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NOVO REGIME CONTRIBUTIVO DE
SEGURANÇA SOCIAL DOS
TRABALHADORES INDEPENDENTES

FAQ´S IRS

A partir de 1 de janeiro de 2019 o regime
contributivo dos trabalhadores independentes será alterado.

Como funciona o novo sistema de permanência no regime simplificado na Categoria B?

O objetivo é combater a precariedade
nas relações laborais e promover o desenvolvimento social.

Na medida em que deixou de ser obrigatória a permanência no regime simplificado por um período mínimo de três
anos, o sujeito passivo pode optar, anualmente, pelo regime com base na contabilidade, mediante a entrega da declaração de alterações até final do mês de
março, o qual produzirá efeitos desde o
início desse mesmo ano

Consulte aqui o Diploma e fique a saber
tudo o que vai mudar.

E-FATURA – DESPESAS E ENCARGOS
COM ATIVIDADE
Já se encontra disponível, na página
e-Fatura, a opção de afetação total ou
parcial das faturas que titulem despesas
afetas à atividade profissional ou empresarial, para os contribuintes singulares registados pelo exercício de uma
atividade.

respetivo titular, consoante o que ocorrer primeiro.
Se o rendimento for determinado com
base na contabilidade, o momento da
sujeição a IRS ocorre de acordo com o
princípio da periodização do lucro tributável. De acordo com este princípio,
por via de regra, os rendimentos e os
gastos são imputáveis ao período de
tributação em que sejam obtidos ou
suportados, independentemente do
seu recebimento ou pagamento.

Quando é que ocorre o momento da sujeição a IRS dos rendimentos obtidos
pela realização das prestações de serviços e transmissões de bens?

FAQ – IVA

Quando o rendimento não seja determinado com base na contabilidade, os rendimentos ficam sujeitos a tributação em
IRS:
• desde o momento em que para efeitos
de IVA seja obrigatória a emissão de
fatura, ou seja, em regra, no momento
da realização das prestações de serviços e no momento em que os bens são
postos à disposição do adquirente;
• não sendo obrigatória a emissão de
fatura para efeitos de IVA, ficam sujeitos a IRS desde o momento do pagamento ou colocação à disposição do

Neste caso, o pagamento poderá ser
efectuado com a guia modelo P2. Esta
guia poderá ser gerada no Portal das Finanças, selecionando sucessivamente:
Serviços > IVA - Imposto sobre o valor
acrescentado - Guias de pagamento P2
- Documentos de Pagamento , ou em
qualquer Secção de Cobrança dos Serviços de Finanças ou Loja do Cidadão. É
necessário indicar o n.º de contribuinte,
o período de imposto e o valor a pagar
– não existe, utilizando esta guia, a necessidade de indicar a referência de pagamento.

Não tenho a referência de pagamento
como posso efectuar o pagamento?
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OPINIÃO

O PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E A SITUAÇÃO FISCAL
Sabe como pagar os seus impostos de
forma cómoda, simples e segura, evitando coimas e custas associadas a processos de execução fiscal, por falta de
pagamento nos prazos legais?
A AT permite-lhe que o faça!
Como?
1 - Aderindo ao pagamento por débito
direto.
Pode fazê-lo, por via electrónica, através
do Portal das Finanças ou em qualquer
Serviço Local de Finanças, sem qualquer
custo adicional, podendo consultar o
procedimento de adesão aqui.

2 – Através da nova aplicação móvel da
AT
Com esta nova App pode aceder à sua
informação fiscal, através do seu telemóvel ou qualquer outro dispositivo móvel, e conhecer sobre as suas obrigações
fiscais.
Aceder, para além dos elementos necessários aos pagamentos dos impostos,
via multibanco, MB WAY e/ ou QRCode,
à informação sobre:
• dados de identificação do contribuinte;
• pagamentos a decorrer;
• pagamentos em atraso; e
• reembolsos.

Esta aplicação permite:
• selecionar, se pretende fazer pagamentos recorrentes ou pontuais;
• consultar, modificar e cancelar as autorizações existentes;
• definir montantes e data limite de controle dos pagamentos, e
• obter comprovativos.

Como aderir?
Fazendo o download da aplicação na
App Store ou no Google Play, conforme
se descreve aqui
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A declaração modelo 3 e qualquer
dos seus anexos são obrigatoriamente
entregues pela internet, através do
Portal das Finanças, em:

DICAS SOBRE O
INÍCIO DE ATIVIDADE

Os serviços da AT, os Espaços Cidadão
e as juntas de freguesia prestam apoio
no envio da declaração através da internet

Caso reúna as respetivas condições:
Finanças. Recupere a sua senha,
caso não consiga aceder.
Se ainda não possui senha,
solicite-a atempadamente.

• Pode estar dispensado
de apresentar declaração.
• Confirme a declaração automática de
rendimentos disponibilizada pela AT.
Mais informação no Portal das Finanças
Apoio ao Contribuinte > Informação útil >
Folhetos informativos

DISPENSA DE
ENTREGA
DE IRS
Este documento é interativo
ESTE DOCUMENTO
É INTERATIVO

INFORMAÇÃO FISCAL

INFORMAÇÕES VINCULATIVAS

LEGISLAÇÃO

Ofício-circulado n.º 30202/2018, de 22
de Maio - IVA - Verbas 4.1 e 4.2 da Lista
I anexa ao Código do IVA. Âmbito de aplicação.

Dedução específica categoria A – Contribuições para a CPAS (Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores)
– Artigo 25.º, n.º2 do CIRS

Portaria n.º 176/2018, de 20 de junho
de 18 - Portaria que altera a Portaria n.º
1451/2002, de 11 de novembro.

Ofício-circulado n.º 20200/2018, de
27de abril - IRC - Taxas de derrama incidentes sobre o lucro tributável do período fiscal de 2017.

Tributação das cripto-moedas ou moedas virtuais -Art.º 3º, 5.º e 9.º CIRS

Portaria n.º 166/2018, de 08 de junho
de 2018 - Portaria que procede à alteração das instruções de preenchimento do
anexo regularizações do campo 40 que
fazem parte integrante da declaração
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periódica de IVA, aprovada pela Portaria
n.º 221/2017, de 21 de julho.
Portaria n.º 156/2018, de 29 de maio de
2018- Portaria que altera a Portaria n.º
98-A/2015, de 31 de março, e aprova o
modelo de recibo de quitação, designado de recibo de renda eletrónico, e respetivas instruções de preenchimento, a
que se refere a alínea a) do n.º 5 do artigo 115.º do Código do IRS.
Despacho n.º 4943/2018, de 18 de maio
de 2018 - Aprova a percentagem dos
rendimentos brutos da categoria A auferidos pelo desempenho no estrangeiro de funções ou comissões de caráter
público ao serviço do Estado Português
não sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares para
cada país.
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