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Fáilte chuig an mBuiséad go 
hAchomair
Tugtar forléargas ardleibhéil ar Bhuiséad 2023 sa treoir seo.

Gach bliain ag am an Bhuiséid, déantar cinntí tábhachtacha faoi mar a 
bheidh airgead poiblí le caitheamh agus ar an méid cánachais a bheidh de 
dhíth chun sin a chistiú. 

Féachtar leis an treoir seo míniú a thabhairt ar mar a bhaileofar an t-airge-
ad sin agus mar a chaithfear an t-airgead sin sa bhliain 2023.  Tá leagan 
amach éasca le húsáid ar an gcáipéis chun go mbeifear ábalta í a úsáid 
feadh réimse leathan den tsochaí.  Cuirfidh sin ar chumas saoránaigh a 
bheith páirteach i ndíospóireacht fheasach faoi na roghanna atá déanta ag 
an Rialtas. 

Tugtar forléargas ardleibhéil ar Bhuiséad 2023 sa treoir seo. Má 
theastaíonn uait tuilleadh eolais a fháil ar a bhfuil sa treoir seo, téigh chuig 
an láithreán gréasáin www.gov.ie/budget, áit a bhfuil tuilleadh ábhair atá 
níos cuimsithí ar fáil le híoslódáil.

San fhómhar gach bliain, fógraíonn an tAire Airgeadais agus an tAire Cait-
eachais Phoiblí & Athchóirithe pleananna caiteachais, cánach agus iasach-
ta an Rialtais don bhliain dár gcionn. 

Tugtar an buiséad náisiúnta air sin.  

Cumhdaítear caiteachas agus ioncaim uile an Rialtais sa bhuiséad.  Áirítear 
ann gach Roinn agus Gníomhaireacht Rialtais, Comhlachtaí Poiblí Neam-
hthráchtála chomh maith leis an earnáil Rialtais Áitiúil. 

An Buiséad go hAchomair 2023 An Buiséad go hAchomair 2023

Cad é an Buiséad?
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Próiseas an Bhuiséid
An Buiséad go hAchomair 2023 An Buiséad go hAchomair 2023

Cuirtear an Nuashonrú ar 
an gClár Cobhsaíochta ar 
aghaidh chuig an gCoimis-
iún Eorpach i mí Aibreáin. 
Léirítear ann an cúlra 
eacnamaíochta a bhain-
eann leis an mBuiséad agus 
leagtar amach straitéis eac-
namaíochta an Rialtais don 
chúig bliana atá romhainn.  

Nuashonrú ar an 
gClár Cobhsaíochta

Ráiteas Eacnamaíoch-
ta an tSamhraidh

Tuarascáil ar Chaitea-
chas ag Lár na Bliana

Lá an Bhuiséid

An tImleabhar Meastachán 
Athbhreithnithe

An tIdirphlé Náisiúnta 
Eacnamaíochta

An Páipéar Bán maidir le 
Fáltais agus Caiteachas

An Bille Leasa Shóisialaigh agus 
Pinsean & an Bille Airgeadais

Reáchtáiltear an tIdirphlé 
Náisiúnta Eacnamaíochta i 
mí an Mheithimh. Freasta-

laíonn Airí, Comhaltaí an 
Oireachtais, ionadaithe 

gnó agus fostaithe grúpaí 
sóisialta agus deonacha, 

grúpaí timpeallachta agus 
comhlachtaí ionadaíocha 

eile ar an idirphlé. Fágtar gur 
féidir tuairimí a roinnt faoi 

na tosaíochtaí eacnamaíoch-
ta agus sóisialta iomaíocha 

atá roimh an Rialtas.

Foilsítear Ráiteas Eac-
namaíochta an tSamhraidh i 
mí Iúil ina gcuirtear measúnú 
nuashonraithe ar fáil maidir 
le mar atá ag éirí leis an ngeil-
leagar agus airgeadas poiblí 
agus leagtar amach straitéis 
an Rialtais maidir leis an 
mBuiséad. Fágtar gur féidir 
plé oscailte a bheith ann faoi 
roghanna agus tosaíochtaí 
roimh an mBuiséad.

I mí Iúil, déantar 
seasamh an Rialtais 

ó thaobh caiteachais 
go dtí deireadh mhí 

an Mheithimh i ngach 
réimse caiteachais a ath-
bhreithniú sa Tuarascáil 

ar Chaiteachas ag Lár na 
Bliana. Leagtar amach 

an seasamh réamh-Bhu-
iséid atá cothrom le dáta 

inti.

Foilsíonn an Roinn Airgeadais 
an Páipéar Bán maidir le Fáltais 
agus Caiteachas an deireadh 
seachtaine roimh an mBuiséad, 
ina leagtar amach ioncaim agus 
caiteachas náisiúnta réamh- 
mheasta don bhliain reatha 
agus don bhliain dár gcionn 
(2023). Leagtar amach ann an 
seasamh tosaigh le haghaidh 
an Bhuiséid agus áirítear na fi-
giúirí ar bhonn réamh-Bhuiséid 
(i.e. bunaithe ar an mBuiséad 
reatha ní ar an mBuiséad a 
fhógrófar an tseachtain ina 
dhiaidh sin).

Cuireann an tAire Airgeada-
is agus an tAire Caiteachais 

Phoiblí agus Athchóirithe an 
Ráiteas Buiséid faoi bhráid 

Dháil Éireann Lá an Bhuiséid. 
Tugtar cuntas sa Ráiteas Buiséid 

ar na hathruithe atá beartaithe 
ag an Rialtas a dhéanamh ar 

chánacha agus ar chaiteachas 
don bhliain dár gcionn. Déantar 

plé ar na moltaí sin. Vótálann 
Dáil Éireann ar athruithe ar 

bith atá beartaithe a mbeidh 
éifeacht láithreach leo mar Rúin 

Airgeadais.

I mí na Nollag, foilsíonn an 
Roinn Caiteachais Phoiblí 

agus Athchóirithe an 
tImleabhar Meastachán 

Athbhreithnithe ina dtug-
tar miondealú maidir le 

caiteachas i ngach Roinn 
agus gníomhaireacht an 
Rialtais chomh maith le 

heolas maidir le cúrsaí 
feidhmiúcháin.

Déantar foráil leis an mBille 
Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 
maidir le hathruithe sa chód 
leasa shóisialaigh a fhógraítear 
sa Bhuiséad agus is iondúil go 
n-achtaítear an Bille go gairid i 
ndiaidh an Bhuiséid. Ní mór an 
Bille Airgeadais, a chuireann 
bearta cánach a fhógraítear sa 
Bhuiséad sa dlí, a achtú laistigh 
de cheithre mhí tar éis Rúin 
Airgeadais Lá an Bhuiséid a rith.
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Conas atá ag éirí leis an nGeilleagar?
Olltáirgeacht Intíre 

Barrachas

Cóimheas Fiachais

An Margadh Saothair 

Is tomhais é Fíor-Olltáirgeacht atá curtha in oiriúint ó thaobh boilscithe a 
thugann léiriú ar luach na n-earraí agus na seirbhísí ar fad arna dtáirgeadh 
ag geilleagar in aon bhliain ar leith.

Mar thoradh ar fhás láidir agus teacht aniar earnáil na gcorparáidí il-
náisiúnta, meastar go dtiocfaidh fás 10% ar an ngeilleagar i mbliana.  

Meastar go leanfar d’fhorás sa bhliain 2023, agus súil go dtiocfaidh fás 
4.7% ar an ngeilleagar.

Ní mór an t-airgead a chaitheann an Stát ar earraí agus ar sheirbhísí poiblí 
a chur ar fáil a bheith comhardaithe leis an ioncam a fhaigheann an Stát. 
Má chaitheann an Stát níos lú airgid ná mar a bhailíonn sé, beidh barrachas 
buiséid i gceist.

I mbliana, tá sé réamh-mheasta go mbeidh barrachas ginearálta rialtais 
€0.97 billiún ann sa bhliain 2022 agus barrachas €6.17 billiún ann sa bh-
liain 2023.

Déantar méid an gheilleagair a thomhas le OIN* (ollioncam náisiúnta). Leis 
an gcóimheas idir Fiachas agus OIN, léirítear fiachas mar chéatadán de 
OIN*. 
Meastar gur 81.5% a bheidh sa chóimheas idir Fiachas agus OIN faoi 
dheireadh na bliana 2023.

Tá níos mó daoine in Éirinn i bhfostaíocht anois ná riamh cheana. Táthar ag 
súil go mbeidh breis is is 2.5 milliún duine i bhfostaíocht sa bhliain 2023.
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Cá as a dtagann an t-airgead?
Íoctar gach íocaíocht cánach agus ioncam eile a fhaigheann an Stát isteach 
i lárchiste ar a dtugtar “an Státchiste”. Maoinítear caiteachas an Rialtais ón 
Státchiste.

Faigheann an Rialtas airgead ó roinnt foinsí:

• Íocann saoránaigh agus gnólachtaí ioncam cánach.

• Tagann ioncam neamhchánach ó roinnt foinsí lena n-áirítear ion-
cam ó Bhanc Ceannais na hÉireann, díbhinní ó scaireanna atá faoi 
úinéireacht an Rialtais agus an Chrannchuir Náisiúnta.

• Gineann Ranna agus comhlachtaí Rialtais airgead dá n-úsáid féin. Tug-
tar “Leithreasaí i gCabhair” ar an airgead sin.

• Is féidir fáltais ón AE agus aisíocaíochtaí iasachta chuig an Státchiste a 
áireamh i bhfáltais chaipitil.

Léirítear sa chairt seo an méid ioncaim atáthar ag súil a bhailiú sa bhliain 
2023 trí ioncam cánach, ioncam neamhchánach agus leithreasaí i gcabhair. 
€106.3 billiún an t-ioncam iomlán.

Léirítear sa chairt seo an méid ioncaim atáthar ag súil a bhailiú sa bh-
liain 2023 (i €milliúin) trí ioncam cánach, ioncam neamhchánach agus 
leithreasaí i gcabhair. €106.3 billiún an t-ioncam iomlán.

*Áirítear ar Eile: Cáin Gnóthachan Caipitiúil  €2.165, Mótarcháin €905, 
Cáin Fáltas Caipitil €675 and Fáltais Chaipitil €1.09. D’fhéadfadh tionchar 
a bheith ag slánú ar na figiúirí iomlána

Eile*

Custaim

 
Ioncam Neamhchánach

 
Leithreasaí i gcabhair

Dleachtanna 
Stampála

Dleachtanna Máil
Cáin Chorparáide

CBI

Cáin Ioncaim
€32,065

€15,320

€22,715
€6,270

€19,350

€2,195

€2,115

€645

€3,747
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Caitear airgead arna ghiniúint ag an Rialtas ar earraí agus seirbhísí poiblí 
a chur ar fáil.

Is féidir é a roinnt ina dhá chuid - caiteachas reatha agus caiteachas caip-
itiúil.

€90.4 Billion
Caiteachas a Vótáladh

€13.6 Billion
Caiteachas nár Vótáladh

Níl Caiteachas nár Vótáladh faoi réir cheadú Dála ach tá ceadaithe 
faoi dhlíthe reatha. Áirítear air sin caiteachas amhail ús ar an bhFiachas 
Náisiúnta agus ranníocaíocht na hÉireann chuig Buiséad na hEorpa. 
Áirítear freisin costais amhail Tithe an Oireachtais agus tuarastail na mb-
reithiúna.

Déantar taiscí sa “Chúlchiste Náisiúnta” a rangú mar Chaiteachas nár 
Vótáladh. Tá mar aidhm leis an gciste sin airgead a shábháil don todhchaí 
ar fhaitíos go dteastódh sé i gcomhair éigeandáil gan choinne. Sábháilfear 
€4b sa Chiste Teagmhais i mbliana.

Caiteachas reatha - Cumhdaítear 
caiteachas na Ranna, Comhlachtaí, 
Gníomhaireachtaí Rialtais agus 
Comhlachtaí Stáit Neamhthráchtála 
ó lá go lá i gcaiteachas reatha agus 
áirítear pá agus pinsin na Státseirbhí-
seach air sin

Caiteachas caipitiúil - Áirítear cai-
teachas ar shócmhainní fisiceacha 
fadtéarma (amhail bóithre, droichid, 
foirgnimh ospidéil agus scoileanna) 
agus sócmhainní neamhfhisicea-
cha freisin (amhail bogearraí ríom-
haireachta) ar chaiteachas caipitiúil.

Mar a Chaitear an tAirgead Léirítear sa chairt seo mar a bhrisfear síos Caiteachas a Vótáladh €90.4 
billiún don bhliain 2023, idir caiteachas ar earraí agus seirbhísí, tuarastail, 
pinsin agus caiteachas caipitiúil.

Is in €Billiúin atá na figiúirí.

Tugtar “Caiteachas a Vótáladh”ar an gcaiteachas arna cheadú ag an Dáil 

Caiteachas Caipitiúil

Earraí agus Seirbhísí
€62.3 
61%

€28.1 
27%

€11.9 
12%

Tuarastail agus Pinsin

20232023
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€2 biliún
 
tacaíocht dhaonnúil  a chur ar fáil do  
dhídeanaithe as an Úcráin, tacaíocht 
amhail cóiríocht, íocaíochtaí leasa  
agus oideachas. 

€0.8 biliún 

sofhreagracha eile amhail  chun 
tacú le hearnálacha tacaíoch-
ta a bhíonn ag déileáil le hiarm-
hairtí neamhfhábhracha an 
Bhreatimeachta faoi Chúlchiste 
Coigeartaithe an Bhreatimeachta.

€1.7 biliún
 
d’fhonn leanúnt de fhreagairt do 
Covid-19 agus áirítear tionsca-
dail arna maoiniú faoin bPlean 
Náisiúnta Téarnaimh agus Ath-
léimneachta.

11 12

Léirítear san fhíor seo mar a dháilfear Caiteachas a Vótáladh ar fud na 
réimsí beartas éagsúla sa bhliain 2023 (in €billiúin).

 
Bearta Sofhreagracha Caiteachais
Táthar ag cur €4.5 billiún ar fáil le Buiséad 2023 chun freagairt do na 
dúshláin neamhghnácha, amhail tacaíochtaí daonnúla a chur ar fáil do 
dhídeanaithe ag teacht as an Úcráin agus riachtanais chaiteachais i ndáil le 
COVID-19 agus an Breatimeacht a chomhlíonadh.

Nóta: Áirítear ar “Eile” Forbairt Tuaithe & Pobail (€0.39 billiún), Taoiseach (€0.25 billiún) 
agus Airgeadas (€0.57 billiún). Áirítear ar “Eile” freisin maoiniú neamh-leithdháite 
ar fad (€2.7 billiún), Margadh Pá na hEarnála Poiblí (€1.4 billiún), An Ciste Oileáin 
Chomhroinnte agus ERDF (€0.18). D’fhéadfadh slánú tionchar a imirt ar iomláin.

€23.40 

Eile*

Iompar

Turasóireacht, Cultúr, Ealaíona, Gaeltacht, Spórt & Meáin  

Coimirce Shóisialach

Caiteachas Poiblí & Athchóiriú

Dlí agus Ceart

Tithíocht, Rialtas Áitiúil & Oidhreacht

Health

Breisoideachas agus Ardoideachas, Taighde, Nuálaíocht & Eolaíocht

Gnóthaí Eachtracha

Comhshaoil, Aeráid & Cumarsáid

 
Fiontar, Trádáil & Fostaíocht

Oideachas

Sláinte 

Cosaint

 
Leanaí, Comhionannas, Míchumas, Lánpháirtíocht & Óige

Talmhaíocht, Bia & Mara€2.14 

€2.45 

€1.17 

€9.63 

€0.94 

€1.04 

€1.04 

€3.89 

€23.42 

€6.29 

€3.30 

€1.63 

€23.40 

€1.14 

€3.51

€5.31

An Buiséad go hAchomair 2023 An Buiséad go hAchomair 2023



8.5%

2022 Ráta reatha an 
Bhoilscithe
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An Costas Maireachtála

Is ionann boilsciú agus meadú ar leibhéal phraghsanna na n-earraí agus na 
seirbhísí a cheannaíonn líonta tí. Tugtar ráta an bhoilscithe ar chomh tapa 
agus a mhéadaíonn na praghsanna.

Tomhaistear an t-athrú foriomlán a thagann ar phraghsanna na n-earraí 
agus na seirbhísí a cheannaíonn daoine de ghnáth le himeacht aimsire leis 
an bPraghasinnéacs Tomhaltóirí nó PIT.

Ó tharla go bhfuil spéiseanna agus nósanna caiteachais éagsúla ag gach 
duine tomhaistear praghsanna réimse ollmhor earraí leis an PIT. Tom-
haistear athruithe i bpraghsanna seirbhísí leis freisin, e.g. gruaigaireacht, 
táillí tacsaí, árachas etc.

Is mar gheall ar shrianta sa slabhra soláthair dhomhanda chomh maith le 
tionchar ionradh na Rúise ar an Úcráin a bhfuil méadú tapa ag teacht ar 
bhoilsciú.

Chuir srianta na paindéime isteach ar tháirgeadh agus ar dháileadh ear-
raí. De réir mar a tháinig maolú ar shrianta agus de réir mar a d’oscail geil-
leagair arís tháinig méadú ar an éileamh ar earraí ach tháinig scroig dhian 
chun cinn sa slabhra soláthair a raibh brú aníos ar phraghsanna i dtionscail 
i ngach áit mar thoradh uirthi.

De réir mar atá tíortha ar fud na hE-
orpa ag cur deireadh lena soláthar 
gáis as an Rúis tá méadú an-tapa ag 
teacht ar phraghas ola. Bíonn meadú 
suntasach ar phraghsanna fuinnimh 
i gceist dá réir sin. Fágann praghsan-
na fuinnimh ag méadú go mbíonn 
costais níos airde táirgthe ar chuide-
achtaí, a fhágann ansin go mbíonn 
ardú praghais i gceist do thom-
haltóirí. De bharr sin bíonn leibhéil 
níos airde boilscithe i gceist ar fud
 

Cad is boilsciú ann?

Cén fáth a bhfuil rátaí an bhoilscithe ag méadú?

An méid atáthar a dhéanamh faoin gcostas maireachtála

• Creidmheas Leictreachais €200 do chuntais teaghlaigh

• Creidmheas Leictreachais €200 do chuntais teaghlaigh

• Íocaíocht chnapshuime €225 ar an liúntas breolsa

• Laghdú 20% ar Tháillí Iompair Poiblí

• Méadú €100 ar an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don Scoilbhliain Nua

• Leathnaíodh an Clár Béile Scoile go dtí 310 scoil bhreise

• Tarscaoileadh táillí na Scéime Iompair Scoile

• Laghdaíodh dleacht mháil agus CBL fuinnimh; agus réimse bearta eile.
 

Tá breis is €3 billiún i mbearta caiteachais agus cánachais leata amach che-
ana féin sa bhliain 2022 chun cuidiú le líonta tí atá ag streachailt leis an 
méadú atá ag teacht ar an gcostas maireachtála.

An méid a cuireadh ar fáil i mBuiséad 2022:
• Bearta ar fiú €1.7 billiún iad, lena n-áirítear méaduithe ar rátaí leasa 

shóisialaigh, pacáiste sláinte inacmhainneachta agus pacáistí cánach.

Tacaíochtaí breise sealadacha ó bhí Buiséad 2022 ann:

An Buiséad go hAchomair 2023 An Buiséad go hAchomair 2023



2022 – Tacaíochtaí Costais Maireachtála Aonuaire

c. 350k faighteoirc. 1.2k leanbh c. 370 k faighteoir

Gach Líon Tí c. 2 milliún faighteoir

c. 1.4 - 1.5 milliún faighteoir

SAM

DFÓ

EAN

€200 €200

Creidmheas 
Leictreachais

Gach Scéim Gach Faighteoir 
Leasa

Deontas Tacaíochta 

Cúraimeoirí & Íocaíocht 

Mhíchumais
Sochar Leanaí Liúntas Breosla

Creidmheas 
Leictreachais

M
ÁR

€200

Creidmheas 
Leictreachais

FEACHTAIN 
DHÚBAILTE

BÓNAS NA 
NOLLAG

CNAPSHUIM
€500 

CNAPSHUIM
€400

SAM
SAM

SAM
 

SAM
SAM

DFÓ
SAM

SAM

SAM

SAM

c. 47k faighteoir

Íocaíocht Te-
aghlaigh Oibre

CNAPSHUIM 
€500

c. 230k faighteoir

Scéim Tacaíoch-
ta Fuinnimh do 
Ghnólachtaí

Scéim Freagartha 
Éigeandála na 
hÚcráine

Údaráis Áitiúla Comhlachtaí 
Maoinithe 
SláinteCultúr, na 

hEalaíona, an 
Ghaeltacht

Comhlachtaí 
Spóirt & Ea-
graíochtaí Pobail

Scoileanna

Comhlachtaí Ar-
doideachais agus 
Breisoideachais

€1.2
BILLIÚN

€200 
MILLIÚN

c. 50k faighteoir c. 98k faighteoir

Deontas 
SUSI

Ranníocaíocht 
Mac Léinn

ÍOCAÍOCHT 
DHUBAILTE

LAGHDÚ
€1,000

c. 3 - 4k faighteoir

Liúntas Cónaí 
Leat Féin 

CANPSHUIM
€200

 
  Faighteoirí incháilithe

Ciste Cúnaimh do 
Mhic Léinn

c. 2.4k faighteoir

Deontas 
Ranníocaíochta Táillí 
Teagaisc Iarchéime

MÉADÚ 
€1,000

MÍ 
DHÚBAILTE

€8 MILLIÚN

Taighdeoirí PhD

ÍOCAÍOCHT 
€500 

Tacaíocht do Líonta Tí

Tacaíocht do Ghnólachtaí  - €1.4 Billiún

Tacaíocht do Phobail - Maoiniú €340 milliún do

€2.5 billiún
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Gníomhú ar son na hAeráide
Cuirfear méadú €7.50 i bhfeidhm ar ráta reatha na Cánach Carbóin in 
aghaidh gach tona astuithe dé-ocsaíde carbóin. Tabharfaidh sin an ráta 
go dtí €48.50 an tona. Méadóidh an cháin charbóin faoin méid chéanna i 
ngach Buiséad go dtí an bhliain 2029.

Cuirfear an méadú i bhfeidhm ar pheitreal agus ar mhótardhíosal ó mheán 
oíche oíche an bhuiséid (i.e., ón 27 Meán Fómhair) agus ar gach breosla eile 
ar an 1 Bealtaine 2023.

 
Infheistíocht Chaipitil

Tá cur síos mionsonraithe ar an úsáid a bhaintear as cistí na Cánach Carbóin le fáil ag www.

gov. ie/budget má theastaíonn uait tuilleadh eolais a fháil.

Mar chuid de Thionscadal Éireann 2040, leagtar amach sa Phlean Forbar-
tha Náisiúnta (PFN) straitéis infheistíochta uileghabhálach an Rialtais don 
tréimhse 2021-2030. Tá an plean athbhreithnithe as an nua seo níos mó, 
níos glaise agus níos cothroime ó thaobh réigiúin de agus tá leibhéil i bhfad 
níos airde infheistíochta i gceist ann i dtithíocht agus i ngníomhú ar son na 
haeráide. 

Tacóidh an PFN le tosaíochtaí is déanaí an Rialtais atá sonraithe i bpleanan-
na amhail Tithíocht do Chách, Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann, 
an Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide chomh maith le straitéisí eile 
earnála. Meastar go gcothófar tuairim is 80,000 post tógála ar an meán in 
aghaidh na bliana tríd an infheistíocht PFN seo.

I gcomhréir leis an PFN, tá €11.7 billiún i gcaiteachas caipitil beartaithe sa 
bhliain 2023.

Da mba mhaith leat tuilleadh eolais a fháil ar an PFN, féach ar www.gov.
ie/2040

Cineál Breosla Gnáthbheartán Breosla Tionchar mhéadú  
€7.50  (CBL san 
áireamh)

Peitril Líonadh 60 lítear €1.28

Díosal Líonadh 60 lítear €1.48

Ceirisín Tanc 900 lítear a líonadh €19.41

Móin Burla 12.5kg €0.19

Gual Mála 40kg €0.90

Gás Nádúrtha 11,000 kWh €16.98

Tionchare Mhéadú Ráta Cánach Carbóin 2023 ar Bheartáin Bhreosala¹

1Meastar gur 11,000 cileavatuair ar an meán de Ghás Nádúrtha a úsáideann líon tí in aghaidh na bliana. Glactar leis sa 

tábla seo gur 13.5% an ráta CBL atá i bhfeidhm maidir le gach bresola téimh. Laghdaíodh an ráta CBL atá i bhfeidhm ar 

Ghás Nádúrtha ó 13.5% go dtí 9% le héifeacht ón 1 Bealtaine 2022 ar bhonn sealadach. Tá an ráta caighdeánach CBL 23% i 

bhfeidhm ar pheitril agus ar mhótardhíosal.  billiún á infheistiú sa PFN ó 

2021 – 2030

€165 
€623 milliún

a bhaileofar tríd an gcáin charbóin

Infheistíocht €291M in éifeachtúlacht fuinnimh in árais chónaithe 
agus phobail

€218M ar idirghabhálacha coimirce sóisialaí spriocdhírithe

€81M chun feirmeoireacht ar bhealach níos glaise agus inbhuanaithe 
a spreagadh

€33M don Chlár Infheistíochta Cánach Carbóin
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Méadú €12 ar an Ráta Seachtainiúil 
Leasa Shóisialaigh 

Méadú €12 ar íocaíochtaí seachtainiúla 
do Phinsinéirí 

Fanfaidh an tairseach don Scéim Ío-
caíochta Drugaí ag an ráta íseal €80 in 
2023

Ardú ó 50c go dtí €1.40 ar fhóirdheon-
tas san uair na Scéime Náisiúnta Cúraim 
Leanaí

Maoiniú chun rochtain ar Chóireálacha 
IVF chur ar fáil

laghdú aon phointe amháin sa bhu-
nsceideal soláthair foirne ó 24:1 go dtí 
23:1

Breis is 1,194 SNA agus 686 Múinteoir 
Oideachais Speisialta

Deireadh le Muirir Ospidéil ar fad d’Othair 
Chónaitheacha

GP Visit Cards for those on/below the 
median income (340,000 additional 
people)

Méadú €40 sa tseachtain ar thairseach 
na hÍocaíochta Teaghlaigh Oibre

Méadú €2 ar Leanbh Incháilithe

Frithghiniúint saor in aisce do mhná idir 16 
bliana agus 30 bliain d’aois
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Leabhair Scoile saor in aisce do Dhaltaí 
Bunscoile ó fhómhar na bliana 2023

Maoiniú chun tacú le 8,800 tionóntacht 
nua HAP and 800 tionóntacht RAS

9,100 áras sóisialta nua-thógtha

5,500 áras inacmhainne nua le díol agus 
le fáil ar cíos

6,500 áras sóisialta nua tacaithe tríd 
an gClár Caiteachais Reatha Tithíochta 
Sóisialta

Maoiniú chun 37,000 uasghrádú fuin-
nimh baile a chur ar fáil 

Ardú ar cháilitheacht don Liúntas Breo-
sla

1,000 Garda nua agus 430 Ball Foirne 
Gardaí

Méadú €500 ar an deontas rannío-
caíochta iarchéime do theaghlaigh 
incháilithe

Breis is 2,500 áit bhreise ar phrintí-
seachtaí ceardaíochta agus printí-
seachtaí faoi stiúir cuibhreannas

Ag tacú le 4,500 áit ar chláir printíseach-
ta ceardaíochta

Leanúint leis an laghdú 20% ar tháillí 
iompair phoiblí go dtí deireadh 2023
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Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais?
Láithreán gréasáin an Bhuiséid

 

Athbhreithniú ar Chaiteachas

Tuairisciú ar Fheidhmíocht Seirbhíse Poiblí

An áit a dTéann do chuid Airgid

Tugtar léargas ginearálta sa treoir seo maidir leis na cinntí caiteachais agus 
cánach a rinneadh sa Bhuiséad.  Más spéis leat eolas agus anailís níos mi-
onsonraithe a léamh, nó na hóráidí a thug na hAirí Lá an Bhuiséid don Dáil 
a léamh fiú, téigh chuig www.gov.ie/budget chun tuilleadh eolais a fháil.

Déantar athbhreithniú ar chaiteachas tríd an bpróiseas Athbhreithnithe 
Caiteachais lena chinntiú go bhfuil airgead na gcáiníocóirí á chaitheamh ar 
an mbealach is éifeachtaí agus éifeachtúla is féidir. Leis an athbhreithniú 
seo cuirtear eolas sa bhreis ar fáil don Rialtas chun tacú le cinntí buiséid. 
Rinneadh 7 páipéar Athbhreithniú ar Chaiteachas a fhoilsiú go dtí seo i 
mbliana. Foilseofar páipéir sa bhreis sna seachtainí  atá le teacht.  Chun 
aon Pháipéar Athbhreithniú ar Chaiteachas a léamh, téigh chuig anseo

Tugtar achoimre i dTuarascálacha ar Fheidhmíocht Seirbhíse Poiblí ar atá 
á chur ar fáil le cistí poiblí. Tugtar léargas soiléir agus inrochtana iontu ar 
an gcaoi a bhfuil cistí poiblí leithdháilte, mar a úsáideadh na cistí sin agus 
an tionchar atá ag an gcaiteachas sin ar shochaí na tíre. Dá mba mhaith 
leat ceann ar bith de na Tuarascálacha ar Fheidhmíocht Seirbhíse Poiblí a 
léamh téigh chuig anseo

Uirlis atá éasca le húsáid atá sa láithreán gréasáin ‘An Áit a dTéann do chuid 
Airgid’ chun caiteachas an rialtais a scrúdú. Léirítear na sonraí ar chairtea-
cha éagsúla idirghníomhacha. Caith súil ar anseo
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