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O novo Regime Simplificado (em vigor para rendimentos a partir 2018)  
 
O regime simplificado (para contribuintes que faturam menos de 200.000 euros por ano) mudou com o 
Orçamento do Estado para 2018.  
 
As novas regras abrangem apenas os profissionais liberais (como advogados, arquitetos, tradutores, etc.) e os 
prestadores de serviços (por exemplo de alojamento local).  
 
Assim, a partir de janeiro de 2018, os coeficientes de dedução automáticos são reduzidos de 25% para 10% no 
caso dos profissionais liberais (atividades previstas no artº 151 CIRS – lista anexa ao código); e de 65% para 50% 
no caso dos prestadores de serviços (atividades com CAE), tendo os restantes 15%, em ambas as situações, que 
ser justificados com despesas.  
 
Dito de outro modo, no caso de rendimentos aos quais seja aplicável o coeficiente de 0,75 e 0,35, o sujeito 
passivo, passa a ter de justificar despesas e encargos suportados no montante correspondente a 15% destes 
rendimentos brutos. Só assim não será se estes rendimentos anuais brutos não ultrapassarem 27.360 euros, 
porque fica abrangido pela única dedução automática:  
 

- O correspondente ao valor da dedução específica da categoria A, ou seja, os 4.104 Euros. 
(4.104 Euros = 27.360 Euros / 0,15) 

 
De notar que, o valor que não conseguir justificar acima dos tais 4.104 Euros, acresce ao valor do rendimento 
tributável obtido após a aplicação dos coeficientes. 
 
São as seguintes, as despesas e encargos a considerar: 
 

a) - 4.104 Euros ou os montantes comprovadamente suportados com contribuições obrigatórias para 
regimes de proteção social, conexas com as atividades em causa, que não sejam dedutíveis nos termos do n.º 2 
do art.º 31.º do CIRS.  
 

b) - Despesas com o pessoal e encargos suportados a título de remunerações, ordenados e salários;  
 

c) - Rendas de imóveis afetas à atividade empresarial ou profissional;  
 

d) - 1,5% do VPT (valor patrimonial tributário) dos imóveis afetos à atividade empresarial ou 
profissional.  
Nota: Tratando-se de imóveis afetos a atividades hoteleiras ou de alojamento local, passa a considerar-se 4% do VPT.  
 
  e) - Outras despesas com a aquisição de bens ou prestações de serviços relacionadas com a atividade, 
que constem de faturas comunicada à Autoridade Tributária ou em faturas emitidas no Portal das Finanças 
(“Recibos Verdes Eletrónicos).  
 
  f) - Importações ou aquisições intracomunitárias de bens ou serviços relacionados com a atividade, 
tendo as faturas associadas que ser registadas de forma manual, pelo contribuinte, no Portal E-Factura.  
 
No caso dos encargos mencionados nas alíneas c), d) e e), quando apenas parcialmente afetos à atividade 
empresarial ou profissional, são considerados em apenas 25%. Haverá por isso, um campo no E-fatura que irá 
permitir indicar quais são as despesas pessoais, profissionais ou mistas (situação em que é automaticamente 
considerado que 25% da despesa corresponde a despesa profissional). 
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O novo Regime da Segurança Social para os trabalhadores independentes, 
(em vigor a partir de 2019, com base nos rendimentos de 2018)  
 

O Decreto-Lei 2/2018, de 9 de janeiro, alterou o regime contributivo dos trabalhadores independentes (TI), 
consagrado no Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social (vulgo Código 
Contributivo).  

Em vigor desde o dia 10 de janeiro, o diploma apenas produz efeitos a 1 de janeiro de 2019, com exceção das 
alterações aos artigos 140.º (a entidade contratante passa a ser aquela que beneficia de mais de 50% – antes 
80% – do valor total da atividade do trabalhador independente) e 168.º, n.º 7, do Código Contributivo (a 
entidade contratante passa a contribuir às taxas de 10% ou 7%, consoante o TI dela dependa economicamente 
em percentagem superior ou não a 80%, quando antes contribuía indistintamente à taxa de 5%), que produzem 
efeitos a 1 de janeiro de 2018.  

São as seguintes as principais alterações:  

1. - Exclusão do âmbito do regime dos TI alargada aos titulares de rendimentos da categoria B de IRS resultantes 
exclusivamente de contratos de arrendamento e de arrendamento urbano para alojamento local em moradia ou 
apartamento, nos termos previstos no regime jurídico próprio;  

2. - Redução, de 80% para 50%, do limite percentual a partir do qual se determina a dependência económica do 
TI do beneficiário da sua atividade para efeito da classificação deste como entidade contratante. A empresa 
contratante é, assim, a pessoa coletiva ou singular com atividade empresarial que beneficia no mesmo ano civil 
de mais de 50% do valor total da atividade do TI.  

3. - Aumento da taxa contributiva suportada pela entidade contratante, que era única e de 5% e que passa para 
10% ou 7% (incidente sobre o valor total dos serviços que lhe foram prestados no ano civil pelo TI), consoante o 
TI dela dependa economicamente em percentagem superior ou em percentagem igual ou inferior a 80%.  

4. - O 1.º enquadramento do TI como tal na segurança social passa a produzir efeitos no 1.º dia do 12.º mês 
posterior, independentemente do mês de início da atividade, mantendo-se a possibilidade de o TI requerer que 
o enquadramento produza efeitos em data anterior.  

Na versão anterior, produzia efeitos quando o rendimento relevante ultrapassasse 6 IAS e após o decurso de 12 meses – 1.º dia do 12.º 
mês posterior, quando a atividade tivesse início em data posterior a setembro; 1 de novembro do ano subsequente, nos restantes casos.   

5. - Extinção da declaração anual (Anexo SS à declaração modelo 3 de IRS), que é substituída por declarações 
trimestrais, a entregar até ao último dia dos meses de janeiro, abril, julho e outubro (relativamente aos 
rendimentos obtidos nos 3 meses anteriores). A 1.ª declaração trimestral é entregue em janeiro de 2019 e 
reporta-se aos rendimentos auferidos no último trimestre de 2018.  

NOTA:  - Sujeito ou não a obrigação contributiva, o TI deve em janeiro confirmar ou declarar os valores dos rendimentos relativos ao 
ano civil anterior (rendimentos associados à produção e venda de bens, associados à prestação de serviços e outros rendimentos 
necessários ao apuramento do rendimento relevante).  
  - De qualquer modo, estas obrigações (do art.º 151.º-A) não se aplicam aos TI cujo rendimento relevante seja apurado com 
base no lucro tributável.  
 
6. - O pagamento mensal da contribuição pelo TI deve ser efetuado entre os dias 10 e 20 do mês seguinte ao 
que respeita. 
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7. - Isenção de contribuir decorrente do exercício de atividade independente com atividade profissional por 
conta de outrem relativamente ao rendimento relevante médio mensal apurado trimestralmente de valor 
inferior a 4 IAS (atualmente € 1.715,60), desde que os demais requisitos sejam cumpridos. 

Na versão anterior, o TI ficava dispensado de contribuir fosse qual fosse o rendimento da atividade independente [as atividades sejam 
prestadas à empresas distintas, sem relação de domínio ou grupo entre si; o TI esteja inscrito noutro regime de proteção social decorrente 
da sua atividade por conta de outrem e desta aufira remuneração média mensal não inferior ao IAS (€ 428,90), que antes não podia ser 
anualmente inferior a 12 x IAS].  

8. - O rendimento relevante (RR), sobre o qual incide a taxa de contribuição do TI, apurado oficiosamente pela 
segurança social, passa a ser determinado com base nos rendimentos obtidos nos 3 meses imediatamente 
anteriores ao mês da declaração trimestral, sendo igual (o que se mantém) a 70% do valor total de prestação de 
serviços ou a 20% dos rendimentos associados à produção e venda de bens (se o TI tiver contabilidade 
organizada, o RR é igual ao lucro tributável apurado no ano civil anterior).  

9. - A base de incidência contributiva mensal deixa de ser o escalão (os escalões eram 11 e variavam entre 1 e 12 
IAS) e passa a corresponder a 1/3 do RR, produzindo efeitos no próprio mês e nos 2 meses seguintes. E 
inexistindo rendimento ou sendo a contribuição a pagar inferior a € 20,00, ou ainda no início de efeitos do 
enquadramento inicial ou do reinício de atividade, será fixado ao TI uma base de incidência que corresponda a 
uma contribuição de € 20,00  
(se o RR for apurado com base no lucro tributável, a base de incidência mensal é fixada em outubro para 
produzir efeitos no ano seguinte e igual ao duodécimo do lucro tributável, com o limite mínimo de 1,5 IAS).  
NOTA: O limite máximo mensal, mantem-se nos 12 IAS (€ 5.146,80).  

10. - Possibilidade de opção pelo regime de declaração trimestral, podendo optar pela fixação de um 
rendimento superior ou inferior em 25% ao que resultar dos valores declarados, a efetuar em intervalos de 5%.  

11. - Revisão anual, pela segurança social, das declarações relativas ao ano anterior com base na comunicação 
de rendimentos efetuada pela AT e notificação do TI das diferenças apuradas, sendo o pagamento de 
contribuições resultante da revisão considerado como efetuado fora do prazo.  

12. - O cônjuge do TI passa a ter como base de incidência contributiva 70% do rendimento relevante do TI, com 
os limites mínimos referidos no ponto 9, quando antes podia escolher entre o 1.º escalão e o que fosse fixado 
para o TI, podendo porém requerer que lhes seja fixado um RR inferior até 20% daquele que lhes foi aplicado ou 
superior até ao limite do RR do TI.  

13. - A taxa contributiva a cargo do TI é reduzida de 29,6% para 21,4%, bem como a dos seus cônjuges 
É ainda reduzida de 34,75 %, para os 25,2% a taxa do titular de estabelecimento individual de responsabilidade 
limitada e seus cônjuges.  
 
Até à produção de efeitos do «novo» regime (que será avaliado no prazo de 1 ano):  

              - Mantém-se em aplicação a base de incidência contributiva fixada em outubro de 2017.  

              - Em outubro de 2018, os TI abrangidos pelo regime de contabilidade organizada são notificados da base 
de incidência contributiva apurada com base no lucro tributável declarado para efeitos fiscais no ano de 2017, 
para exercício do direito de opção referido previsto no ponto 10. 
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I.R.S. 
Exemplo 1 

Um Prestador de Serviços, com faturação global anual de 150.000,00 Euros, sendo que; 
 
Despesas relacionadas com a sua atividade devidamente documentadas: 
 
- Salários e encargos pagos a 1 colaborador 10.000 Euros 
- Ferramentas de Trabalho 200 Euros 
- Comunicações afetas exclusivamente a atividade      300 Euros 
- Utilização de Anexo do seu imóvel particular, como escritório 
   VPT do Imóvel = 180.000,00 Euros    (180.000,00 Euros x 1,50% x 25%)      675 Euros   
- Agua, Eletricidade, Gás - despesas domesticas no valor de 1.200,00 Euros   (1.200,00 Euros x 25%)      300 Euros 
 
Despesas a justificar:  22.500,00 Euros (150.000 Euros x 15%) 

Despesas justificadas:  15.579,00 Euros (*4.104 Euros + 10.000 Euros + 200 Euros + 300 Euros + 675 Euros + 300 Euros) 

Despesas não justificadas = 6.921,00 Euros (22.500 Euros – 15.579 Euros) 
 

* se o valor anual suportado com a S. Social, for superior a 4.104,00 Euros, então ira abater esse mesmo valor. 
 
Calculo do Rendimento Bruto: 
 
119.421,00 Euros   (150.000,00 Euros x 75% + 6.921,00 Euros) 

 
 

Exemplo 2 
Um Prestador de Serviços, simultaneamente vendedor de mercadorias, com faturação global anual de: 

- 100.000,00 Euros em Serviços Prestados 
- 50.000,00 Euros em Vendas de Mercadorias 
 

Despesas relacionadas com a sua atividade devidamente documentadas: 
 
- Salários e encargos pagos a 1 colaborador 10.000 Euros 
- Ferramentas de Trabalho 200 Euros 
- Comunicações      300 Euros 
- Agua, Eletricidade  300 Euros 
 
Despesas a justificar:  15.000,00 Euros (100.000 Euros x 15%) 

Despesas justificadas:  14.904,00 Euros (*4.104 Euros + 10.000 Euros + 200 Euros + 300 Euros + 300 Euros) 

Despesas não justificadas = 96,00 Euros (15.000 Euros – 14.904 Euros) 
 

* se o valor anual suportado com a S. Social, for superior a 4.104,00 Euros, então ira abater esse mesmo valor. 
 
Calculo do Rendimento Bruto: 
 
42.596,00 Euros   (50.000,00 Euros x 15% + 100.000,00 Euros x 35% + 96,00 Euros) 
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SEGURANÇA SOCIAL 
Exemplo 1 

Um Prestador de Serviços, no regime simplificado de tributação de IRS, com 70.000,00 Euros de Facturação de 
Serviços Prestados/ano, dividido pelos seguintes valores/trimestres: 
 
No 1º trimestre com faturação de 20.000,00 Euros, 
 

   RR = 20.000,00 Euros x 70% = 14.000,00 Euros  
   1/3 do RR = 14.000,00 Euros / 3  = 4.666,67 Euros 

 

   Valor da Segurança Social mensal a pagar = 998,67 Euros (4.666,67 Euros x 21,4%) 
 
Nota = Se tivesse rendimentos do trabalho dependente (por conta de outrem), com vencimento superior a 428,90 Euros (1 x IAS), apenas teria isenção de 
contribuições até ao equivalente à RR de 4 IAS (1.715,60 Euros), assim sendo, 
 

   Valor da Segurança Social mensal a pagar = 631,53 Euros (4.666,67 Euros – 1.715,60 Euros x 21,4% - diferença entre o 
limite mínimo mensal 1,5 IAS e o limite máximo mensal de 12 IAS) 
  
No 2º trimestre com faturação de 7.000,00 Euros, 
 

   RR = 7.000,00 Euros x 70% = 4.900,00 Euros  
   1/3 do RR = 4.900,00 Euros / 3  = 1.633,33 Euros 

 

   Valor da Segurança Social mensal a pagar = 349,53 Euros (1.633,33 Euros x 21,4%) 
 
Nota = Se tivesse rendimentos do trabalho dependente (por conta de outrem), com vencimento superior a 428,90 Euros (1 x IAS), apenas teria isenção de 
contribuições até ao equivalente à RR de 4 IAS (1.715,60 Euros), assim sendo, 
 

  Valor da Segurança Social mensal a pagar = 20,00 Euros (base de incidência mínima estipulada) 
 

No 3º trimestre com faturação de 25.000,00 Euros, 
 

   RR = 25.000,00 Euros x 70% = 17.500,00 Euros  
   1/3 do RR = 17.500,00 Euros / 3  = 5.833,33 Euros 

 

   Valor da Segurança Social mensal a pagar = 1.101,42 Euros (5.146,80 Euros x 21,4% - limite máximo mensal de 12 IAS) 
 
Nota = Se tivesse rendimentos do trabalho dependente (por conta de outrem), com vencimento superior a 428,90 Euros (1 x IAS), apenas teria isenção de 
contribuições até ao equivalente à RR de 4 IAS (1.715,60 Euros), no entanto, existe com teto máximo mensal de 12 IAS (5.146,80 Euros), já no anterior 
valor calculado evidenciado, nestes termos, temos; 
 

  Valor da Segurança Social mensal a pagar = 734,28 Euros (5.146,80 Euros – 1.715,60 Euros x 21,4% - diferença entre o 
limite mínimo mensal 1,5 IAS e o limite máximo mensal de 12 IAS) 

 
No 4º trimestre com faturação de 18.000,00 Euros, 
 

   RR = 18.000,00 Euros x 70% = 12.600,00 Euros  
   1/3 do RR = 12.600,00 Euros / 3  = 4.200,00 Euros 

 

   Valor da Segurança Social mensal a pagar = 898,80 Euros (4.200,00 Euros x 21,4%) 
 
Nota = Se tivesse rendimentos do trabalho dependente (por conta de outrem), com vencimento superior a 428,90 Euros (1 x IAS), apenas teria isenção de 
contribuições até ao equivalente à RR de 4 IAS (1.715,60 Euros), assim sendo, 
 

                Valor da Segurança Social mensal a pagar = 531,66 Euros (4.200,00 Euros – 1.715,60 Euros x 21,4% - diferença entre o 
limite mínimo mensal 1,5 IAS e o limite máximo mensal de 12 IAS) 
 
NOTA SUMÁRIA: Quando se perspetiva que a faturação em serviços ultrapassa os 29.410,29 Euros/ano e os 7.352,57/trimestre, já 
passa a contribuir por este regime para a S. Social, ainda que detenha rendimentos do trabalho dependente (por conta de outrem), 
superiores a 428,90 Euros mensais. 
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Exemplo 2 
Um Comerciante, que Vende Mercadorias e em simultâneo presta serviços, enquadrado no regime simplificado 
de tributação de IRS, com um volume de negócios anual de: 
 - Serviços Prestados    6.500,00 Euros    
 - Vendas de Mercadorias 50.000,00 Euros 
 
No 1º trimestre com faturação de: 

 - Serviços Prestados    2.000,00 Euros  
 - Vendas de Mercadorias 10.000,00 Euros 
 

   RR = (2.000,00 Euros x 70%) + (10.000,00 Euros x 20%) = 3.400,00 Euros  
   1/3 do RR = 3.400,00 Euros / 3  = 1.133,33 Euros  

 

Valor da Segurança Social mensal a pagar = 242,53 Euros (1.133,33 Euros x 21,4%) 
 
Nota = Se tivesse rendimentos do trabalho dependente (por conta de outrem), com vencimento superior a 428,90 Euros (1 x IAS), apenas teria isenção de 
contribuições até ao equivalente à RR de 4 IAS (1.715,60 Euros), assim sendo, 

 

Valor da Segurança Social mensal a pagar = 20,00 Euros (base de incidência mínima estipulada) 
 

No 2º trimestre com faturação de: 
 - Serviços Prestados    2.500,00 Euros  
 - Vendas de Mercadorias 30.000,00 Euros 
 

   RR = (2.500,00 Euros x 70%) + (30.000,00 Euros x 20%) = 7.750,00 Euros  
   1/3 do RR = 7.750,00 Euros / 3  = 2.583,33 Euros 

 

Valor da Segurança Social mensal a pagar = 552,83 Euros (2.583,33 Euros x 21,4%) 
 

Nota = Se tivesse rendimentos do trabalho dependente (por conta de outrem), com vencimento superior a 428,90 Euros (1 x IAS), apenas teria isenção de 
contribuições até ao equivalente à RR de 4 IAS (1.715,60 Euros), assim sendo, 

 

Valor da Segurança Social mensal a pagar = 185,69 Euros (2.583,33 Euros – 1.715,60 Euros x 21,4% - diferença entre o 
limite mínimo mensal 1,5 IAS e o limite máximo mensal de 12 IAS) 

 

No 3º trimestre com faturação de: 
 - Serviços Prestados    500,00 Euros  
 - Vendas de Mercadorias 5.000,00 Euros 
 

   RR = (500,00 Euros x 70%) + (5.000,00 Euros x 20%) = 1.350,00 Euros  
   1/3 do RR = 1.350,00 Euros / 3  = 450,00 Euros 

 

Valor da Segurança Social mensal a pagar = 96,30 Euros (450,00 Euros x 21,4%) 
 

Nota = Se tivesse rendimentos do trabalho dependente (por conta de outrem), com vencimento superior a 428,90 Euros (1 x IAS), apenas teria isenção de 
contribuições até ao equivalente à RR de 4 IAS (1.715,60 Euros), assim sendo, 

 

Valor da Segurança Social mensal a pagar = 20,00 Euros (base de incidência mínima estipulada) 
 

No 4º trimestre com faturação de: 
 - Serviços Prestados    1.500,00 Euros  
 - Vendas de Mercadorias 5.000,00 Euros 

 

   RR = (1.500,00 Euros x 70%) + (5.000,00 Euros x 20%) = 2.050,00 Euros  
   1/3 do RR = 2.050,00 Euros / 3  = 683,33 Euros 

 

Valor da Segurança Social mensal a pagar = 146,23 Euros (683,33 Euros x 21,4%) 
 

Nota = Se tivesse rendimentos do trabalho dependente (por conta de outrem), com vencimento superior a 428,90 Euros (1 x IAS), apenas teria isenção de 
contribuições até ao equivalente à RR de 4 IAS (1.715,60 Euros), assim sendo, 

 
Valor da Segurança Social mensal a pagar = 20,00 Euros (base de incidência mínima estipulada) 
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Exemplo 3 
 
Um Prestador de Serviços ou um comerciante, no regime da contabilidade organizada, tendo em 2017 apurado 
um lucro tributável com 25.000,00 Euros. 
 
Aqui, o RR resulta do próprio lucro tributável do ano anterior, tendo em conta que a base de incidência mensal é 
fixada em outubro para produzir efeitos no ano seguinte e igual ao duodécimo do lucro tributável, com o limite 
mínimo de 1,5 IAS. Assim, 

    RR = 25.000,00 Euros  

    1/12 do RR = 25.000,00 Euros / 12  = 2.083,33 Euros 

Valor da Segurança Social mensal a pagar = 445,83 Euros (2.083,33 Euros x 21,4%) 
 
Nota = Se tivesse rendimentos do trabalho dependente (por conta de outrem), com vencimento superior a 428,90 Euros (1 x IAS), apenas teria isenção de 
contribuições até ao equivalente à RR de 4 IAS (1.715,60 Euros), assim sendo, 

 
Valor da Segurança Social mensal a pagar = 20,00 Euros (base de incidência mínima estipulada) 

 
 
 

Exemplo 4 
 
Um Prestador de Serviços ou um comerciante, no regime da contabilidade organizada, tendo em 2017 apurado 
um lucro tributável com 6.000,00 Euros. 
 
Também aqui, o RR resulta do próprio lucro tributável do ano anterior, tendo em conta que a base de incidência 
mensal é fixada em outubro para produzir efeitos no ano seguinte e igual ao duodécimo do lucro tributável, com 
o limite mínimo de 1,5 IAS. Assim, 

    RR = 6.000,00 Euros  

    1/12 do RR = 6.000,00 Euros / 12  = 500,00 Euros 

Valor da Segurança Social mensal a pagar = 137,68 Euros (643,35 Euros x 21,4% - RR mínima no regime da contabilidade 
tem como limite mínimo mensal 1,5 IAS) 
 
Nota = Se tivesse rendimentos do trabalho dependente (por conta de outrem), com vencimento superior a 428,90 Euros (1 x IAS), apenas teria isenção de 
contribuições até ao equivalente à RR de 4 IAS (1.715,60 Euros), assim sendo, 

 
Valor da Segurança Social mensal a pagar = 20,00 Euros (base de incidência mínima estipulada) 

 

 
 


