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Os impostos



Nota prévia: Toda a informação aqui disponibilizada não 
dispensa a consulta de um contabilista certificado ou a consulta 
de um balcão da Autoridade Tributária. Por vezes podem haver 
atualizações ou mudanças na tributação de algum dos impostos.



Abertura de atividade
A maioria dos Personal Trainers em Portugal trabalha em regime de prestação 
de serviços tendo em conta a natureza da atividade.


• A abertura da atividade pode ser efetuada online no site da Autoridade 
Tributária ou em qualquer repartição das finanças;


• O código de atividade (CIRS) a escolher deverá ser o 1519;


• Coloca um valor expectável de volume de negócios anual inferior a 12.500€ 
de forma a ficares isento de cobrar IVA ao abrigo do artigo 53º.



Impostos a pagar
No primeiro ano, sendo expectável que o valor anual faturado seja inferior a 
12.500€, ficarás isento de cobrar IVA e de fazer retenção na fonte de IRS. No 
ano seguinte após o envio da declaração de IRS, será apurado se terás de 
pagar algum valor referente aos serviços prestados.


• IRS;


• IVA;


• Segurança Social.



IRS
É o imposto sobre o rendimento de pessoas singulares.


• Pode ser feita a retenção na fonte de 25% diretamente no recibo verde ou 
pago após o envio da declaração de IRS, até dia 31/08 de cada ano;


• A retenção na fonte é um adiantamento de IRS efetuado no recibo;


• No final do ano poderás ter um valor a pagar ou até mesmo um valor a 
receber por parte do estado.



IVA
Imposto de valor acrescentado.


• Ultrapassando os 12.500€ terás de alterar a atividade, passando a ser um 
sujeito passivo de IVA;


• Terás de entregar trimestralmente o valor recebido em IVA através das envio 
da declaração trimestral de IVA;


Uma dica importante em relação ao IVA é não gastares esse dinheiro por 
nada, se puderes coloca-o de parte uma vez que esse dinheiro é como se não 
te pertencesse.



SEGURANÇA SOCIAL
A segurança social é um imposto de contribuição para a reforma. 


• Estás isento de pagar segurança social nos 12 meses após a abertura de 
atividade;


• Após a isenção, é obrigatório o envio da declaração trimestral da SS no mês 
seguinte ao trimestre;


• O valor apurado, terá que ser pago nos próximos 3 meses, sempre até ao dia 20;


• O valor a pagar à SS é de 70% do valor faturado por trimestre, sendo depois 
aplicada a taxa de 21,4%, ainda assim é possível reduzir em 25% o valor final. 
(Consultar um contabilista).



Outros cuidados
Os erros fiscais, podem muitas vezes trazer dores de cabeça e custos muito 
maiores do que investires numa fase inicial em deixar tudo em ordem e de 
acordo com a lei.


• Contrata os serviços de um contabilista certificado;


• Poderão ser evitados erros que te podem acarretar custos muito elevados.



Let’s go! 🚀


