Seja bem vindo ao site Tabela IRRF! Aqui você pode realizar seus cálculos do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF ou IRF ano a ano, por
meio de um sistema organizado e e caz.

Tabela IRRF 2018
O IRRF, corresponde a um dos impostos que é descontado no salário dos trabalhadores regulares, ou seja, que trabalham
com carteira assinada.
Apesar dele ser um imposto que é cobrado ao contribuinte, a retenção do seu valor é obrigação do empregador. Para
saber mais sobre esse assunto, continue lendo esse post e descubra:
• Quem é obrigado a declarar o IRRF;
• Como fazer o cálculo desse imposto;
• Como recolher o IRRF;
• Quem tem direito a restituição desse imposto.
Con ra!
Base de cálculo mensal em R$

Alíquota %

Parcela a deduzir do imposto em R$

–

–

De 1.903,99 até 2.826,65

7,5

142,80

De 2.826,66 até 3.751,05

15,0

354,80

De 3.751,06 até 4.664,68

22,5

636,13

Acima de 4.664,68

27,5

869,36

Alíquota %

Parcela a deduzir do imposto em R$

–

–

De 1.787,78 até 2.679,29

7,5

134,08

De 2.679,30 até 3.572,43

15,0

335,03

De 3.572,44 até 4.463,81

22,5

602,96

Acima de 4.463,81

27,5

826,15

Até 1.903,98

Para o ano-calendário de 2015, até o mês de março:
Base de cálculo mensal em R$

Até 1.787,77

Quem é obrigado a declarar o IRRF
O IRRF é descontado nos primeiros 10 dias de cada mês subsequente ao pagamento salarial do trabalhador no mês
anterior.
Apesar desse imposto ser descontado dos trabalhadores com carteira assinada, não são apenas estes que podem ter o
Imposto Retido na Fonte. Nesse caso, também podem ter o IR (Imposto de Renda) recolhido na fonte:
• Rendimentos de trabalho não assalariado pagos por pessoa jurídica;
• Ganhos provenientes de negócios realizados entre pessoas jurídicas;
• Alugueis e royalties pagos por pessoa jurídica.
Vale ressaltar que o trabalhador precisa estar atento para identi car quando não há a retenção do Imposto, pois nesse
caso, é preciso que ele mesmo faça o pagamento do valor devido, até mesmo para evitar problemas com o Fisco.

Como calcular o IRRF
Para fazer o cálculo corretamente do IRRF, é preciso saber o valor do INSS que serão descontado.
Geralmente esse desconto apresenta um percentual que pode variar de 8% a 11%. Em todo caso, é sempre bom consultar
a tabela do INSS e conferir qual o valor certo do desconto para poder dar continuidade ao seu cálculo do IRRF 2018.
Uma vez sabendo da quantia a ser descontada para a Previdência, agora você pode dar continuidade ao cálculo do
Imposto Retido na Fonte, que basicamente é efetuado em duas fases. A primeira fase consiste na inclusão da quantidade
de dependentes que o declarante possui.
Nesse caso, se você apresentar um dependente, seja ele um cônjuge, ou então enteado ou lho (até 21 anos ou 24 anos
sendo estudante universitário ou de escola técnica), para cada um deles é descontado o valor de RS189,59 por mês.
Já na segunda fase, a alíquota correspondente deverá ser aplicada sobre o salário base, e do resultado desta aplicação
deverá ser subtraído a parcela que será deduzida. Assim, o valor nal corresponde ao IR pago.
Como recolher o IRRF
Como já foi dito anteriormente, o recolhimento desse imposto de pessoa física, é de inteira responsabilidade dos
empregadores. E as alíquotas que são aplicadas, geralmente apresentam um percentual de 7,5%, podendo chegar até a
27,5% do salário recebido em cada mês.
Diferentemente do INSS, que é calculado tendo por base o valor bruto da remuneração do trabalhador, o cálculo do IRRF
é realizado já considerando o desconto realizado para a Previdência Social.
Restituição do IRRF: Quem tem direito?
Todos sabem que, anualmente, os contribuintes devem fazer a Declaração do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física). E
de acordo com essa declaração, é realizado a regularização de contas entre o Fisco e o Contribuinte.
Sendo assim, as pessoas que tem direito a restituição do IRRF, são aquelas que descontaram o IR a mais ao longo do ano
anterior.
Mas vale lembrar que as pessoas que possuem o direito a receber a restituição do IRRF, precisam car atentas e se
informar a respeito dos pagamentos dessas restituições. Basicamente a Receita Federal realiza o pagamento dessa
restituição em 7 lotes, que são distribuídos entre os meses de Junho e Dezembro.
Nesse caso, o pagamento é creditado na conta bancaria do contribuinte, e caso haja algum erro no preenchimento dos
dados deste junto ao seu banco, o valor retorna para o Banco do Brasil e só poderá ser sacado pessoalmente.
Portanto, estes são os principais detalhes que você deve saber sobre o IRRF. Agora é só car atento a sua folha de
pagamento, para saber se o seu empregador está retendo esse imposto e também nas datas onde o mesmo será
restituído. Ficar regular com o Fisco é a melhor escolha para qualquer trabalhador que não deseja ter problemas desse
porte no futuro. Pense nisso!
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