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Príomhleasuithe Leasa Shóisialaigh agus Rátaí Íocaíochta

Séamus Brennan, Aire Gnóthaí Sóisialacha
Maolú ar Bhochtaine
Leanaí
u

Níos mó ná €150m, in
éineacht le hardú rátaí, le
hinfheistiú i mbearta

An caiteachas Leasa Shóisialaigh is Aitheantas do Chúramóirí
mó riamh – suas €1.12 billion
■ €30m, idir phacáiste tacaíochta
● Rachaidh an caiteachas €13.5 billiún chun
●

u

Méadú ar Shochar Linbh –
rátaí nua €150 agus €185

●

u

Cabhróidh na bearta um
●
chúram leanaí le teaghlaigh ar
ioncam íseal

u

Méadú €19 - €282 ar na
tairsigh sa tseachtain um
ioncam FIS, ag brath ar líon
na mball sa teaghlach

u

u

●

●
Méadú €40 do leanbh ar an
Liúntas Éadaí agus Coisbheart
Ar Ais Ar Scoil
Méadú ar an maoiniú do
Scéim na mBéilí Scoile

Tuistí Aonair
a Chumasú
▲ Meadú €82 aran
uasteorainn um ioncam
seachtainiúi, go €375
▲ Méadú €1 6 -€17 ar na
rátaí seachtainiúla
▲ Leasuithe eile tar éis don
tuarascáil um leasuithe a
bheith foilsithe

tairbhe do 1.5 milliún daoine
Caithfear an dá oiread ar chaiteachas leasa
shóisialaigh i 2006 is a caitheadh i 2000
Méadú ar íocaíochtaí beagnach ceithre
oiread an ráta boilscithe
Cuimsíonn níos mó ná €800m ar arduithe
suntasacha ar rátaí agus €300m ar an gclár
um athchóiriú leasa shóisialaigh
Cuimsíonn an clár um athchóiriú leasa
shóisialaigh méaduithe do dhaoine aosta,
chun an bhochtaine a mhaolú agus chun
aitheantas a thabhairt do chúramóirí
Méadú €17 ar na rátaí seachtainiúla is ísle

Achoimre den Cháinaisnéis
Faoiseamh Bochtaine Breosla

Méadú €5 ar an ráta seachtainiúil i bpacáiste
mór €42m um bochtaine breosla

agus rátaí méadaithe
■ Méadú speisialta a fhágann gurb
é an Liúntas Cúramóra an méadú
singil leasa shóisialaigh is mó –
méadú go dtí €200 agus €180 in
aghaidh na seachtaine
■ Ardaíonn an méadú €200 an
Deontas um Chúram Faoisimh
go dtí €1,200
■ Méadaítear an díolúine ioncaim
don Liúntas Cúramóra

Ag tacú le Daoine
Scothaosta

❖ €50m de phacáiste tacaíochta
de bhreis ar na méaduithe
rátaí
❖ Ardaithe €16 agus €14 do
Phinsinéirí

❖ Pinsean nua feabhsaithe
faoina dtugtar na mílte daoine
Bearta Spreagtha
isteach sa líon do LánRéimse beart i gcaiteachas €28m ar dheiseanna Phinsean Neamh-Ranníocach

nua d’fhaighteoirí, a chuimsíonn cúlú céimnithe
❖ Maolú ar an scrúdú
ar an Liúntas Míchumais do dhaoine atá
acmhainne agus díolúine nua
fostaithe nó i dtionscnaimh ar ais ag obair

Sochar Máithreachais

€100 in aghaidh na seachtaine
tugtha isteach do Phinsinéirí
Neamh-Ranníocacha

Méadú ar an ráta um shochar máithreachais go ❖ An Liúntas do dhaoine thar 80
bliain méadaithe go dtí €10
dtí 80% den tuilleamh ináirithe seachtainiúil
❖ Méadú €5 ar an Liúntas
Breosla, go dtí €14

Chun tuilleadh eolais a fháil:
is féidir glaoch ar an Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh ar 1800 690 590 (Saorfón) nó
ar an tSeirbhís Eolais ar an nGuthán do Shaoránaigh ar 1890 777 121 (LoCall)
(9r.n. – 9in. Déardaoin 8 agus Dé hAoine 9 Mí na Nollag 2005) nó
dul i dteagmháil leis an Oifig Leasa Shóisialaigh agatsa nó leis an Ionad Eolais do Shaoránaigh is cóngaraí
Tá fáil ar fhaisnéis ar www.welfare.ie agus ar www.oasis.gov.ie, chomh maith
Eisithe ag: Seirbhísí Eolais, An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh
Teach Oisín, Sráid na bPiarsach, Baile Átha Cliath 2. Guthán: (01) 704 3000
Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ó d’Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh. Tá fáil ar eolas i dtaobh na Cáinaisnéise ar an Idirlíon ag www.welfare.ie.
Níl sa Bhileog Fíricí seo ach treoir; ní fhéachtar le léirmhíniú dlíthiúil a sholáthar inti.

FÍRICÍ AGUS SONRAÍ
BOCHTAINE LEANAÍ
•
•

Méadú €8.40 don bheirt leanaí
tosaigh, go dtí €150.00 sa mhí.
Méadú €7.70 don tríú leanbh agus
do gach leanbh eile go dtí
€185.00 sa mhí. (Aibreán 2006)

Líon
An Ráta
An Ráta
na Leanaí
Reatha
Nua
1 leanbh
141.60
150.00
2 leanbh
283.20
300.00
3 leanbh
460.50
485.00
4 leanbh
637.80
670.00
5 leanbh
815.10
855.00
6 leanbh
992.40
1,040.00
7 leanbh
1,169.70
1,225.00
8 leanbh
1,347.00
1,410.00
•
Méadófar na tairsigh ar ioncam
seachtainiúil don Fhorlíonadh
Ioncam Teaghlaigh (FIS) chun
tairbhe do gach teaghlach ar FIS,
mar seo a leanas:
Líon an
UasUasTeaghlaigh
ioncam
ioncam
Reatha
Nua
1 leanbh
446.00
465.00
2 leanbh
472.00
510.00
3 leanbh
497.00
565.00
4 leanbh
522.00
630.00
5 leanbh
554.00
705.00
6 leanbh
580.00
775.00
7 leanbh
601.00
845.00
8 leanbh
623.00
905.00
nó níos mó.
(Eanáir 2006)
Ríómhtar FIS mar 60% den bhearna
idir ioncam glan seachtainiúil (.i. pá
comhlán lúide Cáin, ASPC Fostaí,
Ranníocaíocht Sláinte, Aoisliúntas)
agus an uasteorainn ioncaim do líon
do theaghlaigh.
•
Méadú €40 don leanbh ar an
Liúntas Éadaí agus Coisbheart Ar
Ais Ar Scoil. Rátaí nua €120 do
leanaí 2-11 bliain d’aois agus €190
do leanaí 12-22 bliain d’aois.
(Meitheamh 2006)
•
Méadú €50, go dtí €100, in
aghaidh na seachtaine ar an
díolúine ioncaim de bhreis, maidir
le cáiliú don Liúntas Éadaí agus
Coisbheart Ar Ais Ar Scoil.
(Meitheamh 2006)
•
Ceart chun Liúntas Éadaí agus
Coisbheart Ar Ais Ar Scoil arna
leathnú go dtí daoine le Liúntas
nó Pinsean Dílleachta.
•
Maoiniú breise €2m do Scéim na
mBéilí Scoile.
•
Méadú €82 sa tseachtain ar an
tairseach mar uasteorainn ioncaim
don Íocaíocht um Theaghlach
Aontuiste, go dtí €375. (Iúil 2006)
•
Méadú €17 sa tseachtain ar an
Íocaíocht um Theaghlach
Aontuiste i gcomhair tuistí faoi
aois 66. (Eanáir 2006)

TACAÍOCHT IONCAIM
A SHEACHADADH
Méadu €17 in aghaidh na seachtaine
do na daoine ar fad atá ar rátaí
íocaíochta níos ísle, mar seo a leanas:
• Daoine faoi 65 a mbíonn Pinsean
Easláin á fháil acu.
• Pinsean Ranníocach do
Bhaintreacha Fir agus Mná agus do
mhná faoi aois 66 a mbíonn Sochar
do Mhná Céile Tréigthe á fháil acu.
• Pinsean Neamh-Ranníocach do
Bhaintreacha Fir agus Mná agus do
mhná faoi aois 66 a mbíonn Sochar
do Mhná Céile Tréigthe á fháil acu.
• Sochar Pinsean Báis do dhaoine faoi 66
bliain d’aois.
• Pinsean Buanmhíchumais.
• Sochar agus Cúnamh Dífhostaíochta
• Sochar & Liúntas Míchumais.
• Daoine faoi aois 66 a mbíonn
Pinsean Daill á fháil acu.
• Liúntas Forlíontach Leasa
Shóisialaigh
• Cúnamh Feirme.
• Pinsean & Liúntas Dílleachta.
(Eanáir 2006)
(Is le híocaíochtaí ar an ráta iomlán a
bhaineann na méaduithe thuasluaite
agus baineann méaduithe dá réir le
daoine a mbíonn íocaíochtaí ar rátaí
laghdaithe le fáil acu).

DAOINE AR SCOR AGUS DAOINE
AOSTA - SAOL NEAMHSPLEÁCH
AGUS PINSEAN INBHUANAITHE
Meadú €14 sa tseachtain do gach
pinsinéir, mar seo a leanas:
• Pinsean Ranníocach Seanaoise
• Pinsean Scoir
• Pinsean Buanmhíchumais do
phinsinéirí thar 65 bliain d’aois
• Pinsinéirí thar 66 bliain d’aois ar
Baintreacha Fir nó Mná iad
• Daoine thar 66 bliain d’aois a
mbíonn Sochar Mná Céile Tréigthe
á fháil acu
• Daoine thar 66 bliain d’aois a
mbíonn Sochar Báis le fáil acu.
(Eanáir 2006)
Méadú €16 sa tseachtain do na
pinsinéirí seo a leanas.
• Pinsean Neamh-Ranníocach
Seanaoise
• Pinsean Daill do lucht a fhaighte
thar 66 bliain d’aois
• Pinsean Neamh-Ranníocach do
Bhaintreacha Fir agus Mná thar 66
bliain d’aois
• Liúntas Mná Céile Tréigthe do lucht
a fhaighte thar 66
• Íocaíocht um Theaghlach Aontuiste do
dhaoine thar 66 bliain d’aois. (Eanáir
2006)
(Is le híocaíochtaí ar an ráta iomlán a
bhaineann na méaduithe thuasluaite
agus baineann méaduithe dá réir le
daoine a mbíonn íocaíochtaí ar rátaí
laghdaithe le fáil acu).

•

•

•

•

•

•

Pinsean caighdeánach NeamhRanníocach do gach duine 66 bliain
agus thairis le tabhairt isteach.
Méadú go dtí €20 sa tseachtain ar
an díolúine um an scrúdú
acmhainne maidir le Pinsean
Neamh-Ranníocach Stáit.
Díolúine €100 sa tseachtain le
tabhairt isteach, maidir le tuilleamh
as fostaíocht do phinsinéirí
neamhranníocacha (Meán Fómhair
2006)
Méadú ar an liúntas do dhaoine
thar aois 80 go €10 sa tseachain.
(Eanáir 2006)
Ceart uathoibríoch ag daoine le
Pinsean Easláin a bhaineann aois 66
amach chun Pinsean Ranníocach
Seanaoise a fháil. (Meán Fómhair
2006)
Maoiniú tosaigh €200,000 chun
Scéim Saorthaistil Uile-Éireann a
fhorbairt.

BOCHTAINE BREOSLA
•

•

•

Méadú €5 sa tseachtain ar an Scéim
Náisiúnta Breosla, go dtí €14 sa
tseachtain. (Eanáir 2006)
Cearta chun Liúntas Breosla á
leathnú go háitritheoirí Údarás
Áitiúla le seirbhísí pobail um
théamh lárnach. (Eanáir 2006)
Maoiniú €2m i gcomhair
Fuinneamh Inbhuanaithe Éireann
chun díonadh fuinnimh a shuiteáil i
dtithe teaghlaigh a mbíonn
bochtaine breosla ag cur isteach
orthu.

AG TACÚ LE CÚRAMÓIRÍ
• Méadú €200 ar an Deontas um
Chúram Faoisimh, ó €1,000 go
€1,200, do gach duine ag fáil
cúraim. (Meitheamh 2006)
• Méadú €20/€40 ar an díolúine sa
tseachtain do Liúntas Cúramóra go
€290 (singil) agus €580 (do lánúin).
(Aibreán 2006)
• Méadú €26.40 sa tseachtain go
€180.00 do dhaoine faoi aois 66
bliain d’aois a mbíonn Liúntas
Cúramóra á fháil acu. (Eanáir 2006)
• Méadú €30.20 sa tseachtain, go dtí
€200.00, do dhaoine thar 66 bliain
d’aois a mbíonn Liúntas Cúramóra á
fháil acu. (Eanáir 2006)
• Méadú €17 sa tseachtain do
dhaoine a mbíonn Sochar/ Liúntas
Buanfhreastail Cúramóra á fháil acu.
(Eanáir 2006)
• 9 mí curtha leis an tréimhse do
Shochar Curamóra, á méadú go dtí
24 mí. (Mí na Bealtaine 2006)
• Méadú ar líon na n-uaireanta
ceadaithe oibre do dhaoine le
Liúntas/Sochar Cúramóra nó
Deontas um Fhaoiseamh Curaim ó
10 uair sa tseachtain go 15 uair sa
tseachtain. (Meitheamh 2006)

DEISEANNA FOSTAÍOCHTA A
FHEABHSÚ
Liúntas Míchumais agus Pinsean
Daill
• Ráta cúlaithe céimnithe 50% a
thabhairt isteach i gcás go
mbíonn obair athshlánúcháin ar
siúl ag duine le Liúntas
Míchumais nó Pinsean Daill, le
hioncaim thar an díolúine
reatha €120 sa tseachtain agus
faoi bhun €350 sa tseachtain.
(Meitheamh 2006)
Sochar Máithreachais agus Sochar
Uchtaithe
• Méadú €17 sa tseachtain ar an
íosráta, go dtí €182.60.
• Méadú ar an ráta ó 75% go dtí
80% den tuilleamh ináirithe
seachtainiúil. (Eanáir 2006)
• 4 seachtain de bhreis curtha leis
an Sochar Máithreachais i 2006
agus 4 seachtain eile i 2007.
Forlíonadh um Chíos agus Ús
Morgáiste
• Cúlú céimnithe 50% le tabhairt
isteach, maidir le tuilleamh idir
€60 sa tseachtain agus €90.
• Díolúine maidir le liúntais um
churam leanaí do rannphairtithe
i gcúrsaí formheasta oiliuna,don
fhorlíonadh um chíos agus
morgáiste. (Eanáir 2006)
Liúntas Ar Ais ag Obair
• Laghdú ar an tréimhse a
theastaíonn chun cáiliú leis an
dá shraith den Liúntas Ar Ais ag
Obair a fháil, go dtí 2 bliain ar
an gClár Beo.
• Cead tréimhsí a caitheadh ar an
bhForlíonadh Leasa Shóisialaigh
a áireamh chun cáiliú do Liúntas
Ar Ais ag Obair. (Márta 2006)
Sochair Thánaisteacha
• Cearta sochair thánaisteacha a
choinneáil a leathnú go dtí
rannpháirtithe i Scéim Shóisialta
Tuaithe.
• Liúntais um chúram leanaí mar
dhíolúine do rannpháirtithe i
gcúrsaí formheasta oiliúna chun
críocha teideal um shochair
thánaisteacha a choinneáil.
(Eanáir 2006)
PRSAnna
• Díolúine a dhéanamh de
ranníocaíochtaí PRSA sa
mheasúnú do gach scéim leasa
shóisialaigh ina mbíonn scrúdú
acmhainne. (Aibreán 2006)
Liúntas Ar Ais chun Oideachais
• Cead tréimhsí a caitheadh ar
Fhorlíonadh Leasa Shóisialaigh
nó ar Sholáthar Díreach a
áireamh mar thréimhsí cáilithe
don Liúntas Ar Ais chun
Oideachais. (Meán Fómhair
2006)

Sochar Cóireála
•
A mhalairt de choinníoll
ranníocaíochta a thabhairt isteach,
maidir le cáiliú do Shochar Cóireála
(26 ranníocaíochtaí íoctha sa Bhliain
ábhartha Cánach agus sa Bhliain
ábhartha Cánach roimpi). (Mí na
Bealtaine 2006)
Cúnamh Dífhostaíochta
•
Deireadh a chur leis an measúnú ar
Shochar agus ar Phribhléidí do
dhaoine 25 bliain d’aois agus thairis.
(Feabhra 2006)
Liúntas Forlíontach Leasa Shóisialaigh
•
Deireadh a chur leis an measúnú ar
Shochar agus ar Phribhléidí do gach
duine 25 bliain d’aois agus thairis. (Mí
na Bealtaine 2006)
Liúntais um Dhaoine Fásta Cáilithe
•
Méadú €20 ar an uasteorainn le cáiliú
go dtí LDFC céimnithe, go €240 sa
tseachtaine.
(Eanáir 2006)
•
Méadú €11.12 ar an tairseach chun
cáiliú don ráta iomlán QAA, go dtí
€100 sa tseachtain, méadú €10 ar an
uasteorain, go dtí €250 agus laghdú
ar líon na mbandaí céimnithe LDFC .
(Mí na Bealtaine, Iúil agus Meán
Fómhair 2006)
•
Méadú €11.12 ar an díolúine um
thuilleamh céile go €100 sa tseachtain
agus méadú €11.9, go dtí €50 sa
tseachtain, mar is cuí, maidir le
Cúnamh Dífhostaíochta, Liúntas
Réamhscoir, Cúnamh Feirme agus
Liúntas Buanmhíchumais. (Mí na
Bealtaine agus Meán Fómhair 2006)
•
Meadú €10.80 sa tseachtain ar an
Liúntas um Dhuine Fásta Cáilithe,
maidir le Pinsean (Ranníocach)
Seanaoise, Pinsean Scoir agus Pinsean
Easláin, i gcás go mbíonn an duine
fásta cáilithe 66 bliain d’aois nó
thairis.
•
Méadú €9.30 sa tseachtain ar an
Liúntas um Dhuine Fásta Cáilithe,
maidir le Pinsean (Ranníocach)
Seanaoise agus Pinsean Scoir, i gcás go
mbíonn an duine fásta cáilithe faoi
aois 66.
•
Méadú €12.10 sa tseachtain ar an
Liuntas um Dhuine Fásta Cáilithe,
maidir le Pinsean Easláin, i gcás go
mbíonn an duine fásta cáilithe faoi
aois 66.
•
Méadú €10.60 sa tseachtain ar an
Liúntas um Dhuine Fásta Cáilithe do
gach duine le Pinsean (NeamhRanníocach) Seanaoise nó le Pinsean
Daill, i gcás go mbíonn an duine fásta
thar 66 bliain d’aois.
•
Méadú €11.30 sa tseachtain ar gach
íocaíocht eile um dhaoine fásta
cáilithe.
(Méaduithe ar na Liúntais um
Dhaoine Fásta Cáilithe i bhfeidhm ó
Eanáir 2006)

ATHRUITHE AR ÁSPC
•

•

•

Ardú €400 sa tseachtain ar an
tairseach, maidir leis an 2% maidir
le Ranníocaíochtaí Sláinte a íoc,
go dtí €440 sa tseachtain, agus
ardaítear an tairseach bhliaintúil ó
€20,800 go dtí €22,880.
Ardaítear an tairseach ÁSPC do
dhaoine fostaithe ó €287 sa
tseachtain go dtí €300.
Ardú €2,420 ar an uasteorainn um
thuilleamh bliaintúil, ó €44,180
go dtí €46,600. (Eanáir 2006)

FEABHAS AR SHEIRBHÍSÍ AGUS AR
CHUMARSÁID
MABS
•
Maoiniú breise €1.5m.
An Ghníomhaireacht um Thacaíocht
Teaghlaigh
•
Maoiniú breise €3m.
Comhairle
•
€1.4m chun seirbhís phearsanta
abhcóideachta a bhunú do
dhaoine faoi mhíchumas.
•
€500,000 don fhorbairt leanúnach
ar na hIonaid Eolais do
Shaoránaigh.
Lárionad Dlí Phobal Thuaisceart na
Cathrach
•
Maoiniú breise aonuaire
€120,000.
Feachtas Náisiúnta um Fheasacht
Pinsean
•
Maoiniú €500,000 don Fheachtas
Náisiúnta um Fheasacht Pinsean.
Comhrac na Bochtaine
•
Maoiniú breise €100,000.
Feachtas um Fheasacht Teideal
• €500,000 do thionscnamh nua
cumarsáide d’fhonn cur le
feasacht daoine i dteideal
sochar/liúntas.

SCEIDEAL NA MÉADUITHE
Eanáir
Gheobhaidh custaiméirí FIS,
custaiméirí ar íocaíochtaí
gearrthréimhse agus custaiméirí a
gheibheann íocaíochtaí trí mhodhanna
leictreonacha a méadú san Eanáir
Feabhra
Gheobhaidh custaiméirí fadtréimhse a
gheibheann íocaíochtaí trí leabhair a
méadú i lár Feabhra, arna iardhátú go
hEanáir.
Aibreán
Gheobhaidh custaiméirí le Sochar
Linbh a gheibheann íocaíochtaí trí
mhodhanna leictreonacha a méadú
ina iomláine ó Aibreán 2006 amach.
Mí na Bealtaine
Gheobhaidh custaiméirí ar íocaíochtaí
trí leabhair a méadú trí íocaíocht
speisialta i Mi na Bealtaine, arna
iardhátú go dtí an Aibreán.

171.30

154.30
179.30
185.70

— Aois 66 agus Faoi Aois 80

— Aois 80 agus thairis

185.70

166.00
172.40

— Aois 80 agus thairis
Íocaíochtaí um Chúnamh Leasa Shóisialaigh
Pinsean (Neamh-Ranníocach) Seanaoise

— Aois 66 agus Faoi Aois 80

— Aois 80 agus thairis

182.00
165.80
165.80
165.80
165.80
182.60
138.00

148.80
166.00
148.80
148.80
148.80
148.80
165.60
121.00

— Faoi Aois 66

Aois 66 agus thairis
Liúntas Réamhscoir/Míchumais
Liúntas Forlíontach Leasa Shóisialaigh
Cúnamh Dífhostaíochta
Cúnamh Feirme
Liúntais Eile Leasa Shóisialaigh
Sochar Máithreachais/Uchtaithe - Íosráta
Pinsean/Liúntas Dílleachta

180.00

165.80

200.00

153.60
169.80

192.00

— Aois 66 agus thairis
Íocaíocht do Theaghlach Aontuiste

172.40

— Aois 80 agus thairis
Liúntas Cúramóra

182.00

165.80

192.00

182.00

165.80

192.00

182.00

207.70

197.70

194.60

203.30
180.70
196.90
165.80

193.30

171.30

203.30

193.30

— Faoi Aois 66

148.80
166.00

— Aois 80 agus thairis
Pinsean (Neamh-Ranníocach) do Bhaintreach Fir/Mná/
Liúntas Mná Céile Tréigthe/do Bhean Chéile Príosúnaigh

— Aois 66 agus Faoi Aois 80

172.40

— Aois 66 agus Faoi Aois 80

— Faoi Aois 66

148.80
166.00

— Faoi Aois 66

Pinsean Daill

177.60
183.70

185.70
163.70
179.90
148.80

— Aois 80 agus thairis
Sochar Cúramóra/Liúntas Buanfhreastail
Pinsean Buanmhíchumais
Sochar Míchumais/Dífhostaíochta/Sláinte & Sábháilt./Gortú
Sochar Pinsean Báis

— Aois 66 agus faoi Aois 80

179.30

— Aois 65 agus Faoi Aois 80

— Faoi Aois 66

154.30

— Faoi Aois 65

IPinsean Easláin

203.30

185.70

— Aois 80 agus thairis
Pinsean do Bhaintr. Fir/Mná (Rann)/Soch. Mná Céile Tréigthe
—Faoi Aois 66
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30.20

26.40

19.60
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17.00
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14.00
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17.60
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14.00

17.00

17.60

14.00

17.00

17.60
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179.30

— Faoi Aois 80

193.30

RÁTAÍ PEARSANTA SA tSEACHTAIN
Reatha
Nua
€
€
€

UASRÁTAÍ SA tSEACHTAIN
Iocaíochtaí Árachais Shóisialaigh
Pinsean Scoir/Seanaoise (Ranníocach)
%
9.5%

7.8%

10.3%
14.0%

9.6%
11.4%
11.4%
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11.4%

11.4%

17.8%

17.2%

11.4%

9.6%
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11.4%
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11.4%

11.4%
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11.8%
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7.8%

11.0%

9.5%

7.8%
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Méadú

98.70
98.70
98.70
98.70

109.70**

98.70*

109.70

98.70

138.50**

110.10*

138.50**

119.50*

110.00
110.00
110.00
110.00
Nóta
* faoi aois 66
**66 nó thairisr

120.30**

110.00*

120.30

110.00

149.30**

122.20*

149.30**

128.80*

11.30
11.30
11.30
11.30

10.60

11.30

10.60

11.30

10.80

12.10

10.80

9.30

MÉADÚ UM DHUINE FÁSTA CÁILITHE
Reatha
Nua
Méadú
€
€
€
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9.7%
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11.0%
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16.80
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21.60
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GACH LEANBH
Ráta iomlán
%
€
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