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Q/Q A Ordem dos Contabilistas Certificados 

Exma, Sr.' Bastonária Dr." Paula Franco 

r 
A Ordem dos Advogados 

Exmo.Sr. Bastonário Dr. Luis Menezes Leilão 

Av. Barbosa du Bocage, 45 

1049-013 Lisboa 

Largo de São Domingos, 14 - 1 ' 

1169-060 Lisboa 
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Sua Referência Sua C : - i . i - ';3çao Nossa Referência Data 

Assunto Anexo S S � Declaração de IRS 

Conforme acordado com essa O r d e m na últ ima reunião, serv imo-nos d o presente meio para informar Vs, Exas. 

do seguinte: - ~ 

Os advogados que, e m função do exercício da sua at ividade profissional, estejam integrados obr igator iamente 

no âmb i to pessoal da respetiva Caixa de Previdência (Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores) são 

excluídos do âmb i to pessoal do regime dos trabalhadores independentes. 

Esclarece-se que, tal previsão aplica-se à situação dos advogados estagiários e a dos sócios ou membros das 

sociedades de advogados. 

Atenta à referida exclusão, não t e m que entregar o Anexo SS aquando da apresentação da declaração de IRS 

relat ivamente aos rendimentos obt idos nessa qual idade. 

§ Caso estes profissionais tenham outros rendimentos da categoria B do Cód igo de IRS (e que essa outra 

atividade independente não esteja excluída para efeitos de Segurança Social), deverão apenas esses serem 

declarados no Anexo SS, 

Mais se in forma que os Códigos de IRS (CIRS) ou Códigos da Atividade Económica (CAE)_abaixo indicados podem 

ser excluídos do regime dos trabalhadores independentes, nas seguintes condições: 

- CIRS 6010 - Advogado (exclusão automát ica do regime dos trabalhadores independentes); 

- CIRS 6011 - jur isconsulto (pode ou não ser excluído d o regime dos trabalhadores independentes conforme 

esteja ou não inscrito na O r d e m dos Advogados e na Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores 

(CPAS)); 

- CAE 69101 - Atividades jurídicas {pode ou não ser excluído d o regime dos trabalhadores independentes 

con forme esteja ou não inscrito na Ordem dos Advogados e na Caixa de Previdência dos Advogados e 

Solicitadores (CPAS)). 

Os profissionais que não apresentem o CIRS 6010, mas apenas o CIRS 6011 (jurisconsulto) e o CAE 69101 

(Atividades Jurídicas) não são excluídos de fo rma automát ica pelo sistema, uma vez que carece de prévia análise 

por parte dos seus serviços a verif icação da inscrição ou não dos referidos profissionais na Ordem dos 
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Advogados e na Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS), pelo que deverão ser entregues 

nos serviços da Segurança Social os respetrvos documentos comprovat ivos dessa inscrição. 

Caso ocorra qualquer situação anómala na não exclusão desses profissionais, para a lém dos documentos supra 

mencionados deverá ainda ser remet ido para o seguinte endereço eletrónico iss -dpc^seg-soc ia l .p t a situação 

cadastral na Autor idade Tributária e Aduaneira - declaração fiscal ou cadastral atual que ateste o exercício 

exciusivo de advocacia, para efeitos de regularização da situação (exclusão) perante a Segurança Social. 

Com os melhores cumpr imentos, 

Vogal d o Conselho Diretivo 

ího Vasques 
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