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Regime de transparência fiscal – sociedades de profissionais 

Enquadramento em sede de segurança social 

 

O enquadramento dos sócios ou membros de sociedades de profissionais 

abrangidas pelo regime de transparência fiscal do IRC nos regimes de 

segurança social tem suscitado diversas dúvidas quanto à sua correta 

interpretação. A Segurança Social aprovou em 2016-01-20, uma orientação 

técnica com vista à definição de critérios interpretativos uniformes e 

homogeneidade de procedimentos, cujo conteúdo damos hoje a conhecer, 

dada a sua importância.  

 

O regime de transparência fiscal e as sociedades de profissionais 

Como sabemos, o regime de transparência fiscal caracteriza-se pelo facto de a 

tributação em sede de IRC não recair sobre a sociedade mas sim sobre os 

respetivos sócios. Com efeito, estipula o artigo 12.º do Código do IRC que as 

sociedades e outras entidades a que, nos termos do artigo 6.º do mesmo 

Código, seja aplicável o regime de transparência fiscal não são tributadas em 

IRC, salvo quanto às tributações autónomas. 

A matéria coletável é assim imputada aos sócios, integrando-se no rendimento 

tributável dos mesmos para efeitos de tributação em sede de IRS. Nos termos 

do n.º 1 do artigo 20.º do Código do IRS, constitui rendimento dos sócios ou 

membros das entidades referidas no artigo 6.º do Código do IRC, que sejam 

pessoas singulares, o resultante da imputação efetuada nos termos e 

condições dele constante ou, quando superior, as importâncias que, a título de 

adiantamento por conta de lucros, tenham sido pagas ou colocadas à 

disposição durante o ano em causa. 
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Aplicação dos regimes de segurança social às sociedades de 

profissionais 

No que concerne à aplicação dos regimes de segurança social, estabelece a 

alínea b) do artigo 133.º do Código Contributivo que os sócios ou membros 

das sociedades de profissionais definidas na alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º do 

Código do IRC são abrangidos pelo regime dos trabalhadores independentes.  

Por outro lado, no que diz respeito aos membros ou sócios de sociedades de 

profissionais que exerçam funções de gerência ou que apenas sejam sócios de 

capital e não estejam, para efeitos de IRS, abrangidos pela categoria B, há 

que atender ao disposto na alínea d) do artigo 63.º do Código Contributivo 

que determina a sua exclusão do regime geral dos trabalhadores por conta de 

outrem.  

 

Enquadramento das sociedades de profissionais em sede de 

Segurança Social 

A orientação técnica aprovada pela Segurança Social determina que o 

enquadramento nos regimes de segurança social dos sócios ou membros das 

sociedades de profissionais é feito pelo seu enquadramento em termos fiscais.  

Colocam-se assim diversas situações, constantes da referida orientação, as 

quais passamos a analisar:  

1. Os sócios ou membros de sociedades de profissionais que exerçam 

funções de gerência e não estejam para efeitos de IRS, abrangidos pela 

categoria B, são enquadrados no regime geral dos trabalhadores por 

conta de outrem, com as consequências previstas no artigo 61.º e 

seguintes do Código Contributivo.  

2. Os sócios ou membros de sociedades de profissionais que exerçam 

funções de gerência não remunerada e estejam para efeitos de IRS, 
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abrangidos pela categoria B, ficam enquadrados no regime de 

segurança social dos trabalhadores independentes quando os seus 

rendimentos respeitem na íntegra à categoria B.  

3. Os sócios ou membros de sociedades de profissionais que exerçam 

funções de gerência remunerada e estejam para efeitos de IRS, 

abrangidos pela categoria B, ficam enquadrados no regime de 

segurança social dos trabalhadores independentes tendo em conta a 

natureza da atividade desenvolvida e o facto de os rendimentos 

auferidos no âmbito desta atividade profissional resultarem da 

prestação de serviços efetuada através da sociedade. Estes 

trabalhadores ficam igualmente enquadrados no regime geral dos 

trabalhadores por conta de outrem (com as especificidades do grupo 

dos membros dos órgãos estatutários) uma vez que auferem 

remuneração pelo exercício da gerência. Não se aplica a esta situação a 

exclusão prevista na alínea d) do artigo 63.º do Código Contributivo, 

dado que esta exclusão pressupõe uma relação contratual única com a 

sociedade.  

4. Os sócios ou membros de sociedades de profissionais que exerçam 

funções de gerência remunerada e estejam para efeitos de IRS, 

abrangidos pela categoria B e prestem serviços à própria sociedade, 

ficam enquadrados no regime de segurança social dos trabalhadores 

independentes tendo em conta a natureza da atividade desenvolvida e o 

facto de os rendimentos auferidos no âmbito desta atividade profissional 

resultarem da prestação de serviços efetuada através da sociedade. 

Estes trabalhadores ficam igualmente enquadrados no regime geral dos 

trabalhadores por conta de outrem (com as especificidades do grupo 

dos membros dos órgãos estatutários) uma vez que auferem 

remuneração pelo exercício da gerência. Nesta situação não há lugar ao 

reconhecimento do direito à isenção da obrigação de contribuir como 

trabalhador independente, nos termos previstos na subalínea i) da 

alínea a) do n.º 1 do artigo 157.º do Código Contributivo, uma vez que 

os rendimentos auferidos pela atividade independente e pelo exercício 
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de gerência são provenientes da mesma entidade e não de entidades 

distintas.  

O valor dos rendimentos obtidos pela prestação de serviços à própria 

sociedade é considerado como remuneração por trabalho por conta de 

outrem, sendo declarado com a remuneração de gerente, na declaração 

de remunerações da sociedade empregadora, conforme previsto nos 

artigos 129.º e seguintes do Código Contributivo.  

5. Os sócios ou membros de sociedades de profissionais que sejam 

pensionistas de invalidez relativa ou de velhice e cujos rendimentos 

resultem de atividade declarada apenas no âmbito da categoria B do 

IRS, ficam enquadrados no regime dos trabalhadores independentes. 

Neste caso como existe acumulação de atividade independente com a 

qualidade de pensionista, há lugar ao reconhecimento do direito à 

isenção da obrigação de contribuir, nos termos previstos na alínea b) do 

n.º 1 do artigo 157.º do Código Contributivo.  

6. Os sócios ou membros de sociedades de profissionais que sejam 

pensionistas de invalidez relativa ou de velhice e cujos rendimentos 

resultem do exercício de gerência remunerada ficam enquadrados no 

regime dos trabalhadores por conta de outrem, com as especificidades 

previstas para os membros dos órgãos estatutários.  

7. Os sócios de capital das sociedades de profissionais que não exerçam 

funções de gerência encontram-se excluídos dos regimes obrigatórios 

de segurança social. A qualidade jurídica de sócio de uma empresa, 

quando não corresponda ao exercício de uma atividade profissional, não 

determina o enquadramento obrigatório nos regimes de segurança 

social.  

8. Aos sócios das sociedades unipessoais é aplicável o regime dos 

membros de órgãos estatutários do Código Contributivo.  

9. No caso de os sócios gerentes das sociedades de profissionais terem 

atividade independente cessada para efeitos fiscais considera-se que 

também o têm para efeitos de enquadramento no regime dos 

trabalhadores independentes, pelo que nesta situação ficam 
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enquadrados no regime geral dos trabalhadores por conta de outrem, 

com as especificidades constantes do artigo 61.º e seguintes do Código 

Contributivo.  

10. A taxa aplicável aos trabalhadores independentes da transparência 

fiscal é a taxa contributiva de 29,6%, prevista no n.º 1 do artigo 168.º 

do Código.  

11. Para apuramento do rendimento relevante do trabalhador 

independente sujeito ao regime de transparência fiscal aplica-se o 

coeficiente de 70% ao valor total da prestação de serviços, bem como o 

coeficiente de 20% se existirem rendimentos obtidos pela produção e 

venda de bens, e ainda o coeficiente 70% ao valor da matéria coletável 

imputada pelas sociedades de profissionais aos seus membros ou 

sócios.  

12. Aos cônjuges dos sócios ou membros de sociedades de profissionais 

que estejam ao serviço da sociedade, não é aplicável o regime dos 

trabalhadores independentes uma vez que são trabalhadores da 

sociedade, estando assim abrangidos pelo regime geral dos 

trabalhadores por conta de outrem.  

 

Esta orientação técnica peca por tardia, mas apresenta-se bastante detalhada 

no seu conteúdo, o qual esperamos, venha a contribuir para o cabal 

esclarecimento das dúvidas que ao longo do tempo se foram levantando sobre 

o tema.  
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