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Valor da Remuneração Mensal Mínima Garantida a considerar para 

efeitos fiscais no período de 2014 

 

O Decreto-Lei n.º 144/2014, de 30 de setembro, alterou o valor da 

Remuneração Mínima Mensal Garantida de € 485,00 para € 505,00 com 

efeitos a partir de 2014-10-01. 

Considerando que este valor é revelante na aplicação de diversas normas 

fiscais, foi sancionado entendimento pelo Despacho n.º 5/2015-XIX, do 

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, segundo o qual para o ano fiscal de 

2014 o valor anual da Remuneração Mínima Mensal Garantida corresponderá a 

€ 6.870,00, em função do valor (médio) mensal de € 490,71, calculado da 

seguinte forma: € 485,00 x 10 meses em 2014 e € 505,00 X 4 meses em 

2014.   

Recordamos que este valor é relevante para cálculo do montante máximo da 

majoração anual, por posto de trabalho, a que se refere o n.º 3 do artigo 19.º 

do Estatuto dos Benefícios Fiscais (benefício relativo à criação de emprego).  

Exemplo 1: 

Um dado sujeito passivo de IRC admitiu em janeiro de 2014, um trabalhador 

com menos de 35 anos, por contrato de trabalho por tempo indeterminado, 

verificando-se no período de 2014 a criação líquida de um posto de trabalho.  

Os encargos com o trabalhador (remunerações e segurança social) 

representam € 1.000,00 mensais (14 meses).  

Cálculo do benefício: 1.000 X 14 X 50% = 7.000 

Como 7.000 > 6.870, será este o valor a deduzir no campo 774 do Quadro 07 

da declaração modelo 22 
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No Estatuto dos Benefícios Fiscais este valor é igualmente relevante para a 

aplicação do novo artigo 39.º-A que permite a isenção de IRS para 

determinados rendimentos obtidos por trabalhadores deslocados no 

estrangeiro.  

Nos termos desta disposição legal, estão isentos de IRS os rendimentos do 

trabalho dependente referidos no artigo 18.º do Código do IRS auferidos por 

sujeitos passivos que, no ano a que respeitam os rendimentos, tendo sido 

deslocados do seu normal local de trabalho para o estrangeiro por período não 

inferior a 90 dias, dos quais 60 necessariamente seguidos, sejam considerados 

residentes em território português, na parte relativa à remuneração paga ou 

colocada à disposição do trabalhador exclusivamente a título de compensação 

pela deslocação e permanência no estrangeiro que exceda os limites legais 

previstos no Código do IRS. 

O montante anual da compensação isenta, por sujeito passivo, não pode 

exceder o valor correspondente à diferença entre o montante anual da 

remuneração do trabalhador sujeita a imposto, incluindo a compensação, e o 

montante global das remunerações regulares com carácter de retribuição 

sujeitas a imposto auferidas pelo trabalhador no período de tributação 

anterior, excluindo qualquer compensação que haja sido paga, durante esse 

período, em virtude dessa ou outras deslocações ao abrigo deste regime, e 

não pode, em qualquer caso, exceder o valor de € 10.000,00. 

Em caso de ausência de remuneração auferida em território português ou no 

estrangeiro, devida por qualquer entidade a título de trabalho dependente por 

período superior a seis meses no período de tributação anterior àquele a que 

respeitam os rendimentos, o montante global das remunerações regulares 

com carácter de retribuição sujeitas a imposto auferidas no ano anterior deve 

ser apurado, relativamente aos meses em que não tenha havido remuneração, 

por referência à retribuição mínima mensal garantida, devendo neste caso, ser 

utilizado o valor médio mensal acima referido, para o período de 2014.  
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O valor anual da Retribuição Mensal Média Garantida é igualmente relevante 

no Código do IRC, designadamente para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 

86.º-B que fixa o montante mínimo de matéria coletável do regime 

simplificado. Assim, para o período de tributação de 2014, o valor mínimo de 

matéria coletável a considerar é € 4.122,00, ou seja, € 6.870,00 X 60%.  

Exemplo 2: 

Um sujeito passivo de IRC optou pelo regime simplificado em fevereiro de 

2014. Neste período de tributação apresenta como único rendimento o valor 

de € 26.000,00, proveniente da prestação de serviços de pintura de edifícios. 

Cálculo da matéria coletável: 26.000 X 10% = 2.600 

Como 2.600 < 4.122 será este o valor a considerar como matéria coletável de 

IRC para o período de 2014 e sobre o qual vai incidir a taxa de IRC de 17%.  

 

Já no que toca ao IRS o valor da Retribuição Mensal Mínima Garantida assume 

importância na determinação da coleta da sobretaxa extraordinária à qual é 

deduzido 2,5 % do mesmo por cada dependente ou afilhado civil que não seja 

sujeito passivo de IRS.  
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