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Primeira parte:

Noções básicas de fiscalidade:

- IRS – categoria B

- Sociedades comerciais

- Regime fiscal das associações culturais

- Donativos e patrocínios – tratamento fiscal

- IVA

Segunda parte:

Regime dos trabalhadores independentes e proteção social

Introdução

Suzana Fernandes da Costa
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A escolha da forma de exercício da nossa atividade:

- Como trabalhador por conta de outrem

- Como trabalhador independente

- Através de uma associação ou cooperativa

- Através de uma sociedade comercial

Introdução

Suzana Fernandes da Costa

4

Trabalhador por conta de outrem:

- Pressupõe existência trabalho subordinado sob direção de
uma entidade empregadora

- Salário sujeito a retenção na fonte em IRS – de acordo com
tabela aprovada anualmente, que tem em conta agragado
familiar do trabalhador

- Direito a subsídio de férias e subsídio de natal

- Contribuições e quotizações para a Segurança Social – em
regra 23,75% entidade empregadora e 11% trabalhadores

TI

Suzana Fernandes da Costa
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NOÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

ARTIGO 11.º  DO CÓDIGO DO TRABALHO (CT)

Contrato de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa singular

se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua atividade a

outra ou outras pessoas, no âmbito de organização e sob a

autoridade destas.

TI

PRESUNÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

FACTOS-ÍNDICE – ARTIGO 12.º  DO CÓDIGO DO TRABALHO

a) Atividade realizada em local pertencente ao seu beneficiário ou por ele

determinado

b) Equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados pertençam ao beneficiário

da atividade.

c) Prestador de atividade observe horas de início e termo da prestação

determinadas pelo beneficiário da mesma

d) Seja paga com determinada periodicidade, uma quantia certa ao prestador de

atividade

e) Desempenho de funções de direção ou chefia

TI

5
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Trabalhador independente

- trabalho prestado de forma autónoma, sem subordinação

- honorários sujeitos a retenção na fonte em IRS – só após
ultrapassagem dos limites do art.º 53.º do CIVA (11.000
euros em 2020)

- Segurança Social: 12 meses de não enquadramento e depois
– contribuições do TI- 29,6% - e da entidade contratante
(se existir) – 7% ou 10%

TI

Suzana Fernandes da Costa

IRS: CATEGORIA B

TEMOS 4 OPÇÕES:

- REGIME SIMPLIFICADO

- CONTABILIDADE ORGANIZADA 

- ATO ISOLADO – RECONDUZ-SE A UMA DAS DUAS

ANTERIORES MAS TEM IVA E IMPLICA ATIVIDADE NÃO

CONTINUADA

- REGRAS DA CATEGORIA A

Suzana Fernandes da Costa

TI
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Regime simplificado vs Contabilidade organizada

Em regra quando as despesas do advogado são superiores a

25% dos seus rendimentos compensa a contabilidade

organizada;

Quando isso não aconteça, compensa o simplificado

Há despesas que só se podem deduzir no regime de

contabilidade organizada como as depreciações e

amortizações.

Suzana Fernandes da Costa

TI

Contabilidade organizada

Por opção: art.º 28.º, 4

a) Até ao fim do mês de março do ano em que pretendem

alterar a forma de determinação do rendimento,

mediante a apresentação de declaração de alterações.

b) Na declaração de início de atividade;

Suzana Fernandes da Costa

TI
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Contabilidade organizada

5 - A opção referida no n.º 3 mantém-se válida até que o

sujeito passivo proceda à entrega de declaração de

alterações, a qual produz efeitos a partir do próprio ano em

que é entregue, desde que seja efetuada até ao final do mês

de março.

Suzana Fernandes da Costa

TI

Contabilidade organizada

Por imposição legal: art.º 28.º

6 - A aplicação do regime simplificado cessa apenas quando

o montante a que se refere o n.º 2 (200.000 euros) seja

ultrapassado em dois períodos de tributação consecutivos ou,

quando o seja num único exercício, em montante superior a

25 %, caso em que a tributação pelo regime de contabilidade

organizada se faz a partir do período de tributação seguinte

ao da verificação de qualquer desses factos.

Suzana Fernandes da Costa

TI
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Contabilidade organizada

Por imposição legal: art.º 28.º

2018 – 200.005 euros – RS

2019 – 200.010 euros – RS

2020 – passa para contabilidade organizada

Ou

2019 – 251.000 euros

2020 – passa para contabilidade organizada

Suzana Fernandes da Costa

TI

IRS: CATEGORIA B

Desde 2018 - coeficiente é de 0,75 mas:

Há uma parte independente de prova de despesas

equivalente a 10% e outros 15% que têm que ser

preenchidos com despesas fixadas na lei

Suzana Fernandes da Costa

TI
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Ex.º Rendimento de 100.000 euros

Contribuinte não apresenta nenhuma despesa (em teoria)

Coeficiente 0,75

Estado aceita 10%; falta justificar 15%

Rendimento tributável: não são 75.000 euros mas antes

90.000 euros (é como se coeficiente fosse de 0,90)

Suzana Fernandes da Costa

TI

10% justificado por lei

15% extra não foram justificados pelo contribuinte

Ex.º 2 Rendimento de 100.000 euros

Estado aceita 10%

Contribuinte justifica com despesas 50% do valor dos

rendimentos – só parte delas vão contar para a justificação

Coeficiente 0,75 Rendimento tributável: 75.000 euros

Suzana Fernandes da Costa

10% justificado por lei

15% justificado pelo contribuinte e aceite 

25% justificado pelo contribuinte e irrelevante

TI
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-Até 27.360 euros anuais – contribuinte utiliza coeficiente 

de 0,75 na totalidade – não é necessário justificar nada

-Acima desse valor – entre 0,75 e 0,90 – dependendo das 

despesas que conseguir apresentar

Que despesas são essas?

Suzana Fernandes da Costa

TI

IRS: CATEGORIA B – 31.º, 13

a) 4.104 euros (igual à dos trabalhadores dependentes)– dedução específica

prevista no 25.º, 1

b) Despesas com pessoal e encargos a título de remunerações, ordenados ou

salários, comunicados pelo sujeito passivo à Autoridade Tributária e Aduaneira

nos termos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 119.º;

c) Rendas de imóveis afetas à atividade empresarial ou profissional que constem

de faturas e outros documentos, comunicados à Autoridade Tributária e

Aduaneira, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 78.º-E;

d) 1,5 % do valor patrimonial tributário dos imóveis afetos à atividade empresarial

ou profissional ou, quanto aos imóveis afetos a atividades hoteleiras ou de

alojamento local, 4 % do respetivo valor patrimonial tributário, de que o sujeito

passivo seja o proprietário, usufrutuário ou superficiário;

Suzana Fernandes da Costa

TI
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IRS: CATEGORIA B

e) Outras despesas com a aquisição de bens e prestações de serviços relacionadas

com a atividade, que constem de faturas comunicadas à Autoridade Tributária e

Aduaneira nos termos do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto, ou emitidas

no Portal das Finanças, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 115.º,

designadamente despesas com materiais de consumo corrente, eletricidade, água,

transportes e comunicações, rendas, contencioso, seguros, rendas de locação

financeira, quotizações para ordens e outras organizações representativas de

categorias profissionais respeitantes ao sujeito passivo, deslocações, viagens e

estadas do sujeito passivo e dos seus empregados;

f) Importações ou aquisições intracomunitárias de bens e serviços relacionados

com a atividade.

Suzana Fernandes da Costa

TI

IRS: CATEGORIA B

Problema: subjetividade da despesas com a aquisição de 

bens e prestações de serviços relacionadas com a atividade

Uma forma de mitigar a insegurança nos gastos dedutíveis

passa pelo pedido de informações vinculativas, regulado

no art.º 68.º da Lei Geral Tributária

Há depois despesas que são aceites na contabilidade

organizada mas não no simplificado – ex.º reintegrações e

amortizações

Suzana Fernandes da Costa

TI
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IRS: CATEGORIA B

31.º, 14 - As despesas e encargos previstos nas alíneas c), d) e e)

do número anterior quando apenas parcialmente afetos à

atividade empresarial e profissional são considerados em

apenas 25 %.

Cuidado com imóveis – difícil aceitação da afetação se domicilio

profissional é noutro escritório; afetação pode condicionar

benefícios fiscais como isenção de IMI ou isenção de mais-

valias na revenda

Suzana Fernandes da Costa

TI

IRS: CATEGORIA B

Formalização:

15 - Para efeitos da afetação à atividade empresarial ou profissional das

despesas e encargos referidos no n.º 13, o sujeito passivo deve identificar:

a) As faturas e outros documentos referidos nas alíneas c) e e) do n.º

13, que titulam despesas e encargos relacionados exclusiva ou

parcialmente com a sua atividade empresarial ou profissional, através

do Portal das Finanças, sendo aplicável com as necessárias adaptações

o disposto nos n.os 2 a 8 do artigo 78.º-B;

Suzana Fernandes da Costa

TI
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IRS: CATEGORIA B

Formalização:

b) Os imóveis afetos exclusiva ou parcialmente à sua atividade

empresarial ou profissional e, de entre estas, a afetação a atividades

hoteleiras ou de alojamento local, através do Portal das Finanças;

c) As importações e aquisições intracomunitárias de bens efetuadas,

específica e exclusivamente, no âmbito da sua atividade empresarial

ou profissional são indicadas na declaração de rendimentos prevista

no artigo 57.º

Suzana Fernandes da Costa

TI

IRS: CATEGORIA B

Ex.º 3

Rendimento de 10.000 euros

Coeficiente 0,75

Despesas: 4.104 dedução específica

1896 euros outras despesas

Total: 6000 euros; só necessitava de 1500

É tributado pelos 0,75  - despesas justificadas excedem 0,15 do rendimento

Rendimento tributável: 7.500 euros

Suzana Fernandes da Costa

TI
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Ex.º 4

Rendimento de 100.000 euros

Coeficiente 0,75

Despesas: 4.104 dedução específica

1896 euros outras despesas

Total: 6000

Rendimento tributável: 90.000 euros – 6000 = 84.000 € e não 

75.000 €

Suzana Fernandes da Costa

TI

Suzana Fernandes da Costa

TI

Ver com base nos últimos 3 anos:

- Se o rendimento em recibos verdes é superior a 27.360 euros 

- Saber que  despesas temos relacionadas com a nossa atividade

- Ver que percentagem elas representam face aos nossos 
rendimentos

25
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IRS: CATEGORIA B

Sociedades de facto – verificar em que nome vêm as

faturas e se se justifica alterar contratos de forma a que

todos tenham despesas dedutíveis em montante suficiente

Pode ter implicações também no IVA dedutível!

Suzana Fernandes da Costa

TI

IRS: CATEGORIA B

Nos recibos verdes passados a sociedades comerciais -

Cuidado com art.º 31.º, g) CSC

O coeficiente do simplificado é de 1 nos rendimentos de

prestações de serviços efetuadas a

Suzana Fernandes da Costa

TI
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IRS: CATEGORIA B

- sociedades transparentes - ex.º sociedade formada por vários

artistas

- ii) Sociedades nas quais, durante mais de 183 dias do período

de tributação:

1) O sujeito passivo detenha, direta ou indiretamente, pelo 

menos 5 % das respetivas partes de capital ou direitos de voto;

2) O sujeito passivo, o cônjuge ou unido de facto e os

ascendentes e descendentes destes detenham no seu conjunto,

direta ou indiretamente, pelo menos 25 % das respetivas partes

de capital ou direitos de voto. Suzana Fernandes da Costa

TI

Trabalhar através de uma pessoa coletiva:

- Associação Cultural

- Cooperativa

- Fundação

- IPSS

- Sociedade Comercial

- Outras figuras: ACE, EIRL

Art.º 9- 11.º CIRC

Art.º 9.º e 15.º, n.º 10 CIVA

TI
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Art.º 9- 11.º CIRC

Art.º 9.º e 15.º, n.º 10 CIVA

- Declaração de utilidade pública – condicionantes

- Pedido anual de reconhecimento do interesse da atividade 

cultural

- Apoios DGArtes e outros

TI

Trabalhar através de uma pessoa coletiva:

Sociedades vs associações e cooperativas

- Primeiras têm escopo lucrativo

- Associações – Código Civil

- Cooperativas – Código Cooperativo

- As duas últimas têm benefícios fiscais consideráveis

mas têm também restrições (por ex.º quanto à

remuneração dos órgãos sociais)

Suzana Fernandes da Costa

TI
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Estatuto dos benefícios fiscais

CAPÍTULO X - Benefícios fiscais relativos ao mecenato

Noção de donativo:

Art.º 61.º

Para efeitos fiscais, os donativos constituem entregas em

dinheiro ou em espécie, concedidos, sem contrapartidas que

configurem obrigações de carácter pecuniário ou comercial, às

entidades públicas ou privadas, previstas nos artigos seguintes,

cuja atividade consista predominantemente na realização de

iniciativas nas áreas social, cultural, ambiental, desportiva ou

educacional.

Mecenato

• entregas em dinheiro ou em espécie, 

• sem contrapartidas 

• às entidades públicas ou privadas, previstas 

nos artigos seguintes do EBF 

• com atividade nas áreas social, cultural, 

ambiental, desportiva ou educacional.

Suzana Fernandes da Costa

Mecenato

33
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As pessoas singulares não são entidades 

beneficiárias de mecenato! 

As pessoas coletivas devem otimizar o seu 

estatuto para se potenciarem como beneficiárias 

de donativos

Art.º 62.º e 62.º-A EBF 

Mecenato

Mecenato vs patrocínio

Em termos substanciais a diferença está nas 
contrapartidas

Autoridade Tributária fixou por circular 
valor de contrapartida que é admissível nos 
donativos

Mecenato

35
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Circular 2/2004 de 20 de janeiro, da DSRIC
Tratamento fiscal de donativos 

“não deverão ser excluídas do âmbito do Estatuto do
Mecenato situações que nele devam manifestamente ser
incluídas, por serem insignificantes as contrapartidas
recebidas pelo doador e, quando esteja em causa a
associação do respetivo nome a um evento promovido pelo
beneficiário, por subsistir o espírito de liberalidade do
doador”

Mecenato

Circular 2/2004 de 20 de janeiro, da DSRIC
Tratamento fiscal de donativos

Regalias em espécie:

“considera-se que as mencionadas regalias não
constituem, para
efeitos do disposto no nº2 do artº 1º do Dec-Lei nº 74/99,
de 16 de Março, contrapartidas de carácter pecuniário ou
comercial quando o valor de mercado das mesmas não
ultrapassar, anualmente, o limite de 5% dos donativos
atribuídos”

Problema: quantificar o valor de mercado – quanto valem
bilhetes oferecidos? Aluguer de sala?

Suzana Fernandes da Costa

Mecenato

37
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Circular 2/2004 de 20 de janeiro, da DSRIC
Tratamento fiscal de donativos

Associação do nome do doador ao evento:

“deve atender-se também ao modo como essa associação se
produz, admitindo-se que aos donativos concedidos no
âmbito da legislação do mecenato esteja associada a regalia
da divulgação do nome do mecenas, desde que a mesma não
apresente "natureza comercial" mas meramente institucional”

Na associação do nome do doador a determinadas iniciativas
ou eventos promovidos pelo beneficiário não deverá ser feita
qualquer referência a marcas, produtos ou serviços do
mecenas, permitindo-se, apenas, a referência ao respetivo
nome ou designação social e logotipo;
A divulgação do nome ou designação social do mecenas deve
fazer-se de modo idêntico e uniforme em relação a todos os
mecenas, não podendo a mesma variar em função do valor do
donativo concedido;

Suzana Fernandes da Costa

Mecenato

Circular 2/2004 de 20 de janeiro, da DSRIC
Tratamento fiscal de donativos

Associação do nome do doador ao evento:

“A identificação pública do mecenas não deve revestir a
natureza de mensagem publicitária, devendo, pois,
efetuar-se de forma discreta, num plano secundário
relativamente ao evento ou obra aos quais aparece
associada, em suportes destinados a divulgar ou
enquadrar a própria iniciativa se existentes de acordo com
os usos aceites neste domínio e sempre com alusão à
qualidade de mecenas.

Suzana Fernandes da Costa

Mecenato
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Circular 2/2004 de 20 de janeiro, da DSRIC
Tratamento fiscal de donativos

Associação do nome do doador ao evento:

“… Se, em vez disso, a regalia consistir na associação a
certa iniciativa dos produtos comercializados pelo doador,
ou mesmo do seu nome mas tendo como fito a sua
promoção junto dos respetivos consumidores, o que se
considera verificado quando não seja observado algum dos
critérios estabelecidos para efeitos da alínea a), porque o
espírito de liberalidade do doador é secundarizado, estar-
se-á perante um patrocínio, não contemplado no Estatuto
do Mecenato”

Suzana Fernandes da Costa

Mecenato

Artigo 63.º Deduções à coleta do imposto sobre o 
rendimento das pessoas singulares

1 - Os donativos em dinheiro atribuídos pelas pessoas singulares
residentes em território nacional, nos termos e condições previstos
nos artigos anteriores, são dedutíveis à coleta do IRS do ano a que
digam respeito, com as seguintes especificidades:

a) Em valor correspondente a 25 % das importâncias atribuídas, nos
casos em que não estejam sujeitos a qualquer limitação;

b) Em valor correspondente a 25 % das importâncias atribuídas, até ao
limite de 15 % da coleta, nos restantes casos;

c) As deduções só são efetuadas no caso de não terem sido
contabilizadas como custos.

2 - São ainda dedutíveis à coleta, nos termos e limites fixados nas
alíneas b) e c) do número anterior, os donativos concedidos a igrejas,
instituições religiosas, pessoas coletivas de fins não lucrativos
pertencentes a confissões religiosas ou por elas instituídas, sendo a
sua importância considerada em 130 % do seu quantitativo.

Suzana Fernandes da Costa

Mecenato
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Contrato que implica contrapartidas – não é exigível
forma escrita e neste momento não se encontra tipificado.

Pode ser feito contrato de patrocínio ou simplesmente ser 
passada fatura/recibo que contenha essa qualificação.

Dedutível como custo sem majoração – mas permite à 
empresas uma ativação da marca

Ex.º Vodafone Paredes de Coura, Meo Alive, EDP Cool 
Jazz

Suzana Fernandes da Costa

Patrocínio

Patrocínio com ou sem exclusividade

Determinação das formas de ativação da marca

Objetividade nas contrapartidas - há eventos que
têm regulamento de patrocínios. Podem variar
com espaço de publicidade, suportes media a
utilizar.

Suzana Fernandes da Costa

Patrocínio

43
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Art.º 23.º CIRC - Para a determinação do lucro
tributável, são dedutíveis todos os gastos e perdas
incorridos ou suportados pelo sujeito passivo para
obter ou garantir os rendimentos sujeitos a IRC.

Risco fiscal:

Se valor for excessivo AT pode não aceitar patrocínio
como gasto

Suzana Fernandes da Costa

IVA

Art.º 53.º CIVA - Regime especial de isenção

Suzana Fernandes da Costa

Patrocínio

1 - Beneficiam da isenção do imposto os sujeitos passivos que, não
possuindo nem sendo obrigados a possuir contabilidade organizada para
efeitos do IRS ou IRC, nem praticando operações de importação,
exportação ou atividades conexas, nem exercendo atividade que consista
na transmissão dos bens ou prestação dos serviços mencionados no
anexo E do presente Código, não tenham atingido, no ano civil anterior,
um volume de negócios superior a 12 500 (euro).

Nota - (*) Nos termos do art.º 337.º, n.º 2, da Lei n.º 2/2020, de 31 de
março, o montante a que se refere o n.º 1 do artigo 53.º do Código do

IVA,, é de 11 000 (euro) em 2020.

IVA

45
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Art.º 53.º CIVA - Regime especial de isenção 

• Enquadramentos em 2020, para quem iniciou atividade entre 

01/01/2020 e 31/03/2020, feitos com base em faturação 

anualizada prevista para 2020: 10.000 €.

• Enquadramentos em 2020, para quem iniciou/iniciar 

atividade desde 01/04/2020, feitos com base em faturação 

anualizada prevista para 2020: 11.000 €.

• Enquadramentos em janeiro de 2021, feitos com base em 

faturação de 2020 anualizada: 12.500 €.

Suzana Fernandes da Costa

IVA

Art.º 53.º CIVA - Regime especial de isenção 

Suzana Fernandes da Costa

3 - No caso de sujeitos passivos que iniciem a sua atividade, o volume de negócios
a tomar em consideração é estabelecido de acordo com a previsão efetuada

relativa ao ano civil corrente, após confirmação pela Direcção-Geral dos Impostos.

4- Quando o período em referência, para efeitos dos números anteriores, for inferior
ao ano civil, deve converter-se o volume de negócios relativo a esse período num
volume de negócios anual correspondente.

IVA
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Art.º 53.º CIVA - Regime especial de isenção 

Suzana Fernandes da Costa

Releva para a isenção do IVA e para a dispensa de retenção na fonte de IRS

Só que:
Enquanto o iva só altera no ano seguinte, a dispensa de retenção desaparece
logo que se atinja o valor legal: 11.000 euros

Renúncia à isenção: interessa quando há muito iva suportado a recuperar (ex.º
compra de materiais, equipamentos, obras)

IVA

Art.º 9.º CIVA – outras isenções 

Suzana Fernandes da Costa

IVA

Estão isentas do imposto:
10) As prestações de serviços que tenham por objecto a formação
profissional, bem como as transmissões de bens e prestações de serviços
conexas, como sejam o fornecimento de alojamento, alimentação e
material didáctico, efectuadas por organismos de direito público ou por
entidades reconhecidas como tendo competência nos domínios da
formação e reabilitação profissionais pelos ministérios competentes;

11) As prestações de serviços que consistam em lições ministradas a título

pessoal sobre matérias do ensino escolar ou superior;

12) As locações de livros e outras publicações, partituras musicais, discos,
bandas magnéticas e outros suportes de cultura e, em geral, as prestações
de serviços e transmissões de bens com aquelas estreitamente conexas,

desde que efectuadas por organismos sem finalidade lucrativa;

IVA
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Art.º 9.º CIVA – outras isenções 

Suzana Fernandes da Costa

IVA

Estão isentas do imposto:
13) As prestações de serviços que consistam em proporcionar a visita,
guiada ou não, a bibliotecas, arquivos, museus, galerias de arte, castelos,
palácios, monumentos, parques, perímetros florestais, jardins botânicos,
zoológicos e semelhantes, pertencentes ao Estado, outras pessoas
coletivas de direito público ou organismos sem finalidade lucrativa, desde
que efetuadas única e exclusivamente por intermédio dos seus próprios
agentes. A presente isenção abrange também as transmissões de bens
estreitamente conexas com as prestações de serviços referidas;

14) As prestações de serviços e as transmissões de bens com elas
conexas, efectuadas por pessoas colectivas de direito público e
organismos sem finalidade lucrativa, relativas a congressos, colóquios,
conferências, seminários, cursos e manifestações análogas de natureza
científica, cultural, educativa ou técnica;

Art.º 9.º CIVA – outras isenções 

Suzana Fernandes da Costa

IVA

Estão isentas do imposto:

15) As prestações de serviços efectuadas aos respectivos promotores:

a) Por actores, chefes de orquestra, músicos e outros artistas, actuando
quer individualmente quer integrados em conjuntos, para a execução de
espectáculos teatrais, cinematográficos, coreográficos, musicais, de
music-hall, de circo e outros, para a realização de filmes, e para a
edição de discos e de outros suportes de som ou imagem;

b) Por desportistas e artistas tauromáquicos, actuando quer
individualmente quer integrados em grupos, em competições desportivas e
espectáculos tauromáquicos;
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Art.º 9.º CIVA – outras isenções 

Suzana Fernandes da Costa

IVA

Estão isentas do imposto:

16) A transmissão do direito de autor ou de direitos conexos e a
autorização para a utilização da obra intelectual ou prestação, definidas no
Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, quando efetuadas
pelos próprios titulares, seus herdeiros ou legatários, ou ainda por
terceiros, por conta deles, ainda que o titular do direito seja pessoa
coletiva, incluindo a consignação ou afetação, imposta por lei, dos
montantes recebidos pelas respetivas entidades de gestão coletiva, a fins
sociais, culturais e de investigação e divulgação dos direitos de autor e
direitos conexos; (Redação da Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março)

17) A transmissão de exemplares de qualquer obra literária, científica,
técnica ou artística editada sob forma bibliográfica pelo autor, quando
efectuada por este, seus herdeiros ou legatários, ou ainda por terceiros, por
conta deles, salvo quando o autor for pessoa colectiva;

Art.º 9.º CIVA – outras isenções 

Suzana Fernandes da Costa

IVA

Estão isentas do imposto:

18) A cedência de pessoal por instituições religiosas ou filosóficas para a
realização de actividades isentas nos termos deste diploma ou para fins de
assistência espiritual;
19) As prestações de serviços e as transmissões de bens com elas
conexas efectuadas no interesse colectivo dos seus associados por
organismos sem finalidade lucrativa, desde que esses organismos
prossigam objectivos de natureza política, sindical, religiosa, humanitária,
filantrópica, recreativa, desportiva, cultural, cívica ou de representação de

interesses económicos e a única contraprestação seja uma quota fixada
nos termos dos estatutos;
20) As transmissões de bens e as prestações de serviços efectuadas por
entidades cujas actividades habituais se encontram isentas nos termos dos
n.os 2), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14) e 19) deste artigo, aquando de

manifestações ocasionais destinadas à angariação de fundos em seu
proveito exclusivo, desde que esta isenção não provoque distorções de
concorrência;
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55
Suzana Fernandes da Costa

SEGURANÇA SOCIAL

O Decreto-lei n.º 2/2018, de 9 de janeiro, introduziu importantes

alterações no Código Contributivo, no âmbito do Regime dos

Trabalhadores Independentes (RTI), as quais foram complementadas

pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2018, de 2 de julho.

Complementarmente, foi publicado o Decreto-Lei n.º 53/2018, de 2

de julho, que altera o regime jurídico de proteção social nas

eventualidades de doença, desemprego e parentalidade.

Suzana Fernandes da Costa

TI - Segurança Social
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PRINCÍPIOS:

• Maior aproximação temporal da contribuição a pagar aos

rendimentos relevantes recentemente auferidos;

• Maior adequação da proteção social dos TI’s;

• Reforço da repartição do esforço contributivo entre TI’s com forte

ou total dependência de rendimentos de uma única entidade;

• Simplificação;

• Maior transparência na relação entre o TI e o regime de Segurança

Social.

Suzana Fernandes da Costa

TI - Segurança Social

Principais novidades:

Desaparecimento dos escalões.

 obrigação declarativa (declaração trimestral).

 Determinação do Rendimento Relevante.

 Redução das taxas contributivas.

 Alteração das condições de acesso ao regime de isenção.

 Noção de entidade contratante e de trabalhador economicamente

dependente

Suzana Fernandes da Costa

TI - Segurança Social
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Suzana Fernandes da Costa

Outubro:

Notificação das entidades contratantes relativo a 2019

Novembro:

- Notificação dos TI com contabilidade organizada:

Para que exerçam opção pelo regime trimestral (162.º, 3 e

164.º, 3)

DATAS RELEVANTES 

Suzana Fernandes da Costa

TI

TRABALHADORES ABRANGIDOS

REGRA:

Encontram-se obrigatoriamente no RTI as pessoas singulares que

exerçam atividade profissional sem sujeição a contrato de trabalho

ou a contrato legalmente equiparado, ou se obriguem a prestar a

outrem o resultado da sua atividade, e não se encontrem por essa

atividade abrangidos pelo regime geral de Segurança Social dos

TCO.

TI
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TRABALHADORES ABRANGIDOS

As pessoas que exerçam atividade profissional por conta própria

geradora de rendimentos a que se reportam os art. 3.º e 4.º do CIRS;

Os sócios ou membros das sociedades de profissionais definidas na

alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º do CIRC (sociedades em transparência

fiscal);

Os cônjuges dos TI’s que com eles exerçam efetiva atividade

profissional com caráter de regularidade e de permanência ;

(…)

TI

Os empresários em nome individual com rendimentos decorrentes do exercício de qualquer

atividade comercial ou industrial, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º do Código do

IRS, e os titulares de Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada, bem como os

respetivos cônjuges que com eles exerçam efetiva atividade profissional com caráter de

regularidade e de permanência;

Os trabalhadores intelectuais, sendo como tais considerados os autores de obras protegidas

nos termos do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, qualquer que seja o

género, a forma de expressão e o modo de divulgação e utilização das respetivas obras;

As pessoas que vivem em união de facto são abrangidas pelo RTI nos termos

aplicáveis aos cônjuges;

TI

TRABALHADORES ABRANGIDOS
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Trabalhadores excluídos do âmbito pessoal do RTI:

Os trabalhadores que exerçam em Portugal, com caráter temporário,

atividade por conta própria e que provem o seu enquadramento em

regime de proteção social obrigatório de outro país;

(…)

TI

Conforme resulta do preâmbulo do DL n.º 2/2018, o legislador tenta alcançar “uma

maior adequação da proteção social dos trabalhadores independentes e o reforço da

repartição do esforço contributivo entre trabalhadores independentes com forte ou

total dependência de rendimentos de uma única entidade”.

Assim, as pessoas coletivas e as pessoas singulares com atividade empresarial,

independentemente da sua natureza e das finalidades que prossigam, que no mesmo

ano civil beneficiem de mais de 50% do valor total da atividade de TI, ainda que

prestados a empresas do mesmo agrupamento empresarial, são abrangidas pelo

regime na qualidade de entidades contratantes.

TI
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NOTA:

A qualidade de EC é apurada apenas relativamente aos TI’s que se encontrem

sujeitos ao cumprimento da obrigação de contribuir e tenham um rendimento

anual obtido com prestação de serviços igual ou superior a seis vezes o

valor do IAS.

€ 2.573,40

TI

A obrigação contributiva das EC constitui-se no momento

em que a instituição de Segurança Social apura oficiosamente

o valor dos serviços que lhe foram prestados e efetiva-se com

o pagamento da respetiva contribuição.

TI
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As contribuições das EC reportam-se ao ano civil

anterior e o prazo para o seu pagamento é fixado até

ao dia 20 do mês seguinte ao da emissão do

documento de cobrança.

Incumprimento:

Implica pagamento de juros de mora;

Constitui contraordenação leve (quando seja cumprida no

espaço de 30 dias subsequentes ao termo do prazo);

Constitui contraordenação grave (nas demais situações).

TI

BIC: o montante da contribuição a pagar pelas EC depende do

grau de dependência económica dos trabalhadores, sendo calculada

por aplicação de dois patamares de taxas ao valor total dos

serviços que lhe foram prestados por cada TI economicamente

dependente no ano civil a que respeitam:

Taxa a cargo da EC
Grau de dependência económica do 

TI

10% superior a 80%;

7% superior a 50% e igual ou inferior a 80%

TI
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Exemplo 1:

Empresa A., Lda. paga a um TI € 2.000,00/ano

TI não presta serviços a outras empresas

Total de rendimentos do TI: € 2.000,00

Empresa A., Lda. não é considerada entidade contratante, uma

vez que o TI não ultrapassa o valor de PS de montante igual ou

superior a seis vezes o valor do IAS (€ 2.573,40)

TI

Exemplo 2:

Empresa B., Lda. paga a um TI € 2.000,00/ano

TI presta serviços a outras empresas no valor de €1.000,00.

Total dos rendimentos do TI: € 3.000,00.

Empresa é responsável por 66,6% do rendimento do TI.

TI
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Esta Entidade é considerada Entidade Contratante:

Rendimentos do TI > € 2.573,40

Nível de dependência >50%

Aplicável a taxa de 7%, logo:

€ 2.000,00 X 7% = € 140,00

TI

Exemplo 3:

Empresa C., Lda. paga a um TI € 1.286,70/ano

TI presta serviços a outras empresas no valor de € 2.000,00.

Total dos rendimentos do TI: € 3.286,70.

TI
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Esta Entidade não é considerada Entidade Contratante:

Rendimentos do TI > € 2.573,40

Nível de dependência <50%

Esta situação deverá ocorrer sempre que a empresa pague por ano ao TI menos de

€1.286,70 (que corresponde, genericamente, a 50% dos €2.573,40 previstos na lei)

RELAÇÃO JURÍDICA DE VINCULAÇÃO (RTI)

Primeiro enquadramento no RTI: só produz efeitos no primeiro dia

do 12.º mês posterior ao do início de atividade.

Se, no entanto, se der a cessação de atividade no decurso dos primeiros 12

meses, a contagem do prazo é suspensa, continuando a partir do 1.º dia do

mês do reinício da atividade, caso este ocorra nos 12 meses seguintes à

cessação.

Reinício de atividade: o enquadramento produz efeitos no 1.º dia do

mês do reinício.

TI
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RELAÇÃO JURÍDICA DE VINCULAÇÃO (RTI)

Produção de efeitos facultativa: os TI’s podem requerer

que o enquadramento no RTI produza efeitos em data anterior

à prevista para o primeiro enquadramento:

Através de requerimento que deve ser efetuado nos momentos

previstos para a declaração trimestral de rendimentos, sendo que,

nesta circunstância, o enquadramento produzirá efeitos no 1.º dia

do mês seguinte ao da apresentação do requerimento.

TI

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

A obrigação contributiva dos TI’s constitui-se com o início dos

efeitos do enquadramento (facto constitutivo) e efetiva-se com o

pagamento de contribuições, sendo estes trabalhadores, no que se

refere à qualidade de contribuintes, equiparados às entidades

empregadoras.

A obrigação contributiva dos trabalhadores independentes tem uma

dupla perspetiva, pois compreende:

o pagamento de contribuições

a declaração dos valores correspondentes à atividade exercida .

TI
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RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

REGIME SIMPLIFICADO - OBRIGAÇÃO DECLARATIVA TRIMESTRAL:

Art. 151º-A do CRC (aditado pelo DL n.º 2/2018, de 9/1) e art. 57º-B

do D. Reg. n.º 1-A/2011 de 3/1 (aditado pelo D. Reg. n.º 6/2018 de 2/7)

Os TI’s no regime simplificado, quando sujeitos ao cumprimento da

obrigação contributiva, são obrigados a declarar trimestralmente:

O valor total dos rendimentos associados à produção e venda de bens;

O valor total dos rendimentos associados à prestação de serviços.

Outros rendimentos necessários ao apuramento do rendimento

relevante dos trabalhadores independentes.

TI

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

OBRIGAÇÃO DECLARATIVA TRIMESTRAL:

PRAZO:

Deve ser enviada até ao último dia dos meses de abril, julho, outubro e

janeiro, relativamente aos rendimentos obtidos nos três meses

imediatamente anteriores (que servirá de base ao apuramento do

rendimento relevante).

Quando o prazo para entrega da declaração termine ao sábado,

domingo ou dia feriado, transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil

seguinte.

TI
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RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

OBRIGAÇÃO DECLARATIVA TRIMESTRAL:

FORMA: o envio é feito eletronicamente no sítio da Internet da

Segurança Social e consideram-se entregues as declarações na data em

que são submetidas com sucesso no sistema de informação da Segurança

Social.

SUBSTITUIÇÃO: os dados podem ser substituídos durante o próprio

mês da declaração (sendo considerada a última declaração efetuada) ou,

ainda, até ao 15.º dia posterior ao termo do prazo.

TI

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

OBRIGAÇÃO DECLARATIVA TRIMESTRAL:

Quem tem que entregar?

Em regra todos os TI no regime trimestral exceto:

Os pensionistas (151.º-A 6 CRC)

Os excluídos (art.º 139.º CRC - ex.º advogados)

Os que se encontrem em inicio de atividade (4.º, 1 D. Reg. 6/2018)

Os que acumulem TI com TCO e não atinjam valores previstos no art.º

157.º (4.º 3 D. Reg. 6/2018).

Os TI tributados pelo lucro tributável (151.º-A, 7)

TI
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RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

OBRIGAÇÃO DECLARATIVA TRIMESTRAL:

Com a suspensão ou cessação da atividade, o TI deve efetuar a declaração

trimestral no momento declarativo imediatamente posterior.

Nota: nos casos de acumulação com trabalho por conta de outrem em diferentes

entidades, quando o RR de trabalho independente ultrapasse o limite previsto na

alínea a) do n.º 1 do artigo 157.º do CRC (€1.715,60), o trabalhador

independente no regime trimestral deve declarar a totalidade dos rendimentos

obtidos na declaração trimestral imediatamente posterior à data em que

deixaram de se verificar as condições para a isenção.

TI

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

OBRIGAÇÃO DECLARATIVA TRIMESTRAL:

2020:

apenas estarão sujeitos a esta obrigação os TI’s que tenham estado

obrigados a proceder à entrega de, pelo menos, uma declaração

trimestral relativa a rendimentos obtidos no ano civil anterior.

TI
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RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

OBRIGAÇÃO DECLARATIVA TRIMESTRAL:

No momento da declaração trimestral, o TI pode optar pela

fixação de um rendimento superior ou inferior até 25%

àquele que resultar dos valores declarados nos termos do

art. 151.º -A, sendo essa opção efetuada em intervalos de

5%.

TI

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

OBRIGAÇÃO DECLARATIVA TRIMESTRAL:

•Direito de opção (contabilidade organizada)

•Notificado da BIC que lhe é aplicável, o TI pode requerer, no prazo que

for fixado na respetiva notificação, que lhe seja aplicado o regime de

apuramento trimestral do RR, ficando sujeito à obrigação declarativa

trimestral a partir de janeiro

•em regra isso não será compensatório porque só estará na contabilidade

organizada quem fez contas e viu que sendo tributado pelo lucro paga

menos do que sendo tributado por um coeficiente aplicado apenas à

faturação (70% ou 20%)

TI
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RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

OBRIGAÇÃO DECLARATIVA TRIMESTRAL:

•Direito de opção (contabilidade organizada)

• Ainda assim poderá ter interesse se a faturação diminuiu bastante,

os custos diminuíram muito, a entidade teve prejuízo e os mínimos

do simplificado ficam mais baratos do que os mínimos da

contabilidade organizada.

TI

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

CONFIRMAÇÃO/DECLARAÇÃO DO VALOR DO ANO

CIVIL ANTERIOR

O art.º 151.º-A determina no n.º 5 que, “independentemente

da sujeição ao cumprimento de obrigação contributiva, no mês

de janeiro, os trabalhadores independentes devem confirmar

ou declarar os valores dos rendimentos previstos nos n.os 1 e 2

relativos ao ano civil anterior”.

TI
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RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

CONFIRMAÇÃO/DECLARAÇÃO DO VALOR DO ANO CIVIL

ANTERIOR

APENAS SE APLICA ao:

Ao TI que tenha estado obrigado a proceder à entrega de pelo menos uma

declaração trimestral relativa a rendimentos obtidos no ano civil anterior

(2020)

Será feita na declaração trimestral de Janeiro 2020 em diante

TI

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

DECLARAÇÃO ANUAL DA ATIVIDADE

Art. 152º do CRC (alterado pelo DL n.º 2/2018, de 9/1)

Art. 58º do D. Reg. n.º 1-A/2011 de 3/1 (alterado pelo D. Reg. n.º 6/2018 de 2/7)

Os TI’s sujeitos ao cumprimento da obrigação contributiva são obrigados a apresentar por

referência ao ano civil anterior:

O valor total das vendas realizadas;

O valor total da prestação de serviços a pessoas singulares que não tenham atividade

empresarial;

TI
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DECLARAÇÃO ANUAL DA ATIVIDADE

Art. 152º do CRC (alterado pelo DL n.º 2/2018, de 9/1)

Art. 58º do D. Reg. n.º 1-A/2011 de 3/1 (alterado pelo D. Reg. n.º 6/2018 de 2/7)

Os TI’s sujeitos ao cumprimento da obrigação contributiva são obrigados a apresentar por

referência ao ano civil anterior:

O valor total da prestação de serviços por pessoa coletiva e por pessoa singular com atividade

empresarial (incluindo o NISS, o NIF e o valor total dos serviços prestados no ano civil

anterior);

Os valores necessários ao apuramento do RR que não possam ser obtidos por interconexão de

dados com a AT (ou que não possam ser obtidos oficiosamente).

TI

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

DECLARAÇÃO ANUAL DA ATIVIDADE

•Forma: a declaração é feita por preenchimento do anexo

SS ao modelo 3 da declaração de IRS.

•Prazo: dentro do prazo legal para a entrega da declaração

fiscal, o qual é remetido aos serviços da segurança social pela

entidade tributária competente.

•Incumprimento: constitui contraordenação leve.

TI
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RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

Dever de pagamento das contribuições

O pagamento voluntário das contribuições deve ser feito a partir da produção de efeitos do

enquadramento ou da cessação da isenção da obrigação de contribuir, entre o dia 10 e o

dia 20 do mês seguinte àquele a que respeita.

Incumprimento: constitui contraordenação leve quando seja cumprida nos 30 dias

subsequentes ao termo do prazo e constitui contraordenação grave nas demais situações.

TI

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

ISENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR

Art. 157º do CRC (alterado pelo DL n.º 2/2018, de 9/1)

Art. 59º do D. Reg. n.º 1-A/2011 de 3/1 (alterado pelo D. Reg. n.º 6/2018 de

2/7)

Com efeitos a partir de 01/01/2019, os TI’s estão isentos da obrigação de

contribuir:

A. Relativamente ao Rendimento Relevante mensal médio apurado

trimestralmente de montante inferior a 4 vezes o valor do IAS (€

1.715,60), quando acumulem atividade independente com atividade

profissional por conta de outrem, desde que se verifiquem cumulativamente

as seguintes condições:

TI
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RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

A. Relativamente ao Rendimento Relevante mensal médio apurado

trimestralmente de montante inferior a 4 vezes o valor do IAS (€

1.715,60), quando acumulem atividade independente com atividade

profissional por conta de outrem, desde que se verifiquem

cumulativamente as seguintes condições

TI

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

157.º, 1

Os trabalhadores que acumulem TI com TCO ficarão isentos desde que se

verifiquem cumulativamente as seguintes condições:

O exercício da atividade independente e a outra atividade sejam

prestados a entidades empregadoras distintas e que não tenham entre si

uma relação de domínio ou de grupo;

TI
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RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

O exercício de atividade por conta de outrem determine o

enquadramento obrigatório noutro regime de proteção social que

cubra a totalidade das eventualidades abrangidas pelo regime dos

trabalhadores independentes;

O valor da remuneração mensal média considerada para o outro

regime de proteção social seja igual ou superior a 1 vez o valor do IAS

- € 428,90.

TI

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

ISENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR

B. Quando seja simultaneamente pensionista de invalidez ou de velhice de regimes de

proteção social, nacionais ou estrangeiros, e a atividade profissional seja legalmente

cumulável com as respetivas pensões.

C. Quando seja simultaneamente titular de pensão resultante da verificação de risco

profissional que sofra de incapacidade para o trabalho igual ou superior a 70%.

D. Quando, em janeiro do ano seguinte àquele a que corresponde, se tenha verificado

obrigação do pagamento de contribuições durante o ano anterior nos termos do art.

163.º, 2 (inexistência de rendimentos ou contribuições <20€) e enquanto se

mantiverem as condições que determinaram a sua aplicação. Só 2020 em diante!

TI
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RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

ISENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR

O reconhecimento da isenção é oficioso sempre que as condições que a

determinam sejam do conhecimento direto da instituição de Segurança Social

competente, dependendo da apresentação de requerimento do interessado nos

demais casos.

A cessação das condições para a isenção constitui o trabalhador independente na

obrigação de pagar as contribuições para o RTI a partir do mês seguinte ao da sua

ocorrência.

TI

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

ISENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR

Ainda assim, o TI pode fazer cessar voluntariamente a isenção do pagamento

de contribuições mediante comunicação à instituição de Segurança Social

competente, podendo esta opção de cessação ser exercida na forma e nos

momentos temporais previstos para a declaração trimestral de

rendimentos, produzindo efeitos no mês do requerimento.
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RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR

Não existe obrigação contributiva do trabalhador independente quando:

Haja reconhecimento do direito à respetiva isenção;

Ocorra suspensão do exercício de atividade, devidamente justificada;

Se verifique período de comprovada incapacidade ou indisponibilidade para o trabalho por

parentalidade, ainda que não haja direito à atribuição ou ao pagamento dos respetivos

subsídios;

Se verifique situação de incapacidade temporária para o trabalho, independentemente de

haver, ou não, direito ao subsídio de doença, iniciando-se a partir da verificação da

incapacidade temporária, se a mesma conferir direito ao subsídio sem exigência do período

de espera, e após este período, nas demais situações.

TI

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR

A obrigação contributiva cessa a partir do 1.º dia do mês

seguinte àquele em que cesse a atividade, sem prejuízo do

pagamento de contribuições que resulte de revisão anual.
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RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

DETERMINAÇÃO DO RENDIMENTO RELEVANTE (RR)

O RR do TI é determinado com base nos rendimentos obtidos nos três

meses imediatamente anteriores ao mês da declaração trimestral, nos

seguintes termos:

Tendo por base 70% do valor total de prestação de serviços;

Tendo por base 20% dos rendimentos associados à produção e venda

de bens.

A determinação do RR dos TI’s que prestem serviços no âmbito de

atividades hoteleiras e similares, restauração e bebidas, e que o declarem

fiscalmente como tal, é feita, relativamente a esses rendimentos,

aplicando uma taxa de 20%.

TI

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

DETERMINAÇÃO DO RENDIMENTO RELEVANTE (RR)

O RR do TI com contabilidade organizada, corresponde ao valor do lucro tributável

apurado no ano civil imediatamente anterior.

O rendimento será apurado pela instituição de Segurança Social competente com

base nos valores declarados pelo TI à SS, bem como nos valores declarados para

efeitos fiscais, já que a AT comunica oficiosamente à instituição de Segurança Social

competente, por via eletrónica, os rendimentos dos TI’s declarados.
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RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)
DETERMINAÇÃO DO RENDIMENTO RELEVANTE (RR)

Não são considerados no apuramento do RR dos TI’s os seguintes rendimentos:

Os obtidos com a produção de eletricidade para autoconsumo ou através de

unidades de pequena produção a partir de energias renováveis;

Os obtidos em resultado da celebração de contratos de arrendamento e de

arrendamento urbano para alojamento local em moradia ou apartamento;

As subvenções ou subsídios ao investimento (*);

Os provenientes de mais-valias (*);

Os rendimentos provenientes de propriedade intelectual ou industrial (*)

(*) estes rendimentos podem, no entanto, ser considerados como rendimentos da

atividade que lhes deu origem, caso o trabalhador independente assim opte.

TI

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

BASE DE INCIDÊNCIA CONTRIBUTIVA DOS TRABALHADORES

INDEPENDENTES (BIC)

No âmbito desta matéria há a destacar a eliminação total dos escalões até aqui

existentes, propondo-se uma solução compatível com a declaração trimestral de

rendimentos, também ela com efeitos previstos para 01/01/2019.

Assim, BIC mensal corresponde a 1/3 do RR apurado em cada período declarativo,

produzindo efeitos no próprio mês e nos dois meses seguintes.

Quando se verifique a inexistência de rendimentos ou o valor das contribuições

devidas por força do RR apurado seja inferior a € 20,00, é fixada a BIC que

corresponda ao montante de contribuições naquele valor.
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BASE DE INCIDÊNCIA CONTRIBUTIVA DOS TRABALHADORES

INDEPENDENTES (BIC)

Sempre que o RR seja apurado no regime de contabilidade organizada a

BIC mensal corresponde ao duodécimo do lucro tributável, com o limite mínimo

de 1,5 vezes o valor do IAS (€ 643,35), sendo fixada em outubro para produzir

efeitos no ano civil seguinte.

A BIC dos TI’s com rendimento RR médio apurado trimestralmente de

montante igual ou superior a 4 vezes o valor do IAS (€ 1.715,60), que acumulem

atividade com atividade profissional por conta de outrem, corresponde ao valor

que ultrapasse aquele limite.

A BIC considerada em cada mês tem como limite máximo 12 vezes o valor do

IAS (€ 5.146,80) – tanto no trimestral como na contabilidade organizada

TI

BASE DE INCIDÊNCIA CONTRIBUTIVA DOS TRABALHADORES

INDEPENDENTES (BIC)

No momento da declaração trimestral, o TI no regime simplificado tem

direito de opção pela fixação de um rendimento superior ou inferior até 25% àquele

que resultar dos valores declarados na sua obrigação declarativa (ou declaração

trimestral), sempre em intervalos de 5%.

O TI com contabilidade organizada, sendo notificado da BIC que lhe é aplicável,

pode requerer (direito de opção), no prazo que for fixado na respetiva notificação,

que lhe seja aplicado o regime de apuramento trimestral do RR, ficando, nesta

situação, sujeito à obrigação declarativa trimestral a partir de janeiro.
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BASE DE INCIDÊNCIA CONTRIBUTIVA DOS TRABALHADORES

INDEPENDENTES (BIC)

REVISÃO ANUAL das declarações relativas ao ano anterior pelos serviços da

Segurança Social, com base na comunicação de rendimentos, notificando-se o TI

das diferenças apuradas.

O valor da diferença decorrente da revisão anual da BIC determina o

apuramento de obrigação contributiva no mês de janeiro do ano seguinte

àquele a que os rendimentos dizem respeito e é considerado proporcionalmente

na carreira contributiva do trabalhador relativamente à totalidade do ano a que

respeitam, pelo que apenas releva para efeitos de BIC o montante que exceda o

valor mínimo a fixar anualmente por despacho do membro do Governo

responsável pela área da Segurança Social.

TI

RELAÇÃO JURÍDICA CONTRIBUTIVA (RTI)

TAXAS

Trabalhador independente e respetivos

cônjuges ou unidos de facto: 21,4 %

Empresário individual, titular de EIRL,

cônjuges e unidos de facto: 25,2 %

Alterações ao regime de trabalho independente: Código Contributivo 
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REGIME SIMPLIFICADO TRIMESTRAL 

2018 2019 trimestral

RR 
(Rendimento 
Relevante)

Rendimento anual referente ao ano
anterior

Rendimento do trimestre anterior

BIC

É determinada pela conversão do
duodécimo do RR anual em
percentagens do IAS (escalões). O
valor de BIC a considerar é o do
escalão imediatamente inferior ao dali
resultante.

É determinada por 1/3 do RR
apurado em cada trimestre.

Produção de 
efeitos

A BIC é fixada anualmente em
outubro e produz efeitos nos 12
meses seguintes.

A BIC é fixada trimestralmente em
janeiro, abril, julho e outubro,
produzindo efeitos no próprio mês
e nos 2 meses seguintes

Requerimento do 
TI (opção)

O TI pode optar que lhe seja aplicado
outro escalão de entre os 2 escalões
imediatamente inferiores ou superiores ao
que lhe foi fixado.

O TI pode optar, no momento da
declaração trimestral, pela fixação de
um rendimento superior ou inferior,
até 25%, em intervalos de 5%, àquele
que resultar dos valores declarados.

TI

RTI – EXEMPLOS

Na declaração trimestral o TI pode optar pela fixação de um rendimento
superior ou inferior até 25% àquele que resultar dos valores declarados.

Situação (2019) Apuramento

PS (no trimestre) € 5.000

RR RR = € 5.000 X 70% = € 3.500

1/3 do RR € 1.166,66

Taxa % 21,4%

Cálculo: € 1.166,66 X 21,4%

Contribuição a pagar € 249,66
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Exemplo 2 – Quadro que contém o cálculo com base numa declaração

trimestral de € 850,00 de prestação de serviços, na qual o TI opta por

um rendimento inferior em 25%:

Situação (2019) Apuramento

PS (no trimestre) € 850

Desconto € 850 – 25% = € 637,50

RR RR = € 637,50 X 70% = € 446,25

1/3 do RR € 148,75

Taxa % 21,4%

Cálculo € 148,75 X 21,4%

Contribuição a pagar € 31,83

TI

Exemplo 3 – Quadro que contém o cálculo com base numa declaração

trimestral de €1.500,00 de prestação de serviços, na qual o TI opta por

um rendimento superior em 25%:

Situação (2019) Apuramento

PS (no trimestre) € 1.500

Aumento € 1.500 + 25% = € 1.875

RR RR = € 1.875 X 70% = € 1.312,50

1/3 do RR € 437,50

Taxa % 21,4%

Cálculo € 437,50 X 21,4%

Contribuição a pagar € 93,62

TI
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Exemplo 4 – Quadro que contém o cálculo com base numa declaração

trimestral de €2.200,00 relativa a venda de bens de Empresário em

Nome Individual (ENI):

Situação (2019) Apuramento

Rendimento 
trimestral

€ 2.200

RR RR = € 2.200 X 20% = € 440

1/3 do RR € 146,67

Taxa % 25,2%

Cálculo € 146,67 X 25,2%

Contribuição a pagar € 36,96

TI

Exemplo 5 – Quadro que contém o cálculo com base numa declaração

trimestral de €4.300,00 de prestação de serviços e de € 2.400,00 de

venda de bens:

Situação (2019) Apuramento

PS € 4.300

Vendas € 2.400

RR
RR = (€ 4.300 X 70%) + (€ 2.400 X 
20%) = € 3.490,00

1/3 do RR € 1.163,33

Taxa % 21,4%

Cálculo € 1.163,33 X 21,4%

Contribuição a pagar € 248,95

TI
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EXTINÇÃO DAS DÍVIDAS À S. SOCIAL

A dívida à Segurança Social extingue-se nas situações previstas no art.º 188.º do

CRC, a saber:

com o respetivo pagamento;

pela dação em pagamento;

por compensação de créditos;

por retenção de valores por entidades públicas;

por conversão em participações sociais;

pela alienação de créditos.

Pela caducidade da liquidação

Pela prescrição

TI

EXTINÇÃO DAS DÍVIDAS À S. SOCIAL

CADUCIDADE

Nos casos em que haja remunerações pagas e não declaradas

como tal (ex. º pagamento de honorários sem recibo a TI) o

Estado terá assim quatro anos para fazer uma inspeção e

notificar as respetivas correções.
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EXTINÇÃO DAS DÍVIDAS À S. SOCIAL

PRESCRIÇÃO

O prazo geral de prescrição das dívidas à Segurança Social (contribuições,

quotizações, juros de mora e outros valores) é de cinco anos – art.º 187.º CRC.

O prazo conta-se a partir da data em que a respetiva obrigação deveria ter sido

cumprida.

Assim, uma dívida correspondente a contribuições do mês de maio de 2019 cujo

prazo de entrega termine em 20 de junho desse ano, prescreve a 20 de junho de

2024.

TI

EXTINÇÃO DAS DÍVIDAS À S. SOCIAL

PRESCRIÇÃO

Segundo o n.º 2 do art.º 187.º “o prazo de prescrição interrompe-se pela ocorrência

de qualquer diligência administrativa realizada, da qual tenha sido dado

conhecimento ao responsável pelo pagamento, conducente à liquidação ou à

cobrança da dívida e pela apresentação de requerimento de procedimento

extrajudicial de conciliação”.

Com a interrupção, inutiliza-se todo o prazo decorrido até aquele momento.
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EXTINÇÃO DAS DÍVIDAS À S. SOCIAL

PRESCRIÇÃO

A diligência administrativa pode ser a citação, mas pode ser também qualquer outra

notificação efetuada ao contribuinte naquele período – e não tem que referir

expressamente a vontade da SS efetuar a liquidação ou cobrança da dívida.

TI

CONTRAORDENAÇÕES RELATIVAS AOS TI

Segundo o artigo 221.º do CRC, constitui contraordenação relativa à

Segurança Social todo o facto ilícito e censurável, nele previsto e na legislação

que o regulamenta, que preencha um tipo legal para o qual se comine uma

coima.

Para que um facto seja considerado contraordenação tem que estar previsto e

punido na lei (art.º 222.º) – princípio da legalidade.
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CONTRAORDENAÇÕES RELATIVAS AOS TI

Quanto aos sujeitos, dispõe o artigo 226.º que é responsável pelas

contraordenações e pelo pagamento das coimas o agente que o tipo

contraordenacional estipular como tal, quer seja pessoa singular ou coletiva

ou associação sem personalidade jurídica.

O CRC determina também que as pessoas coletivas ou entidades

equiparadas, são responsáveis pelas contraordenações praticadas, em seu

nome ou por sua conta, pelos titulares dos seus órgãos sociais, mandatários,

representantes ou trabalhadores (226.º, 2)

TI

CONTRAORDENAÇÕES RELATIVAS AOS TI

O n.º 3 do artigo 226.º prevê uma responsabilidade civil dos gerentes e

administradores se os infratores referidos nos números anteriores forem

pessoas coletivas ou equiparadas.

Esta responsabilidade, ao contrário do previsto no art.º 24.º da LGT e 8.º

do RGIT é solidária com a pessoa coletiva (ou seja, os gerentes e

administradores não gozam do benefício de excussão prévia).
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CONTRAORDENAÇÕES RELATIVAS AOS TI

As contraordenações contra a Segurança Social podem ser

praticadas a título de dolo ou de negligência.

dividem-se em leves, graves e muito graves (art.º 232.º

CRC). O que diferencia o tipo de contraordenação é a coima

abstratamente aplicável (at.º 233.º CRC).

TI

Pessoas singulares:

Tipo de CO Negligência - coima de: Dolo - coima de:

Leves € 50,00 a € 250,00 € 100,00 a € 500,00

Graves € 300,00 a € 1.200,00 € 600,00 a € 2.400,00

Muito graves € 1.250,0 a € 6.250,00
€ 2.500,00 a € 
12.500,00

CONTRAORDENAÇÕES RELATIVAS AOS TI

TI
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Pessoas coletivas (- 50 trabalhadores)

Tipo de CO 
Negligência – coima 

de:
Dolo - coima de:

Leves €75,00 a € 375,00 € 150,00 a € 750,00

Graves € 450,00 a € 1.800,00
€ 900,00 a € 
3.600,00

Muito graves € 1.875,00 a € 9.375,00
€ 3.750,00 a € 
18.750,00

CONTRAORDENAÇÕES RELATIVAS AOS TI

TI

Pessoas coletivas (50 ou + trabalhadores)

Tipo de CO
Negligência - coima 

de:
Dolo - coima de:

Leves € 100,00 a € 500,00 €200,00 a € 1000,00

Graves € 600,00 a € 2.400,00
€ 1.200,00 a € 
4.800,00

Muito graves € 2.500,00 a € 12.500,00
€ 5.000,00 a € 
25.000,00

CONTRAORDENAÇÕES RELATIVAS AOS TI

TI
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As sanções aplicáveis às contraordenações da

Segurança Social podem ser coimas (sanção

principal) ou podem ser sanções acessórias. Estas

últimas consistem na privação do acesso a medidas

de estímulo à criação de postos de trabalho e à

reinserção profissional de pessoas afastadas do

mercado de trabalho.
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