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O
X

bjecto – estabelece termos e condições destinadas a incentivar o repatriamento
voluntário de recursos financeiros domiciliados no exterior;

Quem - pessoas singulares residentes nacionais e pessoas colectivas com sede ou
domicílio no território nacional e que sejam titulares de recursos financeiros domiciliados
no exterior;

Recursos financeiros – depósitos bancários, à ordem, a prazo ou na forma de
certificados de depósito ou de aforro, em contas domiciliadas em instituições bancárias
domiciliadas no estrangeiro.
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Modalidades de repatriamento:
•

voluntário - quando efectuado durante o período de 180 dias contados da
entrada em vigor da lei (dia 26 de junho de 2018);

•

coercivo – quando efectuado forra do prazo estabelecido para o repatriamento
voluntário e incida sobre recursos financeiros provenientes de operações ilícitas.
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Modo de efectuar - transferência para conta aberta em instituição financeira bancária
domiciliada em território angolano. Garantia de sigilo.

Benefícios:
•

extinção de quaisquer obrigações de natureza fiscal ou cambial exigível;

•

extinção de quaisquer responsabilidades resultantes de infrações fiscais,
cambiais e criminais conexas com os recursos repatriados voluntariamente.
Isenção de imposto de selo.

Incentivos ao repatriamento voluntário:
•

aplicação dos recursos financeiros em organismo de investimento colectivo
fechado, tendo como participantes o Estado e os titulares, com capital garantido
e capitalização ou remuneração mínima garantida;

•

investimento em títulos de moeda estrangeira, ao portador e livremente
transacionáveis, com maturidade nunca inferior a 5 anos.

Os recursos financeiros repatriados conservam a unidade monetária de origem.

Movimentação – livremente e nos termos da Lei cambial e normas ou regulamentos
complementares aplicáveis.
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