SW 8

Ranníocaíochtaí Deonacha
Cad is ranníocaíochtaí
deonacha ann?
Má dhéanann tú ranníocaíochtaí deonacha, bíonn
tú fós faoi árachas tar éis duit imeacht ón gcóras
éigeantach ÁSPC. Féadfaidh tú ranníocaíochtaí
deonacha a dhéanamh sa chás go gcomhlíonann tú
na coinníollacha seo a leanas:
• níl tú faoi chumhdach scéim ÁSPC ar bhonn
éigeantach in Éirinn a thuilleadh,
• níl tú faoi chumhdach scéim ÁSPC a thuilleadh, ar
bhonn éigeantach ná deonach, i dtír ar bith eile de
chuid an AE,
• tá tú faoi bhun 66 bliain d'aois,
• comhlíonann tú na coinníollacha cáilithe.
Tabhair do d'aire
Níl ranníocaíochtaí deonacha éigeantach;
féadfar a roghnú cé acu an íocfar iad nó nach
n-íocfar. Níl siad in-aisíoctha ach amháin sa
chás gur íocadh tar éis an dáta dhlite iad nó
gur íocadh ÁSPC éigeantach freisin sa bhliain
chéanna. Ní mór aisíocaíochtaí a éileamh faoi
cheann ceithre bliana ar a mhéad.

Conas a bheidh mé i mo
ranníocóir deonach?
Le bheith i do ranníocóir deonach, ní foláir duit:
• 364 seachtain, ar a laghad, de ÁSPC a bheith
íoctha agat i bhfostaíocht nó i bhféinfhostaíocht
agus
• iarratas a chur isteach taobh istigh de 12 mhí ó
dheireadh na bliana ranníocaíochta* ina ndearna
tú ranníocaíocht éigeantach árachais den uair
dheireanach nó inar íocadh ranníocaíocht
chreidiúnaithe leat
agus

• aontú ranníocaíochtaí deonacha a dhéanamh ó
thosach na seachtaine ranníocaíochta a leanfaidh
an tseachtain ina dtiocfaidh deireadh le do
chumhdach árachais éigeantaigh.
Seo a leanas na ranníocaíochtaí is gá a bheith déanta
chun cur isteach ar bheith i do ranníocóir deonach ar
6 Aibreán 2014 nó ina dhiaidh:
• caithfidh go raibh 468 seachtain ÁSPC íoctha agat
roimhe seo má d'athraigh tú i ranníocóir deonach
ar nó tar éis 6 Aibreán 2014
• caithfidh go raibh 520 seachtain ÁSPC íoctha agat
roimhe seo má d'athraigh tú i ranníocóir deonach
ar nó tar éis 6 Aibreán 2015.
Má dhéanann tú ranníocaíochtaí faoi Aicme J le
haghaidh Sochar Díobhálacha Ceirde, ní féidir
leat iad a úsáid chun na coinníollacha seo a
chomhlíonadh. Féadfaidh tú ÁSPC a íoc faoi Aicme J
agus ranníocaíochtaí deonacha a dhéanamh ag an am
céanna áfach.
*Bliain Ranníocaíochta
Is ionann an bhliain ranníocaíochta agus an bhliain
chánach ioncaim, is é sin ó Eanáir go Nollaig.

Cén ráta ranníocaíochta ba chóir dom a íoc?
Tá trí ráta éagsúla ann le haghaidh ranníocaíochtaí
deonacha. Beidh an ráta a íocfaidh tú bunaithe ar ráta
na ranníocaíochta ÁSPC a d'íoc tú nó a chuir tú chun
sochair.
Cineál
Méid
Má d'íoc tú
ranníocaíochta Iníoctha
ÁSPC faoi Aicme
Ardráta*
6.6%
A, E, H
Ráta Íseal*
2.6%
B, C, D
Ráta Speisialta Ráta comhréidh €500
S
*Tá méid na ranníocaíochtaí deonacha a dhéanann tú
in aon bhliain ranníocaíochta ina chéatadán de do
chuid ioncaim inríofa sa bhliain chánach roimhe sin,
faoi réir íosmhuirir.

Conas a dhéantar íocaíochtaí
deonacha?
Féadfaidh tú íocaíochtaí deonacha a dhéanamh ar
dhá bhealach:
• mar chnapshuim roimh dheireadh na bliana
ranníocaíochta
nó
• mar thráthchuid gach trí nó sé mhí le linn na bliana
ranníocaíochta.
Má ghlactar isteach sa scéim thú, féadfaidh tú do
ranníocaíochtaí deonacha a íoc le seic, le dréacht
baincéara nó le Buanordú.
Ní mór duit iomlán na ranníocaíochta don bhliain a
íoc ar dháta nach déanaí ná cúig mhí tar éis dheireadh
na bliana ina bhfuil an íocaíocht dlite.
Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar
www.welfare.ie.

Má bhíonn tú ag glacadh am saor chun aire a thabhairt
do leanaí (faoi bhun 12) nó do dhuine fásta nó leanbh
(12 bhliain nó os a chionn) atá ar éagumas, b'fhéidir gur
rogha níos fearr duit í an Scéim um Chúramaithe
Baile. Faoin scéim seo, féadfaimid na blianta a chaith tú
i do chúramaí a fhágáil as an áireamh agus do theidlíocht
i leith Pinsean Stáit (Ranníocach) á ríomh againn.
Má tá tuilleadh eolais uait faoin Scéim um
Chúramaithe Baile, logáil isteach ar
www.welfare.ie nó déan teagmháil le:
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Rannóg na gCúramaithe Baile
Bóthar Mhic Artúir
Bun Cranncha
Co. Dhún na nGall

Íosghlao: 1890 690 690 (ó Phoblacht na hÉireann
amháin)
+353 1 4715898 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht)

Cad iad na sochair a chumhdaíonn
Cathain a stopfaidh mé ag déanamh
ranníocaíochtaí deonacha?
ranníocaíochtaí deonacha?
Cumhdaíonn ranníocaíochtaí deonacha sochair
fhadtéarmacha, dála pinsean. Ní chumhdaíonn
ranníocaíochtaí deonacha sochair ghearrthéarmacha,
áfach, le haghaidh breoiteachta, cuardaitheora post,
máithreachais, díobhálacha ceirde, déadchóireála nó
súilchóireála mar shampla.
Seo a leanas sochair gach ráta Ranníocaíochta
Deonaí:
Ardráta ranníocaíochta
— Pinsean Stáit (Eatramhach)
— Pinsean Stáit (Ranníocach)
— Pinsean Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó
Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh
— Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach)
Ráta íseal ranníocaíochta
— Pinsean Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó
Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh
— Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach)
Ráta speisialta ranníocaíochta
— Pinsean Stáit (Ranníocach)
— Pinsean Ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó
Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh
— Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach)

Má théann tú ar scor ag 65 bliain d'aois agus má
fhaigheann tú Pinsean Stáit (Eatramhach), ní gá duit
aon Ranníocaíochtaí Deonacha eile a íoc.
Fiú mura rachaidh tú ar scor ag 65 bliain d'aois,
stopfaidh tú ag déanamh ranníocaíochtaí deonacha
nuair a bheidh tú 66 bliain d'aois.
Má chomhlíonann tú coinníollacha an ÁSPC maidir le
Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta
Mharthanaigh (Ranníocach) agus tú 66 bliain d'aois,
beidh tú faoi chumhdach le haghaidh na n-íocaíochtaí
seo go fóill.

Conas a dhéantar iarratas?
Le bheith i do ranníocóir deonach, is gá duit foirm
iarratais VC 1 a chomhlánú agus a chur ar ais chuig:
Seirbhísí Cáilitheachta Cliant
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar Chorcaí
Port Láirge
Íosghlao: 1890 690 690 (ó Phoblacht na hÉireann
amháin), nó + 353 1 4715898 (ó Thuaisceart Éireann
nó ón iasacht).

Arna eisiúint ag:
Seirbhísí Eolais
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach

Má tá tuilleadh eolais uait:
• Logáil isteach ar www.welfare.ie.
• Líne Eolais Íosghlao ag 1890 66 22 44 (ó Phoblacht
na hÉireann amháin) nó +353 71 91 93313
(ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht).
• Buail isteach chuig d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh
nó d'Ionad áitiúil um Fhaisnéis do Shaoránaigh.

Creidmheasanna
Ní bhíonn sé riachtanach i gcónaí ranníocaíochtaí
deonacha a íoc má scoireann tú den obair. Má
bhíonn tú ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh, nó ag
síniú le haghaidh creidmheasanna, is féidir go bhfuil
ranníocaíochtaí creidiúnaithe nó “creidmheasanna”
dlite duit, rudaí a choinneoidh d'árachas sóisialach
cothrom le dáta freisin.
Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar
www.welfare.ie.
Ag éirí as obair de dheasca breoiteachta
Féadfaidh tú a bheith i dteideal “creidmheasanna”
mura bhfuil tú ábalta obair a dhéanamh mar gheall ar
bhreoiteacht, díobháil nó míchumas. De ghnáth,
íoctar “creidmheasanna” go huathoibríoch má bhíonn
Sochar Breoiteachta, Pinsean Easláine nó Sochar
Díobhálacha Ceirde á fháil agat. Má bhíonn tú ag
obair sa státseirbhís agus má íocann tú ranníocaíochtaí
ÁSPC in Aicme B, C nó D, agus más gá duit éirí as an
obair mar gheall ar dhrochshláinte, is féidir leat do
thaifead árachais shóisialaigh a choinneáil ach teastais
leighis a chur isteach chugainn uair sa bhliain.
Féadfaidh tú cur isteach ar na “creidmheasanna”
seo ach foirm iarratais CR 35 a chomhlánú.
Ba chóir duit foirm chomhlánaithe CR 35 a sheoladh
chuig:
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Cáilitheachta Cliant
Bóthar Mhic Artúir
Bun Cranncha
Co. Dhún na nGall
Íosghlao: 1890 690 690 (ó Phoblacht na hÉireann
amháin)
+353 1 4715898 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht)
Ag éirí as obair chun aire a thabhairt do dhuine
Má scoireann tú den obair chun aire a thabhairt do
dhuine, féadfaidh tú a bheith i dteideal íocaíochta ón
Roinn seo, mar shampla, Liúntas Cúramóra nó Sochar
Cúramóra. Féadfaidh tú a bheith i dteideal
“creidmheasanna” a fháil i dteannta na n-íocaíochtaí
sin freisin.
Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar
www.welfare.ie.

Cén áit ar féidir a thuilleadh
eolais a fháil?
Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoi
Ranníocaíochtaí Deonacha, déan teagmháil le
d'oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh nó le Seirbhísí
Cáilitheachta Cliant ag an seoladh thuas.
Má theastaíonn uait leabhráin eolais, foirmeacha
iarratais agus tuilleadh eolais a fháil faoi sheirbhísí
leasa shóisialaigh:
•
Logáil isteach ar www.welfare.ie.
•
Líne Eolais Íosghlao ag 1890 66 22 44
(ó Phoblacht na hÉireann amháin) nó +353 71
91 93313 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht).
•
Buail isteach chuig d'Ionad áitiúil de chuid
Intreo, Oifig Leasa Shóisialaigh nó Ionad um
Fhaisnéis do Shaoránaigh.
Tabhair do d'aire
D'fhéadfadh rátaí difriúla a bheith á ngearradh
ag soláthraithe seirbhíse éagsúla ar úsáid
uimhreacha 1890 (Íosghlao).
Leabhráin úsáideacha eile
Éirí as Obair mar gheall ar
Dhrochshláinte
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Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach)
agus Íocaíocht Caomhnóra
(Neamhranníocach)

SW 115

Scéim Cúramaithe Baile

SW 1

Galair Fhorordaithe Cheirde

SW 33

Rátaí Íocaíochta

SW 19

Pinsean Stáit (Eatramhach) agus
Pinsean Stáit (Ranníocach)

SW 118

Pinsean Ranníocach Baintrí,
Baintrí Fir nó Páirtnéara
Shibhialta Mharthanaigh

SW 25

Pinsean Neamhranníocach Baintrí,
Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta
Mharthanaigh

SW 26

Is mar threoir amháin atá an bhileog seo, agus ní fhéachtar le léirmhíniú dlíthiúil a sholáthar inti.
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