
KORZYŚCI I UDOGODNIENIA DLA INWESTORA (ANGOLA 2018) – skrót  

 

Artykuł 21 

(Ogólne zasady) 

1- Inwestorzy objęci niniejszą ustawą podlegają obowiązującym przepisom w Republice Angoli mają 

oni prawa, obowiązki i korzystają z korzyści.  

2 - Korzyści przyznane na mocy niniejszej ustawy dotyczą wyłącznie działań w ramach realizacji 

zarejestrowanej inwestycji prywatnej. 

3- Prywatne firmy inwestycyjne-firmy, które korzystają z wynikających z tego korzyści 

Prawo przedstawi deklarację podatkową dotyczącą danej inwestycji, oddzielone od pozostałej 

działalności gospodarczej, którą prowadzą. 

4- Przypisywanie świadczeń i udogodnień jest automatyczne, o ile Inwestycja spełnia kryteria 

określone w niniejszej ustawie. 

5- Dozwolone jest przyznawanie świadczeń związanych z budownictwem przemysłowym, Sisa i 

miejskim podatki od nakładania kapitału, pieczęci i innych takich samych lub innych 

 

Artykuł 22 

(Cele świadczeń i przydziały udogodnień) 

Koncesja na świadczenia przewidziane w niniejszej ustawie uwzględnia następujące kwestie 

cele gospodarcze i społeczne: 

(a) Zachęcanie do wzrostu i dywersyfikacji gospodarki; 

b) Zapewnić lepsze możliwości rozwoju najbiedniejszym regionom, 

zwłaszcza we wnętrzu kraju; 

c) Zwiększenie krajowej zdolności produkcyjnej w oparciu o włączenie lokalnych surowców 

materiały i podnoszą wartość towarów wytwarzanych w kraju; 

(d) Wzmocnienie krajowych prywatnych przedsiębiorstw poprzez partnerstwa z zagranicą 

firmy; 

(e) Sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy dla pracowników krajowych i zwiększać 

kwalifikacje angolskiej siły roboczej; 

(f) Wspierać transfer wiedzy i technologii, a także zwiększać 

wydajność i konkurencyjność produkcyjna wydajność; 

(g) Promowanie wzrostu i poprawy eksportu oraz ograniczenie importu; 

h) Promowanie wzrostu rezerw walutowych i salda 

płatności; 

(i) Usprawnienie wydajnej i efektywnej podaży rynku wewnętrznego; 

(j) Rehabilitacja, rozbudowa i modernizacja infrastruktury przeznaczonej dla 

działalność gospodarcza. 

 

Artykuł 23 

(Charakter korzyści) 

Korzyści mogą mieć charakter finansowy lub pomocniczy. 

 

Artykuł 24 

(Korzyści z natury dopływowej) 

Ulgi podatkowe to potrącenia z zebranych materiałów, amortyzacji i 

przyspieszona reintegracja, zwolnienie z kredytu i obniżka podatków, składki 



oraz przyznawanie ceł przywozowych, przyznawanie podatków płatniczych i inne 

środki o wyjątkowym charakterze, które są korzystne dla Inwestora. 

 

Artykuł 25 

(Korzyści o charakterze finansowym) 

Korzyści o charakterze finansowym to dostęp do kredytu za pośrednictwem programów 

Kierownictwo wspierające gospodarkę, takie jak mikrokredyty, dotacje na spłatę odsetek, publiczne 

gwarancja i kapitał podwyższonego ryzyka w celu uzyskania finansowania. 

 

Artykuł 26 

(Budynków) 

1 - Uproszczony i priorytetowy dostęp do usług administracji publicznej, w szczególności 

uzyskiwanie pozwoleń i zezwoleń, a także przyspieszony dostęp do publicznego 

dobra. 

2 - Państwo przyznaje prywatnym inwestorom usługi skoncentrowane za pośrednictwem 

przyspieszonych i uproszczonych procedur, niezbędnego prawa, podatkowego i zabezpieczenia 

społecznego 

zapisy, a także wszelkie zapisy związane z rejestracją własności intelektualnej, majątkiem ruchomym, 

nieruchomościami i innymi.  

 

Artykuł 27 

(Czynniki zachorowalności) 

Korzyści i udogodnienia są przydzielane z uwzględnieniem następujących czynników: 

a) Priorytetowe sektory działalności; 

b) obszary rozwoju; 

 

Artykuł 28 

(Priorytetowe sektory działalności) 

W celu przyznania świadczeń przewidzianych w niniejszej ustawie uważa się je za pierwszeństwo 

zidentyfikowano segmenty rynku, w których potencjalne zastąpienie, fomentacja lub 

dywersyfikacji gospodarki, w tym eksportu, wprowadzone w następujących sektorach: 

 

a) Edukacja, szkolenie techniczne i zawodowe, szkolnictwo wyższe, naukowe 

badania i innowacje; 

b) Rolnictwo, żywność i przemysł rolny; 

c) Wyspecjalizowane jednostki i usługi zdrowotne; 

d) Zalesianie, przemysłowa transformacja zasobów leśnych i leśnictwo; 

e) Tekstylia, odzież i obuwie; 

f) Gościnność, turystyka i wypoczynek; 

g) Budownictwo, roboty publiczne, telekomunikacja i informacja, lotnisko i 

infrastruktura kolejowa; 

h) Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej; 

i) Podstawowe warunki sanitarne, zbieranie i przetwarzanie odpadów stałych. 

 

 



 

Artykuł 29 

(Strefy rozwoju) 

Do celów niniejszej ustawy kraj jest podzielony na następujące obszary rozwoju, objęte korzyściami:  

 

a) Strefa A - Prowincja Luanda i gminy stołeczne prowincji 

Benguela, Huíla i gmina Lobito; 

b) Strefa B - prowincje Bié, Bengo, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Huambo, Namibe 

oraz inne gminy prowincji Benguela i Huíla; 

c) Strefa C - prowincje Cuando-Cubango, Cunene, Lunda-Norte, Lunda-Sul, 

Malange, Moxico, Uíge i Zair; 

d) Strefa D - Prowincja Cabinda. 

 

Artykuł 30 

(Wyjątkowy charakter korzyści podatkowych i celnych) 

1- Korzyści podatkowe i celne nie stanowią reguły i są ograniczone w czasie. 

2. Bez uszczerbku dla siedziby 


