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Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1. Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

2. Mínithe.
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Leasuithe ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

3. Sochair árachais shóisialaigh (rátaí nua).
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AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH 2010

[An tiontú oifigiúil]

————————

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA
LEASA SHÓISIALAIGH; D’AISGHAIRM AN ACHTA UM
RANNÍOCAÍ SLÁINTE 1979; AGUS DO DHÉANAMH
SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[17 Nollaig, 2010]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh 2010 a ghairm den
Acht seo.

(2) Déanfar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh agus an tAcht seo
(seachas fo-ailt (1) go (3) d’alt 15) a léamh le chéile mar aon ní
amháin.

(3) Tiocfaidh ailt 7, 8, 9 agus 10 i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi
threoir aon chríche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla
a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil agus le haghaidh
forálacha éagsúla.

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 2006” an tAcht um Athchóiriú an Dlí Leasa
Shóisialaigh agus um Pinsin 2006;

ciallaíonn “Acht 2009” an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean
(Uimh. 2) 2009;

ciallaíonn “Acht 2010” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha
Ilghnéitheacha) 2010;

ciallaíonn “Aire” an tAire Coimirce Sóisialaí;

ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh
2005.
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Sochair árachais
shóisialaigh (rátaí
nua).

Íocaíochtaí cúnaimh
shóisialaigh (rátaí
nua).
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CUID 2

Leasuithe ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

3.—(1) Déantar Sceideal 2 a ghabhann leis an bPríomh-Acht (a
leasaíodh le halt 8 d’Acht 2010) a leasú trí na Codanna atá leagtha
amach i Sceideal 1 a chur in ionad Chodanna 1 go 4 den Sceideal
sin 2.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh—

(a) a mhéid a bhaineann sé le sochar cuardaitheora poist, an
30 Nollaig 2010,

(b) a mhéid a bhaineann sé le sochar breoiteachta, sochar
sláinte agus sábháilteachta, sochar díobhála agus aisce
mhíthreorach, an 3 Eanáir 2011,

(c) a mhéid a bhaineann sé le sochar cúramóra, pinsean Stáit
(idirthréimhse), pinsean easláine agus íocaíocht dá
dtagraítear i mír (a) den mhíniú ar “íocaíocht iomchuí”
in alt 178(1) den Phríomh-Acht, an 6 Eanáir 2011, agus

(d) a mhéid a bhaineann sé le pinsean míthreorach, sochar
báis faoi alt 81, 82 nó 83 den Phríomh-Acht, pinsean Stáit
(ranníocach), pinsean baintrí (ranníocach), pinsean
baintrí fir (ranníocach) agus íocaíocht chaomhnóra
(ranníocach), an 7 Eanáir 2011.

4.—(1) Leasaítear Sceideal 4 a ghabhann leis an bPríomh-Acht
(arna leasú le halt 4(1) d’Acht 2009)—

(a) tríd an gCuid atá leagtha amach i Sceideal 2 a chur in ionad
Chuid 1 den Sceideal sin 4, agus

(b) tríd an gCuid atá leagtha amach i Sceideal 3 a chur in ionad
Chuid 3 den Sceideal sin 4.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh—

(a) a mhéid a bhaineann sé le liúntas cuardaitheora poist,
liúntas réamhscoir agus cúnamh feirme, an 29 Nollaig
2010,

(b) a mhéid a bhaineann sé le liúntas leasa forlíontach, an 3
Eanáir 2011,

(c) a mhéid a bhaineann sé le liúntas míchumais, an 5 Eanáir
2011,

(d) a mhéid a bhaineann sé le híocaíocht teaghlaigh
aontuismitheora (seachas i gcás í a bheith iníoctha i leith
baintrí nó baintrí fir), liúntas cúramóra agus íocaíocht dá
dtagraítear i mír (b) nó (c) den mhíniú ar “íocaíocht
iomchuí” in alt 178(1) den Phríomh-Acht, an 6 Eanáir
2011, agus

(e) a mhéid a bhaineann sé le pinsean Stáit
(neamhranníocach), pinsean dall, pinsean baintrí
(neamhranníocach), pinsean baintrí fir
(neamhranníocach), íocaíocht teaghlaigh



[2010.] [Uimh. 34.]An tAcht Leasa Shóisialaigh 2010.

aontuismitheora is iníoctha i leith baintrí nó baintrí fir
agus íocaíocht chaomhnóra (neamhranníocach), an 7
Eanáir 2011.

5.—(1) Leasaítear alt 221 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo
a leanas a chur in ionad fho-alt (1) (arna leasú le halt 17 d’Acht
2006):

“(1) Faoi réir an Achta seo, déanfar sochar míosúil a íoc le
duine cáilithe arb é a bheidh ann an méid atá leagtha amach i
gcolún (2) de Chuid 4 de Sceideal 4 i leith linbh cháilithe dá
dtagraítear i gcolún (1) den Chuid sin den Sceideal sin os coinne
an mhéid sin.”.

(2) Leasaítear Sceideal 4 a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd
an gCuid seo a leanas a chur in ionad Chuid 4 (arna cur isteach le
halt 7 d’Acht 2009):

“CUID 4

Na Méideanna Sochair Linbh

Leanbh a bhfuil sochar An ráta míosúil sochair linbh is
linbh iníoctha ina leith iníoctha in aghaidh an linbh

(1) (2)

€

1. Gach leanbh den chéad 140.00
2 leanbh cháilithe

2. An tríú leanbh cáilithe 167.00

3. Gach leanbh cáilithe de 177.00
bhreis ar 3 leanbh
cháilithe

”.

(3) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2011.

6.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 3(10), trí “76(3), 77A” a chur in ionad “76(3)”,

(b) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 77 (arna leasú
le halt 8(2) d’Acht 2010):

“Méadú ar
phinsean
míthreorach ar
scór éagumais.

77.—(1) Faoi réir an Achta seo, déanfar
an ráta seachtainiúil pinsin míthreorach a
mhéadú den mhéid atá leagtha amach i
gcolún (2) de Chuid 4 de Sceideal 2 más
rud é, mar gheall ar an gcailleadh cumais
iomchuí, go bhfuil an tairbhí éagumasach
chun oibre agus gur dóigh dó nó di a bheith
éagumasach amhlaidh go buan.

(2) (a) Chun críocha an ailt seo, féadfar
a áireamh go bhfuil duine
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éagumasach chun oibre, agus
gur dóigh dó nó di a bheith
éagumasach go buan chun
oibre, d’ainneoin nach cailleadh
cumais é de shórt a choisceann
air nó uirthi a bheith i gcumas
oibre, más dóigh go
gcoimeádfaidh sé é nó í ó bhreis
agus an méid a bheidh
forordaithe a thuilleamh.

(b) I mír (a), folaíonn an tagairt do
“tuilleamh” tagairt d’aon luach
saothair nó brabús a fhaightear
as post sochrach.

(3) Beidh méadú pinsin faoin alt seo (dá
ngairtear “forlíonadh éagumais” sa
Chaibidil seo”) iníoctha in aghaidh na
tréimhse a chinnfear tráth a dheonaithe,
ach féadfar é a athnuachan ó am go
ham.”, agus

(c) tríd an alt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 77:

“Méadú ar
phinsean
míthreorach
d’aosach
cáilithe, do
leanaí cáilithe
etc.

77A.—(1) I gcás go gcáilíonn duine chun
forlíonadh éagumais a fháil faoi alt 77,
méadófar an pinsean míthreorach in
aghaidh na tréimhse ar lena linn atá an
forlíonadh éagumais iníoctha—

(a) den mhéid a leagtar amach i
gcolún (3) de Chuid 4 de
Sceideal 2 in aghaidh aon
tréimhse ar lena linn atá aosach
cáilithe ag an tairbhí, faoi réir
an tsriain nach mbeidh tairbhí i
dteideal méadú ar phinsean
míthreorach a fháil in aghaidh
na tréimhse céanna faoin mír
seo i leith níos mó ná duine
amháin,

(b) den mhéid a leagtar amach i
gcolún (4) de Chuid 4 de
Sceideal 2 i leith gach linbh
cháilithe a chónaíonn go rialta
leis an tairbhí,

(c) den mhéid a leagtar amach i
gcolún (5) de Chuid 4 de
Sceideal 2 i gcás go bhfuil an
tairbhí ina chónaí nó ina cónaí
ina aonar nó ina haonar, agus

(d) den mhéid a leagtar amach i
gcolún (6) de Chuid 4 de
Sceideal 2 i gcás go bhfuil
gnáthchónaí ar an tairbhí ar
oileán.

(2) Faoi réir fho-alt (3), maidir le haon
mhéadú ar phinsean míthreorach is iníoctha
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faoi fho-alt (1)(b) i leith linbh cháilithe a
bhfuil cónaí rialta air nó uirthi leis an
tairbhí agus le céile an tairbhí, beidh sé
iníoctha de réir ráta ar leath den mhéid cuí
é in aon chás nach aosach cáilithe céile an
tairbhí agus léifear fo-alt (1)(b), agus beidh
éifeacht leis, dá réir sin.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) agus
ní bheidh aon mhéadú ar phinsean
míthreorach is iníoctha faoi fho-alt (1)(b) i
leith linbh cháilithe a chónaíonn go rialta
leis an tairbhí agus le céile tairbhí iníoctha
i gcás go bhfuil ioncam seachtainiúil an
chéile sin, arna ríomh nó arna mheas ar an
modh a bheidh forordaithe, níos mó ná aon
mhéid a bheidh forordaithe.”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 7 Eanáir 2011.

7.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 62:

“Sochar
cuardaitheora
poist — laghdú
ar na rátaí in
imthosca
áirithe.

62A.—D’ainneoin alt 62, i gcás duine—

(a) a dhiúltaigh, gan cúis mhaith, páirt a
ghlacadh, nó comhaontú páirt a
ghlacadh, i gcúrsa oiliúna a mheasann
an t-oifigeach a bheith cuí ag féachaint
do riachtanais oiliúna an duine agus dá
imthosca pearsanta nó dá himthosca
pearsanta, nuair a d’iarr oifigeach don
Aire air nó uirthi páirt a ghlacadh nó
comhaontú páirt a ghlacadh amhlaidh,

(b) a dhiúltaigh nó a mhainnigh, gan cúis
mhaith, leas a bhaint as aon tairiscint
réasúnach ar oiliúint arna soláthar nó
arna ceadú ag an bhForas Áiseanna
Saothair, nó

(c) a dhiúltaigh nó a mhainnigh, gan cúis
mhaith, leas a bhaint as deis páirt a
ghlacadh i gclár arna riaradh ag an
bhForas Áiseanna Saothair agus ag an
Aire de bhun an phlean ar a dtugtar de
ghnáth an Plean Gníomhaíochta
Fostaíochta Náisiúnta,

is é a bheidh sa ráta seachtainiúil sochair
cuardaitheora poist an ráta a leagtar amach in alt
65(2) nó, de réir mar a bheidh, i mír (a), (b) nó (c)
d’alt 65A(2).”.

(2) Leasaítear alt 64(1) (arna leasú le halt 18 den Acht Leasa
Shóisialaigh (Forálacha Forlíontacha) 2008) den Phríomh-Acht—

(a) i mír (c)(i), trí “ináirithe” a chur in ionad “ináirithe
forordaithe”,

(b) i mír (c)(ia), trí “ináirithe” a chur in ionad “ináirithe
forordaithe”,

9

Cd.2 A.6

Sochar
cuardaitheora poist
— laghdú ar na
rátaí in imthosca
áirithe.



Cd.2 A.7

10

[Uimh. 34.] [2010.]An tAcht Leasa Shóisialaigh 2010.

(c) i mír (c)(ii), trí “ináirithe” a chur in ionad “ináirithe
forordaithe”, agus

(d) i mír (c), trí “de bhreis ar €300 sa bhliain ranníoca rialaithe
nó go mbeidh aige nó aici tuilleamh ináirithe seachtainiúil
a shonraítear i míreanna (a) go (c) d’fho-alt (6) nó, de
réir mar a bheidh, go mbeidh aige nó aici ioncam ináirithe
seachtainiúil a shonraítear i míreanna (d) go (f) d’fho-alt
(6) sna tréimhsí a shonraítear i leith an tuillimh sin nó an
ioncaim sin sna míreanna sin” a chur in ionad “de bhreis
ar mhéid forordaithe sa tréimhse fhorordaithe”.

(3) Leasaítear alt 64 (arna leasú le halt 18 den Acht Leasa
Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2008) den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (4), trí “68(1), 68(6) nó 68(6A)” a chur in ionad
“68(1) nó 68(6)”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6):

“(6) Chun críocha cheanglais fho-alt (1)(c) a bhaineann
le tuilleamh seachtainiúil ináirithe nó, de réir mar a
bheidh, le hioncam seachtainiúil ináirithe—

(a) tá tuilleamh seachtainiúil ináirithe ag
éilitheoir—

(i) nach mó ná €44.43,

(ii) is mó ná €44.43 ach nach mó ná €63.48, nó

(iii) is mó ná €63.48 ach nach mó ná €88.87,

i leith tréimhse bearnaithe fostaíochta a
thosaigh roimh an 25 Nollaig 2003,

(b) tá tuilleamh seachtainiúil ináirithe ag
éilitheoir—

(i) nach mó ná €79.99,

(ii) is mó ná €79.99 ach nach mó ná €124.99, nó

(iii) is mó ná €124.99 ach nach mó ná €149.00,

i leith tréimhse bearnaithe fostaíochta a
thosaigh an 25 Nollaig 2003 nó dá éis agus
roimh an 5 Eanáir 2009,

(c) tá tuilleamh seachtainiúil ináirithe ag
éilitheoir—

(i) nach mó ná €149.99,

(ii) is mó ná €149.99 ach nach mó ná €219.99,
nó

(iii) is mó ná €219.99 ach nach mó ná €299.99,

i leith tréimhse bearnaithe fostaíochta a
thosaigh an 5 Eanáir 2009 nó dá éis,

(d) tá ioncam seachtainiúil ináirithe ag éilitheoir—
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(i) nach mó ná €44.43,

(ii) is mó ná €44.43 ach nach mó ná €63.48, nó

(iii) is mó ná €63.48 ach nach mó ná €88.87,

i leith tréimhse bearnaithe fostaíochta a
thosaigh roimh an 25 Nollaig 2003,

(e) tá ioncam seachtainiúil ináirithe ag éilitheoir—

(i) nach mó ná €79.99,

(ii) is mó ná €79.99 ach nach mó ná €124.99, nó

(iii) is mó ná €124.99 ach nach mó ná €149.00,

i leith tréimhse bearnaithe fostaíochta a
thosaigh an 25 Nollaig 2003 nó dá éis agus
roimh an 5 Eanáir 2009, nó

(f) tá ioncam seachtainiúil ináirithe ag éilitheoir—

(i) nach mó ná €149.99,

(ii) is mó ná €149.99 ach nach mó ná €219.99,
nó

(iii) is mó ná €219.99 ach nach mó ná €299.99,

i leith tréimhse bearnaithe fostaíochta a
thosaigh an 5 Eanáir 2009 nó dá éis.”,

(c) trí fho-alt (7) a scriosadh,

(d) i bhfo-alt (8), trí “nach mór don éilitheoir tuilleamh
seachtainiúil ináirithe forordaithe de bhreis ar mhéid
forordaithe a bheith aige nó aici sa tréimhse
fhorordaithe” a scriosadh, agus

(e) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(8):

“(9) Chun críocha fho-alt (1)(c)—

(a) déanfar an tuilleamh seachtainiúil ináirithe dá
dtagraítear i bhfomhíreanna (i) agus (ia) den
fho-alt sin, faoi réir mhír (b), a ríomh mar an
tuilleamh ináirithe iomlán sa bhliain ranníoca
rialaithe arna mhéadú—

(i) de mhéid íocaíochta, más ann, dá
dtagraítear in alt 38, agus

(ii) de mhéid ranníoca inlamhála, más ann, dá
dtagraítear i Rialachán 41 nó 42 de
Rialacháin 2001,

arna roinnt ar an líon ranníocaí cáilitheacha sa
bhliain ranníoca rialaithe sin,
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(b) gan dochar do mhír (a), is é a bheidh sa bhliain
ranníoca rialaithe chun an tuilleamh
seachtainiúil ináirithe dá dtagraítear i bhfomhír
(ia) d’fho-alt (1)(c) a ríomh de réir mhír (a)—

(i) an bhliain ranníoca rialaithe, nó

(ii) an bhliain ranníoca rialaithe a bhaineann
leis an éileamh ar shochar cuardaitheora
poist dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(c)(ia)(II),

cibé acu is fabhraí, agus

(c) déanfar an t-ioncam seachtainiúil ináirithe dá
dtagraítear i bhfomhír (ii) den fho-alt sin a
ríomh mar an t-ioncam ináirithe iomlán sa
bhliain ranníoca rialaithe arna mhéadú—

(i) de mhéid íocaíochta, más ann, dá
dtagraítear in alt 38, agus

(ii) de mhéid ranníoca inlamhála, más ann, dá
dtagraítear i Rialachán 41 nó 42 de
Rialacháin 2001,

arna roinnt ar an líon ranníocaí cáilitheacha sa
bhliain ranníoca rialaithe sin.

(10) I gcás éilitheora a mbaineann a éileamh nó a
héileamh le tréimhse bhearnaithe fostaíochta a thosaigh
roimh an 4 Eanáir 1993 de bhua é nó í a bheith i dteideal
nó a bheith ag fáil sochair cuardaitheora poist nó sochair
breoiteachta i leith aon lae sa tréimhse 13 sheachtain
roimh an dáta sin, ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar
ní lena ndéantar an ráta sochair cuardaitheora poist is
iníoctha leis nó léi a laghdú go dtí ráta is lú ná an ráta a
bhí sé nó sí i dteideal a fháil roimh an dáta sin.

(11) I bhfo-alt (9), ciallaíonn ‘Rialacháin 2001’ na
Rialacháin Cánach Ioncaim (Fostaíochtaí) (Comhdhlúthú)
2001 (I.R. Uimh. 559 de 2001).”.

(4) Leasaítear alt 65 (arna leasú le halt 4 d’Acht 2006 agus le
Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht sin) den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhforáil atá ann a athuimhriú mar fho-alt (1) den
alt sin, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (1):

“(2) Faoi réir an Achta seo, d’ainneoin fho-alt (1), i
gcás duine dá dtagraítear le halt 62A, déanfar an ráta
seachtainiúil sochair cuardaitheora poist a laghdú agus, dá
réir sin, is é an ráta seachtainiúil sochair cuardaitheora
poist an ráta seachtainiúil a leagtar amach i gcolún (2) de
Chuid 1 de Sceideal 2 agus laghdófar é de €44 gach
seachtain.”.
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(5) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt nua seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 65:

“Rátaí sochair
cuardaitheora
poist a
bhaineann le
tuilleamh
seachtainiúil
ináirithe
áirithe, le
hioncam
seachtainiúil
ináirithe
áirithe agus le
tréimhsí ar
leith.

65A.—(1) Faoi réir an Achta seo—

(a) i gcás duine ag a bhfuil tuilleamh
seachtainiúil ináirithe a shonraítear in
alt 64(6)(a)(i) nó ioncam seachtainiúil
ináirithe a shonraítear in alt
64(6)(d)(i), is é €84.50 a bheidh sa ráta
seachtainiúil sochair cuardaitheora
poist,

(b) i gcás duine ag a bhfuil tuilleamh
seachtainiúil ináirithe a shonraítear in
alt 64(6)(a)(ii) nó ioncam seachtainiúil
ináirithe a shonraítear in alt
64(6)(d)(ii), is é €121.40 a bheidh sa
ráta seachtainiúil sochair
cuardaitheora poist,

(c) i gcás duine ag a bhfuil tuilleamh
seachtainiúil ináirithe a shonraítear in
alt 64(6)(a)(iii) nó ioncam seachtainiúil
ináirithe a shonraítear in alt
64(6)(d)(iii), is é €147.30 a bheidh sa
ráta seachtainiúil sochair
cuardaitheora poist,

(d) i gcás duine ag a bhfuil tuilleamh
seachtainiúil ináirithe a shonraítear in
alt 64(6)(b)(i) nó ioncam seachtainiúil
ináirithe a shonraítear in alt
64(6)(e)(i), is é €84.50 a bheidh sa ráta
seachtainiúil sochair cuardaitheora
poist,

(e) i gcás duine ag a bhfuil tuilleamh
seachtainiúil ináirithe a shonraítear in
alt 64(6)(b)(ii) nó ioncam seachtainiúil
ináirithe a shonraítear in alt
64(6)(e)(ii), is é €121.40 a bheidh sa
ráta seachtainiúil sochair
cuardaitheora poist,

(f) i gcás duine ag a bhfuil tuilleamh
seachtainiúil ináirithe a shonraítear in
alt 64(6)(b)(iii) nó ioncam
seachtainiúil ináirithe a shonraítear in
alt 64(6)(e)(iii), is é €147.30 a bheidh
sa ráta seachtainiúil sochair
cuardaitheora poist,

(g) i gcás duine ag a bhfuil tuilleamh
seachtainiúil ináirithe a shonraítear in
alt 64(6)(c)(i) nó ioncam seachtainiúil
ináirithe a shonraítear in alt 64(6)(f)(i),
is é €84.50 a bheidh sa ráta
seachtainiúil sochair cuardaitheora
poist,

(h) i gcás duine ag a bhfuil tuilleamh
seachtainiúil ináirithe a shonraítear in
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alt 64(6)(c)(ii) nó ioncam seachtainiúil
ináirithe a shonraítear in alt
64(6)(f)(ii), is é €121.40 a bheidh sa
ráta seachtainiúil sochair
cuardaitheora poist,

(i) i gcás duine ag a bhfuil tuilleamh
seachtainiúil ináirithe a shonraítear in
alt 64(6)(c)(iii) nó ioncam seachtainiúil
ináirithe a shonraítear in alt
64(6)(f)(iii), is é €147.30 a bheidh sa
ráta seachtainiúil sochair
cuardaitheora poist.

(2) Faoi réir an Achta seo, d’ainneoin fho-alt
(1), i gcás duine dá dtagraítear le halt 62A,
laghdófar an ráta seachtainiúil sochair
cuardaitheora poist agus dá réir sin—

(a) i gcás duine dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(a), (1)(d) nó (1)(g), is é €65.00 a
bheidh sa ráta seachtainiúil,

(b) i gcás duine dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(b), (1)(e) nó (1)(h), is é €93.00 a
bheidh sa ráta seachtainiúil, nó

(c) i gcás duine dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(c), (1)(f) nó (1)(i), is é €113.00 a
bheidh sa ráta seachtainiúil.”.

(6) Leasaítear alt 66 (arna leasú le halt 4 d’Acht 2006 agus le
Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht sin) den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), trí “Faoi réir fho-alt (1A), déanfar an ráta
seachtainiúil” a chur in ionad “Déanfar an ráta
seachtainiúil”, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (1):

“(1A) I gcás duine dá dtagraítear in alt 65A, déanfar
an ráta seachtainiúil sochair cuardaitheora poist a mhéadú
de €80.90 in aghaidh aon tréimhse ar lena linn atá aosach
cáilithe ag an tairbhí, faoi réir an tsriain nach mbeidh
tairbhí i dteideal méadú ar shochar a fháil in aghaidh na
tréimhse céanna faoin bhfo-alt seo i leith níos mó ná
duine amháin.”.

(7) Leasaítear alt 68 (arna leasú le halt 4 d’Acht 2006 agus le
Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht sin) den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (6)—

(i) trí mhír (b) a scriosadh, agus

(ii) trí mhír (c) a scriosadh,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (6):
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“(6A) Beidh duine dícháilithe chun sochar
cuardaitheora poist a fháil i gcás gur dhiúltaigh sé nó sí
tairiscint ar fhostaíocht oiriúnach.”.

(8) Leasaítear alt 67 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (9) trí “nó
68(6A)” a chur isteach i ndiaidh “alt 68(6)”.

8.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 141 (arna leasú le halt 6 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean 2009):

“Liúntas
cuardaitheora
poist — laghdú
ar na rátaí in
imthosca
áirithe.

141A.—D’ainneoin alt 141, i gcás duine—

(a) a dhiúltaigh gan cúis mhaith, nuair a
d’iarr oifigeach don Aire air nó uirthi
déanamh amhlaidh, páirt a ghlacadh,
nó comhaontú páirt a ghlacadh, i
gcúrsa oiliúna a mheasann an t-
oifigeach a bheith cuí ag féachaint do
riachtanais oiliúna an duine agus dá
chuid nó dá cuid imthosca pearsanta,

(b) a dhiúltaigh nó a mhainnigh, gan cúis
mhaith, leas a bhaint as aon tairiscint
réasúnach ar oiliúint arna soláthar nó
arna ceadú ag an bhForas Áiseanna
Saothair, nó

(c) a dhiúltaigh nó a mhainnigh, gan cúis
mhaith, leas a bhaint as deis páirt a
ghlacadh i gclár arna riaradh ag an
bhForas Áiseanna Saothair agus ag an
Aire de bhun an phlean ar a dtugtar de
ghnáth an Plean Gníomhaíochta
Fostaíochta Náisiúnta,

is é a bheidh sa ráta sceidealta liúntais
cuardaitheora poist an ráta seachtainiúil mar atá
sé leagtha amach in alt 142(1A), 142A(1A) nó, de
réir mar a bheidh, 142B(1A).”.

(2) Leasaítear alt 142 (arna leasú le halt 6 d’Acht 2009) den
Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1):

“(1A) Faoi réir an Achta seo agus d’ainneoin fho-alt (1), i
gcás duine dá dtagraítear le halt 141A, laghdófar an ráta
sceidealta liúntais cuardaitheora poist agus, dá réir sin, is é a
bheidh ann an ráta seachtainiúil arna leagan amach i gcolún (2)
ag tagairt 1(b) de Chuid 1 de Sceideal 4 agus laghdófar é gach
seachtain de €44, arna mhéadú de na méideanna seo a leanas—

(a) an méid atá leagtha amach i gcolún (3) den Chuid sin
os coinne na tagartha sin in aghaidh aon tréimhse ar
lena linn atá aosach cáilithe ag an éilitheoir nó ag an
tairbhí, faoi réir an tsriain nach mbeidh an t-
éilitheoir nó an tairbhí i dteideal méadú a fháil ar an
liúntas don tréimhse chéanna faoin mír seo i leith
níos mó ná duine amháin, agus

(b) an méid cuí atá leagtha amach i gcolún (4) den Chuid
sin os coinne na tagartha sin i leith gach linbh
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cháilithe a chónaíonn go rialta leis an éilitheoir nó
leis an tairbhí.”.

(3) Leasaítear alt 142A (arna leasú le halt 6 d’Acht 2009) den
Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (1):

“(1A) Faoi réir an Achta seo agus d’ainneoin fho-alt
(1), i gcás duine dá dtagraítear le halt 141A, laghdófar an
ráta sceidealta liúntais cuardaitheora poist agus, dá réir
sin, is é a bheidh ann an ráta seachtainiúil arna leagan
amach i gcolún (2) ag tagairt 1(c) de Chuid 1 de Sceideal
4 agus laghdófar é gach seachtain de €25, arna mhéadú
den mhéid atá leagtha amach i gcolún (3) den Chuid sin
os coinne na tagartha sin in aghaidh aon tréimhse ar lena
linn atá aosach cáilithe ag an éilitheoir nó ag an tairbhí,
faoi réir an tsriain nach mbeidh an t-éilitheoir nó an tairbhí
i dteideal méadú a fháil ar an liúntas in aghaidh na
tréimhse céanna faoin bhfo-alt seo i leith níos mó ná
duine amháin.”,

agus

(b) i bhfo-alt (2)(a), trí “nó i bhfo-alt (1A)” a chur isteach i
ndiaidh “i bhfo-alt (1)”.

(4) Leasaítear alt 142B (arna chur isteach le halt 6 d’Acht 2009)
den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (1)—

“(1A) Faoi réir an Achta seo agus d’ainneoin fho-alt
(1), i gcás duine dá dtagraítear le halt 141A, laghdófar an
ráta sceidealta liúntais cuardaitheora poist agus, dá réir
sin, is é a bheidh ann an ráta seachtainiúil arna leagan
amach i gcolún (2) ag tagairt 1(d) de Chuid 1 de Sceideal
4 agus laghdófar é gach seachtain de €33, arna mhéadú
den mhéid atá leagtha amach i gcolún (3) den Chuid sin
os coinne na tagartha sin in aghaidh aon tréimhse ar lena
linn atá aosach cáilithe ag an éilitheoir nó ag an tairbhí,
faoi réir an tsriain nach mbeidh an t-éilitheoir nó an tairbhí
i dteideal méadú a fháil ar an liúntas in aghaidh na
tréimhse céanna faoin bhfo-alt seo i leith níos mó ná
duine amháin.”,

agus

(b) i bhfo-alt (2)(a), trí “nó i bhfo-alt (1A)” a chur isteach i
ndiaidh “i bhfo-alt (1)”.

(5) Leasaítear alt 147 (arna leasú le halt 4 d’Acht 2006 agus le
Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht sin) den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (4)—

(i) trí mhír (b) a scriosadh, agus

(ii) trí mhír (c) a scriosadh,

agus



[2010.] [Uimh. 34.]An tAcht Leasa Shóisialaigh 2010.

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (4):

“(4A) Beidh duine dícháilithe chun liúntas
cuardaitheora poist a fháil i gcás gur dhiúltaigh sé nó sí
tairiscint ar fhostaíocht oiriúnach.”.

9.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 195:

“Liúntas leasa
forlíontach —
méideanna
seachtainiúla
laghdaithe in
imthosca
áirithe.

195A.—D’ainneoin alt 195, i gcás duine—

(a) a dhiúltaigh gan cúis mhaith, nuair a
d’iarr oifigeach don Aire air nó uirthi
déanamh amhlaidh, páirt a ghlacadh
nó comhaontú páirt a ghlacadh, i
gcúrsa oiliúna a mheasann an t-
oifigeach a bheith cuí ag féachaint do
riachtanais oiliúna an duine agus dá
chuid nó dá cuid imthosca pearsanta,

(b) a dhiúltaigh nó a mhainnigh, gan cúis
mhaith, leas a bhaint as aon tairiscint
réasúnach oiliúna arna soláthar nó
arna ceadú ag an bhForas Áiseanna
Saothair, nó

(c) a dhiúltaigh nó a mhainnigh, gan cúis
mhaith, leas a bhaint as deis chun páirt
a ghlacadh i gclár arna riaradh ag an
bhForas Áiseanna Saothair agus ag an
Aire de bhun an phlean ar a dtugtar de
ghnáth an Plean Gníomhaíochta
Fostaíochta Náisiúnta,

is mar atá leagtha amach i bhfo-alt (1A), (2A) nó,
de réir mar a bheidh, (4A) d’alt 197 a bheidh an
méid seachtainiúil liúntais leasa fhorlíontaigh is
iníoctha.”.

(2) Leasaítear alt 196 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1) trí “agus
alt 195A” a chur isteach i ndiaidh “alt 341(7)”.

(3) Leasaítear alt 197 (arna leasú le halt 13 d’Acht 2009) den
Phríomh-Acht)—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (1):

“(1A) Faoi réir an Achta seo agus d’ainneoin fho-alt
(1), i gcás duine dá dtagraítear le halt 195A, laghdófar an
méid seachtainiúil liúntais leasa fhorlíontaigh agus, dá réir
sin, is é a bheidh ann an méid seachtainiúil liúntais leasa
fhorlíontaigh arna leagan amach i gcolún (2) ag tagairt
10(a) de Chuid 1 de Sceideal 4 agus laghdófar é gach
seachtain de €42, arna mhéadú de na méideanna seo a
leanas—

(a) an méid atá leagtha amach i gcolún (3) den
Chuid sin in aghaidh aon tréimhse ar lena linn
atá aosach cáilithe ag an éilitheoir nó ag an
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tairbhí, faoi réir an tsriain nach mbeidh an t-
éilitheoir nó an tairbhí i dteideal méadú a fháil
ar an liúntas in aghaidh na tréimhse céanna
faoin mír seo i leith níos mó ná duine amháin,
agus

(b) an méid cuí atá leagtha amach i gcolún (4) den
Chuid sin i leith gach linbh cháilithe.”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (2):

“(2A) Faoi réir an Achta seo agus d’ainneoin fho-alt
(2), i gcás duine dá dtagraítear le halt 195A, laghdófar an
méid seachtainiúil liúntais leasa fhorlíontaigh agus, dá réir
sin, is é a bheidh ann an méid seachtainiúil liúntais leasa
fhorlíontaigh arna leagan amach i gcolún (2) ag tagairt
10(b) de Chuid 1 de Sceideal 4 agus laghdófar é gach
seachtain de €25, arna mhéadú den mhéid atá leagtha
amach i gcolún (3) den Chuid sin in aghaidh aon tréimhse
ar lena linn atá aosach cáilithe ag an éilitheoir nó ag an
tairbhí, faoi réir an tsriain nach mbeidh an t-éilitheoir nó
an tairbhí i dteideal méadú a fháil ar an liúntas in aghaidh
na tréimhse céanna faoin bhfo-alt seo i leith níos mó ná
duine amháin.”,

agus

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (4):

“(4A) Faoi réir an Achta seo agus d’ainneoin fho-alt
(4), i gcás duine dá dtagraítear le halt 195A, laghdófar an
méid seachtainiúil liúntais leasa fhorlíontaigh agus, dá réir
sin, is é a bheidh ann an méid seachtainiúil liúntais leasa
fhorlíontaigh arna leagan amach i gcolún (2) ag tagairt
10(c) de Chuid 1 de Sceideal 4 agus laghdófar é gach
seachtain de €33, arna mhéadú den mhéid atá leagtha
amach i gcolún (3) den Chuid sin in aghaidh aon tréimhse
ar lena linn atá aosach cáilithe ag an tairbhí, faoi réir an
tsriain nach mbeidh an t-éilitheoir nó an tairbhí i dteideal
méadú a fháil ar an liúntas in aghaidh na tréimhse céanna
faoin bhfo-alt seo i leith níos mó ná duine amháin.”.

10.—Aisghairtear ailt 18, 19 agus 20 d’Acht 2010.

11.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 2(1), tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “ranníoc cáilitheach”:

“ciallaíonn ‘ranníoc cáilitheach’ an ranníoc fostaíochta cuí
nó an ranníoc féinfhostaíochta cuí a íocadh i leith aon
duine árachaithe nó an ranníoc roghnach cuí a íocadh i
leith aon ranníocóra roghnaigh;”,

(b) in alt 13—

(i) i bhfo-alt (2) (arna leasú le halt 3 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean 2009) trí mhíreanna (c)
agus (ca) a scriosadh, agus
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(ii) trí fho-alt (3) a scriosadh,

(c) in alt 25(1)—

(i) i mír (a), trí “Beidh ranníoc” a chur in ionad “Faoi
réir mhír (c), beidh ranníoc”, agus

(ii) trí mhír (c) a scriosadh,

agus

(d) in alt 29, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (1) (arna leasú le halt 4 den Acht Leasa Shóisialaigh
agus Pinsean 2009):

“(1) Déanfaidh ranníocóir roghnach ranníoc roghnach
a íoc arb é a bheidh ann 4 faoin gcéad dá ioncam ináirithe
nó dá hioncam ináirithe de bhreis ar €2,500 sa bhliain
ranníoca roimhe sin, nó €200, cibé méid acu is mó.”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2011.

12.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 2(1), tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “díolaíochtaí ináirithe”:

“ciallaíonn ‘díolaíochtaí ináirithe’, i ndáil le ranníocóir
féinfhostaithe, díolaíochtaí (seachas tuilleamh ináirithe
agus aon díolaíochtaí eile a fhorordófar) lena mbaineann
Caibidil 4 de Chuid 42 d’Acht 1997;”,

(b) in alt 13(2)—

(i) i mír (b), trí “mhír (ba)” a chur in ionad “mhír (c)”,
agus

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(b):

“(ba) Más rud é, in aon seachtain ranníoca—

(i) go ndéanfar íocaíocht is mó ná €356 le
haon ranníocóir fostaithe nó chun
sochair d’aon ranníocóir fostaithe i
leith thuilleamh ináirithe an
ranníocóra fhostaithe sin, agus

(ii) seachas i gcás lena mbaineann fo-alt
(8), go ndlíonn fostóir an ranníocóra
fhostaithe, faoi mhír (d)(i), ranníoc a
íoc de réir ráta 7.8 faoin gcéad,

ansin déanfar tuilleamh ináirithe an
ranníocóra fhostaithe sin a ríomh amhail
is dá mba ionann a mhéid agus €356 sa
tseachtain sin agus beidh ranníoc iníoctha
ag an ranníocóir fostaithe sin de réir ráta
€9.16, sa tseachtain sin, (nó coibhéis an
méid sin i gcás ranníocóra fhostaithe a
fhaigheann luach saothair seachas ar
bhonn seachtainiúil) i leith gach
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fostaíochta lena mbaineann an íocaíocht
sin.”,

(c) trí alt 38 a scriosadh, agus

(d) in alt 38A(1) (arna chur isteach le halt 8 d’Acht 2009), trí
“alt 34 nó 37” a chur in ionad “alt 34, 37 nó 38”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2011.

13.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 2(1), tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “tuilleamh ináirithe”:

“ciallaíonn ‘tuilleamh ináirithe’, faoi réir alt 13(2)(da) agus
faoi réir rialachán, tuilleamh ó fhostaíocht inárachaithe nó
ó fhostaíocht inárachaithe (díobhálacha ceirde);”,

agus

(b) in alt 13(2)—

(i) i mír (d), trí “Faoi réir mhír (da), fho-alt (8)” a chur
in ionad “Faoi réir fho-alt (8)”,

agus

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(d):

“(da) Chun críocha mhír (d), déanfar tuilleamh
ináirithe a laghdú—

(i) de cibé méid den ranníoc inlamhála dá
dtagraítear i mír (e) de rialachán 41
(arna chur isteach le halt 16 den Acht
um Bearta Airgeadais Éigeandála ar
Mhaithe le Leas an Phobail 2009) de
na Rialacháin Cánach Ioncaim
(Fostaíochtaí) (Comhdhlúite)
2001(I.R. Uimh. 559 de 2001), agus

(ii) de leath cibé méid den ranníoc
inlamhála dá dtagraítear—

(I) i míreanna (a) go (d) de rialachán
41, agus

(II) i rialachán 42,

de na Rialacháin Cánach Ioncaim
(Fostaíochtaí) (Comhdhlúite) 2001.”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2011.

14.—(1) Leasaítear alt 21 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(a), trí “4 faoin gcéad” a chur in ionad “3
faoin gcéad”,
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(b) i bhfo-alt (1)(c), trí “4 faoin gcéad” a chur in ionad “3
faoin gcéad”, agus

(c) i bhfo-alt (3)(a)(i), trí “4 faoin gcéad” a chur in ionad “3
faoin gcéad”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2011.

CUID 3

An tAcht um Ranníocaí Sláinte 1979 a Aisghairm

15.—(1) Aisghairtear an tAcht um Ranníocaí Sláinte 1979.

(2) Ní dhéanfaidh aisghairm an Achta um Ranníocaí Sláinte 1979,
a dhéantar leis an Acht seo, difear don dliteanas faoin Acht sin nó
faoi rialacháin arna ndéanamh faoin Acht sin chun ranníoc sláinte a
íoc in aghaidh aon tréimhse dar críoch an 31 Nollaig 2010 nó roimhe
ná do nithe a bhaineann le meas, bailiú, gnóthú nó aisíoc na
ranníocaí sin nó an úis orthu ná d’imeachtaí eile a bhaineann leis na
ranníocaí sin nó leis an ús sin.

(3) Déanfar ranníocaí sláinte arna n-íoc an 1 Eanáir 2011 nó dá
éis faoi fho-alt (2) nó ranníocaí sláinte arna gcur ar aghaidh ag na
Coimisinéirí Ioncaim an 1 Eanáir 2011 nó dá éis a íoc isteach sa
Chiste Árachais Shóisialaigh.

(4) Leasaítear alt 38A(5) den Phríomh-Acht, sa mhíniú ar
“ranníocaí” (arna chur isteach le halt 5 d’Acht 2010), trí mhír (e)
a scriosadh.

(5) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2011.
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SCEIDEAL 1

“CUID 1

Na Rátaí Sochar Tréimhsiúil agus na Méaduithe Orthu

An cineál sochair An An An An An An An
ráta méadú méadú méadú méadú méadú méadú

seacht- i leith i leith i leith i gcás i gcás i gcás
ainiúil aosaigh gach gaoil go 80 go

cháilithe linbh fhor- bhfuil bliain bhfuil
(más cháilithe ordaithe an d’aois gnáth-

iníoctha) (más faoi alt duine a chónaí
iníoctha) 183 ina bheith ar an

(más chónaí slánaithe duine
iníoctha) nó ina ag an ar

cónaí duine oileán
ina (más amach

aonar iníoctha) ó
nó ina chósta
haonar na
(más hÉireann

iníoctha) (más
iníoctha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

€ € € € € € €

1. Sochar
Breoiteachta, Sochar
Cuardaitheora Poist,
Sochar Díobhála agus
Sochar Sláinte agus
Sábháilteachta 188.00 124.80 29.80 — — — —

2. Sochar Báis:

(a) pinsean is
iníoctha le
baintreach nó le
baintreach fir (alt
81) 218.50 — 29.80 143.00 7.70 10.00 12.70

méadú breise i leith
baintrí nó baintrí fir
(faoi alt 81) a bhfuil
aois inphinsin
slánaithe aige nó aici 16.20 — — — — — —

(b) pinsean is
iníoctha le
tuismitheoir:

(i) ráta laghdaithe 105.60 — — 143.00 7.70 — —

(ii) ráta uasta 218.50 — — 143.00 7.70 — —

(c) pinsean is
iníoctha le
dílleachta 164.80 — — — — — —

3. Pinsean Stáit
(Ranníocach) agus
Pinsean Stáit
(Idirthréimhse): 230.30 153.50 29.80 143.00 7.70 10.00 12.70

méadú breise i leith
aosaigh cháilithe a
bhfuil aois inphinsin
slánaithe aige nó aici — 52.80 — — — — —

4. Pinsean Easláine: 193.50 138.10 29.80 143.00 7.70 10.00 12.70

méadú breise i leith
tairbhí a bhfuil 65
bliana d’aois
slánaithe aige nó aici 36.80 — — — — — —
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An cineál sochair An An An An An An An
ráta méadú méadú méadú méadú méadú méadú

seacht- i leith i leith i leith i gcás i gcás i gcás
ainiúil aosaigh gach gaoil go 80 go

cháilithe linbh fhor- bhfuil bliain bhfuil
(más cháilithe ordaithe an d’aois gnáth-

iníoctha) (más faoi alt duine a chónaí
iníoctha) 183 ina bheith ar an

(más chónaí slánaithe duine
iníoctha) nó ina ag an ar

cónaí duine oileán
ina (más amach

aonar iníoctha) ó
nó ina chósta
haonar na
(más hÉireann

iníoctha) (más
iníoctha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

€ € € € € € €

méadú breise i gcás
aois inphinsin a
bheith slánaithe ag
aosach cáilithe — 68.20 — — — — —

5. Pinsean Baintrí
(Ranníocach) agus
Pinsean Baintrí Fir
(Ranníocach) agus
íocaíocht dá
dtagraítear i mír (a)
den mhíniú ar
‘íocaíocht iomchuí’ in
alt 178(1): 193.50 — 29.80 143.00 7.70 10.00 12.70

méadú breise i leith
tairbhí a bhfuil aois
inphinsin slánaithe
aige nó aici 36.80 — — — — — —

6. Íocaíocht
Chaomhnóra
(Ranníocach) 161.00 — — — — — —

7. Sochar Cúramóra:

i gcás duine lena
mbaineann alt
102(1)(b) 205.00 — 29.80 — — — —

i gcás duine lena
mbaineann alt
102(1)(a) 307.50 — 29.80 — — — —

CUID 2

Sochair Dhíobhálacha Ceirde — Aisce agus Deontas

An Cineál Deontais An Méid

(1) (2)

€

1. Sochar Míthreorach:
Aisce uasta 15,320

2. Sochar Báis 850
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CUID 3

Pinsean Míthreorach

An grád míthreorach An ráta seachtainiúil

(1) (2)

€

100 faoin gcéad... ... ... ... 219.00

90 faoin gcéad... ... ... ... 197.10

80 faoin gcéad... ... ... ... 175.20

70 faoin gcéad... ... ... ... 153.30

60 faoin gcéad... ... ... ... 131.40

50 faoin gcéad... ... ... ... 109.50

40 faoin gcéad... ... ... ... 87.60

30 faoin gcéad... ... ... ... 65.70

20 faoin gcéad... ... ... ... 43.80

CUID 4

Méaduithe ar Phinsean Míthreorach

An cineál An ráta An méadú i An méadú i An méadú i An méadú i
méadaithe seachtainiúil leith aosaigh leith gach gcás go gcás

cháilithe linbh bhfuil an gnáthchónaí a
(más cháilithe duine ina bheith ar an

iníoctha) (más chónaí nó duine ar oileán
iníoctha) ina cónaí amach ó

ina aonar nó chósta na
ina haonar hÉireann (más

(más iníoctha)
iníoctha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

€ € € € €

1. Méadú i
gcás an duine
a bheith
éagumasach
go buan
chun oibre 188.00 124.80 29.80 7.70 12.70

méadú breise
i leith tairbhí
a bhfuil 66
bliana d’aois
slánaithe
aige nó aici 16.30 — — — —

méadú breise
i gcás 66
bliana d’aois
a bheith
slánaithe ag
an aosach
cáilithe — 10.80 — — —

2. Méadú i
gcás
síorfhreastal
a bheith ag
teastáil ón
duine 205.00 — — — —

”.
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SCEIDEAL 2

“CUID 1

Na Rátaí Cúnaimh Shóisialaigh Thréimhsiúil agus na
Méaduithe Orthu

An cineál cúnaimh An An An An An An An
ráta méadú méadú méadú méadú méadú méadú

seacht- i leith i leith i leith i gcás i gcás i gcás
ainiúil aosaigh gach gaoil go 80 gnáth-

cháilithe linbh fhor- bhfuil bliain chónaí
(más cháilithe ordaithe an d’aois a

iníoctha) (más faoi alt duine a bheith
iníoctha) 183 ina bheith ar an

(más chónaí slánaithe duine
iníoctha) nó ina ag an ar

cónaí duine oileán
ina (más amach

aonar iníoctha) ó
nó ina chósta
haonar na
(más hÉireann

iníoctha) (más
iníoctha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

€ € € € € € €

1. Liúntas
Cuardaitheora Poist:

(a) i gcás duine lena
mbaineann alt
142(1)(a) 188.00 124.80 29.80 — — — —

(b) i gcás duine lena
mbaineann alt
142(1)(b) 188.00 124.80 29.80 — — — —

(c) i gcás duine lena
mbaineann alt
142A 100.00 100.00 — — — — —

(d) i gcás duine lena
mbaineann alt
142B 144.00 124.80 — — — — —

2. Liúntas
Réamhscoir 188.00 124.80 29.80 — — — —

3. Liúntas Míchumais 188.00 124.80 29.80 — — — —

4. Pinsean Stáit
(Neamhranníocach) 219.00 — 29.80 143.00 7.70 10.00 12.70

5. Pinsean Dall 188.00 — 29.80 143.00 7.70 10.00 12.70

6. Pinsean Baintrí
(Neamhranníocach),
Pinsean Baintrí Fir
(Neamhranníocach)
agus íocaíocht dá
dtagraítear i mír (b)
nó (c) den mhíniú ar
‘íocaíocht iomchuí’ in
alt 178(1) 188.00 — 29.80 143.00 7.70 10.00 12.70

7. Íocaíocht
Teaghlaigh
Aontuismitheora 188.00 — 29.80 — — — —

8. Liúntas Cúramóra:

(a) i gcás duine lena
mbaineann alt
181(1)(a) 306.00 — 29.80 — — 10.00 12.70
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An cineál cúnaimh An An An An An An An
ráta méadú méadú méadú méadú méadú méadú

seacht- i leith i leith i leith i gcás i gcás i gcás
ainiúil aosaigh gach gaoil go 80 gnáth-

cháilithe linbh fhor- bhfuil bliain chónaí
(más cháilithe ordaithe an d’aois a

iníoctha) (más faoi alt duine a bheith
iníoctha) 183 ina bheith ar an

(más chónaí slánaithe duine
iníoctha) nó ina ag an ar

cónaí duine oileán
ina (más amach

aonar iníoctha) ó
nó ina chósta
haonar na
(más hÉireann

iníoctha) (más
iníoctha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

€ € € € € € €

méadú breise i leith
tairbhí a bhfuil aois
inphinsin slánaithe
aige nó aici 52.50 — — — — — —

(b) i gcás duine lena
mbaineann alt
181(1)(b) 204.00 — 29.80 — — 10.00 12.70

méadú breise i leith
tairbhí a bhfuil aois
inphinsin slánaithe
aige nó aici 35.00 — — — — — —

9. Íocaíocht
Chaomhnóra
(Neamhranníocach) 161.00 — — — — — —

10. Liúntas Leasa
Forlíontach

(a) i gcás duine lena
mbaineann alt
197(1) 186.00 124.80 29.80 — — — —

(b) i gcás duine lena
mbaineann alt
197(2) 100.00 100.00 — — — — —

(c) i gcás duine lena
mbaineann alt
197(4) 144.00 124.80 — — — — —

11. Cúnamh Feirme 188.80 124.80 29.80 — — — —

”.
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SCEIDEAL 3

“CUID 3

An Méadú ar Phinsean Dall i Leith Duine Amháin de Lánúin i
gCás Nach bhFuil Aois Inphinsin Slánaithe ag an gCéile

Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara Ráta seachtainiúil an
mhéadaithe

€

Má tá acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an
phinsinéara gan bheith níos mó ná €7.60 124.80

níos mó ná €7.60 gan bheith níos mó ná €10.10 123.10

níos mó ná €10.10 gan bheith níos mó ná €12.60 121.50

níos mó ná €12.60 gan bheith níos mó ná €15.10 119.80

níos mó ná €15.10 gan bheith níos mó ná €17.60 118.20

níos mó ná €17.60 gan bheith níos mó ná €20.10 116.50

níos mó ná €20.10 gan bheith níos mó ná €22.60 114.80

níos mó ná €22.60 gan bheith níos mó ná €25.10 113.20

níos mó ná €25.10 gan bheith níos mó ná €27.60 111.50

níos mó ná €27.60 gan bheith níos mó ná €30.10 109.90

níos mó ná €30.10 gan bheith níos mó ná €32.60 108.20

níos mó ná €32.60 gan bheith níos mó ná €35.10 106.50

níos mó ná €35.10 gan bheith níos mó ná €37.60 104.90

níos mó ná €37.60 gan bheith níos mó ná €40.10 103.20

níos mó ná €40.10 gan bheith níos mó ná €42.60 101.60

níos mó ná €42.60 gan bheith níos mó ná €45.10 99.90

níos mó ná €45.10 gan bheith níos mó ná €47.60 98.20

níos mó ná €47.60 gan bheith níos mó ná €50.10 96.60

níos mó ná €50.10 gan bheith níos mó ná €52.60 94.90

níos mó ná €52.60 gan bheith níos mó ná €55.10 93.30

níos mó ná €55.10 gan bheith níos mó ná €57.60 91.60

níos mó ná €57.60 gan bheith níos mó ná €60.10 89.90

níos mó ná €60.10 gan bheith níos mó ná €62.60 88.30

níos mó ná €62.60 gan bheith níos mó ná €65.10 86.60

níos mó ná €65.10 gan bheith níos mó ná €67.60 85.00

níos mó ná €67.60 gan bheith níos mó ná €70.10 83.30

níos mó ná €70.10 gan bheith níos mó ná €72.60 81.70

níos mó ná €72.60 gan bheith níos mó ná €75.10 80.00

níos mó ná €75.10 gan bheith níos mó ná €77.60 78.30

níos mó ná €77.60 gan bheith níos mó ná €80.10 76.70

níos mó ná €80.10 gan bheith níos mó ná €82.60 75.00

níos mó ná €82.60 gan bheith níos mó ná €85.10 73.40

níos mó ná €85.10 gan bheith níos mó ná €87.60 71.70

níos mó ná €87.60 gan bheith níos mó ná €90.10 70.00

níos mó ná €90.10 gan bheith níos mó ná €92.60 68.40

níos mó ná €92.60 gan bheith níos mó ná €95.10 66.70

níos mó ná €95.10 gan bheith níos mó ná €97.60 65.10
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Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara Ráta seachtainiúil an
mhéadaithe

€

níos mó ná €97.60 gan bheith níos mó ná €100.10 63.40

níos mó ná €100.10 gan bheith níos mó ná €102.60 61.70

níos mó ná €102.60 gan bheith níos mó ná €105.10 60.10

níos mó ná €105.10 gan bheith níos mó ná €107.60 58.40

níos mó ná €107.60 gan bheith níos mó ná €110.10 56.80

níos mó ná €110.10 gan bheith níos mó ná €112.60 55.10

níos mó ná €112.60 gan bheith níos mó ná €115.10 53.40

níos mó ná €115.10 gan bheith níos mó ná €117.60 51.80

níos mó ná €117.60 gan bheith níos mó ná €120.10 50.10

níos mó ná €120.10 gan bheith níos mó ná €122.60 48.50

níos mó ná €122.60 gan bheith níos mó ná €125.10 46.80

níos mó ná €125.10 gan bheith níos mó ná €127.60 45.10

níos mó ná €127.60 gan bheith níos mó ná €130.10 43.50

níos mó ná €130.10 gan bheith níos mó ná €132.60 41.80

níos mó ná €132.60 gan bheith níos mó ná €135.10 40.20

níos mó ná €135.10 gan bheith níos mó ná €137.60 38.50

níos mó ná €137.60 gan bheith níos mó ná €140.10 36.80

níos mó ná €140.10 gan bheith níos mó ná €142.60 35.20

níos mó ná €142.60 gan bheith níos mó ná €145.10 33.50

níos mó ná €145.10 gan bheith níos mó ná €147.60 31.90

níos mó ná €147.60 gan bheith níos mó ná €150.10 30.20

níos mó ná €150.10 gan bheith níos mó ná €152.60 28.50

níos mó ná €152.60 gan bheith níos mó ná €155.10 26.90

níos mó ná €155.10 gan bheith níos mó ná €157.60 25.20

níos mó ná €157.60 gan bheith níos mó ná €160.10 23.60

níos mó ná €160.10 gan bheith níos mó ná €162.60 21.90

níos mó ná €162.60 gan bheith níos mó ná €165.10 20.20

níos mó ná €165.10 gan bheith níos mó ná €167.60 18.60

níos mó ná €167.60 gan bheith níos mó ná €170.10 16.90

níos mó ná €170.10 gan bheith níos mó ná €172.60 15.30

níos mó ná €172.60 gan bheith níos mó ná €175.10 13.60

níos mó ná €175.10 gan bheith níos mó ná €177.60 11.90

níos mó ná €177.60 gan bheith níos mó ná €180.10 10.30

níos mó ná €180.10 gan bheith níos mó ná €182.60 8.60

níos mó ná €182.60 gan bheith níos mó ná €185.10 7.00

níos mó ná €185.10 gan bheith níos mó ná €187.60 5.30

níos mó ná €187.60 gan bheith níos mó ná €190.10 3.70

níos mó ná €190.10 gan bheith níos mó ná €192.60 2.00

níos mó ná €192.60 Nialas

”.


