
AS TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA 2015

I.1. Impacto da Reforma do IRS nas tabelas de retenção na fonte para 2015

Esta reforma do IRS é a reforma mais profunda e abrangente desde a criação deste imposto em 1989, há 25 anos  
atrás. Esta reforma torna o IRS num imposto mais simples e mais adaptado à realidade do Século XXI

Esta reforma coloca, pela primeira vez, as famílias com filhos em primeiro lugar no IRS:

• O novo IRS cria o quociente familiar

• No novo IRS as famílias com filhos de mais baixos rendimentos têm uma redução proporcionalmente  
maior de IRS 

• No novo IRS as famílias monoparentais com filhos são mais protegidas

No novo IRS mais de 1 milhão de famílias com filhos (cerca de um milhão e oitocentos mil sujeitos passivos) 
beneficiam de uma redução do imposto a pagar. 

Nestes termos, as alterações introduzidas nas tabelas de retenção na fonte de IRS para 2015 refletem os efeitos do  
quociente familiar, tendo em consideração as deduções à coleta e despesas relacionadas com os dependentes, que a 
partir de 2015 serão totalmente baseadas no sistema e-fatura. Em resultado desta reforma, a redução da retenção 
na fonte para 2015 tem os seguintes efeitos:

 As famílias com filhos, especialmente as famílias com mais filhos, têm uma redução da 
sua retenção na fonte;

 As famílias com filhos dos primeiros escalões do IRS têm uma redução da retenção na 
fonte proporcionalmente maior face ao das famílias com filhos de rendimentos mais 
elevados; 

 As famílias monoparentais com filhos, que têm uma capacidade financeira menor, têm 
uma redução na retenção na fonte maior do que a redução das famílias com filhos em 
que os dois sujeitos passivos auferem rendimentos;

 120 mil famílias de mais baixos rendimentos deixam de pagar imposto a partir de 
2015, através do aumento do mínimo de existência. 



As novas tabelas de retenção garantem, assim, um reforço da proteção das famílias com filhos e uma distribuição 
mais equitativa das taxas de retenção, através de uma redução mais significativa das taxas nas famílias com mais 
filhos, bem como nas famílias nos primeiros escalões de rendimento. E contribuem para um imposto mais coerente 
e  equitativo,  concretizando  os  objetivos  definidos  pelo  Governo  de  defesa  da  família,  da  simplificação  e  da  
mobilidade social e geográfica. 
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I.2. Impacto da redução das tabelas de retenção na fonte 

I.3. 1º escalão – situações em que as famílias deixam de pagar IRS (mínimo de existência)

Solteiros Casados 2 titulares Pensionista
Sem filhos Sem filhos Sem filhos

8.400,00 €                       8.400,00 €                       8.400,00 €                       
600,00 €                          600,00 €                          600,00 €                          

2014 5,00% 5,00% 1,00%
2015 0,00% 0,00% 0,00%
2014 30,00 €                            30,00 €                            6,00 €                              
2015 -  €                               -  €                               -  €                               
(€) 420,00 €-                          420,00 €-                          84,00 €-                            
(%) -100,00% -100,00% -100,00%

Variação anual da retenção 
na fonte

Rendimento bruto anual
Rendimento bruto mensal

Taxa de retenção

Retenção na fonte mensal

I.4. 1.º escalão

1 Filho 2 Filhos 3 Filhos 1 Filho 2 Filhos 3 Filhos
11.000,00 €       11.000,00 €       11.000,00 €       11.000,00 €       11.000,00 €       11.000,00 €       

785,71 €            785,71 €            785,71 €            785,71 €            785,71 €            785,71 €            
2014 7,50% 6,50% 5,50% 7,50% 5,50% 3,50%
2015 6,60% 4,70% 2,80% 5,90% 2,30% 0,00%
2014 58,00 €             51,00 €              43,00 €             58,00 €             43,00 €             27,00 €             
2015 51,00 €              36,00 €             22,00 €             46,00 €             18,00 €              -  €                 
(€) 98,00 €-             210,00 €-            294,00 €-           168,00 €-            350,00 €-           378,00 €-           
(%) -12,07% -29,41% -48,84% -20,69% -58,14% -100,00%

Variação anual da 
retenção na fonte

Casados 2 titulares Monoparentais

Rendimento bruto anual
Rendimento bruto mensal

Taxa de retenção

Retenção na fonte 
mensal

I.5. 2.º escalão

1 Filho 2 Filhos 3 Filhos 1 Filho 2 Filhos 3 Filhos
16.000,00 €       16.000,00 €       16.000,00 €       16.000,00 €       16.000,00 €       16.000,00 €       
1.142,86 €         1.142,86 €         1.142,86 €         1.142,86 €         1.142,86 €         1.142,86 €         

2014 14,50% 14,50% 12,50% 14,50% 13,50% 11,50%
2015 13,60% 12,70% 9,80% 12,90% 10,30% 6,70%
2014 165,00 €            165,00 €            142,00 €            165,00 €            154,00 €            131,00 €            
2015 155,00 €            145,00 €            112,00 €            147,00 €            117,00 €            76,00 €             
(€) 140,00 €-            280,00 €-           420,00 €-           252,00 €-           518,00 €-            770,00 €-           
(%) -6,06% -12,12% -21,13% -10,91% -24,03% -41,98%

Variação anual da 
retenção na fonte

Casados 2 titulares Monoparentais

Rendimento bruto anual
Rendimento bruto mensal

Taxa de retenção

Retenção na fonte 
mensal

I.6. 3.º escalão

1 Filho 2 Filhos 3 Filhos 1 Filho 2 Filhos 3 Filhos
32.000,00 €       32.000,00 €       32.000,00 €       32.000,00 €       32.000,00 €       32.000,00 €       
2.285,71 €         2.285,71 €         2.285,71 €         2.285,71 €         2.285,71 €         2.285,71 €         

2014 25,50% 25,50% 23,50% 24,50% 24,50% 22,50%
2015 24,70% 23,90% 21,10% 23,50% 22,50% 19,50%
2014 582,00 €           582,00 €           537,00 €           560,00 €           560,00 €           514,00 €            
2015 564,00 €           546,00 €           482,00 €           537,00 €           514,00 €            445,00 €           
(€) 252,00 €-           504,00 €-           770,00 €-           322,00 €-           644,00 €-           966,00 €-           
(%) -3,09% -6,19% -10,24% -4,11% -8,21% -13,42%

Variação anual da 
retenção na fonte

Casados 2 titulares Monoparentais

Rendimento bruto anual
Rendimento bruto mensal

Taxa de retenção

Retenção na fonte 
mensal

I.7. 4.º escalão

1 Filho 2 Filhos 3 Filhos 1 Filho 2 Filhos 3 Filhos
70.000,00 €       70.000,00 €       70.000,00 €       70.000,00 €       70.000,00 €       70.000,00 €       
5.000,00 €         5.000,00 €         5.000,00 €         5.000,00 €         5.000,00 €         5.000,00 €         

2014 33,00% 33,00% 32,00% 33,00% 33,00% 31,00%
2015 32,60% 32,20% 30,80% 32,40% 31,80% 29,20%
2014 1.650,00 €         1.650,00 €         1.600,00 €         1.650,00 €         1.650,00 €         1.550,00 €         
2015 1.630,00 €         1.610,00 €         1.540,00 €         1.620,00 €         1.590,00 €         1.460,00 €         
(€) 280,00 €-           560,00 €-           840,00 €-           420,00 €-           840,00 €-           1.260,00 €-         
(%) -1,21% -2,42% -3,75% -1,82% -3,64% -5,81%

Variação anual da 
retenção na fonte

Casados 2 titulares Monoparentais

Rendimento bruto anual
Rendimento bruto mensal

Taxa de retenção

Retenção na fonte 
mensal

I.8. 5.º escalão

1 Filho 2 Filhos 3 Filhos 1 Filho 2 Filhos 3 Filhos
150.000,00 €     150.000,00 €     150.000,00 €     150.000,00 €     150.000,00 €     150.000,00 €     
10.714,29 €       10.714,29 €       10.714,29 €       10.714,29 €       10.714,29 €       10.714,29 €       

2014 39,50% 39,50% 39,00% 39,50% 39,50% 39,00%
2015 39,30% 39,10% 38,40% 39,10% 38,70% 37,80%
2014 4.232,00 €        4.232,00 €        4.178,00 €         4.232,00 €        4.232,00 €        4.178,00 €         
2015 4.210,00 €         4.189,00 €         4.114,00 €         4.189,00 €         4.146,00 €         4.050,00 €        
(€) 308,00 €-           602,00 €-           896,00 €-           602,00 €-           1.204,00 €-         1.792,00 €-         
(%) -0,52% -1,02% -1,53% -1,02% -2,03% -3,06%

Variação anual da 
retenção na fonte

Casados 2 titulares Monoparentais

Rendimento bruto anual
Rendimento bruto mensal

Taxa de retenção

Retenção na fonte 
mensal
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I.9. Aprovação das tabelas de retenção 

Para além de incorporar o impacto da reforma do IRS, as tabelas de retenção na fonte aprovam ainda as seguintes 
regras específicas de acertos para 2015, à semelhança do que já foi aprovado para 2014: 

(i) Regra geral para os acertos das retenções na fonte

Nas situações em que o  processamento dos salários  ou pensões tenha sido efetuado antes  da 
entrada em vigor das novas tabelas de retenção e o respectivo pagamento ocorra em janeiro de 
2015, já na vigência das novas tabelas, as entidades devedoras ou pagadoras (quer do sector publico,  
quer do sector privado) devem proceder até final de fevereiro de 2015, aos acertos decorrentes da 
aplicação  àqueles  rendimentos  das  novas  tabelas  de  2015.  Em  simultâneo,  aquelas  entidades 
deverão ainda proceder aos acertos respeitantes à retenção na fonte da sobretaxa em sede de IRS 
efetuada em janeiro de 2015;

(ii) Regra especial para os acertos das retenções na fonte dos trabalhadores do sector privado 

Relativamente aos trabalhadores do sector privado, ainda que o processamento dos salários de 
janeiro venha a ocorrer já na vigência das novas tabelas de retenção na fonte, as empresas têm ainda 
a  opção  de  aplicar  provisoriamente  as  tabelas  de  retenção  na  fonte  em  vigor  em  2014  ao 
pagamento dos  salários  de janeiro.  No entanto,  estas  empresas  deverão proceder,  até final  de 
fevereiro de 2015, aos acertos decorrentes da aplicação àqueles rendimentos das novas tabelas de  
2015. Em simultâneo, as empresas deverão ainda proceder aos acertos respeitantes à retenção na 
fonte da sobretaxa em sede de IRS efetuada em janeiro de 2015. 
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