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A revolução dos 

trabalhadores independentes



O Direito da Segurança Social - a 
vertente contributiva

 A importância do seu estudo num Estado 
Social de Direito. 

 As vertentes contributiva e de protecção. A 
relação de interdependência e a coerência de 
regimes.  



Estrutura expositiva

 Sujeitos

 Objecto (base de incidência)

 Taxas



Sujeição

 Remissão ampla - Pessoas individuais que exerçam 

actividades  sujeitas à Categoria B do Código do IRS e 
respectivos cônjuges (esclarecimentos “trabalhadores 
intelectuais”).

 Sócios de sociedades profissionais enquadradas no regime 
da transparência fiscal. Critério de neutralidade no 
tratamento tributário.

 Prorrogação da sujeição, a pedido, no caso de trabalho no 
estrangeiro – até 1 ano.

 Prorrogação por mais 1 ano, a pedido - cláusula geral de 
extensão além deste prazo. 



Isenção e Exclusão

Sujeição com Isenção – aplicação de regimes obrigatórios

 Trabalhadores por conta de outrem 

 Trabalhadores regime convergente funções públicas

 Trabalhadores estrangeiros

Exclusão

 Advogados e solicitadores – bases de incidência opostas

 exclusão subjectiva ? ou

 subjectiva e objectiva – relativamente apenas aos 
respectivos montantes da facturação ? Sim – “em função 
do exercício da sua actividade  profissional”.



Isenção material

Sujeição com Isenção

 Trabalhadores por conta de outrem com actividade laboral

 prestada a entidades distintas e não relacionadas 
(“domínio ou grupo”) – estruturas de poupança tributária

 igual âmbito de protecção (mesmas eventualidades)

 nível de incidência seja superior a 12 IAS.

 Pensionista de invalidez ou velhice, em acumulação “legal” –
sujeição nos casos de ilegalidade (actividade ilegal = 10.º LGT).

 Incapaz para trabalho em 70% ou mais.



Isenção

Isenção quantitativa

 Rendimento inferior a 6 IAS ( ad infinitum ? )

Isenção temporal

 Pelos primeiros 12 meses de inscrição 

Renúncia à isenção

Pode haver renúncia à isenção a pedido do trabalhador, nestas 
circunstâncias, com natureza temporária (revogável) ou 
definitiva (irrevogável).



Vicissitudes
Início de actividade e inscrição

 Comunicação pela Administração Fiscal

 Inscrição oficiosa e automática (isenção a provar pelo 
contribuinte)

Suspensão

 Cessação de exercício de actividade, com retoma ulterior.

 Pedido de reposição da isenção quantitativa (não abrange 
isenção temporal – renúncia definitiva).

Cessação

 Cessação de exercício de actividade, sem retoma.



Objecto (base de incidência)
Ponto de partida – o regime convencional

 A solução anterior – base de incidência por escalões 
e a opção do contribuinte. 

 Similitude com outros regimes especiais – v.g. CPAS. 

 Segurança financeira do contribuinte (previsibilidade) 
vs. desadequação (formação de pensões desajustadas).

 Confronto com trabalhadores dependentes – o 
regime de base real.



A base real simplificada de 
incidência - trabalhador
 A mudança de paradigma na SS= Reforma Fiscal de 1965. 

 Base real indirecta (simplificada) e base real directa 
(contabilística). 

 Regra Geral: a base indirecta (simplificada) enquanto base de 
incidência – a referência ao rendimento líquido apurado no ano N-1 
por aplicação dos factores 0,7 e 0,2 = rendimento relevante.

 1/12 avos »»escalão X»»  escalão  imediatamente inferior (X-1).

 Possibilidade de opção livre por escalão X-2.



A base real simplificada de 
incidência - trabalhador

 Particularidades face ao regime simplificado – serviços a 
que se aplica o factor 0,2 em IRS e 0,7 para a SS – hoteleiras 
e similares, restauração e bebidas.

 Regime autónomo do fiscal – aplicável, mesmo que o 
trabalhador se encontre enquadrado no Regime da 
Contabilidade Organizada em IRS.

 Todavia: regra especial e automática de salvaguarda da 
base real contabilística – para contribuintes abrangidos pelo 
Regime da Contabilidade Organizada – acaso inferior ao 
resultado apurado pela base real simplificada.



A base bruta de incidência – a 
empresa cliente 

 Base de incidência dual para a mesma relação 
contributiva.

 Contribuinte: 70% do valor da facturação de serviços 
no ano N-1, pagável no dia 20 do mês seguinte em 
que se torna devida no ano N.  

 Entidade Contratante dos Serviços, nos casos do 
artigo 140.º: valor total dos recibos pagos no ano N, a 
pagar no ano N+1.



Taxas
 29,6% - Perigo real de evasão tributária numa categoria 
fiscal já muito sensível – Categoria B

 baixo rendimentos (escalões baixos de IRS [700€/mês] 
– de 7%-8% para cerca de 30%) e 

 altos rendimentos (de 28%-30% para tributação entre 
55% e 60% dos rendimentos [confisco ?]).

 Nas situações limite – art. 140.º – a cada recibo (€ 100) 

surge associada uma carga tributária de € 49,5 no ano N e 
cerca de € 70 no ano N+1:

 23% IVA + 21,5% IRS + 5% SS entidade 
contratante + 29,6% (0,7) trabalhador



Falsos recibos verdes

 Taxa de 5% passa a excepção – vale para entidade contratante  

que paga mais de 80% dos rendimentos da Categoria B do 
trabalhador (art. 140.º) – conceito abrange “empresas do mesmo 
agrupamento empresarial” (cfr. também art. 129.º vs. art. 
157/n.º1/a)/i) – “grupo” [conceito do CSC ?]).

 Ónus de controlo – o adquirente de serviços deverá controlar o 
prestador ?

 Possível surpresa financeira no ano N+1 – 5% sobre facturas do 
ano N.  

 Possível visita surpresa da Autoridade para as Condições do 
Trabalho.



Falsos recibos verdes

 Liquidação oficiosa pela Administração SS e pagamento até ao dia 
20 do mês seguinte. 

 Natureza sancionatória da taxa de 5%

 promoção oficiosa pela Administração da SS

 independente dos 29,6% que incumbem ao trabalhador

 base de incidência distinta

 dívida da entidade e não do contribuinte (v.g., em regime de 
substituição tributária)

 comunicação à ACT.

 Admissibilidade pela Lei Fundamental de impostos sancionatórios ?  



Obrigações acessórias

 Reforço da obrigação declarativa do contribuinte 

 total de vendas

 total de prestação de serviços com finalidade não 
empresarial (a consumidores)

 total de prestação de serviços por entidade 
contratante.

 Sanções contra-ordenacionais.

 Eliminação de qualquer obrigação declarativa a cargo da 
entidade adquirente de serviços.
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