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2019-01-24 - Atualização Taxas IRS 2019

Atualização das Taxas de IRS para 2019
Foram já publicadas as taxas de IRS para o Ano de 2019 e atualizado o calculo das Horas
Extras.

A WINCODE atualizou as taxas de IRS para 2019, no portal de suporte, os
utilizadores dos programas Wincode WHumanos - Recursos Humanos, podem
já executar a atualização, o programa executa automaticamente essa atualização.
Para atualizar no programa deve entrar na opção de manutenção da tabela de IRS e
execução a opção de atualização das taxas, conforme o manual que também se
encontra em anexo neste documento.
Taxas IRS :
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/
Neste inicio de ano foram algumas as atualizações efetuados no módulo de salários
do programa WHumanos, assim:
Foram atualizadas as taxas de IRS para o ano de 2019
Foram atualizados os feriados nacionais para 2019.
Atualizado o valor do Salário Minimo Nacional para 600,00€.
Alterado o calculo dos recibos de vencimento, alteração do valor para obtenção
da taxa, para incidência de IRS.
Breve descrição da alteração:
A Lei do Orçamento de Estado para 2019 – Lei n.º 71/2018, de 31 de Dezembro,
define que a remuneração relativa a trabalho suplementar, não pode, para
cálculo da taxa IRS do imposto a reter, ser adicionados às remunerações do mes em
que é pago ou colocado à disposição. Ou seja, o valor das remunerações relativas
ás horas extras não são somadas ao valor para obtenção da taxa de IRS no mês,
Página 1 / 2

(c) 2022 Wincode <web@wincode.pt> | 2022-08-19 13:04
URL: https://faqs.wincode.pt/index.php?action=faq&cat=52&id=27&artlang=pt

Documentos e Informação
embora seja aplicada a respetiva taxa que foi apurada, exemplo: Vencimento Base
1.000€ + Prémio 500€ + Horas Extras 300€
Resulta: Montante para obtenção de taxa a aplicar no recibo - 1.500€, valor de
incidencia do recibo - 1.800€.

Deve configurar os codigos de "Abonos e Descontos" relativos a horas como se
indica na imgame:

Atualização Salário Mininimo Nacional

Foram ainda atualizados os valores de salário minimo que passa de 580€ para
600.00€.
Clique aqui para efetuar a atualização destes valores na aplicação WHUMANOS.

Para efetuar a atualização da taxa e sobretaxa de IRS siga os seguintes passos:

1. Abra a aplicação e clique em Administração > Taxa de IRS e de seguida
"Importar da Web".

2. Para terminar clique em Administração > Empresa -> Feriados e de seguida
"Importar da Web".

3. Informação trabalhada nas folhas de ponto e nas recolhas de horas nos
recibos.
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