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Tabelas de retenção na fonte para 2014
O Despacho n.º 706-A/2014, de 15 de janeiro, publica as tabelas de retenção na fonte (apenas) para o
Continente, em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares.
Posteriormente, serão publicadas as tabelas relativas às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

As tabelas agora aprovadas mantêm as mesmas taxas de retenção na fonte aprovadas pelo Despacho n.º 796 B/2013, de 14 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 39/2013, de 21 de junho, uma vez que os
elementos do Código do IRS a ter em conta para efeitos do apuramento do imposto a reter não foram alterados
para 2014.
Oportunamente, por forma a que seja mais fácil a consulta, serão certamente divulgadas, em formato Excel, à

semelhança do sucedido em anos anteriores, as tabelas de retenção de IRS para os titulares de rendimentos de
trabalho dependente e de pensões.

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 Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e Mário Guimarães, SROC, não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base na informação aqui descrita.
© 2014 JMMSROC. Todos os direitos reservados. Neste documento, “JMMSROC” refere-se a Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e Mário Guimarães, SROC, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 148.
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