Conhece os teus principais

Direitos e deveres
de Meryter
Na merytu, és livre para desenhar o teu caminho. Para tal,
na prática desenvolverás a tua atividade como profissional
independente. Liberdade é sinónimo de responsabilidade.
É tua primeira vez como independente? Conhece os teus
principais deveres.

> €12.500,00
Faturação/Ano

Até €12.500,00
Faturação/Ano
INÍCIO DE ATIVIDADE
Nem tens que sair da App…
durante o registo, a merytu vai
veriﬁcar se tens atividade aberta,
caso não tenhas, iremos pedir a tua
autorização para o fazer por ti

RETER IRS

A merytu irá avisar-te quando e como fazê-lo.
Mas sendo este um assunto mais especifico dá uma vista de
olhos na nossa infografia, não te restará qualquer dúvida.

RETER IVA

A merytu irá avisar-te quando e como fazê-lo.
Mas sendo este um assunto mais especifico dá uma
vista de olhos na nossa infografia, não te restará
qualquer dúvida.

SEGURO DE TRABALHO
É exigido por lei, mas nem com isto
tens de te preocupar, a merytu e a
seguradora Tranquilidade criaram
uma solução automática e inovadora.

SEGURANÇA SOCIAL
Boas Notícias! Nos teus primeiros 12 meses de atividade
(seguidos ou não) estás completamente isento de segurança social.
Após este período preenches uma declaração trimestral, e liquidas
a respetiva contribuição – min. 20€/mês (caso não acumules
com trabalho dependente).

As tuas faturas
(referentes aos Gigs) estão no
Histórico da App e automaticamente
no teu portal E-fatura (acessível
pelo portal das Finanças)

Mas para quê?
E o que ganho
com isso?

A contribuição mensal que fazes para
além de ser a tua REFORMA, é também
uma importante REDE DE APOIO à qual
tens acesso e que te protege em diversos
contextos
Vê em que eventualidades e como é que esta Rede de Apoio funciona a teu favor:

PARENTALIDADE

Subsídios:
Gravidez;
Parental;
Por adoção;
Para assistência;
(…)

DESEMPREGO

Subsídios:
Por cessação de atividade
proﬁssional, parcial
ou total;

FAMÍLIA

DOENÇA

Abono de familia;
Bolsa de estudo;
Prestação Social
para a Inclusão;

Subsídio de doença;
Prestações Pecuniárias
e em Espécie;

(…)

(…)
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