
IRRF 
TABELA DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE INCIDENTE SOBRE 

RENDIMENTOS DO TRABALHO E OUTROS 
TABELA PROGRESSIVA MENSAL 

Base de Cálculo – Mensal em R$ Alíquota 
% 

Parcela a deduzir 
R$ DE ATÉ 

 1.903,98 - Isento 

1.903,99 2.826,65 7,5 142,80 

3.826,66 3.751,05 15,0 354,80 

3.751,06 4.644,68 22.5 636,13 

Acima de 4.644,69 27,5 869,36 

NOTA:  
Para determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do Imposto de Renda na Fonte poderão ser deduzidas: 

a) A quantia equivalente a R$ 189,59 por dependente; 
b) As importâncias efetivamente pagas a título de pensões alimentícias, em cumprimento de acordo, ou decisão 
judicial, inclusive provisionais; 
c) O valor da contribuição paga, no mês, para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 
d) As contribuições para as entidades de previdência provada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido mdo 
contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social, no caso de 
trabalho com vínculo empregatício ou de administradores. 

 

O reajuste também se reflete na cobrança da contribuição dos trabalhadores para o  INSS. Para 

empregados com carteira assinada, domésticos e trabalhadores avulsos, a tabela de recolhimento 

passa a ser: 

 

INSS 
Salário de Contribuição – R$ Alíquota - % Parcela a deduzir – R$ 

Até 1.100,00 7,50 - 

1.100,01 2.203,48 9,00 16,50 

2.203,49 3.305,22 12,00 82,60 

3.305,23 6.433,57 14,00 148,71 

 
Vale lembrar que com a reforma da previdência, essas taxas passaram a ser progressivas, ou seja, 

cobradas apenas sobre a parcela do salário que se enquadrar em cada faixa, o que faz com que o 

percentual de fato descontado do total dos ganhos (a alíquota efetiva) seja menor. 

Por exemplo: um trabalhador que ganha R$ 1.500 mil pagará 7,5% sobre R$ 1.100 (R$ 82,50), mais 9% 

sobre os R$ 400 que excedem esse valor (R$ 36), totalizando R$ 118,50 de contribuição. 

 

Salário-Mínimo 1.100,00 

Base p/adicional de insalubridade 1.100,00 

Teto máximo de contribuição 6.433,57 

 

SALÁRIO FAMÍLIA 
1.503,25 51,27 

 

https://www.contabeis.com.br/previdencia/inss/
https://www.contabeis.com.br/previdencia/reforma_da_previdencia/

