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Cuireann an faisnéisiú seo measúnú tionchair shóisialta i láthair ar na príomhbhearta leasa agus 

cánach i mBuiséad 2020. 

 

Is modheolaíocht bunaithe ar fhianaise é measúnú iarmharta sóisialta a dhéanann meastachán ar na 

héifeachtaí dóchúla a bheidh ag beartais ar ioncaim teaghlaigh, teaghlaigh, bochtaineacht agus 

rochtain ar fhostaíocht. 

 

D'ullmhaigh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosanta Sóisialta an measúnú. Tá sé bunaithe ar an 

tsamhail microsimulation cánach / leasa SWITCH a d’fhorbair an Institiúid um Thaighde 

Eacnamaíochta agus Sóisialta. 

 

Is ar an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosanta Sóisialta amháin atá an fhreagracht as an anailís. 

Ba chóir a thabhairt faoi deara go n-áiríonn an anailís tionchar an mhéadaithe ar an íosphá náisiúnta 

ach ní chuimsíonn sí éifeacht indíreach na cánach carbóin agus mar sin tá sé difriúil ón anailís roimhe 

seo ar Bhuiséad 2020 a d’ullmhaigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an Roinn 

Airgeadais. 

 

 

 

Príomhthorthaí 

 

 Méadaíonn meánioncaim teaghlaigh 0.2 faoin gcéad (€ 2.20 sa tseachtain) mar thoradh 
ar Bhuiséad 2020. 

 Is iad teaghlaigh sa cheann íochtarach den dáileadh ioncaim is mó a ghnóthaíonn, agus 
gnóthachain níos lú acu siúd ag an gceann is airde. Feicfidh teaghlaigh sa 20% is ísle 
den dáileadh gnóthachain níos airde ná iad siúd sa 20% is airde (0.7% i gcomparáid le 
0.06%). 

 Baineann bearta leasa shóisialaigh go príomha le teaghlaigh sa 20% is ísle den dáileadh 
ioncaim. 

 Ag féachaint ar an gcineál teaghlaigh, gnóthaíonn teaghlaigh neamhthuilleamh an chuid 
is mó ó Bhuiséad 2020: gnóthaíonn lánúineacha neamh-thuilleamh le leanaí agus 
tuismitheoirí aonair nach dtuilleann 1.1 faoin gcéad. 

 I measc na gcineálacha teaghlaigh eile a mbíonn gnóthachain os cionn an mheáin acu 
tá daoine dífhostaithe agus tuismitheoirí aonair fostaithe. 

 Leanann aistrithe sóisialta ag laghdú na bochtaineachta agus an ráta i mbaol 
bochtaineachta ag titim 0.2 pointe céatadáin. 

 Tá patrún forásach ag Buiséad 2020 le gnóthachain níos mó don 20% is ísle den 
dáileadh ioncaim agus gnóthachain níos lú don fhuílleach. 
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Réamhrá 

Chuir an Clár um Rialtas Comhpháirtíochta tiomantas ar fáil chun próiseas promhadh buiséid agus 

beartais a fhorbairt mar bhealach chun comhionannas a chur chun cinn, bochtaineacht a laghdú agus 

cearta eacnamaíocha agus sóisialta a neartú. Tógann sé seo ar chleachtais atá ann cheana chun 

breithniú ex-ante ar thograí buiséid lena n-áirítear fóraim réamhbhuiséid, aighneachtaí agus 

réamhfhoilsiú pháipéir an Ghrúpa Straitéise Cánach, lena n-áirítear anailís ar bhearta buiséadacha 

léiritheacha.i 

 

Cuireann an faisnéisiú seo an measúnú iarmharta sóisialta ar na bearta leasa agus cánach dírí i 

mBuiséad 2020 i láthair. Cuimsíonn an measúnú éifeachtaí an mhéadaithe ar an íosphá náisiúnta 

freisin. 

 

Is modheolaíocht bunaithe ar fhianaise é measúnú iarmharta sóisialta chun meastachán a dhéanamh 

ar na héifeachtaí dáileacháin dóchúla a bheidh ag tograí beartais ar ioncam agus ar neamhionannas 

sóisialta. Is uirlis í a úsáidtear go forleathan ar leibhéal na hEorpaii. Tógann sé ar mheasúnú tionchair 

bochtaineachta agus tá sé cosúil i gcoincheap le ‘buiséadú comhionannais’.iii  

 

Tacaíonn an measúnú le cur i bhfeidhm na sprice sóisialta náisiúnta maidir le bochtaineacht a laghdú, 

is é sin bochtaineacht chomhsheasmhach a laghdú go 2 faoin gcéad nó níos lú. Cuireann sé bonn 

eolais faoi bheartas an Rialtais freisin maidir le caighdeáin mhaireachtála a fheabhsú i measc 

teaghlaigh ar ioncam íseal agus meánioncam, éagothroime a laghdú agus torthaí bochtaineachta a 

fheabhsú.iv 

 

Tá ról lárnach ag aistrithe sóisialta agus cánacha maidir le neamhionannas ioncaim a laghdú agus 

bochtaineacht a chosc. Taispeánann sonraí ó Shuirbhé 2018 ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála 

(SIDM), a d’fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh i mí na Samhna 2019, gur laghdaigh aistrithe 

sóisialta (gan pinsin a áireamh) an ráta i mbaol bochtaineachta ó 30 faoin gcéad go 14 faoin gcéad in 

2018.v 

 

D'ullmhaigh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosanta Sóisialta an faisnéisiú seo, tar éis dul i 

gcomhairle leis an Roinn Airgeadais ar na gnéithe cánach díreacha. Tógann sé ar anailísí ex-ante 

chun bonn eolais a chur faoi phlé aireachta ar ghnéithe cánach agus leasa an Bhuiséid. Tá sé i gceist 

tuiscint an phobail a threorú ar thionchar dáileacháin an bheartais bhuiséadaigh. 

 

Modheolaíocht 

Úsáideann an measúnú samhail micrea-insamhalta cánach díreach agus sochair a d’fhorbair an 

Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ITES) ar a dtugtar SWITCH. Samhlaíonn an 

tsamhail tionchar na n-athruithe ar cháin leasa agus ioncaim do shampla ionadaíoch de 9,770 

teaghlach, a tógadh ó Shuirbhé na Príomh-Oifige Staidrimh 2013/2014/2015 ar Ioncam agus Dálaí 

Maireachtála, agus uasghrádaíodh na sonraí chun fás sa daonra, fostaíocht agus ioncaim a léiriú.vi Is 

ar an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Cosanta Sóisialta atá an fhreagracht as an anailís. 

 

Clúdaíonn an measúnú na bearta leasa agus cánach dírí a fógraíodh i mBuiséad 2020. Ní áirítear 

bearta caiteachais shóisialta maidir le cúram sláinte, cúram leanaí inacmhainne, oideachas agus 

tithíocht shóisialta agus athruithe cánachais indíreacha (amhail an cháin charbóin). 

 

Cuimsíonn an measúnú tionchar na mbeart buiséadach ar dhreasachtaí airgeadais chun oibre, atá 

ábhartha go díreach do bheartas ar dhífhostaíocht agus ar bhochtaineacht.vii Cuimsíonn measúnú 

Bhuiséad 2020 tionchar an mhéadaithe ar an íosphá náisiúnta (ó € 9.80 go € 10.10 san uair ón 1 
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Feabhra 2020). Cé go n-íocann fostóirí as, is tionscnamh é seo atá ceadaithe ag an Rialtas atá 

deartha chun ioncaim oibrithe ar thuilleamh íseal a threisiú. 

 

Is é an beartas comparáideora san anailís ná beartas Bhuiséad 2019 a reonn cánacha agus 

íocaíochtaí leasa i dtéarmaí ainmniúla. Tá sé seo difriúil ón anailís iar-bhuiséid a rinne an ITES a 

dhéanann innéacsú ar pharaiméadair cánach agus leasa 2019 de réir boilsciú pá.viii   

 

 

Tábla 1: Achoimre ar bhearta cánach leasa agus ioncaim do 2020 & costais oifigiúla (bliain 

iomlán) 

Bearta 

Costas 
oifigiúil 
bliana 

iomláine € 
m 

Leas 143.8 

 
Méadú Cáilithe ar Leanaí 
(a) Ráta seachtainiúil an mhéadaithe leanaí cáilithe do leanaí 12 bliana d’aois agus 
níos sine a mhéadú faoi € 3 in aghaidh na seachtaine, ó € 37 go € 40 sa tseachtain. 
 
(b) Ráta seachtainiúil an mhéadaithe leanaí cáilithe do leanaí faoi bhun 12 bliana 
d’aois a mhéadú faoi € 2 in aghaidh na seachtaine, ó € 34 go € 36 in aghaidh na 
seachtaine. 
 
Íocaíocht Teaghlaigh Tuismitheora amháin 
Méadú ar an neamhaird tuillimh ar Íocaíocht Teaghlaigh do Thuismitheoir Amháin 
agus ar Aistriú Cuardaitheora Poist faoi € 15, ó € 150 sa tseachtain go € 165 in 
aghaidh na seachtaine. 
 
Íocaíocht Teaghlaigh Oibre 
An tairseach ioncaim Íocaíocht Teaghlaigh Oibre a mhéadú do theaghlaigh le suas le 
3 leanbh faoi € 10 
 
Liúntas Maireachtála Aonair 
An Liúntas Maireachtála Aonair a mhéadú faoi € 5 in aghaidh na seachtaine ó € 9 go 
€ 14 
 
Laghdaigh an Liúntas Cuardaitheora Poist rátaí 
Ráta Liúntais Cuardaitheora Poist do dhaoine 25 bliana d’aois a mhéadú go ráta 
iomlán ó € 157.80 go € 203 
 
Liúntas Breosla 
Ráta an Liúntais Breosla a mhéadú faoi € 2 in aghaidh na seachtaine 

 
 

17.6 
 
 

20.6 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

19 
 
 
 

56.2 
 
 
 

4.2 
 
 
 

21 
 

 
Cáin ioncaim 
 

 
43 

 
Maidir le daoine féinfhostaithe, méadaigh an Creidmheas Ioncaim Tuillte faoi € 150 
 
Creidmheas Cúramóra Baile a mhéadú faoi € 100 

 
35 
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Na bearta cánach leasa agus ioncaim

Tá sonraí faoi na bearta buiséadacha i gcáipéisíocht Bhuiséad 2020.ix Cuirtear na bearta atá 

san áireamh san anailís seo i láthair i dTábla 1 thuas mar aon le costálacha oifigiúla. Tá sé 

bheart leasa shóisialaigh san áireamh san anailís, agus caiteachas bliana iomlán de € 143.8 

milliún. Tá dhá earra cánach dírí (cáin ioncaim) le costas iomlán € 43 milliún. Baineann an 

chomhpháirt dheiridh le híosphá náisiúnta do dhaoine fásta a mhéadú ó € 9.80 go € 10.10 san 

uair (méadú 3 faoin gcéad). 

 

Tá an tionchar atá múnlaithe ar leibhéal agus dáileadh ioncaim 2020, agus liúntas á thabhairt 

do thuilleamh méadaithe sa gheilleagar i rith na bliana bonn sonraí suirbhé. Tomhaistear an 

tionchar dáileacháin ar ioncam teaghlaigh de réir cúigil ioncaim x (cúig ghrúpa ar cóimhéid arna 

rangú de réir ioncaim chothromaithe) agus de réir cineálacha teaghlaigh xi(14 chatagóir 

difreáilte de réir comhdhéanamh & stádas fostaíochta). Tá an tionchar ar bhochtaineacht atá i 

mbaol bunaithe ar an tairseach ioncaim airmheánach 60%, arna dhí-chomhbhailiú de réir grúpa 

sóisialta. 

 

 

Tionchar dáileacháin na mbeart Buiséad 2020 

Bunaithe ar mhúnla SWITCH, mar thoradh ar na bearta buiséadacha, is é an gnóthachan i 

meánioncam indiúscartha teaghlaigh ná 0.2 faoin gcéad, arb ionann é agus € 2.20 sa 

tseachtain. Taispeánann Léaráid 1 an tionchar dáileacháin arna thomhas de réir athrú 

céatadáin de réir cúigil ioncaim indiúscartha. Baineann na gnóthachain is mó leis an gcúigil 

ioncaim is ísle ag 0.7 faoin gcéad, agus gnóthachain idir 0.1 agus 0.3 faoin gcéad don dara, tríú 

agus ceathrú cúigil. Taispeánann an cúigil barr gnóthachan beag (níos lú ná 0.1 faoin gcéad). 

 

 

Léaráid 1: Tionchar dáileacháin na mbeart ilchodach 2020 

(Gnóthachan céatadáin in ioncam indiúscartha teaghlaigh 

trí chúigil ioncaim indiúscartha cothromaithe) 

 

 

Foinse: Anailís DEASP bunaithe ar SWITCH, samhail sochar cánach ITES 
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Ar an iomlán, baineann 36 faoin gcéad de theaghlaigh leas as na bearta Buiséid a leagtar amach 

sa doiciméad seo, agus baineann 64 faoin gcéad de theaghlaigh sa chúigil is ísle sochar agus 

céatadáin níos ísle teaghlach sna ceithre chúigil eile (36, 30, 26 agus 22 faoin gcéad, faoi 

seach).

Tionchar dáileacháin na mbeart comhpháirte 

Déanann Tábla 2 achoimre ar ghlanchostas agus ar thionchar an dá phríomhchuid bhuiséadacha 

ag baint úsáide as SWITCH. Is ionann na bearta leasa agus € 47.7 milliún (glan), agus mar thoradh 

air sin gnóthachan meán de 0.2 faoin gcéad in ioncam indiúscartha teaghlaigh. Tá glanchostas de € 

22.8 milliún ar na bearta cánach ioncaim, agus mar thoradh air sin tá gnóthachan teaghlaigh de 0.1 

faoin gcéad ar an meán. 

 

Tábla 2: Meastachán SWITCH ar ghlanchostas agus tionchar na cánach 

agus bearta comhpháirteanna leasa i mBuiséad 2020xii 

Beart Glanchostas Tionchar 

Leas sóisialach €47.7m 0.2% 

Cáin ioncaim €22.8m 0.1% 

Foinse: SWITCH, samhail sochar cánach ITES

 

 

Taispeánann Léaráid 2 tionchar dáileacháin na mbeart comhpháirte de réir cúigil ioncaim. 

Athraíonn an tionchar dáilte go mór de réir tomhais don chúigil ioncaim is ísle (<€ 350). 

 

 

Léaráid 2: Tionchar dáileach phríomh-chomhchodanna Cháinaisnéis na bliana 2020 

(Gnóthachan céatadáin in ioncam an lín tí de réir cúigile ioncaim choibhéisithe)  

 

 

Foinse: Anailís DEASP, bunaithe ar SWITCH, samhail sochar cánach ITES  
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Tionchar ar chineálacha teaghlaigh 

Léiríonn Léaráid 3 tionchar dáileacháin na mbeart ilchodach 2020 ar chineálacha teaghlaigh.xiii  

Is iad na príomhthorthaí: 

 Faigheann teaghlaigh neamh-thuilleamh an chuid is mó ó Bhuiséad 2020 agus 

gnóthaíonn lánúineacha neamh-thuilleamh le leanaí agus tuismitheoirí aonair neamh-

thuilleamh 1.1 faoin gcéad (€ 6.20 agus € 4.20 sa tseachtain faoi seach). 

 I measc na gcineálacha teaghlaigh eile a mbíonn gnóthachain os cionn an mheáin acu tá 

daoine dífhostaithe agus tuismitheoirí aonair fostaithe. 
 

Léaráid 3: Tionchar dáileacháin na mbeart ilchodach 2020 ar theaghlaigh 

(Athrú céatadáin ar ioncam indiúscartha de réir cineáil teaghlaigh) * 

 

  

 

Foinse: Anailís DEASP, bunaithe ar SWITCH, samhail sochar cánach ITES 

* F = fostaithe; DF = dífhostaithe; NT = neamh-thuilleamh; AS = ar scor; SA = saothraí aonair; 

DS = déshaothraí; GAC = gaol coibhneasta ag cabhrú
1
; L = leanaí; GL = gan leanaí 

 

 

Tionchar ar bhochtaineacht atá i mbaol 

Tá méadú beag ar thairseach na bochtaineachta de mheánioncam indiúscartha 60% (ó € 

291.69 go € 292.25 in aghaidh na seachtaine) mar thoradh ar na bearta Buiséid a leagtar 

amach sa doiciméad seo. Titeann an daonra atá i mbaol bochtaineachta 0.2 pointe céatadáin. 

Tugann sé seo le tuiscint feidhmíocht dhearfach leanúnach aistrithe sóisialta maidir le 

bochtaineacht ioncaim a mhaolú.  

                                                           
1
 Is é atá i gcineál teaghlaigh "Lánúin Dé-Thuilleamh le Cúnamh Coibhneasta" ná cineál ina bhfuil céile amháin i 

bhfostaíocht, agus déanann an céile eile cur síos orthu féin mar "Cúnamh a thabhairt do ghaol (neacha) (i gcáil 
gan phá)". Tagann níos lú ná 0.5% de na teaghlaigh go léir (aonaid chánach) sa chatagóir seo. 

 

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%
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Tionchar Inscne 

Is é an measúnú iarmharta sóisialta do Bhuiséad 2020 an dara ceann inar féidir anailís ar 

thionchar inscne a dhéanamh.xiv  Taispeánann Léaráid 4 an t-athrú ar ioncam indiúscartha 

aonair de réir cúigil agus inscne aonair (fireann / baineann). 

 

Taispeánann an anailís go bhfaigheann mná níos mó ná fir sa chéad trí chúigil ioncaim tar éis 

na n-athruithe a rinneadh i mBuiséad 2020, agus gnóthachain níos lú i gcúigilí 4 agus 5 do 

mhná agus d’fhir araon. 

 

Léaráid 4: Athrú Céatadáin ar Ioncam Indiúscartha Aonair 
de réir cúigil agus inscne (mná / fir) 

 

 
 

 

Tionchar ar dhreasachtaí oibre 

Déanann an chuid seo anailís ar thionchar bhearta buiséadacha 2020 ar dhreasachtaí oibre 

dóibh siúd atá dífhostaithe agus a fhaigheann íocaíocht cuardaitheora poist. Úsáideann sé rátaí 

athsholáthair chun cion na n-ioncam in-oibre a thomhas a choinneofaí nó a athsholáthrófaí 

agus é as obair.xv Léiríonn ráta athsholáthair ≤ 70 faoin gcéad dreasacht láidir airgeadais 

chun oibre. 

 

Ag féachaint ar dháileadh foriomlán na rátaí athsholáthair, taispeánann an tsamhail go bhfuil 

ráta athsholáthair ≤ 70 faoin gcéad ag tromlach na ndaoine atá ag obair (87 faoin gcéad). 

Dóibh siúd atá dífhostaithe agus a fhaigheann íocaíocht cuardaitheora poist, tá ráta 

athsholáthair ≤ 70 faoin gcéad ag 74 faoin gcéad a léiríonn dreasacht láidir airgeadais chun 

oibre. 

 

Ráta Cánach Éifeachtach Imeallach 

Tomhaiseann an Ráta Cánach Éifeachtach Imeallach (RCÉI) cén chuid d’aon tuilleamh breise 

a “ngearrtar cáin air” tríd an éifeacht chomhcheangailte a bhaineann le cáin a mhéadú agus 

sochar a laghdú. Is féidir RCÉI a úsáid chun méid na n-athruithe i mbeartais cánach agus 

sochair sa Bhuiséad ar dhreasachtaí oibre a mheas. 

0.0%

0.2%
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Mná Fir
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Mar thoradh ar Bhuiséad 2020, ba cheart go mbeadh laghdú ar a ráta Cánach Éifeachtach 

Imeallach (RCÉI) ag 3% den daonra oibre cé nár cheart go mbeadh mórán nó aon tionchar ar 

an RCÉI do 91% eile den daonra oibre. Níor cheart go mbeadh ach 6% den daonra oibre ag 

fulaingt aon mhéadú ar a ráta Cánach Éifeachtach Imeallach. 

 

Tionchar dáileacháin na méaduithe ar an íosphá náisiúnta xvi 

Tá an gnóthachan meánach in ioncam indiúscartha cothromaithe teaghlaigh ón méadú go dtí 

an t-íosphá náisiúnta neamhbhríoch ag 0.09 faoin gcéad.xvii Taispeánann an chéad, an dara 

agus an tríú cúigil gnóthachain os cionn an mheáin de 0.14, 0.15 agus 0.12 faoin gcéad faoi 

seach. 

 

 

Tionchar dáileacháin Bhuiséad 2020 i gcomparáid le Buiséad 2019 

Faoi dheireadh, déantar tionchar dáileacháin an phacáiste bhuiséadaigh do 2020 a chur i 

gcomparáid le beartas 2019 i Léaráid 5. Is é an gnóthachan in 2020 ná 0.2 faoin gcéad. Tá sé 

seo i gcomparáid le 0.7 faoin gcéad in 2019.

 

Léaráid 5: Tionchar dáileacháin Bhuiséad 2019 agus Bhuiséad 2020 

(Gnóthachan céatadáin in ioncam indiúscartha teaghlaigh 

de réir cúigil ioncaim chothromaithe) 

 
 

Foinse: Anailís DEASP, bunaithe ar SWITCH, samhail sochar cánach ITES 

 

Faigheann gach cúigil níos lú i mBuiséad 2020 i gcomparáid le Buiséad 2019. Mar sin féin, tá 

patrún forásach fós i mBuiséad 2020 agus gnóthaíonn an cúigil bun 0.7 faoin gcéad agus 

léiríonn an cúigil barr gnóthachan beag de 0.1 faoin gcéad.
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Tagairtí 

                                                           
i
 Cuimsíonn cáipéisíocht buiséid foilsithe réamhfhaisnéis ar éifeachtaí dáileacháin Bhuiséad 2020. D’fhorbair 

an Roinn Caiteachais agus Athchóirithe Poiblí creat nua SIA, a bhfuil sé mar aidhm aige scóip an 

chleachtais reatha SIA a leathnú chun ní amháin bearta cánach agus leasa shóisialaigh a chur san áireamh, 

ach déan measúnú freisin ar an gcaoi ar féidir le hathruithe sa bheartas caiteachais phoiblí tionchar a imirt ar 

thorthaí teaghlaigh agus ar chaighdeáin mhaireachtála. Féach: https://www.gov.ie/en/collection/dc3850-

budget-2020-tax-strategy-group-papers/. 

ii
 Féach: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=935&furtherNews=yes 

iii
 Féach: https://www.gov.ie/en/policy-information/aec432-equality-budgeting/ 

iv
 Féach: Clár do Rialtas Comhpháirtíochta ag: https://www.gov.ie/en/publication/874885-programme-for-

government-programme-for-a-partnership-government/ 

v
 Féach: https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-

silc/surveyonincomeandlivingconditionssilc2018/ 

vi
 Is féidir faisnéis faoin dearadh, na sonraí bunúsacha agus an tógáil mhúnla a fháil ag: 

www.esri.ie/research/taxation-welfare-and-pensions/. 

vii
 Callan, T., O’Dea, C., Roantree, B. and Savage, M. (2016), Financial Incentives to Work: Comparing 

Ireland and the UK, Budget Perspectives 2017 Paper 2, Dublin: ESRI. féach: 

www.esri.ie/publications/financial-incentives-to-work-comparing-ireland-and-the-uk/  

viii
 Áiríodh san anailís ITES tionchar na n-athruithe indíreacha ar chánachas. 

ix
 Féach https://www.gov.ie/en/publication/2f07a3-budget-2020/ and 

http://budget.gov.ie/Budgets/2020/2020.aspx 

x
 Is é luach seachtainiúil gach cúigil: 1: <€ 350; 2: <€ 465; 3: <€ 576; 4: <€ 738; agus 5:> € 738. 

xi
 Áirítear leis seo an tionchar de réir stádas teaghlaigh agus inscne. Ní féidir go teicniúil faoi láthair anailís a 

dhéanamh ar an tionchar ar dhaoine faoi mhíchumas nó ar mhionlaigh eitneacha. D’fhéadfadh forbairtí 

amach anseo é seo a chur ina cheart. 

xii
 Tá costálacha SWITCH difriúil ó na figiúirí oifigiúla mar gheall ar Bhónas na Nollag agus tionchar aon 

fhritháireamh cánach nó leasa (e.g. aon cháin a íoctar ar rátaí leasa méadaithe). Ina theannta sin ní 

ghabhtar gach tairbhí as na méaduithe rátaí sa mhúnla. 

xiii
 I roinnt cásanna d’fhéadfadh go mbeadh roinnt cineálacha teaghlaigh ina gcónaí sa teaghlach céanna. 

xiv
 Féach Doorley K, Bercholz M., Callan T., Keane C. and Walsh J.R. (2018), The Gender Impact of Irish 

Budgetary Policy Dublin: ESRI le haghaidh tuilleadh anailíse ar an ábhar seo: 

https://www.esri.ie/pubs/bkmnext367.pdf 

xv
 Savage, M., Colgan, B., Callan, T., and Walsh, J.R. (2015), Making Work Pay More: Recent Initiatives, 

Budget Perspectives 2016 Paper 2, Dublin: ESRI. féach: www.esri.ie/publications/making-work-pay-more-

recent-initiatives/ 

xvi
 Chun anailís a dhéanamh ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag athrú ar an íosphá náisiúnta, sáraíonn 

SWITCH pá iarbhír na ndaoine atá faoi bhun an íosphá náisiúnta. Ní chuirtear san áireamh sa tsamhail na 

híocaíochtaí méadaithe ag fostóirí, nó tionchar iartheachtach chostais mhéadaithe fostóirí ar ioncaim eile sa 

gheilleagar (e.g. brabúis, díbhinní). 

xvii
 Féach Callan T, and Logue, C. (2016) Low Pay, Minimum Wages and Household Incomes: Evidence for 

Ireland, Dublin: ITES le haghaidh tuilleadh anailíse ar an ábhar seo: ar: www.esri.ie/pubs/BP201703.pdf  

https://www.gov.ie/en/collection/dc3850-budget-2020-tax-strategy-group-papers/
https://www.gov.ie/en/collection/dc3850-budget-2020-tax-strategy-group-papers/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=935&furtherNews=yes
https://www.gov.ie/en/policy-information/aec432-equality-budgeting/
https://www.gov.ie/en/publication/874885-programme-for-government-programme-for-a-partnership-government/
https://www.gov.ie/en/publication/874885-programme-for-government-programme-for-a-partnership-government/
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-silc/surveyonincomeandlivingconditionssilc2018/
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-silc/surveyonincomeandlivingconditionssilc2018/
http://www.esri.ie/research/taxation-welfare-and-pensions/
http://www.esri.ie/publications/financial-incentives-to-work-comparing-ireland-and-the-uk/
https://www.gov.ie/en/publication/2f07a3-budget-2020/
http://budget.gov.ie/Budgets/2020/2020.aspx
https://www.esri.ie/pubs/bkmnext367.pdf
http://www.esri.ie/publications/making-work-pay-more-recent-initiatives/
http://www.esri.ie/publications/making-work-pay-more-recent-initiatives/
http://www.esri.ie/pubs/BP201703.pdf

