IRS 2018 vs 2019
Impacte da carga ﬁscal
com aumentos de 1,3%
Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2019
IRS

IRS

IRS

Cenário

Rendimento
anual 2018

Rendimento
anual 2019

Rendimento
mensal 2019

2018

2019

Variação carga
ﬁscal (%)

Solteiro

8.820 €

8.934,66 €

638,19 €

0,00 €

0,00 €

0

14.000 €

14.182,00 €

1.013,00 €

1.423,35 €

1.465,21 €

0,16%

28.000 €

28.364,00 €

2.026,00 €

5.605,40 €

5.732,80 €

0,19%

42.000 €

42.546,00 €

3.039,00 €

10.614,32 €

10.832,99 €

0,19%

84.000 €

85.092,00 €

6.078,00 €

27.435,32 €

27.872,67 €

0,09%

140.000 €

141.820,00 €

10.130,00 €

52.297,12 €

53.115,12 €

0,10%

(Sem dependentes)

Nota
Apenas foram consideradas as seguinte deduções à coleta:
- o valor máximo relativo aos encargos gerais familiares.
Considerando que as taxas e escalões de IRS permanecem inalterados de 2018 para 2019, somente
foi efetuada a comparação do caso de sujeitos passivos solteiros. Para o rendimento anual de 2019 foi
considerada uma atualização de 1,3% do salário anual.
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