAL E TRIBUTAÇÃO EM ANGOLA
o Tributação em Angola e o último Pacote Legislativo Tributário
o O Sistema Fiscal Angolano: IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES e
EMOLUMENTOS.
o Noção de ESTABELECIMENTO ESTÁVEL; SEDE e DIRECÇÃO EFECTIVA.
o Definição de CONTRIBUINTE.
o A figura da Unidade de Correção Fiscal (UCF).
o Os impostos directos e os impostos indirectos.
o Os impostos proporcionais, os impostos progressivos e os impostos
degressivos.
o As 4 etapas do Imposto: INCIDÊNCIA; LANÇAMENTO; LIQUIDAÇÃO e
COBRANÇA.

OS PRINCIPAIS IMPOSTOS: CARACTERÍSTICAS,
INCIDÊNCIAS, ISENÇÕES, TAXAS, LIQUIDAÇÕES,
COBRANÇA, FISCALIZAÇÃO, PENALIDADES
o ”IRT”: Imposto sobre Rendimentos do Trabalho.
o Contribuições para a Segurança Social
o Imposto Industrial: grupos de Tributação; algumas deduções à Matéria
Colectável; Custos e Perdas não aceites (exemplos); determinação da Matéria
Colectável; Deduções à Colecta
o Imposto de Consumo: Exclusões; Valor Tributável; Taxa Geral e Taxas
Específicas.
o Lei sobre Tributação de Empreitadas: Matéria Colectável; Taxa Geral e Taxas
Efectivas; Responsabilidade da Liquidação e Pagamento

Luanda, 27, 28, e 29 de Junho
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PROGRAMA
ABORDAGEM A OUTROS TRIBUTOS
o ”IAC”: Imposto sobre a Aplicação de Capitais.
o “IS”: Imposto do Selo.
o Imposto Predial Urbano.
o Imposto sobre Sucessões e Doações.
o A Sisa sobre transmissões Imobiliárias a Título Oneroso.
o Tributação das actividades Diamantíferas: Imposto (ROYALTY) sobre o valor
dos Recursos Minerais; Imposto sobre o Rendimento (Imposto Industrial);
Taxa de Superfície.
o Tributação das actividades Petrolíferas: Imposto (ROYALTY) sobre a Produção
do Petróleo; Imposto sobre o Rendimento (Imposto Industrial); Imposto de
transação do Petróleo (concessão de Cabinda); Taxa de Superfície;
Contribuição para a Formação dos Quadros Angolanos; Regime da
Concessionária Nacional

A ÚLTIMA REFORMA TRIBUTÁRIA E AS SUAS
CONSEQUÊNCIAS NA GESTÃO FISCAL
CORPORATIVA
o CÓDIGO GERAL TRIBUTÁRIO
o Notificações electrónicas
o Revisão de infracções fiscais
o CÓDIGO DO PROCESSO TRIBUTÁRIO
o Tribunais fiscais
o Garantias dos Contribuintes
o CÓDIGO DAS EXECUÇÕES FISCAI
o Procedimentos das execuções fiscais
o Cobrança coerciva de dívidas fiscais
o IMPOSTO INDUSTRIAL
o Reduções
Luanda, 27, 28, e 29 de Junho
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o Segmentação de contribuintes: novos Grupos de Tributação
o Regras de Tributação
o Regime para o aumento da competitividade fiscal
o “IRT”: IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO
o Segmentação dos contribuintes e introdução de Grupos de Tributação
o Incidência do Imposto
o Limites de isenção

Programa especialmente desenvolvido para :
•

Directores Financeiros

•

Directores Administrativos

•

Controllers

•

Auditores

•

Directores Jurídicos

•

Assessores Jurídicos

•

Directores Gerais

•

E todos os profissionais que queiram reciclar ou aumentar os seus conhecimentos
neste âmbito

Participe neste Seminário para:
•

Analisar o Sistema Fiscal Angolano

•

Avaliar as etapas do Imposto: incidência, lançamento, liquidação e cobrança

•

Dominar as características, incidência, isenções, taxas, liquidações, cobrança,
fiscalização e penalidades dos principais Impostos

•

Conhecer em pormenor o Código de Execuções Fiscais

•

Determinar a Responsabilidade da Liquidação e Pagamento

•

Analisar o impacto da última Reforma Tributário no Imposto Industrial e no IRT
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As bases da Formação S-Training
Os Seminários de S-Training brindam-lhe uma oportunidade única para o desenvolvimento das
competências necessárias para a rentabilização máxima do seu trabalho diário. Por esse motivo
baseamo-nos nos seguintes princípios:
Temas Pertinentes e de Aplicação Prática e Imediata
Todos os conteúdos desenvolvidos por S-Training têm como base uma completa
investigação
das necessidades reais e quotidianas das organizações e pretendem
fornecer-lhe as ferramentas necessárias para tornar mais produtivo e eficiente o seu
trabalho diário. Todos os conhecimentos adquiridos podem ser de imediato postos em
prática porque se passa do plano conceptual ao plano prático e operacional através dos
exercícios, análises de caso, simulações.
Participação e Interactividade
É imprescindível que todos os assistentes participem de forma activa e positiva, criando a
base da interactividade.
Networking
É importante conhecer profissionais com as mesmas necessidades e com experiências
diferentes. Os Seminários S-Training são uma excelente oportunidade.
Recursos Pedagógicos de alto Impacto
As sessões de S-Training minimizam o método expositivo de conhecimento em detrimento
do método vivencial, da aprendizagem através da experiência própria e partilhada. Por
esse motivo muitas das sessões se baseiam em autoscopias, role-plays, simulações,
análise de casos reais e trabalhos de grupo.
Continuidade
Acreditamos que a Formação não pode ser uma coisa isolada e por isso propomos e
Elaboração de Planos de Acção Individuais, onde se traçam e definem atitudes e
compromissos a assumir.
Formadores de Referência
Entendemos que a melhor formação só pode ser ministrada pelos melhores Formadores em
cada área e por esse motivo seleccionamos os melhores Especialistas seguindo rigorosos
critérios de Qualidade. Todos os Colaboradores de S-Training têm sólidos conhecimentos
sobre os temas a tratar e uma experiência mínima de 15 anos que lhes permite abordar
com exactidão qualquer tema relacionado com a Gestão Fiscal 2016
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Inscrição

Reserve a sua Participação
www.sapientzia.com

Preço
Até 13 de Junho

contacto@sapientzia.com

339.900 AKZ

921018466

Depois de 13 de Junho
359.900 AKZ
O valor da inscrição inclui a documentação
almoços e os coffee breaks indicados no programa.

Data e lugar de celebração
Luanda, 27,28 e 29 de Junho de 2016
Hotel ****

Facturação
Rua Ferraz Bomboco, 984 (Maianga) Luanda
S-Training oferece descontos especiais a
empresas que inscrevam 3 ou mais pessoas no
mesmo evento.
Para mais informação contactar 921018466

Certificado de Assistência
Será entregue no último dia do Seminário um certificado de assistência a todos os Participantes que o
solicitem.
Cancelamento de Inscrições
O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado por escrito até 5 dias úteis antes do início do evento e ser-lhe-á restituído
o valor da inscrição excepto 20%, referente a gastos administrativos. Depois deste período não será possível a devolução do valor
pago. No entanto, S- Training admite uma substituição à presença da pessoa inscrita. Qualquer substituição deve ser notificada
por escrito até 48 horas antes do início do Seminário.
A entrada no Seminário só é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data de início do evento.
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