
 

 
“Deloitte” refere-se à Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada de responsabilidade limitada do Reino Unido, ou a uma ou mais entidades da sua rede de firmas 
membro, sendo cada uma delas uma entidade legal separada e independente. Para aceder à descrição detalhada da estrutura legal da Deloitte Touche Tohmatsu Limited e suas firmas 
membro consulte www.deloitte.com/pt/about. 
 
A Deloitte presta serviços de auditoria, consultoria fiscal, consultoria, corporate finance a clientes nos mais diversos sectores de actividade. Com uma rede, globalmente ligada, de 
firmas membro, em mais de 150 países, a Deloitte combina competências de elevado nível com oferta de serviços qualificados, conferindo aos clientes o conhecimento que lhes permite 
abordar os desafios mais complexos dos seus negócios. Os aproximadamente 182.000 profissionais da Deloitte empenham-se continuamente para serem o padrão da excelência. 
 
Esta publicação apenas contém informação de carácter geral, pelo que não constitui aconselhamento ou prestação de serviços profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited ou 
por qualquer das suas firmas membro, respectivas subsidiárias e participadas (a “Rede Deloitte”). Para a tomada de  qualquer decisão ou acção que possa afectar o vosso património 
ou negócio devem consultar um profissional qualificado. Em conformidade, nenhuma entidade da Rede Deloitte é responsável por quaisquer danos ou perdas sofridos pelos resultados 
que advenham da tomada de decisões baseada nesta publicação. 
 
© 2013 Deloitte SROC S.A. 

Tabelas de retenção na fonte 

Foi ontem publicado o Despacho 796-B/2013, 
de 14 de Janeiro, que aprova as tabelas de 
retenção na fonte, em sede de Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), 
a vigorarem no ano de 2013. 

Entrada em vigor 

As tabelas de retenção na fonte aplicam-se 
aos rendimentos de trabalho dependente e de 
pensões pagos ou colocados à disposição a 
partir do dia 15 de Janeiro. 

Nas situações em que o processamento dos 
rendimentos foi efectuado em data anterior à 
da entrada em vigor das novas tabelas de 
retenção na fonte de IRS e o pagamento ou a 
colocação à disposição venha a ocorrer já na 
sua vigência, as entidades devedoras ou 
pagadoras devem proceder, até final do mês 
de Fevereiro, aos acertos decorrentes da 
aplicação àqueles rendimentos das novas 
tabelas de 2013, efectuando, em simultâneo, 
os acertos respeitantes à retenção na fonte da 
sobretaxa relativa a Janeiro de 2013. 

 

Consulte aqui as novas tabelas. 
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