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A partir do dia 1 de Outubro deste
ano, entrou em vigor em Angola um
novo pacote legislativo referente à
introdução do IVA.

Com esta nova legislação, os softwares a utilizar pelas empresas na sua facturação têm de estar certificados pela Autoridade
Geral Tributária. Para além das regras e elementos a incluir nos
documentos de facturação, esta necessidade concretiza-se com a
assinatura digital de documentos e a possibilidade de extracção
do ficheiro SAF-T que deverá ser submetido mensalmente à AGT.
Para o efeito, os produtores de software foram chamados a certificar os seus softwares junto da AGT. No caso do SAP Business
One, a SAP convidou a ITGest a fazer o desenvolvimento do
Add-On que permite que a versão 9.3 cumpra com os requisitos
legais da certificação.
A ITGest respondeu ao desafio e neste momento está em condições de colocar à disposição dos seus clientes e também dos
clientes de outros parceiros SAP a solução desenvolvida que já
está certificada pela AGT.
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Somos parceiros reconhecidos pela SAP para fazer implementação e dar suporte a
esta solução, e responsáveis em Angola pelo desenvolvimento e disponibilização
deste Add-On, dando resposta aos requisitos legais que entraram em vigor com a
implementação da legislação do IVA (assinatura digital dos documentos e SAF-T).
Este pacote inclui a disponibilização do Add-On SAP B1 ITGest para o cliente e
respectivas parametrizações bem como suporte no pós Go live.
A versão SAP B1 a utilizar para a implementação do Add-On ITGest é a 9.3, existindo a necessidade de actualização de versões, caso o cliente tenha uma versão
inferior. O serviço de actualização da versão do licenciamento Business One para
9.3, está valorizado neste pacote.
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SERVIÇOS
ALTERAÇÕES EM SISTEMA

VALIDAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LEGAIS

• Plano de Contas

Alterações legais introduzidas pela Lei 7/19 de 24 de

• Grupos de Imposto

Abril e pelo Decreto Presidencial nº 292/18 de 3 de

• Dados Mestre do Fornecedor/ cliente

Dezembro obrigam as empresas a garantir que os seus

• Dados mestre dos Materiais

elementos organizativos e contabilísticos se encontram

• Ajustes aos formulários de impressão

em conformidade.
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