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Abono para falhas

Em virtude de termos algumas divergências com o nosso fornecedor de software relacionadas com

o cálculo do limite de isenção/tributação do Abono para Falhas, gostaríamos que nos seja

esclarecido a maneira de calcular o limite de não tributação em IRS do referido Abono.

Parecer Técnico

A alínea c) do n.º 3 do art.º 2.º, determina que são considerados rendimentos de trabalho

dependente: �... os abonos para falhas devidos a quem, no seu trabalho, tenha de movimentar

numerário, na parte em que excedam 5% da remuneração mensal fixa...�.

Em despacho publicado posteriormente à entrada em vigor do Código do IRS, verifica-se que a

percentagem fixada na alínea c) do n.º 3 do art.º 2.º do código do IRS deverá ser aplicada à

remuneração mensal fixa acrescida da parte correspondente aos subsídios de férias e de Natal, não

sendo contudo abrangidas as diuturnidades.

A título exemplificativo, imagine-se um sujeito cujos rendimentos mensais são:

-      vencimento base: 1.200,00 euros

-      subsídio de refeição; 4,50 euros

Assim:

-      [1.200,00 + (1.200,00 x 2)/12] x 5% = 70,00 euros

Caso o valor pago a título de abono para falhas seja superior a 70,00 euros, o excesso, sendo
considerado rendimento da categoria A está sujeito a tributação nos termos gerais do código.

Supondo, que seria atribuída a importância de 100,00 euros a título de abono para falhas, o valor
mensal sujeito a retenção na fonte seria de 1.230,00 euros (1.200,00 + 30,00), sendo que

(considerando por hipótese 20 dias úteis em que haveria lugar a pagamento de subsídio de refeição)

o valor isento de retenção atingia o montante de 160,00 euros (90,00 + 70,00).
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