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Bearta Cánachais a thabharfar isteach in 2016
An Beart

Toradh
/Costas
2016

Toradh /Costas
i mBliain
Iomlán

-€561m

-€772m

Méadú ar an gCreidmheas Cánach Cúramóra Baile ó
€810 go €1,000 agus méadú ar thairseach ioncaim
cúramóra baile ó €5,080 go €7,200.

-€10m

-€14m

Creidmheas i leith Ioncam arna Thuilleamh de €550 a
thabhairt isteach a bheidh ar fáil do cháiníocóirí a bheidh
ag tuilleamh ioncam trádála nó ioncam gairmiúil
féinfhostaithe faoi Chásanna I, II agus III i Sceideal D
agus do bhainisteoirí/úinéirí nach bhfuil i dteideal
creidmheas ÍMAT ar a n-ioncam ó thuarastal.

-€18m

-€61m

-€15m

-€17m

Muirear Sóisialach Uilíoch










Beidh ioncaim de €13,000 nó níos lú díolmhaithe.
Thairis sin,
€0 go €12,012 @ 1%
€12,013 go €18,668 @ 3%
€18,669 go €70,044 @ 5.5%
€70,045 go €100,000 @8%
Ioncam ÍMAT de bhreis ar €100,000 @ 8%
Ioncam ó fhéinfhostaíocht de bhreis ar €100,000 @
11%
Sealbhóirí cártaí leighis agus pearsana aonair atá 70
mbliana d’aois agus níos sine a bhfuil ioncam
comhiomlán de €60,000 nó níos lú acu, íocfaidh siad
ráta uasta MSU de 3%.

Cáin Ioncaim

Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa
ÁSPC an Fhostaí
Tabharfar isteach faoiseamh ÁSPC d’uasmhéid €12 in
aghaidh na seachtaine. Tosóidh an faoiseamh ag ioncam
de €352.01 in aghaidh na seachtaine agus laghdófar é de
réir ráta aon séú cuid den ioncam de bhreis ar an
tairseach seo. Laghdófar an faoiseamh go hiomlán de
réir mar a shroichfidh ioncam €424 in aghaidh na
seachtaine.
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ÁSPC an Fhostóra
Méadú ó €356.01 go €376.01 ar an tairseach
seachtainiúil ag a méadaíonn an dliteanas i leith ÁSPC
an fhostóra ó 8.5% go 10.75% ar gach tuilleamh.

-€6m

-€7m

€61.4m

€61.4m

-

-

-€43m

-€43m

-

-€3m

Dleachtanna Máil
Cáin ar Tháirgí Tobac
Méadófar an dleacht mháil ar phaicéad 20 toitín de 50
cent (CBL san áireamh) mar aon le méadú pro-rata ar na
táirgí tobac eile le héifeacht ó mheán oíche an 13
Deireadh Fómhair 2015.
Faoiseamh ó Dhleacht Mháil do Mhicreaghrúdlanna
Beidh an faoiseamh speisialta lena laghdaítear an ráta
caighdeánach de 50% ar cháin táirgí alcóil ar bheoir a
tháirgtear i micreaghrúdlanna ar fáil ar an toirt mar aon
lena fháil trí aisíoc.

Cáin Mhótair
Tá an ráta Cáin Mhótair á laghdú i leith gach feithicil atá
os cionn 4,000kg, agus beidh ráta bliantúil nua de €500
ann i leith feithiclí atá idir 4,000kg agus 12,000kg agus
ráta €900 i leith feithiclí atá os cionn 12,000kg.

Cáin Ioncaim Eile
An Dreasacht Fostaíochta agus Infheistíochta
Tá na hathruithe a fógraíodh i mBuiséad 2015 i leith DFI
ag teacht i bhfeidhm agus tá an scéim á leasú chun go náireofar oibreacha leathnúcháin ar thithe altranais atá
ann cheana.
Dreasachtaí i leith Saoráidí Seirbhísí Eitlíochta Áirithe
Tá scéim na liúntas caipitiúil i leith saoráidí a fhoirgniú a
úsáidtear chun aerarthaí a chothabháil, a dheisiú, a
chóiriú agus a mhaolú ag teacht i bhfeidhm.
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-

-€0.3m

An Dreasacht Athchóirithe Tí
Tá síneadh á chur leis an DAT go dtí an 31 Nollaig 2016.

-

-€19m

Cánachas Talmhaíochta
-€10m
Tá síneadh á chur leis an bhFaoiseamh Ginearálta Stoic,
leis an bhFaoiseamh Stoic d’Fheirmeoirí Óga Oilte, leis
an bhFaoiseamh Stoic do Chompháirtíochtaí Feirme
Cláraithe agus leis an Díolúine ó Dhleacht Stampa
d’Fheoirmeoirí Óga Oilte go dtí an 31 Nollaig 2018.
Comharbas Feirme
Tá múnla compháirtíochta nua i leith comharbas agus
aistriú feirme á thabhairt isteach faoi réir ceadú AE maidir
le Cúnamh Stáit.

-€13m

-

-€10m

-

-€1m

-€28m

-€33m

-€25m

-€27m

Cáin Fháltas Caipitiúil
Tá an tairseach saor ó cháin Grúpa A reatha a bhaineann
go príomha le bronntanais agus oidhreachtaí arna
dtabhairt ag tuismitheoirí dá gcuid leanaí á mhéadú de
tuairim is an ceathrú cuid ó €225,000 go €280,000. Tá
feidhm ag an méadú seo maidir le bronntanais nó
oidhreachtaí a gheofar an 14 Deireadh Fómhair nó ina
dhiaidh sin.

Cáin Ghnóchan Caipitiúil
Faoiseamh CGC d’Fhiontraithe
Tá faoiseamh athbhreithnithe i leith Cáin Ghnóchan
Caipitiúil á thabhairt isteach ón 1 Eanáir 2016 lena
gcuirfear ráta laghdaithe cánach gnóchan caipitiúil de
20% i bhfeidhm maidir le gnó a dhiúscairt go hiomlán nó
go páirteach suas go dtí teorainn fhoriomlán de €1 milliún
de ghnóchain inmhuirearaithe.
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CÁIN CHORPARÁIDE
Cur chun cinn an eolais
Déanfar leis an mbeart seo ráta cánach corparáide de
6.25% a chur i bhfeidhm maidir le brabúis a eascraíonn
as paitinní áirithe agus bogearraí áirithe faoi chóipcheart
is toradh ar Thaighde agus Fhorbairt cháilitheach a
dhéantar in Éirinn.

-€31m

-€50m

-€2m

-€6m

-

-€10m

-

-

-

€15m

Beidh sonraí iomlána an bhirt seo le fáil sa mBille
Airgeadais.
Faoiseamh 3 Bliana do Chuideachtaí NuaThionscanta
Leis an mbeart seo cuirtear faoiseamh ó cháin
chorparáide ar ioncam trádála (agus ar ghnóchain
chaipitiúla áirithe) ar fáil do chuideachtaí nua-thionscanta
sna chéad 3 bliana trádála. Tá síneadh á chur leis an
bhfaoiseamh seo do chuideachtaí nua-thionscanta a
chuirfidh tús le trádáil le linn na chéad 3 bliana amach
romhainn.
Faoiseamh Scannán
Tá an teorainn le caiteachas incháilitheach faoin
bhfaoiseamh á méadú go €70 milliún faoi réir ceadú AE
maidir le Cúnamh Stáit.

Dleacht Stampa
Dleacht
Stampa
ar
chártaí
dochair/ATM
comhcheangailte
 Deireadh a chur leis an muirear bliantúil reatha de
€2.50/€5 in aghaidh na bliana ar chártaí ATM agus
ar chártaí comhcheangailte (ATM & dochar) ón 1
Eanáir 2016
 Táille nua astarraingthe ATM de 12c a thabhairt
isteach ón 1 Eanáir 2016 lena mbeadh teorainn de
€2.50/€5 in aghaidh na bliana in aghaidh an chárta.

Cánacha Ilghnéitheacha
Bearta Cánachais Mara
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Bearta um Chomhlíonadh
Tá maoiniú nua faighte ag Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
le haghaidh gníomhaíochtaí méadaithe iniúchta agus
imscrúdaithe, a mbeidh comhlíonadh feabhsaithe mar
thoradh orthu. Tá siad seo á bhforlíonadh ag deis nua
anailíse fiachais lena laghdófar riaráistí cánach.
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€75m

€75m

