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DECLARA<;AO MENSAL DE REMUNERA<;OES - INSER<;Ao DE VALORES NEGATIVOS

Na sequencia da entrada em vigor, em 1 de janeiro de 2013, da Declaral(ao Mensal de
Remuneral(oes (DMR), aprovada pela Portaria nO 6/2013 , de 10 de janeiro, foram reportadas
pelas entidades pagadoras de rendimentos do trabalho dependente algumas dificuldades no
preenchimento da mesma declaral(ao, referindo-se a mais frequente a impossibilidade de
inserl(ao de valores negativos.

A necessidade de reportar valores negativos deriva do facto de as entidades pagadoras de
rendimentos procederem , em determinadas situal(oes, a acertos relativamente a rendimentos
pagos e a retenl(oes na fonte efetuadas em meses anteriores do mesmo ano, os quais podem
orig inar, no mes do acerto, valores negativos.

Atualmente, sempre que estas situal(oes ocorrem , e necessario proceder a entrega de uma
DMR de substituil(ao relativamente ao mes em que os rendimentos foram pagos.

Ponderado

0

assunto foi , por despacho de 3 de outubro de 2014, do Sr. Diretor-Geral da

Autoridade Tributaria e Aduaneira , determinada a disponibilizal(ao de um novo formato de
ficheiro , bem como de uma nova versao da aplical(ao para entrega da DMR, que permita,
tambem , a inserl(ao de val ores

negativ~s ,

nos seguintes term os:

1. A inserl(ao de valores negativos 56 e perm itida para acertos de rendimento e de
retenl(oes na fonte efetuados no mesmo periodo de tributal(ao (ou seja, no mesmo
ano);
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2. Os valores negativos inseridos na DMR, em determinado mes, nao podem ser
superiores ao somat6rio dos valores acumu lados deciarados nas DMR re lativas aDs
meses anteriores do mesmo periodo de tributa9ao e respeitantes ao mesmo titular de
rend imentos;
3. De acordo com a disposto no nO 4 do artigo 98 0 do C6digo do IRS, as acertos de valores
relativos a rendimentos pagos num determinado mes de um periodo de tributa9ao (ano)
diferente, que originem valores negativos, nao podem ser comunicados na DMR do mes
em que

0

acerto foi efetuado, pois nao

e

possivel a compensa9ao de valores

respeitantes a anos diferentes. Neste caso , deve ser apresentada uma DMR de
substitui9ao para ames e ana a que os rendimentos respeitam au , em alternativa , para
a mes de dezembro desse mesmo ano;
4. Esta nova funcionalidade estara disponivel para a entrega das DMR respeitantes aos
meses de outubro e seguintes, sem prejuizo de as entidades pagadoras de rendimentos
poderem , caso

0

pretendam , continuar a utilizar

0

procedimento atual para corrigir

OS

valores declarados, au seja, mediante a substitui9ao da DMR do mes em que os
rend imentos foram pagos.

Com os melhores cumprimentos,

A Subdiretora-Geral

Teresa Gil
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