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Íosmhéadú €10 ar gach uile íocaíocht sheachtainiúil
Leasa Shóisialaigh

Méadú €11.50 in aghaidh na seachtaine do Bhaintreacha os cionn 66 bliain d’aois
a gheibheann Pinsin Ranníocacha
Méaduithe €6 agus €8 ar Shochar Linbh – i bhfeidhm ó Aibreán 2004
Méadú €28 in aghaidh na seachtaine ar Thairseacha do Shochar Forlíontach
Teaghlaigh
Méadú €100 ar an Deontas um Chúram Faoisimh
Méaduithe €40 (duine singil) and €80 (lánúin) ar an Díolúine Ioncaim in aghaidh
na seachtaine don Liúntas Cúramóra
Gach méadú seachtainiúil i bhfeidhm ó Eanáir 2004
MÉADUITHE

•

Pinsean
Buanmhíchumais.

•

Sochar/Cúnamh
Dífhostaíochta.

•

Sochar/Liúntas
Míchumais.

Rátaí Pearsanta
•

Méadú €10 in aghaidh na
seachtaine do lucht faighte na
n-íocaíochtaí seo a leanas:

•

Méadú €11.50 in aghaidh na
seachtaine do bhaintreacha 66
bliain d’aois agus thairis le
Pinsean (Ranníocach) Baintrí
agus do mná 66 bliain agus
thairis a gheibheann Sochar
Mná Céile Tréigthe, rud a
chuireann na híocaíochtaí sin
ar aon ráta leis an bPinsean
(Ranníocach) Seanaoise.
(Eanáir 2004)

•

Pinsean Seanaoise.

•

Pinsean Scoir.

•

Pinsean Daill.

•

Pinsean Easláin.

•

Liúntas
Réamhscoir.

Sochar Linbh

•

Sochar Báis.

•

Cúnamh Feirme.

•

•

Íocaíocht do Theaghlach
Aontuiste.

Méadu €6 don chéad agus
don dara leanbh.
(Aibreán 2004)

•
•

Sochar/Liúntas
Cúramóra.

Méadú €8 don tríú leanbh
agus do gach leanbh ina
dhiaidh sin.
(Aibreán 2004)

•

Liúntas
Buanfhreastail.

•

Liúntas Forlíontach
Leasa Shóisialaigh.
(Eanáir 2004)

(Baineann na méaduithe thuas
le híocaíochtaí lánráta, agus tá
méaduithe dá réir do lucht
faighte pinsean ranníocacha
ar rátaí íslithe.)
•

Baintreacha agus mná
faoi aois 66 a gheibheann
Sochar Mná Céile
Tréigthe.

Eisithe ag: Seirbhísí Eolais, An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, Teach Oisin, Sráid na bPiarsach, Baile Átha Cliath 2. Guthán: (01) 704 3000
Tá breis eolais ar fáil ón Oifig Leasa Shóisialaigh is cóngaraí duit. Tá eolas i dtaobh na Cáinfhaisnéise ar fáil ar an Idirlíon ar www.welfare.ie
agus ar sheirbhís teileathéacs RTÉ AERTEL. Níl sa bhileog fíricí ach treoir; ní fhéachtar leléirmhíniú dlíthiúil a sholáthar inti.
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Liúntais do Dhaoine Fásta
Cáilithe
•

•

Méadú €7.70 in aghaidh na
seachtaine ar Liúntas Duine
Fásta Cáilithe do Phinsean
(Ranníocach) Seanaoise agus
do Phinsean Scoir, do dhuine
fásta cáilithe 66 bliain d’aois
nó thairis.

Méadú €6.60 in aghaidh na
seachtaine ar Liúntas Duine
Fásta Cáilithe do gach duine
le Pinsean (NeamhRanníocach) Seanaoise.

•

Méadú €16.10 in aghaidh na
seachtaine ar Liúntas Duine
Fásta Cáilithe do Phinsean
Easláin, do Dhuine Fásta
Cáilithe 66 bliain d’aois nó
thairis.

•

•

•

Méadú €10 in aghaidh na
seachtaine do dhaoine le
Sochar nó Liúnas Cúramóra.
(Eanáir 2004)

•

Leasuithe ar an tástáil
acmhainne don Liúntas
Cúramóra a mhéadaíonn an
díolúine de €40 sa seachtain
do dhuine singil, agus de €80
sa seachtain do lánúineacha,
á n-ardu go dtí €250 agus
€500 faoi seach in aghaidh
na seachtaine.
(Aibreán 2004)

Méadú €6.70 in aghaidh na
seachtaine ar Liúntas Duine
Fásta Cáilithe don Phinsean
(Ranníocach) Seanaoise, do
dhuine fásta cáilithe faoi 66
bliain d’aois.

•

•

Cúramóirí

•

•

•

Méadú €6.60 in aghaidh na
seachtaine ar gach íocaíocht
eile do Dhuine Fásta Cáilithe.
Baineann na rátaí sin le
Liúntais do Dhaoine Fásta
Cáilithe á n-íoc ar an lánráta,
le méaduithe dá réir do
dhaoine ar íocaíochtaí íslithe.
(Méadófar gach Liúntas do
Dhuine Fásta Cáilithe ó
Eanáir 2004)

Méadú ar an tréimhse do
Shochar Uchtála ó 14
seachtain go 16, tar éis don
athchóiriú molta ar an
reachtaíocht um Shaoire
Uchtála a bheith i ndiaidh a
achtaithe.

•

Méadú €10 in aghaidh na
seachtaine ar an íosráta do
Shochar Máithreachais,
ó €141.60 go €151.60.
(Eanáir 2004)

•

Maoiniú breise €1 milliún do
Scéim na mBéilí Scoile.

Pinsinéirí
•

Méaduithe €3 go €26 in
aghaidh na seachtaine ar an
Díolúine don Fhorlíonadh um
Chíos/Ús Morgáiste.
(Eanáir 2004)

•

Méadú speisialta ar an
bPinsean le Deontas Báis go
€173.70 in aghaidh na
seachtaine do lucht faighte
atá 80 bliain d’aois nó
thairis.
(Mí na Bealtaine 2004)

Teaghlaigh agus Leanaí

Méadú €7.10 in aghaidh na
seachtaine ar Liúntas Duine
Fásta Cáilithe do Phinsean
Easláin, do Dhuine Fásta
Cáilithe faoi 66 bliain d’aois.
Méadú €6.60 in aghaidh na
seachtaine ar Liúntas Duine
Fásta Cáilithe do gach duine a
gheibheann Pinsean Daill.

Méadú €100 ar an Deontas
um Chúram Faoisimh, go
€835 ó €735. Gheobhaidh
cúramóir le níos mó ná duine
amháin faoina c(h)úram
deontas €1,670.
(Meitheamh 2004)

•

•

•

Méadaítear Sochar Linbh go
dtí €131.60 in aghaidh na
míosa don chéad agus don
dara leanbh, agus go €165.30
in aghaidh na míosa don tríú
leanbh, agus do gach leanbh
ina dhiaidh sin.
(Aibreán 2004)
Méadú €28 ar an táirseach
sheachtainiúil don Liúntas
Forlíontach Teaghlaigh
(FIS), mar tairbhe do gach
uile theaghlach teaghlach
FIS. Féach an Tábla thall.
(Eanáir 2004)
Méadú €7 in aghaidh na
seachtaine ar an íocaíocht is
ísle don Liúntas Forlíontach
Teaghlaigh, á ardú ó €13 go
€20.
(Eanáir 2004)
Déantar díolúine den Liúntas
Forlíontach Teaghlaigh i
dtástáil acmhainne don
Fhorlíonadh um Chíos/Ús
Morgáiste.

LEASUITHE EILE
•

Leasuithe ar íocaíochtaí IarBháis.
(Meitheamh 2004)

Liúntais do Dhaoine Fásta
Cáilithe
•

Méadú ó €203.16 go €210
in aghaidh na seachtaine ar
an uasioncam rátaí
barrchaolúcháin do dhaoine
fásta cáilithe.
(Eanáir 2004)

Baintreacha
•

Méadú €200 ar an Deontas
do Thuismitheoirí ina
mBaintreacha, ó €2,500
go €2,700.
(Lá na Cáinaisnéise)
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•

Síneadh cúig bhliana leis an
bPinsean Neamh-Ranníocach
Baintrí do lucht faighte atá 66
bliain d’aois agus thairis a
théann chun cónaithe i
dTuaisceart Éireann.
(Aibreán 2004)

ATHRUITHE AR ÁSPC

Sceideal na Méaduithe

Daoine Fostaithe

Eanáir:

•

Dífhostaíocht
•

•

•

•

•

Méadú €400,000 ar an
maoiniú do Chiste na
dTionscnamh Speisialta, ó
€2.1m go €2.5m.
Maoiniú breise €400,000
don Chiste um Chúnamh
agus Oiliúnt Theicniúil, ó
€2.15m go €2.55m.
Dhá bhliain gearrtha den
tréimhse is gá a chaitheamh ar
an gClár Beo sula mbíonn
rochtain ag duine ar an
Liúntas Fiontar Ar ais Ag
Obair, ó 5 bliain to 3 bliain.
(Márta 2004)
Cuirfear deireadh leis an
measúnú Sochair agus
Príbhléidí do Chúnamh
Dífhostaíochta do dhaoine os
cionn 27 ina gcónaí i dtithe a
dtuismitheoirí.
(Aibreán 2004)
I gcás duine i dteideal
íocaíochta laghdaithe um
Chúnamh Dífhostaíochta i
ngeall ar acmhainní ag eascair
as ioncam tuismitheora,
méadófar de €8.20 ráta na
híocaíochta is lú, ó €31.80 go
€40 in aghaidh na seachtaine.
(Aibreán 2004)

Saorthaisteal

Méadú €1,740 ar an
uasioncam ÁSPC, ó €40,420
go €42,160 in aghaidh na
bliana.
(Eanáir 2004)

DEONTAIS
Seirbhísí Teaghlaigh
•
Maoiniú €1 don Chomóradh
10 Bliain ar Bhliain
Idirnáisiúnta an Teaghlaigh.
•

€170,000 chun Seirbhísí
Eadrána Teaghlaigh a leathnú.

•

€1.17 milliún do Chlár
Lárionad Acmhainní
Teaghlaigh.

•

Maoiniú breise €350,000 do
Chomhairliúchán
Pósta/Teaghlaigh.

MABS
•
Maoiniú breise €1.01 milliún.
Comhairle
•
Maoiniú breise €250,000.

An Ghníomhaireacht um
Chomhrac na Bochtaine
•
Maoiniú breise €190,000.

Gheobhaidh gach custaiméir FIS
gach a bhfuil de mhéaduithe ag dul
dóibh i dtosach Eanáir.
Gheobhaidh custaiméirí ar
íocaíochtaí gearrthréimhseacha
seachtainiúla (Sochar/Cúnamh
Dífhostaíochta, Cúnamh Feirme,
Sochar Míchumais, Sochar
Cúramóra agus Liúntas Forlíontach
Leasach Shóisialaigh, den chuid is
mó) gach a bhfuil de mhéaduithe
ag dul dóibh ar a gcéad lá pá i mí
Eanáir.
Gheobhaidh custaiméirí ar
íocaíochtaí fadtréimhseacha
seachtainiúla a bhíonn á n-íoc go
leictreonach trí Phostoifigí agus trí
Bhainc na híocaíochtaí sin ar fad
ina n-iomláine ar a gcéad lá pá i Mí
Eanáir.

Feabhra:
Gheobhaidh custaiméirí ar
leabharíocaíochtaí a méadu i mí
Eanáir. I gcásanna áirithe (Liúntas
Míchumais agus Pinsean
Seanaoise) déanfar réamhíocaíocht
go dtí deireadh an Mhárta a íoc,
chomh maith, do chustaiméirí le
leabhair lena ngabhann dáta
athnuachana thús Aibreáin.

Aibreán :
Gheobhaidh daoine lena n-íoctar
Sochar Linbh go leictreonach a
méadú ina iomláine ó Aibreán
2004.

Mí na Bealtaine:
•

An Pas Saorthaistil do
Chompánach Taistil á leathnú
go dtí daoine ar Fhorlíonadh
Neamhinfhostaithe nach
bhfuil i dteideal gnáthphas
Saorthaistil a fháil faoi láthair.
(Aibreán 2004)

Gheobhaidh daoine lena níoctar Sochar Linbh trí
leabharíocaíochtaí an méadú atá a
dul dóibh trí íocaíocht speisialta i
Mí na Bealtaine arna iardhátú go
dtí Aibreán.

ochar Máithreachais/Uchtála - Íosráta
insean/Liúntas Dílleachta

iúntas Eile Leasa Shóisialaigh

insean (Neamh-Ranníocach) Seanaoise
66 bliain d’aois agus faoi 80
80 bliain d’aois agus thairis
insean Daill
Faoi 66 bliain d’aois
66 bliain d’aois agus faoi 80
80 bliain d’aois agus thairis
insean (Neamh-Ranníocach) Baintrí
iúntas Mná Céile Tréigthe/Céile Príosúnaigh
Faoi 66 bliain d’aois
66 bliain d’aois agus faoi 80
80 bliain d’aois agus thairis
iúnnas Cúramóra
Faoi 66 bliain d’aois
66 bliain d’aois agus thairis
ocaíocht do Theaghlach Aontuiste
Faoi 66 bliain d’aois
66 bliain d’aois agus thairis
iúntas Réamhscoir/Míchumais
iúntas Forlíontach Leasa Shóisialaigh
únamh Dífhostaíochta
- Gearrthréimhse
- Fadtréimhse
únamh Feirme

ocaíochtaí um Chúnamh Leasa Shóisialaigh

insean (Ranníocach) Scoir/Seanaoise
Faoi 80 bliain d’aois
80 bliain d’aois agus thairis
insean (Ranníocach) Baintrí/SocharCéile Tréigthe
Faoi 66 bliain d’aois
66 bliain d’aois agus faoi 80
80 bliain d’aois agus thairis
insean Easláin
Faoi 65 bliain d’aois
65 bliain d’aois agus faoi 80
80 bliain d’aois agus thairis
ochar Cúramóra
ochar Míchumais/Dífhostaíochta/Sláinte & Sábháilt./IGortú
ochar Báis
Faoi 66 bliain d’aois
66 bliain d’aois agus faoi 80
80 bliain d’aois agus thairis

ocaíochtaí Árachais Shóisialaigh

Uasrátaí seachtainiúla

139.60
157.80
134.80
154.00
134.80
134.80
134.80
134.80
134.80

129.60
147.80
124.80
144.00
124.80
124.80
124.80
124.80
124.80

151.60
107.00

134.80
154.00
160.40

124.80
144.00
150.40

141.60
97.00

134.80
154.00
160.40

163.60
171.70
173.70

153.60
161.70
161.70

124.80
144.00
150.40

140.30
167.30
173.70
149.70
134.80

130.30
157.30
163.70
139.70
124.80

154.00
160.40

140.30
167.30
173.70

130.30
155.80
162.20

144.00
150.40

167.30
173.70

€

157.30
163.70

€

Nua

82.80
82.80
82.80
82.80
82.80

faoi 66 82.80
[ 66/thairis
95.20

89.40
89.40
89.40
89.40
89.40

89.40
101.80

101.80

89.40

82.80

95.20

100.10
129.20

111.50
129.20

€

NUA

Fásta Cáilithe

faoi 66 93.00
[ 66/thairis
113.10

faoi 66 104.80
[ 66/thairis
121.50

€

Reatha

Ráta seachtainiúil pearsanta

Reatha

leanbh

19.30
19.30
16.80
16.80
16.80
16.80
16.80

16.80
16.80

16.80
16.80
16.80

16.80
16.80

19.30
19.30
19.30
16.80
16.80

21.60
21.60
21.60

19.30
19.30

€

Ráta Iomlán

125.60
251.20
408.50
565.80
723.10
880.40
1,037.70
1,195.00

€

Ráta
Reatha
Míosúil

131.60
263.20
428.50
593.80
759.10
924.40
1,089.70
1,255.00

€

Ráta
Nua
Míosúil

leanbh
leanbh
leanbh
leanbh
leanbh
leanbh
leanbh
leanbh nó breis

379.00
405.00
430.00
455.00
487.00
513.00
534.00
556.00

407.00
433.00
458.00
483.00
515.00
541.00
562.00
584.00

€

Uasioncam
NUA

Déantar FIS ia ríomh mar 60% den difear idir
glanioncam seachtainiúil (.i. gpá comhlán lúide
lCáin, ÁSPC an Fhostaí, Ranníocaíochtaí Sláinte,
Ciste Pinsin) agus an tUasioncam do theaghlach
dá mhéid.

1
2
3
4
5
6
7
8

€

Uasioncam
Reatha
Líon Teaghlaigh

Forlíontaí Ioncam Teaghlaigh (FIS)

1 leanbh
2 leanbh
3 leanbh
4 leanbh
5 leanbh
6 leanbh
7 leanbh
8 leanbh

Líon
Leanaí

Sochar Linbh
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