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Arna ullmhú ag an Roinn 
Airgeadais agus an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe



AN STAID GHEILLEAGRACH
• Lean geilleagar na hÉireann de bheith ag 

fás go láidir in 2017 
• Fás geilleagrach 3.5% tuartha in 2018 
• Táthar ag súil go mbeidh Éirinn gar don 

lánfhostaíocht in 2018 
• Tá an dífhostaíocht chomh híseal anois 

is a bhí ó 2008, is é sin  6.1% agus tá sé 
tuartha laghdú go dtí  5.7% ar an meán in 
2018

• Easnamh 0.3% den OTI in 2017 agus 
táthar ag súil leis gur easnamh 0.2% den 
OTI a bheidh ann in 2018 

• Tá buiséad comhardaithe i dtéarmaí 
struchtúrtha tuartha do 2018

LUAÍOCHT DON OBAIR
• Méadú €750 ar an bpointe iontrála don 

ardráta cánach ioncaim do gach saothraí
• Laghdú go dtí 2% ar an ráta 2½% 

MSU agus méadú go dtí €19,372 ar an 
mbuaicphointe don ráta nua seo

• Laghdú go dtí 4.75% ar an ráta 5% MSU
• Leis na beartais seo laghdófar an ráta 

imeallach is airde de cháin ar ioncam suas 
go dtí €70,044 go dtí 48.75%

• Méadú go dtí €1,150 ar an gCreidmheas 
Ioncaim Tuillte do dhaoine féinfhostaithe

TITHÍOCHT
• Coinneofar an Scéim Cúnaimh chun 

Ceannach do cheannaitheoirí céaduaire
• Maoiniú chun riachtanais tithíochta sóisialta 

25,500 teaghlach bhreise a chomhlíonadh, 
lena n-áirítear 3,800 teach sóisialta a thógfar 
go sonrach 



• €1.8bn le haghaidh Tithíochta, lena n-áirítear  
€75m don Chiste Bonneagair Áitiúil um 
Sheachadhadh Tithíochta a Ghníomhachtú 

• €750 milliún ó chistí an Chiste Infheistíochta 
Straitéisí d’Éirinn a chur ar fáil le haghaidh 
gléas nua - Home Building Finance Ireland 
lena ndéanfar soláthar an mhaoinithe 
fiachais le haghaidh forbairt chónaitheach a 
spreagadh.

• Méadú ó 2% go 6% ar an dleacht stampa ar 
mhaoin tráchtála

• Asbhaint nua maidir le caiteachais réamhligin 
chun úinéirí a spreagadh maoin chónaithe 
folamh a chur ar an margadh cíosa

• Fadú caolaithe do na daoine atá fós ag fáil 
Faoiseamh ar Ús Morgáiste,  go dtí 75% in 
2018, 50% in 2019 agus 25% in 2020

• Beidh feidhm ag an tobhach 3% reatha ar 
láithreán folamh ó 2018 agus méadóidh 
sé níos mó ná a dhá oiread go dtí 7% do 
dhaoine a dhéanfaidh cnapaireacht sna 
blianta dá éis sin.  

BEARTA GNÓ INBHUANAITHE
• Cuirfear teorainn 80% le Liúntais Chaipitiúla 

le haghaidh sócmhainní doláimhsithe ar an  
ioncam iomchuí a eascraíonn ón tsócmhainn 
dhóláimsithe i mbliain chánach.

• Cistí i dtreo Scéim nua €300m, Scéim 
Iasachtaí Caipitil Oibre i ndáil le Brexit 
d’Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide 

• Cistí €25m chun Scéim(eanna) Iasachtaí 
Talmhaíochta i ndáil le Brexit a fhorbairt

• Coinneofar an ráta CBL 9% don earnáil 
turasóireachta agus seirbhísí

• Dreasacht nua – KEEP- chun cabhrú le 
Fiontair Bheaga agus Mheámhéide foireann 
oilte a mhealladh agus a choinneáil 



AG TÓGÁIL DON TODHCHAÍ
• Caithfear €60.9 billiún ar ollchaiteachas 

vótáilte ar sheirbhísí poiblí rud is ionann le 
€12,700  le haghaidh gach bean, fear agus 
leanbh 

• Tiocfaidh méadú dhá oiread ar an 
ollchaiteachas caipitil idir 2015 agus 2021 
– ó €3.7 billiún go dtí €7.8 billiún chun 
infheistíocht sa bhonneagar a éascú  

• €75m don Chiste Bonneagair Áitiúil chun 
suas le 20,000 teach príobháideach a 
sheachadadh faoi 2019/20

• €180m chun Comhaontú Cobhsaíochta na 
Seirbhíse Poiblí a mhaoiniú in 2018

• Ciste le haghaidh na Coise Tinne a bhunú 
le €1.5bn ar a laghad de mhaoiniú ó gCiste 
Infheistíochta Straitéisí d’Éirinn

ÉIRE FHOLLÁIN A CHRUTHÚ
• Méadú €685m ar an leithroinnt don tsláinte 

a mbeidh de thoradh air an leibhéal 
infheistíochta is airde sa tsláinte ó bhunú an 
Stáit 

• Earcófar 1,800 ball foirne cúraim sláinte 
túslíne

• Méadú €35m ar an leithroinnt don Chiste 
Náisiúnta um Cheannach Cóireála 

• Tabharfar cáin isteach ar dheochanna 
siúcra mhilsithe in Aibreán 2018

• Meadú de 23% ar an ráta CBL ar sheirbhísí 
leapacha gréine de réir Straitéis Náisiúnta 
Ailse an Rialtais 

• Méadú ar an dleacht máil ar thobac



AG DÍRIÚ AR AN GCOTHROMAS
• Méadú €5 ar an bPinsean Stáit ó dheireadh 

mhí Mhárta 
• Meadú €5 ar gach íocaíocht sheachtainiúil 

leasa shóisialaigh lena n-áirítear an liúntas 
cúramóra, an liúntas míchumais agus an 
sochar agus liúntas cuardaitheora poist ó 
dheireadh mhí Márta   

• Meadú €20 sa tseachtain ar an neamhaird 
tuillimh don íocaíocht teaghlaigh 
aontuismitheora agus don scéim 
idirthréimhseach cuardaitheora poist, méadú 
€10 sa tseachtain ar an tairseach don 
fhorlíonadh ioncaim teaghlaigh agus méadú 
€2 sa tseachtain ar an íocaíocht um Leanbh 
Cáilithe

• Íocaíocht 85% Bónais Nollaig do gach 
Faighteoir Leasa Shóisialaigh in 2017 

• Méadú €40m ar mhaoiniú Tusla, an 
Ghíomhaireacht um Leanaí agus an 
Teaghlach 

• Laghdú ar mhuirir oidis do shealbhóirí cárta 
leighis faoi bhun 70 bliain d’aois, laghdú 
go dtí  €134 ar an tairseach don Scéim 
Íocaíochta Drugaí

• Gheobhaidh Cúramóirí Baile méadú €100 ar 
chreidmheasanna cánach. 

• Síneadh dhá bhliain eile ar an bhfaoiseamh 
MSU do shealbhóirí cártaí leighis ag a bhfuil 
tuillimh suas go dtí €60,000

• Coinneofar saothraithe an phá íosta amach 
as an tríú banda MSU

• Beidh Carthanais i dteideal cuid den CBL a 
fháil ar ais bunaithe ar leibhéal an mhaoinithe 
neamhphoiblí faoi scéim nua in 2018 



SAOL NA NDAOINE A FHEABHSÚ
• €116m le haghaidh cóiríocht éigeandála do 

dhaoine gan dídean 
• Caiteachas €10bn ar an oideachas lena 

n-áireofar 1,300 múinteoir nua agus 1,000 
Cúntóir Riachtanas Speisialta breise

• Laghdú ó 27 in aghaidh  a 1 go 26 in 
aghaidh a 1 ar an gcóimheas idir daltaí agus 
múinteoir ag an leibhéal bunoideachais

• Méadú ar thobhach an Chiste Náisiúnta 
Oiliúna in  2018 chun €47.5m d’infheistíocht 
bhreise ar Ardoideachas agus 
Breisoideachas a sholáthar 

• Infheistíocht bhreise €200m in Institiúidí 
Teicneolaíochta

• 800 Garda breise agus 500 ball foirne is 
sibhialtaigh le hearcú in 2018

• Leathnú €36m ar chláir um éifeachtúlacht 
fuinnimh, ciste €17m chun an Dreasacht 
um Theas Inathnuaite a rollú amach agus 
scéimeanna chun úsáid feithiclí leictreacha a 
dhreasachtú  

• Dleacht stampa coinnithe ag 1% le haghaidh 
aistrithe feirme laistigh de theaghlach.

• Méadú €19m don Roinn nua Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

• €20m breise le haghaidh bearta cúraim 
leanaí lena n-áirítear an clár réamhscoile 
saor in aisce a fhorbairt tuilleadh 

• Athbhreithniú ar Cháin Charbóin do Bhuiséad 
2019


