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AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 2020
[An tiontú oifigiúil]

Acht do leasú agus do leathnú na nAchtanna Leasa Shóisialaigh; agus do dhéanamh socrú 
i dtaobh nithe gaolmhara. [22 Nollaig 2020]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

Mínithe

1. San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 2013” an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2013;

ciallaíonn “Acht 2019” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Uimh. 2), 2019;

ciallaíonn “Acht 2020” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Covid-19) (Leasú), 2020;

ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005.

Ranníocaí fostaíochta

2. (1) Leasaítear alt 13(2) (a leasaíodh le halt 3 d’Acht 2019) den Phríomh-Acht—

  (a) i mír (d)—

   (i) i bhfomhír (i), trí “€398” a chur in ionad “€395”, agus

   (ii) i bhfomhír (ii), trí “€398” a chur in ionad “€395”,

   agus

  (b) trí mhíreanna (dc), (dd) agus (de) a scriosadh.

 (2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2021.

Faisnéis i ndáil leis an gCaibidil a mhalartú

3. (1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 38F:

“38F.  (1) D’ainneoin alt 261 nó aon achtachán eile i ndáil le rúndacht faisnéise a 
bhaineann le fostóirí agus daoine árachaithe nó daoine eile atá i dteideal 
sochair nó cúnamh faoin Acht seo, aon fhaisnéis is iomchuí maidir le 
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fóirdheontas iomchuí, a mhéid a bhaineann sí le hoibriú éifeachtach na 
Caibidle seo, féadfar í a mhalartú idir an tAire agus na Coimisinéirí Ioncaim.

 (2) San alt seo, ciallaíonn ‘fóirdheontas iomchuí’—

  (a) an fóirdheontas dá dtagraítear in alt 38C(1)(f) agus ar a dtugtar de 
ghnáth scéim aisíoca Covid-19 d’fhostóirí,

  (b) an fóirdheontas sealadach pá, agus

  (c) an scéim fóirdheontais pá fostaíochta de réir bhrí alt 28B d’Acht 2020.”.

 (2) Measfar gur tháinig an t-alt seo i ngníomh an 1 Iúil 2020.

An scéim fóirdheontais pá fostaíochta – forálacha forlíontacha breise chun críocha na 
Caibidle

4. (1) Leasaítear an Príomh-Acht, i gCaibidil 6A, tríd an alt seo a leanas a chur isteach i 
ndiaidh alt 38F:

“Alt 13: forálacha forlíontacha breise chun críocha Chaibidil

38G. (1) In aon seachtain ranníoca, i gcás go ndéanfar íocaíocht le ranníocóir 
fostaithe nó chun sochair do ranníocóir fostaithe i leith thuilleamh ináirithe 
an ranníocóra fhostaithe, beidh ranníoc fostaíochta iníoctha ag fostóir an 
ranníocóra fhostaithe sin de réir ráta 0.5 faoin gcéad de mhéid an tuillimh 
ináirithe arna íoc leis an ranníocóir fostaithe sin sa tseachtain sin.

 (2) San alt seo—

ciallaíonn “ranníocóir fostaithe” ranníocóir fostaithe is fostaí cáilitheach 
freisin de réir bhrí alt 28B (a cuireadh isteach le halt 2(2) den Acht um 
Fhorálacha Airgeadais (Covid-19) (Uimh. 2), 2020) d’Acht 2020;

ciallaíonn “fostóir”, i ndáil le ranníocóir fostaithe, fostóir ag an ranníocóir 
fostaithe is fostóir freisin de réir bhrí alt 28B d’Acht 2020.”.

 (2) Measfar gur tháinig an t-alt seo i ngníomh an 1 Iúil 2020.

Sochar breoiteachta – laghdú ar an líon laethanta feithimh

5. (1) Leasaítear alt 40(2) (a leasaíodh le halt 4(1)(a) d’Acht 2013) den Phríomh-Acht trí “3” 
a chur in ionad “6”.

 (2) Tiocfaidh an leasú ar alt 40(2) den Phríomh-Acht a dhéantar le fo-alt (1) i ngníomh 
an 1 Márta 2021 maidir le tréimhse éagumais chun oibre, de réir bhrí alt 40 den 
Phríomh-Acht, arb é a céad lá an 1 Márta 2021 nó dá éis.

Íocaíocht dífhostaíochta phaindéim Covid-19

6. Leasaítear alt 68L (a cuireadh isteach le halt 11 d’Acht 2020) den Phríomh-Acht, i 
bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

  “(ba) i ndáil le duine a bhfuil feidhm ag mír (b)(ii) ina leith, nach mó tuilleamh 
an duine ó fhéinfhostaíocht, arna ríomh de réir rialacháin faoi alt 68P, 
ná €960 i ndáil le tréimhse ocht seachtaine,”.

 a.3
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Rialacháin chun críocha Chaibidil 12B

7. Leasaítear alt 68P (a cuireadh isteach le halt 11 d’Acht 2020) den Phríomh-Acht, i 
bhfo-alt (1)—

  (a) i mír (d), trí “agus” a scriosadh, agus

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

  “(da) an modh ar a ríomhfar tuilleamh duine ó fhéinfhostaíocht, is duine a 
bhfuil feidhm ag alt 68L(1)(b)(ii) ina leith, agus”.

Sochar díobhála – laghdú ar an líon laethanta feithimh

8. (1) Leasaítear alt 74(2) (a leasaíodh le halt 7(1)(a) d’Acht 2013) den Phríomh-Acht trí “3” 
a chur in ionad “6”.

 (2) Tiocfaidh an leasú ar alt 74(2) den Phríomh-Acht a dhéantar le fo-alt (1) i ngníomh an 
1 Márta 2021 maidir le tréimhse, arb é a céad lá an 1 Márta 2021 nó dá éis, ar lena linn 
a bheidh duine éagumasach chun oibre de dheasca díobháil dá dtagraítear i bhfo-alt (1) 
d’alt 74.

Méadú ar dheontas baintreachais nó páirtnéara shibhialta mharthanaigh

9. (1) Leasaítear alt 137(1) (a leasaíodh le halt 18 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 
2010) den Phríomh-Acht trí “€8,000” a chur in ionad “€6,000”.

 (2) Tiocfaidh an leasú ar alt 137(1) den Phríomh-Acht a dhéantar le fo-alt (1) i ngníomh 
an 1 Eanáir 2021 agus beidh éifeacht leis i leith daoine a n-eascróidh a dteideal chun 
deontais baintreachais nó páirtnéara shibhialta mharthanaigh ar an dáta sin nó dá éis.

 (3) Leanfaidh alt 137(1) den Phríomh-Acht d’fheidhm a bheith aige i ndáil le duine a 
n-eascróidh a theideal nó a teideal chun deontais baintreachais nó páirtnéara shibhialta 
mharthanaigh roimh an 1 Eanáir 2021 amhail is nach ndearnadh an leasú a dhéantar le 
fo-alt (1).

An teorainn tuillimh i ndáil le híocaíocht teaghlaigh aontuismitheora a bhaint

10. (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

  (a) in alt 4, i bhfo-alt (4)(a), trí “173(4)” a scriosadh, agus

  (b) in alt 173, trí fho-ailt (3), (4), (5), (5A), (5B) agus (5C) a aisghairm.

 (2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 8 Aibreán 2021.

Deontas tacaíochta cúramóra – ráta nua

11. (1) Leasaítear alt 225 (a leasaíodh le halt 6 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 
2015) den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1), trí “€1,850” a chur in ionad “€1,700”.

 (2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1 Meitheamh 2021.

Íocaíocht do theaghlaigh i bhfostaíocht – rátaí seachtainiúla nua in imthosca áirithe

12. (1) Leasaítear alt 228 (a leasaíodh le halt 12 d’Acht 2019) den Phríomh-Acht—
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  (a) i mír (a), trí “€541” a chur in ionad “€531”,

  (b) i mír (b), trí “€642” a chur in ionad “€632”, agus

  (c) i mír (c), trí “€743” a chur in ionad “€733”.

 (2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 7 Eanáir 2021.

Íocaíochtaí tar éis bháis

13. (1) Leasaítear alt 248 den Phríomh-Acht—

  (a) i bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “sochar”, tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 
mhír (ba):

  “(bb) íocaíocht dífhostaíochta phaindéim Covid-19,”,

   agus

  (b) i bhfo-alt (2)—

   (i) trí mhíreanna (ec) agus (ed) (a cuireadh isteach le halt 15(b)(ii) d’Acht 2019) a 
scriosadh,

   (ii) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (ec) (a cuireadh 
isteach le halt 32 den Acht um Shaoire agus Sochar Tuismitheora, 2019):

  “(ed) i gcás duine atá ag fáil íocaíochta do theaghlaigh i bhfostaíocht d’fháil 
bháis, leanfar den íocaíocht sin a íoc, de réir mar a bheidh, lena chéile 
nó lena céile, lena pháirtnéir sibhialta nó lena páirtnéir sibhialta nó lena 
chomhchónaitheoir nó lena comhchónaitheoir ar feadh 6 seachtaine (nó 
ar feadh a mbeidh fágtha den tréimhse 52 sheachtain dá bhforáiltear de 
réir alt 230, cibé acu is giorra) tar éis dháta báis an duine éagtha,

  (ed) i gcás duine atá ag fáil díbhinn teaghlaigh um fhilleadh ar obair d’fháil 
bháis, leanfar den íocaíocht sin a íoc, de réir mar a bheidh, lena chéile 
nó lena céile, lena pháirtnéir sibhialta nó lena páirtnéir sibhialta nó lena 
chomhchónaitheoir nó lena comhchónaitheoir ar feadh 6 seachtaine (nó 
ar feadh a mbeidh fágtha den tréimhse 104 seachtaine dá bhforáiltear de 
réir alt 238C, cibé acu is giorra) tar éis dháta báis an duine éagtha,”,

    agus

   (iii) i mír (f), trí “(ed) nó (ee) ” a chur in ionad “(ec) nó (ed) ” gach áit a bhfuil sé.

 (2) Tiocfaidh fo-alt (1)(a) i ngníomh an 4 Eanáir 2021.

Sochair árachais shóisialaigh – rátaí nua an mhéadaithe i leith leanbh cáilithe agus liúntas 
um chónaí aonair

14. (1) Leasaítear Sceideal 2 (a leasaíodh le halt 18 d’Acht 2019) a ghabhann leis an 
bPríomh-Acht—

  (a) i gcolún (4) de Chuid 1, trí “38.00” a chur in ionad “36.00” gach áit a bhfuil sé,

  (b) i gcolún (5) de Chuid 1, trí “45.00” a chur in ionad “40.00” gach áit a bhfuil sé,

 a.12



7

[Uimh. 30.][2020.]
  

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 2020.
  

  (c) i gcolún (6) de Chuid 1, trí “19.00” a chur in ionad “14.00” gach áit a bhfuil sé,

  (d) i gcolún (4) de Chuid 4, trí “38.00” a chur in ionad “36.00”,

  (e) i gcolún (5) de Chuid 4, trí “45.00” a chur in ionad “40.00”, agus

  (f) i gcolún (6) de Chuid 4, trí “19.00” a chur in ionad “14.00”.

 (2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh—

  (a) a mhéid a bhaineann sé le sochar cuardaitheora poist, an 31 Nollaig 2020,

  (b) a mhéid a bhaineann sé leis na nithe seo a leanas—

   (i) sochar breoiteachta,

   (ii) sochar sláinte agus sábháilteachta, agus

   (iii) sochar díobhála,

   an 4 Eanáir 2021,

  (c) a mhéid a bhaineann sé leis na nithe seo a leanas—

   (i) sochar cúramóra,

   (ii) pinsean easláine, agus

   (iii) íocaíocht dá dtagraítear i mír (a) den mhíniú ar “íocaíocht iomchuí” in alt 
178(1) den Phríomh-Acht,

   an 7 Eanáir 2021, agus

  (d) a mhéid a bhaineann sé leis na nithe seo a leanas—

   (i) sochar báis faoi Chaibidil 13 (seachas alt 84) den Phríomh-Acht,

   (ii) pinsean baintrí (ranníocach),

	 	 	(iii)	 pinsean	baintrí	fir	(ranníocach),

   (iv) pinsean páirtnéara shibhialta mharthanaigh (ranníocach),

   (v) pinsean Stáit (ranníocach), agus

   (vi) pinsean míthreorach,

   an 8 Eanáir 2021.

Sochair árachais shóisialaigh agus íocaíochtaí cúnaimh shóisialaigh – méadú ar liúntas 
oileáin

15. (1) Leasaítear an Príomh-Acht—

  (a) i Sceideal 2—

   (i) i gcolún (8) de Chuid 1, trí “20.00” a chur in ionad “12.70” gach áit a bhfuil sé, 
agus

   (ii) i gcolún (7) de Chuid 4, trí “20.00” a chur in ionad “12.70”,

 a.14
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   agus

  (b) i Sceideal 4, i gcolún (8) de Chuid 1, trí “20.00” a chur in ionad “12.70” gach áit a 
bhfuil sé.

 (2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 4 Eanáir 2021.

Cúnamh sóisialach – rátaí nua an mhéadaithe i leith leanbh cáilithe agus liúntas um chónaí 
aonair

16. (1) Leasaítear Cuid 1 (a leasaíodh le halt 22 d’Acht 2019) de Sceideal 4 a ghabhann leis an 
bPríomh-Acht—

  (a) i gcolún (4), trí “38.00” a chur in ionad “36.00” gach áit a bhfuil sé,

  (b) i gcolún (5), trí “45.00” a chur in ionad “40.00” gach áit a bhfuil sé, agus

  (c) i gcolún (6), trí “19.00” a chur in ionad “14.00” gach áit a bhfuil sé.

 (2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh—

  (a) a mhéid a bhaineann sé leis na nithe seo a leanas—

   (i) liúntas cuardaitheora poist (seachas i gcás é a bheith iníoctha de réir alt 148A 
den Phríomh-Acht), agus

   (ii) cúnamh feirme,

   an 30 Nollaig 2020,

  (b) a mhéid a bhaineann sé le liúntas leasa forlíontach, an 4 Eanáir 2021,

  (c) a mhéid a bhaineann sé le liúntas míchumais, an 6 Eanáir 2021,

  (d) a mhéid a bhaineann sé leis na nithe seo a leanas—

   (i) íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora (seachas i gcás í a bheith iníoctha i leith 
baintrí,	baintreach	fir	nó	páirtnéir	sibhialta	marthanach),

   (ii) liúntas cuardaitheora poist is iníoctha de réir alt 148A den Phríomh-Acht, agus

   (iii) liúntas cúramóra,

   an 7 Eanáir 2021, agus

  (e) a mhéid a bhaineann sé leis na nithe seo a leanas—

   (i) pinsean Stáit (neamhranníocach),

   (ii) pinsean dall, agus

	 	 	(iii)	 íocaíocht	teaghlaigh	aontuismitheora	(is	iníoctha	i	leith	baintrí,	baintreach	fir	nó	
páirtnéir sibhialta marthanach),

   an 8 Eanáir 2021.

Aois inphinsin – alt 7 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2011 a aisghairm

17. Aisghairtear alt 7 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2011.

 a.15
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Gearrtheideal agus forléiriú

18. (1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh, 2020 a ghairm den Acht seo.

 (2) Forléireofar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh agus an tAcht seo le chéile mar aon Acht 
amháin.
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