
               

 

 

ACHOIMRE AR BHUISÉAD 
2019 
 
 
Is iad seo a leanas sonraí Ráiteas an Bhuiséid a thug an 
tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 
ar an 9 Deireadh Fómhair 2018.  
 
Cáin Ioncaim 

 
Tá na hathruithe sna creidmheasanna cánach agus bandaí 
cánach i gcló trom. 
 
 
Creidmheasanna Cánach 
 

Creidmheas Cánach 2018 € 2019 € 

Duine Singil 1,650 1,650 

Pósta nó i bPáirtnéireacht 
Shibhialta 

3,300 3,300 

Creidmheas Cánach Fostaí 1,650 1,650 

Creidmheas Cánach Uasta 
d’Ioncam Tuillte 

1,150 1,350 

Baintreach nó Páirtnéir Sibhialta 
Marthanach (gan leanbh 
cáilitheach) 

2,190 2,190 

Creidmheas Cánach Cúramóra 
Linbh do Dhuine Singil 

1,650 1,650 

Creidmheas Cánach Uasta Linbh 
Éagumasaithe  

3,300 3,300 

Creidmheas Cánach na nDall: 
Duine Singil 
Pósta nó i bPáirtnéireacht 
Shibhialta – Céile nó Páirtnéir 
Sibhialta amháin Dall 
Pósta nó i bPáirtnéireacht 
Shibhialta – An bheirt chéile nó an 
bheirt Pháirtnéirí Sibhialta Dall 

 
1,650 
 
 
1,650 
 
 
3,300 

 
1,650 
 
 
1,650 
 
 
3,300 

Tuismitheoir ar Baintreach é/í:  
   Céile nó páirtnéir sibhialta éagtha 
in 2018 
   Céile nó páirtnéir sibhialta éagtha 
in 2017 
   Céile nó páirtnéir sibhialta éagtha 
in 2016 
   Céile nó páirtnéir sibhialta éagtha 
in 2015 
   Céile nó páirtnéir sibhialta éagtha 
in 2014 
   Céile nó páirtnéir sibhialta éagtha 
in 2013 

 
 
3,600 
 
3,150 
 
2,700 
 
2,250 
 
1,800 
 
- 

 
 
3,600 
 
3,150 
 
2,700 
 
2,250 
 
1,800 
 
- 

Creidmheas Cánach Aoise: 
Duine Singil nó Baintreach nó 

Páirtnéir Sibhialta Marthanach 
Pósta nó i bPáirtnéireacht 
Shibhialta 

 
 

245 
 
490 

 
 

245 
 
490 

Gaol Cleithiúnach 70 70 

Creidmheas Cánach do Chúramóirí 
Baile 

 
1,200 

 
1,500 

 
 
Rátaí Cánach agus Bandaí Cánach 
 

Cúinsí Pearsanta 2018 € 2019 € 

Duine Singil nó 
Baintreach nó Páirtnéir 
Sibhialta Marthanach, 
gan leanbh cáilitheach 

34,550 @ 20% 
An tIarmhéid @ 
40% 

35,300 @ 20% 
An tIarmhéid @ 
40% 

Duine Singil nó 
Baintreach nó Páirtnéir 
Sibhialta Marthanach, 
incháilithe le haghaidh  
Creidmheas Cánach 
Cúramóra Linbh do 
Dhuine Singil 

38,550 @ 20% 
An tIarmhéid @ 
40% 

39,300 @ 20% 
An tIarmhéid @ 
40% 

Pósta nó i 

bPáirtnéireacht 
Shibhialta, Ioncam ag 
Céile amháin nó Páirtnéir 
Sibhialta amháin 

43,550 @ 20% 
An tIarmhéid @ 
40% 

44,300 @ 20% 
An tIarmhéid @ 
40% 

Pósta nó i 
bPáirtnéireacht 
Shibhialta, Ioncam ag 
Céile amháin nó Páirtnéir 
Sibhialta amháin 

43,550 @ 20% 
le huasmhéadú 
25,550. 
An tIarmhéid @ 
40% 

44,300 @ 20% 
le huasmhéadú 
26,300. 
An tIarmhéid @ 
40% 

 
 
Teorainneacha Díolúine 
 
Níor athraíodh na teorainneacha díolúine do dhaoine 65 
bliain d’aois nó níos sine: 
 

Cúinsí Pearsanta 2018 € 2019 € 

Duine Singil nó Baintreach 
nó Páirtnéir Sibhialta 
Marthanach, 65 bliain d’aois 
nó níos sine 

18,000 18,000 

Pósta nó i bPáirtnéireacht 
Shibhialta, 65 bliain d’aois 
nó níos sine 

36,000 36,000 

 
Méadaítear na teorainneacha díolúine thuas €575 do gach 
duine de na chéad bheirt leanaí cleithiúnacha agus €830 
don tríú leanbh agus gach leanbh eile ina dhiaidh sin. 
 
Féadfaidh sé go bhfuil Faoiseamh Imeallach i gceist, faoi 
réir teorainn ioncaim dhá uair theorann na díolúine 
ábhartha. 
 

 

An Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) 
 
Tá na hathruithe san MSU i gcló trom. 
 
Rátaí Caighdeánacha MSU 
 

Tairseacha MSU 

2018 Ráta 2019 Ráta 

Ioncam suas le 
€12,012.00 

0.5% 
Ioncam suas le 
€12,012.00 

0.5% 

Ioncam ó 
€12,012.01 go 
€19,372.00 

2% 
Ioncam ó 
€12,012.01 go 
€19,874.00 

2% 

Ioncam ó 
€19,372.01 go 
€70,044.00 

4.75% 
Ioncam ó 
€19,874.01 go 
€70,044.00 

4.5% 

Ioncam os cionn 
€70,044.00 

8% 
Ioncam os cionn 
€70,044.00 

8% 

 

 

Rátaí Laghdaithe MSU 
 

Tairseacha MSU 

Daoine aonair 70 bliain d’aois nó níos sine arb ionann a n-
ioncam comhiomlán don bhliain agus €60,000 nó níos lú. 
 
Daoine aonair (faoi 70 bliain d'aois) a bhfuil cárta sláinte 
iomlán acu arb ionann a n-ioncam comhiomlán don bhliain 
agus €60,000 nó níos lú. 



               

 

 

2018 Ráta 2019 Ráta 

Ioncam suas le 
€12,012.00 

0.5% 
Ioncam suas le 
€12,012.00 

0.5% 

Ioncam os cionn 
€12,012.00 

2% 
Ioncam os cionn 
€12,012.00 

2% 

 
Nóta 1. Ní áirítear in ioncam ‘comhliomlán’ chun críocha 
MSU aon íocaíochtaí ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus 
Coimirce Sóisialaí (RGFCS). 
 
Nóta 2. Ní mheastar cárta ‘Dochtúir Ginearálta amháin’ a 
bheith ina chárta sláinte iomlán chun críocha MSU. 
 
Catagóirí Díolmhaithe 
Tá an méid seo a leanas gan athrú: 
 

2018 2019 

Nuair nach mó ioncam duine 
aonair ná €13,000 in aon 
bhliain amháin 

Nuair nach mó ioncam 
duine aonair ná €13,000 in 
aon bhliain amháin 

Gach íocaíocht ón RGFCS Gach íocaíocht ón RGFCS 

Ioncam faoi réir CCÚT cheana 
féin 

Ioncam faoi réir CCÚT 
cheana féin 

 
Formhuirear 3% (ioncam neamh-ÍMAT) 
Níor tháinig athrú ar an bhformhuirear 3% a ghearrtar ar 
dhaoine aonair a bhfuil ioncam neamh-ÍMAT níos mó ná 
€100,000 acu in aon bhliain amháin. 
 
 
Faoiseamh i leith Ús ar Mhorgáiste 
 
In-asbhainteacht úis morgáiste do thiarnaí talún 
Ó 1 Eanáir 2019, beidh tiarnaí talún maoine cónaithe in 
ann 100% dá n-ús morgáiste a asbhaint óna n-ioncam 
cíosa. Gan an t-athrú seo, an asbhaint cheadaithe a 
bheadh ann ná 90% den ús morgáiste in 2019 agus 95% 
den ús morgáiste in 2020. 
 
 
Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) 
 
Tairseacha saor ó cháin 
Méadaítear an tairseach saor ó cháin do Ghrúpa A CFC 
mar seo a leanas: 
 

Tairseach Leibhéal 
Reatha 

Reatha 
Nua 

A Tá feidhm aige seo sa chás 
gur leanbh é an tairbhí 
(lena n-áirítear leanbh 
uchtaithe, leas-leanbh 
agus i gcúinsí áirithe, 
leanbh altrama) nó nuair is 
leanbh mionaoiseach de 
chuid leanbh éagtha de 
chuid an diúscróra é an 
tairbhí. Tagann 
tuismitheoirí faoin 
tairseach seo sa chás go 
bhfaigheann siad le 
oidhreacht leas iomlán ó 
leanbh. 

€310,000 €320,000 

B Tá feidhm aige seo sa chás 
gur deartháir, deirfiúr, nia, 
neacht nó dírshinsir nó 
dírshliocht an diúscróra é 

€32,500 Gan athrú 

an tairbhí. 

C Tá feidhm aige seo i ngach 
cás eile. 

€16,250 Gan athrú 

 
Tá feidhm ag an tairseach nua saor ó cháin do Ghrúpa A 
do bhronntanais agus oidhreachtaí arna nglacadh an 10 
Deireadh Fómhair 2018 nó dá éis. 
 
 
Cáin Chorparáide (CC) 
 
Faoiseamh Scannáin 
Faoin scéim seo, foráiltear d’fhaoiseamh i bhfoirm 
creidmheas CC a bhaineann le costas táirgeacht scannán 
áirithe. Bhí an creidmheas dlite le dul in éag ag deireadh 
2020 agus cuirfear síneadh leis anois go dtí 2024.  
 
Tá ardú nua, gearrthréimhseach, réigiúnach ag tosú ag 
5% á thabhairt isteach le haghaidh léiriúcháin a dhéantar i 
limistéir ainmnithe faoi threoirlínte réigiúnacha um 
chúnamh Stáit. Tá sé seo faoi réir ceadú cúnaimh Stáit 
agus déanfar é a laghdú de réir a chéile thar ceithre 
bliana. 
 
Liúntais chaipitiúla le haghaidh áiseanna aclaíochta 
agus cúraim leanaí arna gcur ar fáil ag fostóirí 
Tá liúntais bhrostaithe chaipitiúla á gcur ar fáil do 
chaiteachas caipitiúil a thabhaítear ar threalamh agus ar 

fhoirgnimh a úsáidtear chun críocha áiseanna aclaíochta 
agus cúraim leanaí a chur ar fáil d’fhostaithe.  
 
Tá an scéim ar fáil do gach fostóir sa Stát a chuireann 
seirbhísí agus áiseanna den chineál seo ar fáil d’fhostaithe 
dá n-úsáid eisiach amháin. Beidh feidhm ag an bhforáil 
seo ó 1 Eanáir 2019. 
 
Liúntais chaipitiúla d’fheithiclí gástiomáinte agus 
trealamh athbhreoslaithe  
Tá liúntais bhrostaithe chaipitiúla á gcur ar fáil do 
chaiteachas caipitiúil a thabhaítear ag daoine a úsáideann 
feithiclí gástiomáinte agus trealamh athbhreoslaithe chun 
críocha a ngnó.  
 
Faoiseamh Trí Bliana do Ghnólachtaí Nua-
Thionscanta 
Leis an mbeart seo, foráiltear d’fhaoiseamh ó CC ar 
ioncam trádála (agus ar ghnóthachain chaipitiúla áirithe) 
do ghnólachtaí nua nua-thionscanta sa chéad trí bliana 
trádála. Bhí an faoiseamh seo dlite le dul in éag ag 
deireadh 2018 agus tá síneadh á chur leis do ghnólachtaí 
a chuireann tús le gnó cáilitheach le linn na chéad trí 
bliana eile.  
 
 
CC agus Cáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC) 
 
An Treoir in aghaidh Seachaint Cánach (TSC) 
Mar chuid de ghealltanas na hÉireann don TSC a 
fheidhmiú, déanfar foráil sa Bhille Airgeadais nua do 
chóras nua cánach scoir comhlíontach le TSC agus do 
Rialacha um Chuideachtaí Rialaithe go hEachtrach (CRE). 
 
Cáin Scoir 
Faoin gcóras cánach scoir comhlíontach le TSC, gearrfar 
cáin ar ghnóthachain chaipitiúla neamhréadaithe sa chás 



               

 

 

go n-aistríonn cuideachtaí sócmhainní go heischósta sa 
chás is go bhfágann siad scóip cháin na hÉireann.  
 
Beidh ráta 12.5% ar an muirear cánach scoir, agus 
tiocfaidh sé i bhfeidhm an 10 Deireadh Fómhair 2018.  
 
Rialacha CRE 
Beart frith-mhí-úsáide is ea na rialacha CRE, agus dearadh 
iad chun cosc a chur ar bhrabús a atreorú chuig eintitis 
eischósta (na cuideachtaí CRE) i ndlínsí íseal-chánach nó 
gan cháin. Riachtanas den TSC is ea na rialacha agus 
tiocfaidh siad i bhfeidhm le haghaidh tréimhsí 
cuntasaíochta cuideachtaí rialaithe a thosaíonn ar 1 Eanáir 
2019 nó dá éis. 
 
 
Clár Rannpháirtíochta um Príomhfhostaithe (CRPF) 
 

Tugadh an CRPF isteach le haghaidh fostaithe Fiontair 
Bheaga agus Mheánmhéide neamhluaite le héifeacht ó 1 
Eanáir 2018. 
 

Leasaíodh luach na scair-roghanna a fhéadtar a dheonú do 
dhaoine aonair cáilitheacha faoi théarmaí na scéime CRPF. 
Féadtar roghanna oiread agus €300,000 a dhámhachtain 
thar shaolré na scéime (seachas €250,000 thar thréimhse 
trí bliana).  
 
Féadann fostaí anois luach comhionann roghanna CRPF le 
tuarastal a fháil (faoi réir teorainneacha foriomlána). 
Roimhe seo, bhí uasteorainn 50% den tuarastal ar luach 
na roghanna a d’fhéadfaí a dheonú. Tá uasluach na 
roghanna a fhéadtar a dheonú in aon bhliain amháin fós 
ag €100,000.  
 

 

Cáin Bhreisluacha (CBL) 
 

Gníomhaíochtaí turasóireachta 
Méadófar an ráta CBL ar ghníomhaíochtaí turasóireachta 
(seirbhísí agus earraí) ó 9% go 13.5% ó 1 Eanáir 2019.  
 
Nuachtáin agus áiseanna spóirt 
Beidh an ráta CBL ar nuachtáin agus áiseanna spóirt fós 
ag 9%.  
 
Foilseacháin a sholáthraítear go leictreonach 
Tá an ráta CBL ar ríomhleabhair agus nuachtáin a 
sholáthraítear go leictreonach á laghdú ó 23% go 9% ó 1 
Eanáir 2019.  
 

 

Agra-Chánachas 
 
Meánú Ioncaim 
Tá síneadh á chur leis an gcóras meánaithe ioncaim 
d’fheirmeoirí, nó do chéile nó páirtnéirí sibhialta feirmeoirí, 
gnó nó gairm a dhéanamh, nó ar stiúrthóirí iad ar 
chuideachta a dhéanann gnó nó gairm.  
 
Faoiseamh i leith Stoc Feirmeora 
Tá síneadh trí bliana go 31 Nollaig 2021 á chur le 
faoiseamh i leith stoc feirmeora. Folaíonn sé seo: 

▪ an faoiseamh ginearálta stoic 25% 

▪ an faoiseamh stoic 50% do chomhaltaí 
Comhpháirtíochtaí Cláraithe Feirme 

▪ Stoc faoisimh 100% d’Fheirmeoirí Óga Oilte 
áirithe. 

 
 

 

Cáin Cláraithe Feithiclí (CCF) 
 
Formhuirear Díosail 
Tá feidhm ag formhuirear CCF 1% le feithiclí paisinéara 
d’innill díosail a chláraítear ó 1 Eanáir 2019.  
 

Faoiseamh d’fheithiclí hibrideacha agus d’fheithiclí 
hibrideacha inluchtaithe  
Tá síneadh bliana eile á chur leis an bhfaoiseamh seo go 
dtí 31 Nollaig 2019. 
 

 

Mál 
 

Cáin ar Tháirgí Tobac (CTT) 
Tá na rátaí CTT á mhéadú le héifeacht ó 10 Deireadh 
Fómhair 2018. Is éard atá sa mhéadú ná 50 cent, CBL san 
áireamh, ar phaicéad 20 toitín sa chatagóir praghais is mó 
éilimh, agus méaduithe pro rata ar tháirgí eile tobac.  
 
Tá 25 cent eile agus CBL san áireamh ann á chur le 
praghas paicéad 30g tobac féin-rollála. 
Tá an Dleacht Mháil Íosta ar thoitíní á hardú go €376.82 in 
aghaidh an 1,000 toitín. Ciallaíonn sé go mbeidh gach 
paca 20 toitín a dhíoltar ag €11.00 nó faoi, faoi réir 
Dleacht Mháil de €7.54. 
 
Dleacht Ghealltóireachta 
Méadófar ó 1% go 2% an Dleacht Ghealltóireachta ar 
gheallghlacadóirí, idir gheallghlacadóirí traidisiúnta agus 
chian-gheallghlacadóirí, ar an tsuim a chuireann 
custaiméirí geall sa Stát ó 1 Eanáir 2019.  
 
Dleacht Idirghabhálaí Gealltóireachta 
Méadófar ó 15% go 25% ó 1 Eanáir 2019 an Dleacht 
Idirghabhálaí Gealltóireachta ar an gcoimisiún a 
shaothraíonn idirghabhálaithe gealltóireachta ó gheallta a 
chuireann custaiméirí sa Stát.   
 
Cáin ar Dheochanna Siúcra-Mhilsithe (CDSM)  
Níl aon athruithe sna rátaí CDSM. 
  
Cáin ar Tháirgí Alcóil (CTA) 
Níl aon athruithe sna rátaí CTA.  
 
Fuinneamh 
Níl aon athruithe sna rátaí seo a leanas: 

▪ Cáin Ola Mianraí (COM) 
▪ Cáin Carbóin Gáis Nádúrtha (CCGN) 
▪ Cáin Carbóin Breosla Sholadaigh (CCBS) 
▪ Cáin ar Leictreachas. 

 

 
Dleacht Stampa 
 
Cuirfear síneadh trí bliana eile leis an díolúine ó dhleacht 
stampa ar aistrithe talún chuig feirmeoirí óga oilte. Beidh 

feidhm aige seo do thíolacais nó aistrithe a fheidhmítear ar 
31 Nollaig 2021 nó roimhe.  
 

 

Sochar Comhchineála 
 

Díolúintí – Cairr agus Veaineanna Leictreacha 
Tá síneadh go 31 Nollaig 2021 á chur leis an díolúine ó 
shochar comhchineála do chairr agus veaineanna 
leictreacha arna soláthar ag fostóirí. Ó 1 Eanáir 2019, 
gearrfar uasteorainn €50,000 ar mhargadhluach bunaidh 
(MLB) an chairr nó an veain atá díolmhaithe ó shochar 
comhchineáil. Beidh gach suim margadhluach bunaidh os 
cionn €50,000 incháinithe ar an ngnáthbhealach. 



               

 

 

 
Tá an díolúine teoranta do chairr nó veaineanna a 
bhfaigheann a gcumhacht ghluaiseachta ón leictreachas 
amháin (is é sin níl aon díolúine ar fáil i dtaca le cairr ná 
veaineanna hibrideacha). 
 

 
 

Séanadh Dlíthiúil 
Tá sé i gceist ag an mbileog seo cur síos a dhéanamh ar 
an ábhar i dtéarmaí ginearálta. Ar an gcaoi sin, ní 
dhéantar gach ábhar a chur san áireamh ann a fhéadtar 
teacht aníos i dtaca leis an ábhar. Ní mhaítear gur 

léirmhíniú dlíthiúil é ar na forálacha reachtacha, agus dá 
réir, ní fhéadtar aon fhreagracht a ghlacadh as aon 
dliteanas a bhaineann dó nó aon chaillteanas a 
thabhaítear mar thoradh ar bhraith ar an ábhar a 
fhoilsítear ann. 
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