
ALERTA FISCAL
PORTUGAL

16 DE FEVEREIRO 2018

Foi publicado o Decreto Lei 2/2018, de 9 de Janeiro de 2018, que altera o regime contributivo
dos trabalhadores independentes, com o objectivo de combater a precariedade nas relações
laborais e tendo como perspectiva a promoção do desenvolvimento social.

O decreto-lei entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação mas apenas produz
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2019 (excepto no caso específico das entidades
contratantes, conforme indicado abaixo).
Destacamos algumas das alterações mais relevantes a este regime.

Taxas Contributivas
A nova taxa aplicada aos Trabalhadores Independentes passa dos atuais 29,6 % para 21,40 %.
Já a taxa de Empresários em Nome Individual reduz de 34,75% para 25,20%. É ainda
eliminada a taxa de 28,30% para produtores agrícolas com rendimentos exclusivos da
atividade agrícola.

Entidades Contratantes
Para as entidades contratantes em que a dependência económica do trabalhador
independente é superior a 80%, a taxa contributiva a aplicar é de 10%, e nas situações em que
a dependência económica varia entre 50% e 80% a nova taxa contributiva é de 7%. Esta
medida produz efeitos a 1 de janeiro de 2018.

DECRETO LEI 2/2018 

TRABALHADORES INDEPENDENTES
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http://cite.gov.pt/asstscite/downloads/legislacao/DL_2_2018.pdf


As pessoas coletivas e as pessoas singulares com atividade empresarial que, no mesmo ano
civil, beneficiem de mais de 50% do valor total da atividade do trabalhador independente,
qualificam como entidades contratantes. Esta medida também produz efeitos a 1 de janeiro
de 2018.

Obrigação declarativa e apuramento da base contributiva
Cumprindo com a aplicação do novo decreto, a obrigação declarativa do rendimento do
trabalhador independente será de caráter trimestral (até final dos meses de abril, julho,
outubro e janeiro), cuja base contributiva será calculada com base em 1/3 do seu rendimento
relevante apurado em cada período declarativo, produzindo efeitos até entrega de nova
declaração. Esta resolução vem eliminar o sistema atual de apuramento por escalões.
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PARA QUALQUER INFORMAÇÃO ADICIONAL, 

POR FAVOR CONTACTE

CARLA VALÉRIO ROLO
Accountant Manager
T +351 217 613 220
E carla.rolo@oncorporate.com

LUÍS FERREIRA
Managing Director
M +244 932 378 640
M +258 844 139 173
M +351 938 878 479
E luis.ferreira@oncorporate.com

PAULO CHEGADO
Managing Director
M +244 924 068 181
M +258 844 856 846
M +351 938 878 472
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Esta comunicação é de natureza geral e
meramente informativa, não se destinando a
qualquer entidade ou situação particular, e
não substitui aconselhamento profissional
adequado ao caso concreto. A On.Corporate
não se responsabilizará por qualquer dano ou
prejuízo emergente de decisão tomada com
base na informação aqui descrita.
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