
 
TABELA DE CALCULO DO IMPOSTO COMPLEMENTAR  

ADOTADO NOVO SISTEMA PARA FACILITAR OS CONTRIBUINTES DO IMPOSTO DE RENDA 
ENCARGOS DE FAMILIA  

Em virtude das dificuldades para o cálculo do imposto complementar progressivo, a que estão 
sujeitos, na forma do art. 26 do Regulamento, os contribuintes do imposto de renda, foi adotada 
nova tabela, com as alterações introduzidas pela lei 1.474, de 26-11-51, acrescentando-lhe à direita 
a "parcela a subtrair" para cada porção de renda.  

  

É a seguinte a tabela:  

  

    

Porção de renda  Taxa  Parcela a subtrair  

  

Até  Cr$ 30.000,00 .... .... .......     ...  Isento  

Entre  Cr$ 30.000,00 e Cr$ 60.000,00  3%  900,00  

Entre  Cr$ 60.000,00 e Cr$ 90.000,00  5%  2.100,00  

Entre  Cr$ 90.000,00 e Cr$ 120.000,00  7%  3.900,00  

Entre  Cr$ 120.000,00 e Cr$ 150.000,00  9%  6.300,00  

Entre  Cr$ 150.000,00 e Cr$ 200.000,00  12%  10.800,00  

Entre  Cr$ 200.000,00 e Cr$ 300.000,00  15%  16.800,00  

Entre  Cr$ 300.000,00 e Cr$ 400.000,00  18%  25.800,00  

Entre  Cr$ 400.000,00 e Cr$ 500.000,00  21%  37.800,00  

Entre  Cr$ 500.000,00 e Cr$ 600.000,00  24%  37.800,00  

Entre  Cr$ 600.000,00 e Cr$ 700.000,00  27%  52.800,00  

Entre  Cr$ 700.000,00 e Cr$ 1.000.000,00  30%  91.800,00  

Entre  Cr$ 1.000.000,00 e Cr$ 2.000.000,00  35%  141.800,00  

Entre  Cr$ 2.000.000,00 e Cr$ 3.000.000,00  40%  241.800,00  



Acima de Cr$ 3.000.000,00  ...................... 50% 541.800,00  

  

VANTAGENS DA "PARCELA A SUBTRAIR"  

Sem a parcela citada, o cálculo exigiria várias operações, conforme a seguinte demonstração:  

Suponhamos que determinado contribuinte apure como renda líquida, na sua declaração de 
rendimentos, a quantia de Cr$ 195.000,00; para determinar o imposto complementar a que 
deveria sujeitar-se, de acordo com a tabela, teria ele que praticar as seguintes operações:  

 pela porção de renda até   Cr$ 30.000,00  ............. Isento  

 pela porção de renda até entre  Cr$ 30.000,00 e 60.000,00  3% = 900,00  

 pela porção de renda até entre  Cr$ 60.000,00 e 90.000,00  5% = 1.500,00  

 pela porção de renda até entre  Cr$ 90.000,00 e 120.000,00  7% = 2.100,00  

 pela porção de renda até entre  Cr$ 120.000,00 e 150.000,00  9% = 2.700,00  

 pela porção de renda até entre  Cr$ 150.000,00 e 185.000,00  12% = 4.200,00  

  

Total do imposto .... Cr$ 11.400,00  

Aplicando-se entretanto a "parcela a subtrair" que nós acrescentamos à tabela, à direita da 
mesma, o cálculo tornarse-á mais fácil, pois ficará reduzido o número de operações.  

Com efeito, para o exemplo acima, o contribuinte apenas terá que consultar a tabela para verificar 
aqui a porcentagem a que alcança sua renda-líquida, bem como qual a quantia a deduzir. Feito 
isso, bastar-lhe-á somente realizar o seguinte cálculo:  

  

Renda liquida X Taxa

 100  

  -  parcela a subtrair  = imposto  

ou seja, no caso prático que configuramos:  

185.000,00 x 12

 100  

 - 10.800,00 = 11.400,00 (imposto)  

ENCARGOS DE FAMILIA  

As deduções relativas aos encargos de família são as seguintes:  

Esposa, Cr$ 30.000,00; filho menor ou inválido, Cr$ 15.000,00; filha solteira ou viúva, sem arrimo, 
Cr$ 15.000,00; menores de 24, embora maiores de 21 anos, cursando estabelecimento de ensino 
superior - (juntar comprovante), Cr$ 15.000,00; criança pobre que o contribuinte crie ou eduque 
(juntar comprovante), Cr$ 6.000,00; alimentos prestados a ascendentes e a irmão e irmã, por 
incapacidade de trabalho (juntar comprovante), Cr$ 10.000,00.  


