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Measúnú ar thionchar sóisialta na 
bpríomhchéimeanna leasa shóisialaigh agus 

cánach don bhliain 2014  
 

 

 
Seo measúnú, a rinne an 
Roinn Coimirce Sóisialaí, ar 
thionchar sóisialta na 
bpríomhchéimeanna leasa 
shóisialaigh agus cánach don 
bhliain 2014.  Is aidhm don 
mheasúnú cur le tuiscint 
phoiblí ar an tionchar atá ag 
beartas buiséadach.   
 
Is modheolaíocht atá bunaithe 
ar fhianaise é measúnú ar 
thionchar sóisialta, a dhéanann 
éifeachtaí dáileacháin dóchúla 
na bpolasaí leasa shóisialaigh 
agus cánach ar ioncam 
teaghlaigh agus ar ghrúpaí 
sóisialta a mheas. Tacaíonn sé 
le feidhmiú na sprice náisiúnta 
sóisialta um bochtaineacht a 
laghdú, sé sin bochtaineacht 
chomhsheasamhach a laghdú 
go 4% faoi 2016 agus go 2% 
nó níos lú faoi 2020.  
 
Tá an measúnú bunaithe ar an 
tsamhail micrionsamhlúcháin 
cánach/leasa shóisialaigh 
(Switch), forbartha ag an 
Institiúid Taighde 
Eacnamaíochta agus Sóisialta.  
Is faoin Roinn Coimirce 
Sóisialaí amháin atá freagracht 
maidir leis na torthaí agus 
léirmhíniú orthu.  

 

 
 

Príomhthorthaí  

 De thoradh na gcomhchéimeanna leasa shóisialaigh 

agus cánach don bhliain 2014 tá caillteanas 0.8% sa 

mheánioncam teaghlaigh (0.9% sa bhliain 2013).  

 Tá an céatadán caillteanais is mó sna cúigilí ag barr 

agus ag bun, de 1.1%, agus caillteanas 0.8% ins an 

dara cúigil. Cailleann na cúigilí eile idir 0.6 agus 

0.7%.  

 Siad na hathraithe maidir le DIRT agus faoiseamh 

cánach ar árachas sláinte agus pinsin is bun leis an 

tionchar is mó (0.4%), atá dírithe go formhór ar an 

bharrchúigil.  

 Tá tionchair níos lú (0.2 go 0.3% araon) ag na 

céimeanna um cháin mhaoine agus leasa 

shóisialaigh, a imríonn ar na bunchúigilí don chuid is 

mó.  

 Is iad daoine aonair atá dífhostaithe an cineál 

teaghlaigh is mó a imrítear orthu. Ní thugann an 

tionchar seo athraithe iompraíochta san áireamh, ar 

nós lucht cuardaigh fostaíochta ag aistriú chuig 

scéimeanna oiliúna nó ag fáil postanna.  

 Tá tionchair níos airde ná an meán ar lánúineacha 

neamhtuillimh gan leanaí, agus ar dhaoine atá ar 

scor.   

 Siad na cineálacha teaghlaigh is lú a imrítear orthu 

ná teaghlaigh atá ag obair, iad siúd a bhfuil leanaí 

acu san áireamh.   

 Níl aon athrú suntasach ar ráta riosca na 

bochtaineachta, mar go n-oibríonn aistrithe sóisialta 

go láidir chun laghdú suntasach a dhéanamh ar ráta 

riosca na bochtaineachta agus an cúlú 

eacnamaíochta ar siúl.  

 Nuair a chuirtear céimeanna 2014 i gcomparáid le 

céimeanna 2013, léirítear meánchaillteanas beagán 

níos lú ar ioncam teaghlaigh, cé gur mó an tionchar 

ag na céimeanna seo ar an ghrúpa is airde ioncaim.  
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Réamhrá 

Léiríonn an fhaisnéis taighde seo measúnú ar 

thionchar sóisialta na bpríomhchéimeanna 

leasa shóisialaigh agus cánach don bhliain 

2014.  Sé an Roinn Coimirce Sóisialaí, atá 

freagrach as comhpháirt leasa shóisialaigh 

Bhuiséid 2014, a d'ullmhaigh an measúnú.  

 

Is modheolaíocht atá bunaithe ar fhianaise é 

measúnú ar thionchar sóisialta, a dhéanann 

éifeachtaí dáileacháin dóchúla na moltaí 

polasaí ar ioncam agus éagothroime 

shóisialta a mheas. Is uirlis í a úsáidtear go 

forleathan ar an leibhéal Eorpach.i  Cé gur 

modh nua é sa chomhthéacs Éireannach, 

tógann sé ar an taithí ar thionchar 

bochtaineachta a mheasúnú agus is cosúil an 

coincheap le 'buiséadú comhionannais'.ii  Tá 

sé a fhorbairt chun feidhmiú na sprice 

náisiúnta sóisialta um laghdú bochtaineachta 

a neartú agus chun comhordú polasaí a 

éascú. iii 

 

Baineann tábhacht ar leith le tionchar 

sóisialta polasaithe leasa shóisialaigh agus 

cánach le linn na géarchéime 

eacnamaíochta. Léiríonn taighde le déanaí 

ríthábhacht aistrithe sóisialta maidir le 

bochtaineacht a chosc. ivFuarthas amach gur 

laghdaigh aistrithe sóisialta an ráta riosca 

bochtaineachta ó 55% go 16% sa bhliain 

2011; mar sin, ardaíodh 40% den daonra as 

riosca bochtaineachta.  Baineann measúnú 

ar thionchar sóisialta freisin leis an Straitéis 

Meántéarmach Eacnamaíochta; féachann sé 

seo le hÉirinn níos cothroime a thógail trí 

éagothroime a laghdú agus torthaí 

bochtaineachta a fheabhsú.v   

 

Mar chuid den phróiseas breithniúcháin um 

Buiséad 2014, rinneadh measúnú ar 

thionchar sóisialta réimse céimeanna dóchúla 

leasa shóisialaigh agus cánach. Cuimsíodh 

anseo roinnt céimeanna a moladh ag Fóram 

Réamh-Bhuiséid na Roinne le grúpaí pobail 

agus deonacha. Tá sé ar intinn bonn eolais a 

chur faoi phlé poiblí ar thionchar pholasaí 

bhuiséid le toradh deiridh an taighde a 

fhoilsiú.  

Modheolaíocht 

Baineann an measúnú feidhm as samhail 

ionsamhlúcháin cánach-leasa shóisialaigh, 

atá forbartha ag an Institiúid Taighde 

Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI), dá 

ngairmtear Switch.vi  Insamhlaíonn an 

tsamhail tionchar athruithe leasa shóisialaigh 

agus cánach ioncaim ar shampla ionadaíoch 

5,000 teaghlach, tarraingthe ó Survey on 

Income and Living Conditions ag an Phríomh-

Oifig Staidrimh.  Déantar sonraí cánach agus 

leasa a uasdhátú chun treochtaí daonra, 

fostaíochta agus ioncaim a léiriú.vii Is faoin 

Roinn Coimirce Sóisialaí amháin atá 

freagracht maidir leis na torthaí agus 

léirmhíniú orthu.  

 

Beart teoranta é tionchar sóisialta na 

gcéimeanna leasa shóisialaigh amháin a 

mheas, mar gheall ar chineál dírithe na dtacaí 

ioncaim. Bíonn tionchar ag athruithe cánach 

ar an daonra iomlán, faighteoirí leasa 

shóisialaigh san áireamh. Um anailís 

chuimsitheach a chinntiú, mar sin, cuimsíonn 

an measúnú céimeanna leasa shóisialaigh 

agus cánach 2014 a fógraíodh i mBuiséad 

2014 agus i mbuiséid roimhe sin.  Áirítear ar 

na céimeanna cánach an méadú ar DIRT 

agus srianta ar fhaoiseamh cánach um 

árachas sláinte agus pinsin.viii Áirítear na 

codanna seo don chéad uair ag baint feidhme 

as foinsí eile sonraí. Áirítear ann freisin 

feidhmiú lánbhliana de Chomhaontú Bhóthar 

Haddington faoi phá san earnáil phoiblí.  

 

 Ní chuimsítear sa mheasúnú na céimeanna 

caiteachais neamhleasa shóisialaigh don 

bhliain 2014.  Tá an Roinn Coimirce Sóisialaí 

agus ESRI ag obair le ranna líne um 

fheabhsú ar chumas na samhla Switch chun 

an anailís seo a thacú feasta.  Sé an polasaí 

comparáide ná polasaí 2013 a chalcann 

cánacha agus íocaíochtaí leasa shóisialaigh i 

dtéarmaí ainmniúla.  Ar deireadh, cuirtear 

tionchar dáileach céimeanna 2014 i 

gcomparáid le 2013.  
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Príomh-chomhpháirteanna anailíse 

Léirítear príomh-chomhpháirteanna na 

hanailíse i dtábla 1, maidir le leas sóisialach 

agus cáin, chomh maith le meastacháin 

oifigiúla sábhála. Áirítear sé chéim leasa 

shóisialaigh san anailís, le coigilteas €153.5 

mhilliún. Ar na codanna cánach áirítear 

feidhmiú lánbhliana den cháin mhaoine áitiúil, 

le hioncam iomlán  €642 mhilliún. Ríomhtar  

coigilteas ar bhonn lánbhliana; i gcás na 

céime um Liúntas Cuardaitheora Poist, ní 

tharlóidh sé seo go dtí 2017 (meastar 

sábhála €32 mhilliún don bhliain 2014).  

 

Níl míreanna áirithe leasa shóisialaigh 

cuimsithe sa mheasúnú mar gheall ar 

shrianta sa tsamhail Switch. ixFágtar 

céimeanna riaracháin, ar a n-áirítear 

caiteachas breise ar chláir mhargaidh 

shaothair, as an mheasúnú freisin. Ní 

chuimsítear ach oiread roinnt eile athruithe 

cánach. Tá sonraí faoi na céimeanna eisiata 

sa doiciméadú maidir le Buiséad 2014.x  Ar 

na céimeanna maidir le pá san earnáil phoiblí 

tá laghdú pá dóibh siúd a thuilleann níos mó 

ná €65,000 agus laghdú sa tobhach pinsin. xi  

 

Léirítear torthaí an mheasúnaithe i gceithre 

chuid:  

 tionchar dáileach na bpríomhchéimeanna  

 an tionchar comhiomlán 

 an tionchar ar chineálacha teaghlaigh 

agus ar bhochtaineacht  

 tionchar comhiomlán an dá Bhuiséad 

2013 agus 2014.  

 

Tomhastar tionchar dáileach de réir ghrúpaí 

ioncaim (cúig chúigil rangaithe de réir ioncaim 

comhchéimnithe), de réir 14 chineál 

teaghlaigh (difreáilte de réir ballraíochta agus 

stádas fostaíochta) agus de réir an riosca 

bochtaineachta, ag baint feidhm as an 

tairseach meánioncaim 60%, 

díchomhbhailithe de réir ghrúpa sóisialta.xii 

Agus na torthaí á léiriú, ní thugtar aon aird ar 

shochair reachtúla neamhairgid mar an cárta 

leighis.

Tábla 1: Coigilteas ó na 

príomhchéimeanna leasa shóisialaigh 

agus cánach don bhliain 2014  

Céimeanna 
Coigilteas 

€m  

Iomlán leasa shóisialaigh 153.5 

 Laghduithe ar liúntas cuardaitheora 

poist dóibh siúd in aois 22-25 bliana 

(feidhmiú iomlán)  

72 

 Caighdeánú sochair leanaí ag €130 

in aghaidh míosa  

7 

 An liúntas éadaí agus coisbhirt don 

scoilbhliain nua a bhaint ó mhic léinn 

os cionn 18 mbliana ar oideachas tríú 

leibhéal  

2.5 

 Cealú an liúntais teileafóin  47 

 Laghdú ar an neamhaird tuillimh um 

íocaíocht teaghlach aontuismitheora  

18 

 Méadú san íosíocaíocht do chúplaí 

don Fhorlíonadh Cíosa agus Ús 

Morgáiste  

7 

Iomlán cánach 642 

 Feidhmiú lánbhliana den cháin 

mhaoine áitiúil  

250 

 Méadú ar DIRT go 41%
xiii

  140 

 Srianta ar fhaoiseamh cánach um 

árachas sláinte os cionn €1,000 an 

duine fásta  

127 

 

 Srianta ar fhaoiseamh cánach um 

pinsin os cionn €65,000 in aghaidh na 

bliana  

125 
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Tionchar dáileach na gcéimeanna leasa shóisialaigh agus cánach  
 

Leagtar amach i dTábla 2 tionchar gach 

ceann de na priomhchéimeanna leasa 

shóisialaigh agus cánach don bhliain 2014, 

leis na céimeanna cánach roinnte idir cháin 

mhaoine áitiúil agus cánacha eile.  Ó na 

céimeanna leasa shóisialaigh éiríonn 

meánchaillteanas 0.2% den mheánioncam 

teaghlaigh. Ina dhiaidh sin tá an cháin 

mhaoine áitiúil; éiríonn meánchaillteanas 

0.3% den mheánioncam teaghlaigh uaidh 

seo.  Is mó an tionchar ó na céimeanna eile 

cánach le caillteanas 0.4% sa mheánioncam 

teaghlaigh.  

 

Tábla 2: xivTionchar na gcéimeanna leasa 

shóisialaigh agus cánach don bhliain 2014 

Céim 
Caillteanas 

% 
Coigilteas 

leas sóisialach -0.2% €132m 

Cáin mhaoine 

áitiúil  
-0.3% €215m 

Cáin eile  -0.4% 
€305m 

(measta 

 

Taispeánann Léaráid 1 tionchar dáileach 

ilchineálach na dtrí chéim bhuiséadach:  

 Tá tionchar díréireach ag céimeanna 

leasa shóisialaigh (barra corcra) ar na 

cúigilí is ísle, le caillteanais suas go 0.5%. 

Léiríonn sé seo an spleáchas ard acu ar 

íocaíochtaí leasa shóisialaigh. Éiríonn na 

caillteanais níos lú ins na cúigilí 

meánioncaim as laghduithe ar shochair 

neamhthástála acmhainne.  

 Tá tionchar ag an cháin mhaoine áitiúil 

(barra glas) ar na grúpaí ioncaim uile, ach 

le caillteanas beagán níos mó sa chúigil 

íochtarach (-0.4%). Féadfar an caillteanas 

seo a laghdú sa chás go roghnaíonn 

teaghlaigh ar ioncam íseal iarchur 

íocaíochta, cé gur íseal an ráta glactha 

don rogha seo. xv   

 Is céimeanna láidre forchéimnitheacha iad 

na céimeanna eile cánach (barra gorm), 

leis an chaillteanas is mó ar fad sa chúigil 

uachtarach (-0.8%). Mar chomparáid, 

cailleann na cúigilí eile atá fágtha 0.3% nó 

níos lú.  

Léaráid 1: Tionchar dáileach na gcéimeanna leasa shóisialaigh agus cánach don bhliain 2014 
(Caillteanas % ioncaim theaghlaigh de réir chúigile ioncaim chomhchéimnithe)xvi  

 

Foinse: Switch, samhail cánach/sochair an ESRI   

Leas 
sóisialach 

  Cáin mhaoine Cáin eile  

Cúigil 1  Cúigil 2 Cúigil 3 Cúigil 4 Cúigil 5 
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Tionchar dáileach céimeanna ilchodacha 2014   
 

Breathnaítear anois ar anailís ar thionchar 

dáileach céimeanna ilchodacha 2014. Ní 

thugann an tionchar seo athraithe 

iompraíochta san áireamh, ar nós lucht 

cuardaigh fostaíochta ag aistriú chuig 

scéimeanna oiliúna nó ag fáil postanna. 

Sé an meánchaillteanas ná 0.8% den 

mheánioncam teaghlaigh.  

Taispeánann Léaráid 2 an tionchar dáileach 

de réir chúigile ioncaim. Tá na caillteanais is 

mó ins na cúigilí ag barr agus ag bun, ag 

1.1%, le 0.8% sa dara cúigil.  Tá caillteanais 

chéatadáin níos lú ins na cúigilí eile, le 0.7% 

agus 0.6%.  

 

Léaráid 2: Tionchar dáileach céimeanna ilchodacha 2014   
(Caillteanas % ioncaim theaghlaigh de réir chúigile ioncaim chomhchéimnithe) 

 

 

Foinse: Switch, samhail cánach/sochair an ESRI   

 

 

 

Tionchar ar riosca bochtaineachta  

Faoi na comhchéimeanna leasa shóisialaigh 

agus cánach mhaoine áitiúil, níl aon athrú 

suntasach sa ráta riosca bochtaineachta don 

daonra iomlán ná do ghrúpaí sóisialta.xvii I bpáirt, 

éiríonn sé seo as titim imeallach sa tairseach 

riosca bochtaineachta (-0.2%). Léiríonn sé 

freisin feidhmiú láidir leanúnach ag aistrithe 

sóisialta maidir le bochtaineacht ioncaim a 

mhaolú le linn na géarchéime eacnamaíochta.  

  

 

Cúigil 1  Cúigil 2 Cúigil 3 Cúigil 4 Cúigil 5 



 

 6 

Tionchar dáileach ar theaghlaigh  
 

Taispeánann Léaráid 3 tionchar dáileach na 

gcéimeanna leasa shóisialaigh agus cánach 

mhaoine áitiúil ar theaghlaigh.  

 

Titeann an meánchaillteanas mar sin go 0.4%. 

Is iad na príomhthréithe ag an tionchar 

dáileach ná:  

 Faightear amach gur ar dhaoine aonair 

dífhostaithe ata an tionchar is mó; 

cailleann siad 3.8% den mheánioncam 

acu. Ach ní raibh laghdú ar an ráta 

reatha íocaíochta do chuardaitheoir 

poist i gceist sa chéim cuardaitheora 

poist i mBuiséad 2014. Ina áit, ardaíodh 

an tairseach aoise um íocaíocht níos 

airde ag cuardaitheoir óg poist ó 22 go 

25. Gabhann an tsamhail Switch 

éifeacht an athraithe seo trína 

ionsamhlú ar fud cohóirt uile na ndaoine 

aonair atá dífhostaithe. Freisin, léiríonn 

an tionchar thíos tionchar lánbhliana 

[2017]. Is féidir an tionchar seo a 

sheachaint sa chás go nglacann 

cuardaitheoir óg poist páirt i gclár oiliúna 

nó fostaíochta.  

 Tá caillteanais níos airde ná an meán 

ag teaghlaigh eile - lánúineacha 

neamhthuillimh gan leanaí (caillteanas 

1.2%), agus daoine aonair agus 

lánúineacha ar scor (caillteanas 0.7% 

agus 0.6%).  

 I gcoitinne, tá an tionchar is lú ar 

theaghlaigh le duine fásta fostaithe agus 

is lú ná an meán a gcaillteanas.   

 Is eisceacht iad tuismitheoirí aonair, a 

chailleann 0.6%.  

 

 
 
 

Léaráid 3: Tionchar dáileach na gcéimeanna leasa shóisialaigh agus cánach mhaoine 
áitiúil ar theaghlaigh  

(Caillteanas % ar ioncam teaghlaigh de réir chineáil teaghlaigh)*  
 

 

Foinse: Switch, samhail cánach/sochair an ESRI   

 

* E = fostaithe;  DF = dífhostaithe;  NT = neamhthuillimh;  SC = ar scor; TA = tuilleamh aonair; TB = 

tuilleamh beirte;    L = leanaí; GL = gan leanaí; GC = gaol ag cuidiú  

DF 

Aonair 

NT 

Aonair 

Tuismitheoir 

NT 

Lánúin,  

GL 

NT 

Lánúin, 

L 

SC 

Aonair 

SC 

Lánúin 

F 

Aonair 

F Aonair 

Tuismitheoir 

SE 

Lánúin,  

GL 

SE 

Lánúin, 

L 

DE 

Lánúin,  

GL 

DE 

Lánúin, 

L 

DE 

Lánúin, 

GC  

Teideal 

eile 
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Tionchar dáileach céimeanna 2014 i gcomparáid le 2013  
 

Cuirtear tionchar dáileach an phacáiste 

ilchodaigh i mBuiséad 2014 (barra gorm) i 

gcomparáid le Buiséad 2013 (barra glas). Is 

cosúil an meánchaillteanas teaghlaigh sa dá 

bhuiséad - 0.8% sa bhliain 2014 i 

gcomparáid le 0.9% sa bhliain 2013.  

Taispeánann Léaráid 4 an caillteanas 

céatadáin de réir chúigile le haghaidh 2013 

agus 2014. Is iad na príomhthorthaí ná:  

 

 Tá an difríocht is mó sa bharrchúigil; tá 

a dhá oiread de chaillteanas ó 

chéimeanna 2014 i gcomparáid le 

2013.  

 Ins na cúigilí 2, 3 agus 4, tá tionchar 

níos mó ag céimeanna 2013.  

 Sa bhunchúigil is cosúil an tionchar le 

haghaidh 2013 agus 2014.  

 

 

Léaráid 4: Tionchar dáileach céimeanna ilchodacha 2014 i gcomparáid le Buiséad 2013 
(Caillteanas % ioncaim theaghlaigh de réir chúigile ioncaim chomhchéimnithe) 

 

 

Foinse: Switch, samhail cánach/sochair an ESRI   

 

Cúigil 1  Cúigil 2 Cúigil 3 Cúigil 4 Cúigil 5 
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tionónta/cíosaí.  Ní áirítear laghduithe um dhliteanas cánach maidir le míchumas ná cúinsí eile. Meastachán 

oifigiúil bunaithe ar cháin mhaoine leathbhliana le ráta iarchuir 15%.  Sé an fíor-ráta iarchuir don bhliain 2013 

ná 3%.  Ní féidir an ráta measta glactha a shamhlú toisc nach léir a dháileadh.   

xvi
 Siad na scálaí comhchéimnithe a úsáidtear ná 1 do dhuine aonair, 0.66 do dhuine fásta breise agus 0.33 

do leanbh (< 14 bliana).   

xvii
 Ní féidir céimeanna eile cánach a chuimsiú sa tionchar bochtaineachta toisc iad a bheith lasmuigh den 

tsamhail SWITCH.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=935&furtherNews=yes
http://www.equalitybudgeting.ie/
http://www.socialinclusion.ie/NPT.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/data/database
http://mtes2020.finance.gov.ie/
http://www.esri.ie/switch
http://www.esri.ie/publications/latest_publications/view/index.xml?id=3876
http://www.esri.ie/publications/latest_publications/view/index.xml?id=3876
http://www.welfare.ie/en/downloads/budfact14.pdf
http://budget.gov.ie/Budgets/2014/2014.aspx
http://per.gov.ie/wp-content/uploads/Haddington-Road-Agreement.pdf

