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Angola é, actualmente, uma das mais promissoras economias dos

países africanos, não só devido ao elevado potencial do país, como

à existência de uma forte ambição de crescimento, factores que

constituem a chave do sucesso de um desenvolvimento

sustentado.

Uma conjuntura de grande crescimento económico impõe o

conhecimento aprofundado do quadro legislativo que estabelece

os direitos e obrigações, quer dos investidores, quer do Estado.

Neste âmbito, assume particular importância o conhecimento do

sistema fiscal, das normas contabilísticas e regulamentares em

vigor e das opções que, dentro destes, melhor se adequam às

estratégias de investimento delineadas.

Importa, assim, assegurar esse conhecimento através de uma

assessoria por parte de especialistas, que compreendam as

especificidades do país, que conheçam profundamente o mercado

e que dominem as regras fiscais, contabilísticas e regulamentares

aplicáveis a cada caso.

A fso consultores é uma firma de referência na área da

fiscalidade, formada por uma equipa de profissionais já com longos

anos de experiência no mercado Angolano,

adquirida maioritariamente no âmbito da

integração nos quadros de uma das maiores

multinacionais de auditoria e consultoria. 

E porque a fso consultores valoriza o

conhecimento e a experiência inigualáveis do

mercado Angolano, oferece ainda aos seus

clientes a oportunidade de beneficiarem da

estreita colaboração e parceria que quer manter

com firmas e entidades localmente

estabelecidas, de modo a garantir a prestação

de um serviço de consultoria de excelência, adaptado a cada

situação particular.

Na fso consultores

assumimos um

compromisso de rigor e

profissionalismo, com as

nossas pessoas, com os

nossos clientes e com

os nossos

PARCEIROS.

E porque fazemos aquilo

em que acreditamos,

o nosso conhecimento, 

a nossa vontade 

e a nossa disponibilidade

marcam a

diferença…

também em

Angola.



O know-how obtido ao longo de mais de uma década de experiência dos

profissionais e parceiros da fso consultores e o acompanhamento das

diversas alterações legislativas ocorridas em Angola, permitem à

fso consultores a prestação de um serviço de consultoria completo e

integrado, que abrange, quer todas as temáticas fiscais em Angola, quer

questões relativas à normalização contabilística e regulamentar dos vários

sectores de actividade que operam no país.

Acreditamos que o desenvolvimento de Angola depende de um sistema fiscal

justo e eficiente e de investidores que pautam a sua actuação pelo

cumprimento das regras existentes, nunca descurando a optimização fiscal da

sua actividade. E para que todos os intervenientes possam atingir os objectivos

traçados é fundamental terem do seu lado o parceiro adequado. Uma firma que

trabalha em estreita colaboração com entidades locais, conhecedora dos

impostos, das normas contabilísticas e regulamentares vigentes, do mercado

envolvente, das melhores práticas e soluções, adaptadas a cada caso concreto,

a cada actividade em particular - a fso consultores.

o s  s e r v i ç o s

Enquadramento de situações concretas, elaboração de estudos e análises de âmbito geral ou específico, formação de
quadros, apoio no cumprimento de obrigações declarativas e assistência fiscal regular, designadamente ao nível das
seguintes temáticas:

■ Projectos de investimento estrangeiro em Angola
■ Assessoria de investimentos de empresas angolanas

em Portugal
■ Análise do regime de incentivos fiscais e financeiros

disponíveis para cada projecto de investimento e para
cada actividade

■ Tributação das empresas, em sede de Imposto Industrial
■ Análise dos rendimentos sujeitos a Imposto sobre a

Aplicação de Capitais
■ Enquadramentos em sede de Imposto do Selo
■ Tributação do património
■ Sujeição a Imposto de Consumo
■ Análises e estudos diversos em sede de Imposto sobre

os Rendimentos do Trabalho e Segurança Social

■ Tributação dos benefícios concedidos aos
trabalhadores e estruturação de planos de benefícios
fiscalmente eficientes

■ Análises e estudos em matéria de Fundos de
Pensões

■ Contribuição para a formação de pessoal Angolano,
no âmbito da legislação aplicável aos diversos
sectores de actividade

■ Regimes aduaneiros
■ Tributação dos rendimentos derivados da indústria

mineira
■ Impostos sobre as actividades petrolíferas
■ Normalização contabilística e regulamentar aplicável

a cada sector de actividade.
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