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Achoimre ar Bhearta Bhuiséad 2019 – Athruithe Beartais
Beartas Cánachais a thabharfar isteach in 2019
Toradh/Costas
2019

Toradh/Costas
Bliain Iomlán

-€105m

-€123m

Méadú €750 ar an mbanda ráta caighdeánach cánach ioncaim do
gach saothraí ó €34,550 go €35,300 do phearsana aonair singil
agus ó €43,550 go €44,300 do lánúin phósta ina bhfuil saothraí
amháin.

-€138m

-€161m

Méadú ó €1,200 go €1,500 ar an gCreidmheas Cánach Cúramóra
Baile.

-€21m

-€24m

Méadú ó €1,150 go €1,350 ar an gCreidmheas Ioncaim Tuillte.

-€27m

-€48m

+ €59.4m

+ €59.4m

An Beart

An Muirear Sóisialta Uilíoch
Beidh feidhm ag na hathruithe seo a leanas maidir le MSU ón 1
Eanáir 2019.
 Méadú €502 ar an mbuaicbhanda go dtí €19,372
 Laghdú ar an ráta 4.75% go dtí 4.5%
Costas iomlán na mbeart MSU
Cinnteofar leis an méadú 2% ar an mbuaicbhanda go bhfanfaidh
oibrí fásta lánaimseartha a bhainfidh tairbhe ón méadú ar an
íosráta pá san uair ó €9.55 go €9.80 lasmuigh de na hárdrátaí
MSU.
Cinnteofar leis an laghdú ar an tríú ráta MSU go laghdófar an ráta
cánach imeallach ar ioncaim suas go dtí €70,044 ó 48.75% go
48.5%.
Rátaí & Bandaí MSU ón 1 Eanáir 2019:
Beidh ioncaim €13,000 díolmhaithe. Thairis sin:
 €0 – €12,012 @ 0.5%
 €12,012 – €19,874 @ 2%
 €19,874 – €70,044 @ 4.5%
 €70,044+ @ 8%
 Ioncam ó fhéinfhostaíocht sa bhreis ar €100,000:
formhuirear 3%

Cáin Ioncaim

Dleachtanna Máil
Méadófar an dleacht mháil ar phaicéad 20 toitín 50 cent (CBL san
áireamh) mar aon le méadú pro-rata ar na táirgí tobac eile; agus
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beidh 25c breise ar thobac lena rolladh. Beidh éifeacht leo seo ó
mheán oíche an 9 Deireadh Fómhair 2018.
Dleacht Mháil Íosta
Méadófar an Dleacht Mháil Íosta ar tháirgí tobac ionas go
ndéanfar an mál céanna a chur i bhfeidhm maidir le gach toitín a
dhíolfar faoi bhun €11 agus a chuirtear i bhfeidhm maidir le
toitíní a dhíolfar ar €11. Beidh éifeacht leis sin freisin ó mheán
oíche an 9 Deireadh Fómhair 2018.

+ €2.4m

+ €2.4m

+€39.5

+€51.6

+€25m

+€25m

-€16m

-€16m

-€3m

-€3m

-€10m

-€18m

Dleacht Ghealltóireachta
Bainfear toradh breise as méadú ar an dleacht ghealltóireachta
ar gheallta a chuirfidh custaiméirí sa Stát:


ó 1% go 2% i gcás gach geallghlacadóra agus



ó 15% go 25% ar an gcoimisiún a thuilleann
idirghábhalaithe gealltóireachta

Cáin Chláraithe Feithiclí
Formhuirear Díosail
Tabharfar isteach formhuirear um Cháin Chláraithe Feithiclí 1% i
leith feithiclí paisinéara ina bhfuil inneall díosail a chlárófar sa
Stát ón 1 Eanáir 2019.
Faoiseamh CCF á shíneadh chuig feithiclí hibrideacha agus
feithiclí hibrideacha inluchtaithe
Déanfar an faoiseamh CCF atá ar fáil do ghnáthfheithiclí
hibrideacha agus d’fheithiclí hibrideacha inluchtaithe a shíneadh
ar feadh tréimhse bliana go dtí deireadh na bliana 2019.
Síneadh leis an ráta 0% Sochair Chomhchineáil i leith feithiclí
leictreacha
Tá síneadh le cur leis an ráta 0% sochair chomhchineáil i leith
feithiclí leictreacha ar feadh tréimhse 3 bliana; beidh teorainn
€50,000 ar Mhargadhluach Bunaidh na feithicle.

Cáin Ioncaim Eile
Luathófar an méadú ar an méid úis a íocfar i leith iasachtaí a
úsáidfear chun maoin chónaithe a cheannach, a fheabhsú nó a
dheisiú agus a fhéadfaidh tiarnaí talún a asbhaint go 100% ón 1
Eanáir 2019.
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Clár Rannpháirtíochta d’Fhostaithe Ríthábhachtacha
(KEEP)
Dreasacht luach saothair scair-bhunaithe chun a éascú
d’Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide nach bhfuil luachan
poiblí acu fostaithe ríthábhachtacha a mhealladh. Beidh
gnóchain a gheobhaidh fostaithe ar fheidhmiú na scairroghanna KEEP faoi dhliteanas Cánach Gnóchan Caipitiúil ar
dhiúscairt na scaireanna in ionad an dliteanais atá ann faoi
láthair maidir le cáin ioncaim, MSU agus ÁSPC ar fheidhmiú.
Beidh an dreasacht seo ar fáil le haghaidh scair-roghanna
cáilitheacha idir an 1 Eanáir 2018 agus 31 Nollaig 2023.

€0m

-€10m

-€1m

-€2.5m

-€8m

-€8m

Tá trí bheart ar leith i gceist:




méadú ar an teorainn le margadhluach bliantúil
uasta na scaireanna a fhéadfar a dhámhadh go dtí
méid is ionann le méid an tuarastail (méadú ó 50%);
teorainn saolré a chur in ionad na teorann trí bliana;
agus
méid na scair-roghanna a fhéadfar a dhámhadh
faoin scéim a mhéadú ó €250,000 go €300,000.

CÁNACHAS TALMHAÍOCHTA
Meánú Ioncaim (srianta a bhaint a bhaineann le feirmeoirí
ag a bhfuil ioncam eisfheirme)
Ceadaítear le meánú ioncaim d’fheirmeoirí cáilithe a nioncam inchánach a ríomh mar mheánmhéid an ioncaim sa
bhliain reatha agus sna ceithre bliana roimhe sin, ar bhonn
rollach, trínar féidir dá bhrí sin a ndliteanas cánach a
scaradh thar thimthriall 5 bliana.
Stocfhaoiseamh (síneadh 3 bliana go dtí deireadh 2021)
Is faoiseamh fadbhunaithe i leith cáin feirmeoireachta an
stocfhaoiseamh lena spreagtar infheistíocht chun cáilíocht
stoic, agus aschur dá bhrí sin, a fheabhsú. Tá trí bheart ar
leith i gceist:




an Stocfhaoiseamh ginearálta 25% ar Cháin
Ioncaim;
an Stocfhaoiseamh 50% ar Cháin Ioncaim do
Chomhpháirtíochtaí Feirme Cláraithe; agus
an Stocfhaoiseamh 100% ar Cháin Ioncaim
d’Fheirmeoirí Oilte Óga Áirithe (YTF).
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Cáin Bhreisluacha
Méadófar an ráta CBL ar ghníomhaíochtaí turasóireachta go dtí
13.5%, seachas nuachtáin agus saoráidí spóirt

+€466m

+€560m

-€6m

-€8m

- €6.9m

- €8.1m

+€50m

+€50m

-€2m

-€5m

Méadófar an ráta 9% a bhaineann le seirbhísí agus earraí faoi
láthair go dtí 13.5% ón 1 Eanáir 2019. Tá sé léirithe ag anailís
eacnamaíoch go bhfuil iomaíochas san earnáil laghdaithe agus
mar sin cinneadh an ráta a bhaineann leis na gníomhaíochtaí seo
a mhéadú go dtí an ráta 13.5%.
Beidh feidhm fós leis an ráta CBL 9% i gcás nuachtáin agus
saoráidí spóirt.
Laghdófar an ráta CBL ar fhoilseacháin a sholáthraítear go
leictreonach ó 23% to 9%
Laghdófar an ráta CBL ar ríomhleabhair agus ar nuachtáin a
sholáthraítear go leictreonach ó 23% go 9% le héifeacht ón 1
Eanáir 2019. Chomhaontaigh Airí Airgeadais an AE le déanaí a
cheadú do Bhallstáit rátaí CBL laghdaithe a chur i bhfeidhm
maidir le foilseacháin dhigiteacha.

Cáin Fháltas Caipitiúil
Méadú ar an tairseach Grúpa A go dtí €320,000
Méadófar an tairseach saor ó cháin Grúpa A reatha a bhaineann
go príomha le bronntanais agus oidhreachtaí ó thuismitheoirí dá
leanaí ó €310,000 go €320,000. Beidh feidhm ag an méadú seo
maidir le bronntanais nó oidhreachtaí a gheofar an 10 Deireadh
Fómhair nó ina dhiaidh. Meastar go mbainfidh costas -€6.9
milliún leis an athrú seo in 2019 (ós rud é go mbaineann
íocaíochtaí i leith CFC le hoidhreachtaí ón 1 Meán Fómhair go 31
Lúnasa gach bliain). Ó 2020 ar aghaidh, meastar gur €8.1 milliún
an costas iomlán in aghaidh na bliana.

Comhlíonadh
Comhlíonadh ÍMAT ag Fostóirí a chur i nGníomh
Beidh córas nuashonraithe na gCoimisinéirí Ioncaim i bhfeidhm
go hiomlán ón 1 Eanáir 2019. Táthar ag súil leis, nuair a bheidh
an córas i bhfeidhm, go dtiocfaidh coigiltis bhreise don
Státchiste as an gcóras sin, trí leibhéil mhéadaithe
chomhlíontachta ag cáiníocóirí.

Cáin Chorparáide
Faoiseamh Scannán
Soláthraítear faoiseamh leis an scéim i bhfoirm creidmheas
cánach corparáide a bhaineann le costas scannán áirithe a léiriú.
Déantar an creidmheas a dheonú ag ráta 32% den chaiteachas
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cáilitheach a theorannaítear ag €70 milliún. Bhí deireadh le
teacht leis an gcreidmheas ag deireadh 2020 ach cuirfear síneadh
leis anois go dtí 2024. Tabharfar isteach freisin ardú nua
gearrthéarma, caolaithe, réigiúnach a thosóidh ag ráta 5 % faoi
réir ceadú i leith cúnamh Stáit, i gcás léiriúchán a dhéanfar i
limistéir a bheidh ainmnithe faoi na treoirlínte réigiúnacha
maidir le cúnamh Stáit.

Faoiseamh Trí Bliana do Chuideachtaí Nua-Thionscanta (Alt
486C)
Soláthraítear faoiseamh ó cháin chorparáide do chuideachtaí
nua-thionscanta a dhéanann brabús agus a chruthaíonn agus a
chothabhálann poist. Cuirfear síneadh leis an bhfaoiseamh ar
feadh trí bliana eile go dtí deireadh na bliana 2021.

-€5.7m

-€5.7m

Liúntais Chaipitil Luaithe i leith Saoráidí Aclaíochta agus Cúraim
Leanaí a Sholáthraíonn an Fostóir
Tá an beart seo, a tugadh isteach leis an Acht Airgeadais 2017, á
leasú agus cuirfear tús lena fheidhm an 1 Eanáir 2019. Is é an
cuspóir atá leis an dreasacht a thabhairt d’fhostóirí saoráidí
aclaíochta agus/nó cúraim leanaí a sholáthar lena n-úsáid ag a
gcuid fostaithe trí asbhaint luathaithe i leith na gcostas
infheistíochta caipitiúla a thabhófar.

-€1.9m

-€0.6m

Liúntais Chaipitil Luathaithe i leith Feithiclí Gás-Ghluaiste agus
Trealamh Athbhreoslaithe
Is beart é seo chun infheistíocht a spreagadh i bhfeithiclí gásghluaiste agus i dtrealamh athbhreoslaithe.
Meastar gás nádúrtha agus bithghás in ionad díosail do
mhórfheithiclí ar nós HGVanna agus busanna a bheith níos
neamhdhíobhálaí don chomhshaol. Déantar foráil leis an mbeart
seo maidir le liúntais mharthanacha a luathú agus dá bhrí sin, a
bheith neodrach ó thaobh costas de thar shaolré na sócmhainní.

-€1m

€0m

€0m

€0m

Cáin Chorparáide – An Treoir in aghaidh Seachaint Cánach
Cáin Scoir
Mar chuid de thiomantas na hÉireann maidir leis an Treoir in
aghaidh Seachaint Cánach a chur i ngníomh tabharfar isteach, i
mBuiséad 2019, córas cánach scoir lena gcomhlíonfar an Treoir
in aghaidh Seachaint Cánach ó oíche an Bhuiséid amach.
Déanfar cáin a ghearradh ar ghnóchain chaipitiúla
neamhréadaithe i gcás ina ndéanfaidh cuideachtaí sócmhainní a
aistriú thar lear d’fhonn scóip chánach na hÉireann a fhágáil.
Socrófar an ráta don cháin scoir lena gcomhlíonfar an Treoir in
aghaidh Seachaint Cánach ag 12.5%. Tríd an mbeart a thabhairt
isteach go luath soláthrófar cinnteacht do ghnóthaí atá lonnaithe
in Éirinn faoi láthair agus a bhfuil sé ar intinn acu infheistíocht a
dhéanamh in Éirinn sa todhchaí.
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Rialacha um Chuideachta faoi Rialú Eachtrach (CFC)
Déanfar foráil sa Bhille Airgeadais freisin chun córas maidir le
Cuideachtaí faoi Rialú Eachtrach a thabhairt isteach de réir mar a
cheanglaítear leis an Treoir. Is beart in aghaidh mí-úsáid iad na
Rialacha um Chuideachta faoi Rialú Eachtrach atá deartha chun
cosc a chur le hatreorú brabúis chuig eintitis thar lear (na
Cuideachtaí faoi Rialú Eachtrach) i ndlínsí ina bhfuil cáin íseal nó
nach bhfuil cáin ar bith i bhfeidhm. De ghnáth baineann Rialacha
um Chuideachta faoi Rialú Eachtrach le córais chánach críche. Ós
rud é go bhfuil córas cánach idirnáisiúnta ag Éirinn, ní raibh
Rialacha um Chuideachta faoi Rialú Eachtrach mar shainghné de
chóras cánach corparáide na hÉireann.

€0m

€0m

- €15m

- €15m

-€2.5m

-€3m

+€69m

+€77m

Dleacht Stampa
An Faoiseamh ó Dhleacht Stampa d’Fheirmeoirí Oilte Óga (alt
81AA SDCA 1999) á shíneadh ar feadh 3 bliana eile go dtí
31/12/2021

ÁSPC an Fhostóra
Ón 1 Eanáir 2019 méadófar an tairseach ioncaim seachtainiúil
don ardráta ÁSPC fostóra ó €376 to €386.
Tá sé seo bunaithe ar mholadh ón gCoimisiún um Pá Íseal chun
a chinntiú nach mbeidh mar thoradh ar an méadú ar an bpá
íosta in aghaidh na huaire oibrithe a dhídhreasú chun oibre go
háirithe iadsan atá ag lorg obair lánaimseartha.
Méadú ar ranníoc an fhostóra le Tobhach an Chiste Náisiúnta
Oiliúna
Ón 1 Eanáir 2019 beidh méadú breise 0.1% (ó 0.8% go dtí 0.9%)
ar Thobhach an Chiste Náisiúnta Oiliúna is iníoctha ag fostóirí i
leith tuillimh ináirithe fostaithe i bhfostaíochtaí Aicme A agus
Aicme H.
Ón 1 Eanáir 2020 beidh méadú breise 0.1% (ó 0.9% go 1.0 ar
Thobhach an Chiste Náisiúnta Oiliúna is iníoctha ag fostóirí i
leith tuillimh ináirithe fostaithe i bhfostaíochtaí Aicme A agus
Aicme H. Tiocfaidh €74m breise mar thoradh air seo in 2020
agus toradh €81m i mbliain iomlán.
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