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ACHOIMRE AR BHEARTA BHUISÉAD  2020  

ATHRUITHE BEARTAIS 

 

 

CLÁR AN ÁBHAIR 

 

 

  Lch 

 Bearta Cánachais a thabharfar isteach in 2020 3 

 
Cáin Ioncaim Phearsanta 3 

 Bearta le tacaíocht a thabhairt d’fhiontraíocht /d’Fhiontair 

Bheaga agus Mheánmhéide/don Earnáil Talmhaíochta 
3 

 Tithíocht 4 

 Aeráid/Comhshaol 4 

 Frithsheachaint 4 

 Bearta Cánachais Eile 5 

 Cáin Fháltas Caipitiúil 5 

 Comhlíonadh 5 
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Athruithe ar Bhearta Bhuiséad 2020 – Athruithe Beartais  

 
Beartas Cánachais a thabharfar isteach in 2020 
 

An Beart 
Toradh/Costas 

2020 

Toradh/Costas 

Bliain Iomlán  

Cáin Ioncaim Phearsanta 

Cáin Ioncaim 

Méadú ó €1,500 go €1,600 ar an gCreidmheas Cánach 

Cúramóra Baile 
 

Meadú ó €1,350 go €1,500 ar an gCreidmheas Ioncaim 

Tuillte  

 

An Muirear Sóisialta Uilíoch 

Síneadh bliana le cur leis an ráta laghdaithe MSU do 

shealbhóirí cárta leighis  

 

 

-€7m 

-€20m 

 

- 

 

 

-€8m 

-€35m 

 

- 

Bearta le tacaíocht a thabhairt 

d’Fhiontraíocht/d’Fhiontair Bheaga agus 

Mheánmhéide/don Earnáil Talmhaíochta 

Clár Rannpháirtíochta d’Fhostaithe 

Ríthábhachtacha (KEEP) 

Feabhsuithe ar an gclár 

Fostaíocht agus Infheistíocht (EII) 

Feabhsuithe ar an gclár 

Clár Faoisimh Sannaí Speisialta (SARP) 

Síneadh leis mar atá go dtí an 31 Nollaig 2022.  

Asbhaint i leith Tuillimh Choigríche  

Síneadh leis mar atá go dtí an 31 Nollaig 2022.  

Creidmheas Cánach i leith Taighde agus Forbairt 

 Feabhsuithe ar chreidmheas do chuideachtaí beaga 
agus do mhicreachuideachtaí. 

 Méadú ar an teorainn seachfhoinsithe tríú leibhéal.  

Faoiseamh do Mhicreaghrúdlanna  

Tá méadú ó 40,000hl go 50,000hl ar an uasteorainn 

táirgíochta i ndáil le cáilíocht 
 

Scéim Aisíoctha Díosail 

-€30m 

 

-€90.9m 
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1 Is €100 milliún a mheastar an costas iomlán a bheidh i gceist leis an mbeart seo,  dá bhfuil €60 milliún sa 
bhonn cánach. 

Beidh faoiseamh ón méadú ar an gcáin charbóin le fáil ag lucht 
úsáide na scéime  
 

Cáin Ghealltóireachta 

Tabharfar isteach faoiseamh ó dhleacht ghealltóireachta agus 
ó dhleacht idirghabhála ghealltóireachta suas go teorainn 
€50,000 in aghaidh na bliana féilire.  Ní bheidh feidhm leis an 
bhfaoiseamh seo ach i leith gnóthais aonair.     

Síneadh le Faoiseamh ó Cháin Ghnóchan Caipitiúil i 

leith Athstruchtúrú Feirme faoi Alt 604B 

Tithíocht 

Cúnamh chun Ceannach (HTB) 

Síneadh leis mar atá go dtí an 31 Nollaig 2021.  

 

Tionscnamh na Cathrach Beo  

Síneadh leis mar atá go dtí an 31 Nollaig 2022. 

 

-€40m1 

 
 
 
 

- 

 

-€40m 

 
 
 
 

- 

Bearta Aeráide agus Comhshaoil  

Cáin Charbóin 

Méadú €6 ar an ráta go €26 in aghaidh an tona  
 

Cáin Leictreachais 

Déanfar an ráta do ghnóthaí a chothromú leis an ráta 
neamhghnó   
 

Cáin Chláraithe Feithiclí  

Fomhuirear CCF um Shláinte Chomhshaoil (NOx)  
 

Cuirfear síneadh leis an bhfaoiseamh CCF i leith feithiclí 

hibrideacha agus feithiclí leictreacha hibrideacha plugála 

 

+€90m 
 
 

 

+€2.5m 

 

+€25m 

- 

 

+€130m 

  

+€2.5m 

 
 

+€25m 

- 

Frithsheachaint 
 

Liúntas i leith caiteachas caipitil ar thaighde 
eolaíoch 

 Tá ceartú déanta ar fhaoiseamh breise nach raibh 
beartaithe  

 

Cáin Chorparáide – Comhinfheistíocht Maoine 
 

Cáin Chorparáide – Bearta um Chomhlíonadh 

 Cistí Eastáit Réadaigh Éireannacha (IREFanna) agus  

frithsheachaint faoi Alt 110  

 Iontaobhais Infheistíochta Eastáit Réadaigh 

(REITanna) – diúscairtí caipitiúla 

 

 

+€4m 

 

+€80m 

 

 

+€10m 

 

+€4m 

+€80m 
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Cáin Chorparáide – Cur i bhfeidhm BEPS  

 Tabharfar isteach Rialacha Frith-hibride (Treoir ón AE 

maidir le Seachaint Cánach – ATAD)  

 Déanfar rialacha Praghsála Aistrithe a Nuachóiriú  

Dleacht Stampa ar Scéimeanna Socraíochta sa 

chás go mbaintear leas as ‘Scéim Cealúcháin’ le 

Cuideachta a dhíol 

Leasófar an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999 le 

rún airgeadais lena bhforálfar go mbeidh muirear i leith dleacht 

stampa 1% infheidhme sa chás go mbaintear leas as scéim 

socraíochta, de réir Chuid 9 d’Acht na gCuideachtaí 2014, 

chun cuideachta a cheannach. 

 

+€10m 

 

 

Bearta Cánachais Eile 

Cáin ar Tháirgí Tobac 

Cuirfear méadú 50c ar phaicéad 20 toitín mar aon le méadú 

pro-rata ar tháirgí tobac eile  

 

Méadú ar Dhleacht Stampa ar Mhaoin 

Neamhchónaithe   

Méadófar ó 6% go 7.5% ó oíche an Bhuiséid an ráta dleachta 

stampa a bheidh infheidhme ar idirbhearta i leith maoin 

neamhchónaithe. 

Beidh an ráta sin faoi réir shocruithe idirthréimhseacha trína 

mbeidh an ráta reatha 6% infheidhme i leith ionstraimí arna 

bhforghníomhú roimh an 1 Eanáir 2020 i gcás ina raibh 

conradh ceangailteach ann roimh lá an Bhuiséid (8 Deireadh 

Fómhair 2019). 

Déanfar leasuithe iarmhartacha freisin ar an reachtaíocht a 

bhaineann le dleacht stampa a aisíoc i gcás ina ndéanfar an 

talamh atá i gcéist a úsáid le haghaidh forbairt chónaitheach 

ina dhiaidh sin, d’fhonn a chinntiú gur ag 2% a bheidh an ráta 

dleachta stampa is inmhuirearaithe tar éis aisíoc iomlán.  

 

Leasú ar Alt 126AA den Acht Comhdhlúite 

Dleachtanna Stampa, 1999 – Tobhach Eile ar 

Institiúidí Airgeadais áirithe (Tobhach Bainc)  

Déanfar Alt 126AA den Acht Comhdhlúite Dleachtanna 

Stampa 1999 a leasú le Rún Airgeadais d’fhonn ráta an 

“Tobhaigh Bainc” a mhéadú ó 59% den DIRT i mbonnbhliain 

2015 go 170% den DIRT don mbonnbhliain 2017 chun an 

toradh €150m in 2019 agus 2020 a chosaint. 

 

+€57.1m 

 

 

 

+€141m 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

+€57.1m 

 

 

 

+€141m 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Mar a fógraíodh i mbuiséid na bliana seo caite, ón 1 d’Eanáir 2020, beidh méadú 0.1% (ó 0.9% go 1.0%) 

I dTobhach an Chiste Náisiúnta Oiliúna, iníochta ag fostóirí maidir le tuilleamh ináirithe fostaithe i 

bhfostaíochtaí Aicme A agus Aicme H. 

Cáin Fháltas Caipitiúil 

Tá an tairseach saor ó cháin Grúpa A reatha, a bhaineann go 

príomha le bronntanais agus oidhreachtaí ó thuisimtheoirí go 

leanaí, á mhéadú ó  €320,000 go €335,000. Beidh feidhm ag 

an méadú seo i leith bronntanais nó oidhreachtaí a gheofar an 

9 Deireadh Fómhair nó ina dhiaidh sin. 

 

-€9.6m 

 

 

-€11.2m 

 

Comhlíonadh 

Ráta na Cánach Iarchoimeádta Díbhinne a mhéadú 

ó 20% go 25% ón 1 Eanáir 2020 

Mar chéad chéim i bpróiseas dhá chéim, déanfar ráta na 

Cánach Iarchoimeádta Díbhinne (DWT) a mhéadú ó 20% go 

25% ón 1 Eanáir 2020.  

Mar thoradh air seo, déanfar méideanna cánach a íocfaidh 

cuideachtaí a ailíniú níos fearr leis an gcáin ioncaim agus an 

MSU a íocann an cáiníocóir aonair ar deireadh. Meastar, 

maidir leis an ráta 25%, gur teaglaim réasúnta é den ráta 

caighdeánach 20% cánach ioncaim agus an ráta MSU is 

coitinne,  arb éard é an ráta 4.5% a bhaineann le hioncam idir 

€19,874 agus €70,044.  Sa chás go mbeidh ró-íocaíocht 

cánach mar thoradh ar an ráta 25% déanfar na méideanna 

iomchuí a aisíoc de réir mar is gnáth. Tá sé tábhachtach a rá 

nach ndéanfaidh an beart sin athrú ar an dliteanas bunúsach i 

leith cánach a bheidh ar chónaitheoirí cánach in Éirinn. 

Is é an dara céim ná réim cánach modhnaithe maidir le  

hIarchoimeád Díbhinne a thabhairt isteach ón 1 Eanáir 2021. 

Tá sé beartaithe go gcuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim ráta 

pearsantaithe CID i bhfeidhm maidir le gach cáiníocóir aonair 

bunaithe ar an ráta cánach a íocann siad ar ioncam ÍMAT, ag 

baint úsáid as sonraí fior-ama a bhaileofar faoin gcóras 

nuachóirithe ÍMAT.  Beidh na Coimisinéirí Ioncaim, go gairid, 

ag seoladh comhairliúchán d’fhonn dul i dteagmháil le páirtithe 

leasmhara maidir le conas a oibreoidh an córas nua atá 

beartaithe. 

 

 

+€80m 

 

+€80m 


