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20 anos de “austeridade” … ? 

Taxas e escalões





Rendimento coletável <€ 25.000

Casais com

2 filhos

IRS 2019
= ou <

IRS 2010

Pré-Troika





Não residentes

Horas extraordinárias
e rendimentos

dos anos anteriores

Taxa mais baixa
na retenção mensal

Retenção na fonte





Despesas
educação

Despesas
habitação

Interioridade





E-fatura e recibos verdes

Possível inserção manual da 
informação

Deduções





Declaração annual de 
IRS

JUNHO

30

Prazos



Modelo 10

FEVEREIRO

10

Prazos



Famílias



Paraísos 
fiscais

Fundos 
públicos+ 65

Mais valias imobiliárias





Condições

• 2019 ou 2020

• Não residente 3 anos

• Residente antes de 
31/12/2015

• Não estar registado como
RNH

Regimes Ex-Residentes



IRS
€ 27.435,32

IRS 
€ 10.614,23 

Um exemplo:

Estado civil:
Solteiro

84.000,00 €

Regimes Ex-Residentes
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