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v

Clár na n-ábhar

Do dhaltaí

Fáilte chuig an meánscoil agus chuig an téacsleabhar nua gnó, AmGnó. Tá Leabhar Saothair na
nDaltaí ag gabháil leis an téacsleabhar seo agus tá raon mór gníomhaíochtaí ann ar féidir leat
obair a dhéanamh orthu sa bhaile agus ar scoil. Is é aidhm an leabhair seo an t-eolas atá agat ar
chúrsaí gnó a fhorbairt - ar leibhéal áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Don mhúinteoir

Scríobhadh an leabhar seo don tSraith Shóisearach nua agus is é aidhm an leabhair spéis na ndaltaí
i gcúrsaí gnó a chothú. Tá sé bunaithe ar na ráitis foghlama atá le fáil i sonraíocht an NCCA agus
forbraíonn sé eolas na ndaltaí ar chúrsaí gnó sna trí shnáithe Airgead Pearsanta, Fiontraíocht agus
An Geilleagar seo againne.

Príomhghnéithe an leabhair Am Gnó

> Luaitear Torthaí foghlama ag tús gach caibidle i dteanga atá éasca le tuiscint.

> Luaitear Príomhthéarmaí ag deireadh gach caibidle a thugann deis do dhaltaí féachaint siar
ar théarmaí a úsáidtear i ngach caibidil.

> Tá Gníomhaíochtaí fite fuaite ar fud an téacs arb é is aidhm leo ocht scil na Sraithe Sóisearaí a
fhorbairt; tógfaidh gníomhaíochtaí breise i Leabhar Saothair na nDaltaí ar eolas na ndaltaí agus
treiseoidh siad an t-eolas sin.

> Gnéithe speisialta ina measc Sainmhínithe; Smaoinigh, Pléigh, Roinn (S-P-R); Naisc le
Caibidlí; Príomhscileanna; An raibh a fhios agat?; Plé; Taighde; Obair i ngrúpaí; Sa nuacht; agus
Fiontraíocht á cur i ngníomh.

> Baintear úsáid as teanga atá soiléir agus simplí agus tugtar míniú ar fhocail nó ar théarmaí atá
casta.

> Tugtar míniú ar théarmaí agus ar fhocail chasta, a bhfuil líne chorcradhearg fúthu, i nGluais ar
chúl an leabhair.

Príomhscileanna

PSCR Cruthaitheacht

PSL Litearthacht

PSU Uimhearthacht

PSC Cumarsáid

PSBES Bainistiú Eolais agus Smaointeoireacht

PSFB Féinbhainistiú

PSBF A Bheith Folláin

PSODE Obair le Daoine Eile

Réamhrá
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vi

Réamhrá

Príomhghnéithe
Fiontraíocht á cur i ngníomh Cás-staidéar gnó

Sa nuacht Scéalta ábhartha nuachta

An raibh a fhios agat? Fíricí a chuidíonn leat spéis a chothú san ábhar

Sainmhíniú Sainmhíniú ar na príomhthéarmaí

Obair i ngrúpaí Obair le comhdhalta nó i ngrúpa

Taighde Rannpháirtíocht ghníomhach san fhoghlaim de bhun
taighde faoi leith

SPR Smaoinigh–Pléigh–Roinn

Plé Plé ranga nó grúpa

Riail Riail a chaitear a fhoghlaim do chleachtas cuntasaíochta

Foirmle Foirmle cuntasaíochta

Eolas ar na húdair

Joe Stafford - múineann sé Gnó an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta i gColáiste
Pobail na Sceirí, Baile Átha Cliath. Tá taithí teagaisc 22 bliain aige. Scríobh sé raon téacsleabhar
Staidéir Ghnó agus is ball gníomhach den BSTAI é.

Siobhan O’Sullivan - tá sí ar iasacht ó Phobalscoil Mhulach Íde, Baile Átha Cliath faoi láthair mar
oideoir múinteoirí. Tugann sí léachtaí ar Mhodheolaíochtaí Staidéir Ghnó freisin ar an Máistir
Gairmiúil san Oideachas in UCD. I dteannta taithí teagaisc 20 bliain a bheith aici, is údar í Siobhan
a scríobh go leor alt agus acmhainní gnó. Iar-Rúnaí agus Iar-Chathaoirleach bhrainse Bhaile Átha
Cliath den BSTAI is ea í agus is ball d'fheidhmeannas náisiúnta an BSTAI í ón mbliain 1999.

James Cumiskey - múineann sé Gnó an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta
i gColáiste Pobail Dhún Seachlainn i gCo. na Mí. Tá taithí teagaisc 15 bliana aige. Tá James ina
cheartaitheoir le Coimisiún na Scrúduithe Stáit ón mbliain 2005 i leith. Is ball den BSTAI é agus is é
an Cisteoir reatha é do bhrainse réigiún an Oirthuaiscirt.

Ultan Henry - tá Gnó an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta á mhúineadh aige i
Meánscoil Uinsinn Naofa, Dún Dealgan, Co. Lú le 16 bliana anuas. Is ball gníomhach den BSTAI é,
agus is Iar-Chathaoirleach ar bhrainse an Oirthuaiscirt é agus is é an tUachtarán Oinigh Náisiúnta ar
an gCumann i láthair na huaire é.
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Torthaí foghlama

Acmhainní:

> Rudaí a chuidíonn linn nithe a bhaint
amach.

> Bíonn siad úsáideach agus luachmhar.

> Is minic a bhíonn siad teoranta nó gann.

Cineálacha acmhainní
Bíonn raidhse acmhainní ar fáil do theaghlaigh
agus do dhaoine aonair, cuir i gcás:

> Acmhainní fisiciúla/caipitil

> Acmhainní nádúrtha

> Acmhainní airgeadais

> Acmhainní daonna

> Acmhainní ama.

Nuair a bheidh an chaibidil seo críochnaithe agat, beidh ar do chumas na
nithe seo a leanas a dhéanamh:

✔ A mhíniú cad is acmhainní ann
✔ Na príomhacmhainní atá ar fáil duit a aithint
✔ An difríocht idir riachtanais agus mianta a thuiscint agus a léiriú
✔ Acmhainní a mheaitseáil le riachtanais agus mianta
✔ Cur síos a dhéanamh ar an athrú a thagann le himeacht ama ar riachtanais agus

mianta
✔ An difríocht atá idir costas airgeadais agus deischostas a thuiscint
✔ An chaoi a dtéann an úsáid a bhaintear as acmhainní i bhfeidhm ar shaol daoine

eile a thuiscint.

Caibidil 1 ::
An tairbhe is fearr is féidir a bhaint
as do chuid acmhainní

SainmhíniúIs é is acmhainn ann rud is féidir a úsáid chun ár riachtanais a shásamh
nó chun spriocanna a bhaint amach. Áirítear le hacmhainní: ábhair áirithe,
earraí, daoine, eolas, airgead agus am.

Féach Caibidil 33 agus

34

Fíor 1.1 Is cuma cé mhéad acmhainní atá agat – mura bhfuil a

fhios agat conas iad a úsáid, ní bheidh do dhóthain agat choíche

Cad is acmhainn ann?

2
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Caibidil 1 :: An tairbhe is fearr is féidir a bhaint as do chuid acmhainní

Acmhainní fisiciúla/caipitil
Is earraí iad seo a dhéanann daoine agus is féidir a úsáid chun
earraí agus seirbhísí eile a chur ar fáil. Cuireann na hacmhainní
seo ar chumas daoine a riachtanais ó lá go lá a shásamh, cuir
i gcás bia, éadaí agus fothain. Cuireann siad ar ár gcumas
taisteal agus cumarsáid a dhéanamh agus taitneamh a bhaint
as am fóillíochta.

Ar shamplaí d'acmhainní fisiciúla agus caipitil tá:

> Foirgnimh agus maoin

> Feithiclí

> Ríomhairí

Acmhainní nádúrtha
Seans go mbeadh teacht ag teaghlach ar acmhainní a
chuireann an dúlra ar fáil, cuir i gcás:

> Talamh

> Uisce.

Acmhainní airgeadais
Sa chatagóir seo tá gach cineál agus foinse airgid a bhíonn
ar fáil do theaghlaigh agus do dhaoine aonair. Cuireann na
hacmhainní seo ar chumas daoine earraí agus seirbhísí a
cheannach. Is scil saoil ríthábhachtach é acmhainní airgeadais
a bhainistiú, scil a bheidh de dhíth ort agus tú ag fás suas.
D'fhéadfadh staidéar gnó cuidiú leat an scil sin a fhorbairt.

Ar shamplaí d'acmhainní airgeadais tá:

> Ioncam ó fhostaíocht

> Ioncam ó shochair (e.g. sochar linbh)

> Coigilteas

> Teacht ar iasachtaí.

Acmhainní daonna
Tagraíonn sé seo do do scileanna, do chumais agus do chuid
taithí. San áireamh air freisin tá gach aon duine eile atá ar fáil
duit chun cuidiú leat. Mar shampla, má tá comhairleoir nó
leabharlannaí sa scoil, is acmhainn luachmhar iad sin agus
d'fhéadfá leas a bhaint as a gcuid scileanna agus saineolais
chun lámh chúnta a thabhairt duit.

Ar shamplaí d'acmhainní daonna tá:

> A bheith in ann léamh agus scríobh

> A bheith in ann fadhbanna a réiteach

> Scileanna ceoil, spóirt nó teicneolaíochta, etc.

> Cruthaitheacht

> Taithí

> Teaghlach agus cairde

> Leabharlannaithe

> Múinteoirí agus
cóitseálaithe

> Daoine gairmiúla sa
tionsclaíocht

> Ceannairí pobail.

> Trealamh

> Gutháin

> Leabhair.

3
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SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Teacht ar acmhainní
Tá teacht ar acmhainní níos tábhachtaí ná na hacmhainní sin a bheith i
do sheilbh agat.

Nuair is féidir leat úsáid a bhaint as acmhainn, baineann luach leis duitse.
Mar shampla, ní leatsa na ríomhairí ar scoil, ná na leabhair sa leabharlann,
ach bíonn teacht agat ar na hacmhainní sin agus is féidir leat leas a bhaint astu chun
cuidiú leat san oideachas. De réir mar a rachaidh tú in aois, beidh ort foghlaim conas
teacht ar na hacmhainní is fearr a oireann do na mianta agus do na riachtanais a
bheidh agat.

Acmhainní ama

Is acmhainn luachmhar é an t-am. Ina theannta sin, is é
an acmhainn is teoranta atá againn é. Murab ionann agus
acmhainní fisiciúla agus airgeadais, ní féidir am breise a
thuilleamh, a fháil ar iasacht ná a cheannach.

Má bhaintear an leas is fearr is féidir as, áfach, cuirfidh
sé ar do chumas acmhainní eile a bhailiú, ina measc
oideachas agus scileanna a chuideoidh leat do chuid
spriocanna a bhaint amach. Tugann am deis duit obair a dhéanamh, chomhmaith, chun airgead a
thuilleamh a ligeann duit do shaol a chaitheamhmar is mian leat.

Ar na cúiseanna sin go léir tá sé ríthábhachtach an leas is fearr is féidir a bhaint as an am a bhíonn ar
fáil duit.

PSFB
PSBES
PSU
PSBF

1.3 Déan cuntas ag an deireadh seachtaine ar an méid ama a chaithfidh tú i
mbun rudaí e.g. obair bhaile, dioscaireacht, ag imirt cluichí, codladh agus
mar sin de. Déan liosta nó, más féidir leat, cruthaigh píchairt a léiríonn an
chaoi ar chaith tú an deireadh seachtaine. An raibh aon tréimhse ann a
bhféadfá í a chaitheamh i mbun rud éigin ní b'úsáidí? Nó an raibh tú sásta
leis an méid ama a chaith tú leis an 'obair' agus le 'fóillíocht'?

Féach Caibidil 4

'Na rudaí is ansa
liom sa saol,
ní chosnaíonn
siad airgead ar
bith orm. Tá sé
ríshoiléir gurb é

AMan acmhainn
is luachmhaire
atá againn.'
Steve Jobs

S-P-R

PSFB
PSBF

Pléigh na nithe seo a leanas in bhur mbeirteanna.

1.1 Cé na hacmhainní pearsanta (scileanna) atá agat? Liostaigh gach rud a
d'fhéadfadh cuidiú leat sa saol, e.g. a bheith in ann léamh, a bheith in ann
ríomh, a bheith in ann bonn a athrú ar rothar.

1.2 Cé na hacmhainní daonna a bhfuil teacht agat orthu faoi láthair – e.g.
leabharlannaí, dochtúir – cé na daoine ar féidir cúnamh a lorg orthu más gá?

S-P-R

PSODE
PSFB
PSBES

1.4 Agus sibh ag obair in bhur mbeirteanna, liostaigh cúig acmhainn a bhfuil
teacht agat orthu, seachas na cinn sin sa bhaile nó i do theaghlach.

4
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Caibidil 1 :: An tairbhe is fearr is féidir a bhaint as do chuid acmhainní

Bíonn riachtanais áirithe, cuir i gcás bia,
éadaí agus fothain, riachtanach i ngach
céim dár saol. Tagann athrú ar riachtanais
thábhachtacha eile de réir mar a théimid
in aois, agus ní dócha gur mar a chéile iad
na riachtanais a bheadh againn mar leanaí agus mar dhaoine fásta.

Seans nach mbeadh aon teorainn le liosta namianta a bheadh ag
duine óir d'fhéadfaimis go léir cuimhneamh ar an iliomad rudaí ba
bhreá linn a cheannach dá mbeadh an t-airgead againn chucu!

Seans go mba mhian le duine carr spóirt nó jíp costasach a bheith
aige nó aici, ach nach mbeadh d'acmhainn airgeadais aige nó aici ach carr beag dara láimhe a
cheannach. Sa sampla seo tá an acmhainn airgeadais in ann riachtanas bunúsach ó thaobh iompair
de a shásamh ach ní féidir anmhian i dtaca le carr spóirt costasach a
shásamh.

Cé nach mbeadh aon teorainn leis na mianta a bheadh againn, ní
hamhlaidh a bhíonn leis na hacmhainní. Tugann sé sin orainn rogha a
dhéanamh. Téann na roghanna a dhéanaimid agus an úsáid a bhainimid
as acmhainní i bhfeidhm ar dhaoine eile. Mar shampla, más mian linn éadaí saora 'dearthóra' a bheith
againn, beidh ar dhaoine eile obair a dhéanamh ar bheagán pá agus i gcúinsí ainnise, b'fhéidir. Ina
theannta sin, de bharr gur i dtíortha i bhfad i gcéin a bheidh an pá is ísle le fáil, níor mhór na hearraí a
iompar achar fada.

Riachtanais v mianta

SainmhínitheIs é is riachtanas ann rud nach féidir linn maireachtáil dá uireasa; is é
sin le rá, rud a chaithfimid a bheith againn chun maireachtála nó atá
fíorthábhachtach don saol ó lá go lá, e.g. bia.

Is é ismian ann rud ba mhaith linn a bheith againn. Seans go bhfeabhsódh sé
caighdeán na beatha againn, ach níl sé riachtanach, e.g. guthán póca.

Féach Caibidil 15

Féach Caibidil 4

PSFB
PSBF
PSBES

1.5 Déan dhá liosta: (a) cúig rud atá de dhíth (riachtanais) ort faoi láthair (b) cúig rud ba
mhian leat a bheith agat faoi láthair.

1.6 Féach ar liosta na mianta.

(a) Cén chaoi a ndéanfaidh gach ceann de na rudaí sin do shaol níos fearr nó níos
taitneamhaí?

(b) An dóigh gur measa as a bheidh tú faoi cheann bliana mura mbeidh na rudaí sin
agat? Cuimhnigh ar na nithe ba mhó ba mhian leat a bheith agat dhá bhliain ó shin.
Mura bhfuair tú ó shin iad, ar chuir sé isteach ar do shaol?

(c) An bhfuil leaganacha níos saoire ann, atá chomhmaith céanna leis na rudaí atá ar
liosta do mhianta? Cén fáth a bhfuil an rogha is costasaí uait?

1.7 Tá Máire ag imeacht as a cuid éadaí agus téann sí féin agus a cairde ag siopadóireacht.
Chuir sí €150 i dtaisce chun éadaí nua a cheannach. Thug sí mian a croí do ghúna
dearthóra a chosnaíonn €125 agus tá sí ag cuimhneamh ar a cheannach; deir Siobhán
gur chóir dóibh dul chuig an siopa ilrannach, áit a bhféadfadh Máire gúna a cheannach
ar €30. Conas a léiríonn sé sin an difríocht idir riachtanas agus mian?
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SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Leas a bhaint as acmhainní airgeadais
Gné thábhachtach de d'airgeadas pearsanta a bhainistiú
is ea foghlaim conas rudaí a cheannach ón airgead
a bhíonn ar fáil. Má bhíonn duine in ann tosaíocht a
thabhairt do nithe áirithe agus é nó í ag caitheamh
airgid, is fearr a bheidh sé nó sí in ann rogha mhaith a
dhéanamhmaidir leis na hearraí agus na seirbhísí ba
chóir a cheannach.

Ba chóir, mar ghnáthnós, airgead a chaitheamh ar na
rudaí riachtanacha ar dtús. Nuair a fhéachfaimid ar
bhuiséadú teaghlaigh amach sa leabhar seo, déanfaimid plé níos grinne ar thosaíochtaí,
rud a thabharfaidh na scileanna cuí duit do chaiteachas a phleanáil agus
do chuid airgid a bhainistiú.

Níl san airgead ach ceann amháin de na hacmhainní go léir is féidir linn a
úsáid chun an saol a fheabhsú dúinn féin agus do na daoine atá mórthimpeall orainn.

Féach Caibidil 5

SainmhíniúAirgead is ea rud ar bith a mbaineann luach leis agus a ghlacann daoine
in ionad earraí nó seirbhísí.

PSODE
PSBES1.8 Ar bhain tú úsáid as aon ní eile seachas boinn nó nótaí airgid riamh chun é a

bhabhtáil ar rud a bhí uait? Cad a d'úsáid tú?

Gabhann costas le rud ar bith a cheannaímid. Go deimhin, gabhann dhá chostas le gach rud a
úsáidimid. Is é an chéad chostas díobh sin costas airgeadais. Is costas airgeadúil é seo agus is é
praghas na n-earraí a roghnaímid a cheannach é. Cuir i gcás creidmheas a cheannach don ghuthán,
bheadh costas airgeadais €10 air, abair.

Ní mór dúinn go léir cinntí a dhéanamh faoi na nithe a gcaithimid airgead orthu. Cruthaíonn sé sin
deischostas. An costas i dtéarmaí 'an chéad rud ab fhearr eile' a d'fhéadfaimis a dhéanamh leis an
airgead a bhí againn. Nuair a roghnaímid airgead atá againn a chaitheamh ar rud áirithe, ní bhíonn
seans (deis) againn ansin rud eile a cheannach leis an airgead sin.

Mar shampla, má tá €10 agat agus má roghnaíonn tú é a chaitheamh ar T-léine, ní bheidh tú in ann
an t-airgead sin a chaitheamh ar chreidmheas don ghuthán. Sa sampla seo is é costas airgeadais an
T-léine €10 agus is é atá sa deischostas an creidmheas don ghuthán nach bhfuil an t-airgead agat
anois le díol as.

'Is féidir le
hacmhainní
an domhain
riachtanais an
duine a shásamh
gan stró, ach ní
féidir saint an
duine a shásamh.'
Gandhi
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Caibidil 1 :: An tairbhe is fearr is féidir a bhaint as do chuid acmhainní

PSBES
PSFB1.9 Féachaimis siar ar cheist 1.7, nuair a theastaigh ó Mháire gúna dearthóra

a cheannach seachas gúna ón siopa ilrannach, cad é an costas airgeadais
agus an deischostas a bheadh ann dá gceannódh sí an gúna dearthóra?

1.10 Cuimhnigh ar uair le déanaí a bhí suim áirithe airgid agat agus a bhí ort
rogha a dhéanamh faoin gcaoi a gcaithfeá é. Cén costas airgeadais agus
cén deischostas a bhí ann?

Tá sé tábhachtach go mbeadh tuiscint agat ar an deischostas ionas go mbeifeá in ann
an luach is fearr is féidir a bhaint as do chuid airgid.

Bíonn ar do thuismitheoirí/chaomhnóirí, ar ghnólachtaí agus ar an
rialtas fiú na roghanna sin a dhéanamh freisin, óir ní bhíonn a ndóthain
airgid acu, cosúil leat féin, chun gach rud ba mhian leo a dhéanamh
a dhéanamh. Nuair a fhéachfaimid ar chúrsaí geilleagair, scrúdóimid
an chaoi a dtéann na roghanna sin i bhfeidhm ar gheilleagair áitiúla,
náisiúnta agus dhomhanda.

Féach Caibidil 39

Ní fhásann airgead ar na sceacha!
Cuimhnigh ar an uair dheireanach a bhí airgead de dhíth ort
chun rud éigin a cheannach. Cá bhfuair tú an t-airgead?

> An airgead é a bhí curtha i dtaisce nó coigilte agat?

> An airgead é a bhí ort a thuilleamh ach tascanna a
dhéanamh do chairde nó do do theaghlach?

> Nó an airgead é a bhí ort a fháil ar iasacht ó
thuismitheoirí/chaomhnóirí nó ó dhaoine muinteartha
eile?

Sa chás gur iarr tú an t-airgead ar thuismitheoirí/
chaomhnóirí nó ar dhaoine muinteartha eile, cuimhnigh ar
an bhfreagra a fuair tú. Ar fhiafraigh siad díot cad chuige a
raibh an t-airgead uait? Ar chuir siad i gcuimhne duit nach
bhfásann airgead ar na sceacha?

Bíonn ról tábhachtach ag airgead inár saol ó lá go lá agus
de réir mar a théimid in aois bíonn orainn níos mó airgid a
thuilleamh agus é a bhainistiú.

Cuirimid luach le hairgead toisc gur dtugann sé deis dúinn
teacht ar earraí agus sheirbhísí. Is acmhainn é airgead toisc go gcuireann sé ar ár gcumas rudaí a
bhíonn de dhíth orainn nó bamhian linn a bheith againn a cheannach.

PSFB
PSL
PSBF

1.11 Liostaigh cad as a bhfaigheann tú do chuid airgid féin.

1.12 Liostaigh cad as a bhfaighfeá do chuid airgid féin amach anseo:

(a) Agus tú fós ar scoil nó sa choláiste.

(b) Nuair a fhágfaidh tú an coláiste.

1.13 Conas a mhíneofá an abairtín ní fhásann airgead ar na sceacha do dhuine?
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SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

A bheith stuama le hairgead
De réir mar a rachaidh tú in aois is mó an gá a bheidh
agat le hairgead agus seans go mbeidh ort riachtanais
airgeadais daoine eile a shásamh chomhmaith le do chuid
riachtanas féin. Cé nach é airgead an rud is tábhachtaí ar
fad sa saol, tá sé tábhachtach
mar sin féin an t-airgead a
bhíonn ar fáil duit a bhainistiú
chun an luach agus an leas is
fearr is féidir a bhaint as.

Is féidir le deacrachtaí airgeadais cur isteach go mór ar dhaoine, ach is féidir go leor
de na deacrachtaí sin a sheachaint ach pleanáil mhaith a dhéanamh.

Ach a mbeidh an mhír seo ar litearthacht airgeadais tugtha chun
críche agat ba chóir go mbeadh tacar scileanna agat a chuirfidh ar
do chumas do chuid airgid a bhainistiú ar bhealach tomhaiste agus
réalaíoch. A bheith stuama le hairgead is ea go leor de sin, ach ní mór,
freisin:

> Cuimhneamh ar cad as a dtagann do chuid airgid agus cá dtéann sé.

> A bheith in ann an saol a chaitheamh de réir do chuid acmhainní féin.

> A bheith in ann pleanáil do riachtanais chaite airgid san am atá le
teacht.

> A bheith in ann airgead a chur i dtaisce (a choigilt) go rialta.

> Na hiarmhairtí a bhaineann le róchaitheamh agus le hiasachtaí a
thuiscint.

> A bheith in ann foinsí difriúla airgeadais a mheas agus rogha eolach a
dhéanamh faoi bhainistiú do chuid airgeadais phearsanta.

> Timthriall pearsanta airgeadais a thuiscint agus a bheith in ann ceann
a chur le chéile duit féin.

> Do chuid airgid a úsáid go stuama.

Ba chóir go mbeifeá in ann na príomhthéarmaí seo a leanas a shainmhíniú, a litriú, samplaí a
thabhairt agus iad a chur i bhfeidhm sa saol dáiríre.

Ceacht: Scríobh abairt agus úsáid na téarmaí seo a leanas. Is féidir níos mó ná téarma amháin a
úsáid i ngach abairt.

costas airgeadais

litearthacht airgeadais

airgead

riachtanais (rudaí atá de dhíth orainn)

deischostas

tosaíocht

acmhainn

mianta (rudaí ba mhian linn a bheith againn)

Príomhthéarmaí PSL
PSC
PSBES
PSCR

Féach Caibidil 4

Féach Caibidil 5

Féach Caibidil 9

Féach Caibidil 10

Féach Caibidil 4
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Sainmhíniú

Caibidil 2 ::
Ioncam Teaghlaigh

Torthaí foghlama

Nuair a bheidh an chaibidil seo críochnaithe agat, beidh ar do chumas na
nithe seo a leanas a dhéanamh:

✔ Na príomhfhoinsí ioncaim a bheadh ag teaghlach a lua

✔ Idirdhealú a dhéanamh idir foinse rialta agus foinse neamhrialta ioncaim

✔ Ioncam ‘sochar comhchineáil’ a mhíniú

✔ Amhíniú cén fáth a gcaitear cáin a íoc ar ioncam

✔ Brí a bhaint as duillín pá

✔ Ioncam comhlán agus glanioncam a ríomh

✔ Idirdhealú a dhéanamh idir asbhaintí reachtúla agus asbhaintí saorálacha ó
ioncam

✔ Plean caiteachais a chur le chéile don teaghlach.

Cad is ioncam ann?
I gcaibidil 1, d’fhéachamar ar na difríochtaí idir riachtanais
agus mianta agus fuaireamar amach go bhfuil méid áirithe
airgid ag teastáil ó gach duine chun a riachtanais a shásamh.
Anois, caithfimid smaoineamh cad as a dtagann an t-airgead
sin. Is é a thugtar ar airgead a fhaigheann duine nó teaghlach
ioncam.

Bíonn raidhse cineálacha ioncaim ann agus faightear ó fhoinsí
difriúla é. Ciallaíonn sé sin go bhfuil gach teaghlach difriúil
agus go léiríonn an t-ioncam aois agus cúinsí na ndaoine sa
teaghlach.

Tagraíonn ioncam do gach airgead a fhaightear thar thréimhse
faoi leith.

S-P-R

PSBES
PSFB
KSWwO

2.1 (a) Agus tú ag obair asat féin, liostaigh na
bealaí difriúla a bhféadfadh teaghlach
ioncam a fháil.

(b) Cuir do liosta i gcomparáid leis an duine
atá in aice leat.

© Telegraph Media Group Limited 2014
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SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Seo a leanas cuid de na foinsí is coitianta ioncaim a bhíonn ag teaghlaigh:

> Pá agus tuarastal: ioncam a fhaightear mar luach saothair as obair a dhéanamh.
Tógann daoine a bhíonn féinfhostaithe airgead amach as an ngnólacht mar
astarraingtí.

> Pinsin: ioncam a íoctar le daoine atá éirithe as an obair.

> Sochar linbh: íocaíocht a dhéantar le tuismitheoirí/caomhnóirí leanaí.

> Sochar cuardaitheora poist: íocaíocht a dhéantar le daoine nach féidir leo fostaíocht a
aimsiú.

> Forlíonadh ioncam teaghlaigh: íocaíocht a dhéantar le teaghlaigh a bhfuil leibhéal
íseal ioncaim acu. Is é is brí le forlíonadh íocaíocht sa bhreis.

> Ús ar choigilteas: tugann forais airgeadais, cuir i gcás bainc, cumainn
foirgníochta, An Post agus comhair chreidmheasa, luach saothair
do dhaoine a chuireann airgead i dtaisce leo ach ús a íoc ar an
gcoigilteas sin.

> Díbhinní ar scaireanna: is é is díbhinn ann sciar de bhrabús
comhlachta a íoctar leis na scairshealbhóirí. Tugtar scairshealbhóir ar dhuine ar bith a
cheannaíonn scaireanna i gcomhlacht. Is úinéirí comhlachta iad na scairshealbhóirí agus
d'fhéadfaí luach saothair a íoc leo as an infheistíocht trí dhíbhinn a thabhairt dóibh.

> Amhantar: is suim é seo nach mbítear ag súil leis, cuir i gcás bua sa Chrannchur
Náisiúnta nó sna duaisbhannaí, nó oidhreacht.

D'fhéadfadh go dtiocfadh roinnt ioncaim theaghlaigh ó chíos
nó ó dhíol earraí. Cuir i gcás go ligeann sealbhóir tí cuid den
mhaoin ar cíos le mic léinn agus go dtuilltear ioncam cíosa.

D'fhéadfadh teaghlaigh ioncam breise a ghiniúint ach earraí
nach bhfuil uathu a thuilleadh a dhíol. D'fhéadfaí é sin a
dhéanamh ag díolachán as búit cairr, nó ar shuímh idirlín a
leithéidí eBay agus Done Deal, nó sna nuachtáin áitiúla etc.

Fiontraíocht á cur i ngníomh
Airgead ar sheantéada
I samhradh na bliana 1995, go gairid tar éis dó an coláiste
a fhágáil, bhunaigh Pierre Omidyar suíomh idirlín ionas go
bhféadfadh bailitheoirí bréagán teagmháil a dhéanamh lena
chéile ar líne. Leis an suíomh sin, ar a dtugtaí Auction Web,
bhíothas in ann earraí a bhabhtáil, a cheannach agus a dhíol. Bhí
an-tóir air agus níorbh fhada gur cuireadh leis agus gur tosaíodh
ar earraí tí a chur ar ceant. Cé gur mór idir an suíomh anois agus
suíomh na laethanta tosaigh, is é eBay an suíomh sin anois.

Rinne Pierre Omidyar go leor gnólachtaí eile a fhorbairt nó a
cheannach agus é ag dul ó neart go neart agus is fiú $8.1 billiún
anois é is cosúil. Thug sé breis is $240 milliún do charthanachtaí
agus d'eagraíochtaí gan beann ar bhrabús.

Féach Caibidil 9
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PSBES
PSFB

Obair i ngrúpaí

PSODE
PSBES

Caibidil 2 :: Ioncam Teaghlaigh

Seans go bhfaigheadh teaghlaigh ioncam i
bhfoirm sochar comhchineáil (BIK) freisin.
Ciallaíonn sé sin nach bhfaigheann teaghlach
airgead tirim ach go dtugtar earraí nó seirbhísí
dóibh a mbaineann luach airgid leo. Mar shampa,
d'fhéadfadh go mbeadh úsáid cairr chomhlachta
nó gutháin phóca ag fostaí, nó d'fheadfadh go
n-íocfadh an fostóir an t-árachas sláinte dóibh.
Tugtar 'sochair imeallach' orthu seo freisin.

Is samplaí iad íocaíochtaí cosanta sóisialta áirithe, cuir i gcás saorthaisteal nó cárta leighis, de
shochair chomhchineáil toisc nach mbíonn ar an teaghlach a gcuid ioncaim féin a chaitheamh
ar na seirbhísí sin.

Ioncam rialta v neamhrialta
Faightear foinsí áirithe ioncaim ar bhonn rialta nó leanúnach ach ní féidir a bheith chomh
cinnte céanna faoi chineálacha eile ioncaim agus seans nach bhfaighfí ach go neamhrialta iad.
Tá an t-idirdhealú sin an-tábhachtach do phleanáil teaghlaigh.

Is samplaí iad ioncam dá leithéidí pá, tuarastal, sochar linbh, pinsean agus sochar
cuardaitheora poist, a fhaightear gach seachtain nó gach mí, d'ioncam rialta.

Maidir le hioncam breise ar bith a fhaightear as uaireanta an chloig breise oibre (ragobair),
nó mar luach saothair as spriocanna áirithe a bhaint amach (bónas), nó airgead a fhaightear
ó bhua sa chrannchur náisiúnta, is samplaí iad d'ioncam neamhrialta. Is amhlaidh atá toisc
go bhfuil am agus méid na bhfoinsí ioncaim sin níos éiginnte agus nach féidir a dhearbhú go
bhfaighfear iad.

2.3 Agus tú ag cuimhneamh ar do chuid airgid féin, cé na cineálacha ioncaim
rialta a fhaigheann tú (má fhaigheann)? Cé na hócáidí a bhfaighfeá ioncam
neamhrialta nó cé na foinsí ioncaim neamhrialta a bheadh agat? Cén t-athrú
a thiocfaidh ar na foinsí sin, dar leat, agus tú ag dul in aois?

2.2 Agus tú ag obair i do ghrúpa, smaoinigh ar na nithe go léir a
d'fhéadfadh sibh féin agus bhur dteaghlaigh a dhíol, e.g. carr an
teaghlaigh nuair a bheidh ceann nua de dhíth oraibh, téacsleabhair
scoile ach a mbeidh deireadh agaibh leo, cártaí lae breithe a rinne
sibh. An féidir leat cuimhneamh ar nithe eile?

Ioncam ó fhostaíocht

Tuarastal

Is éard is tuarastal ann íocaíocht shocraithe bhliantúil a íoctar le fostaí mar luach saothair
as obair a dhéanamh, e.g. seans go n-íocfadh post tuarastal bliantúil €40,000. Íoctar ina
thráthchodanna cothroma míosúla é de ghnáth agus ní gnách go n-íocfaí íocaíochtaí
ragoibre as uaireanta breise a oibrítear le fostaithe a n-íoctar tuarastal leo. Is minic a íoctar
tuarastal bliantúil le bainisteoirí, cuir i gcás, as an obair a dhéanann siad.

11

EDCO_TFB_SE_CH02 Gaeilge V1.indd 11 18/10/2016 11:40



PSU

SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

2.4 Abair gur oibrigh Érin, ón sampla thuas, 41 uair an chloig seachtain amháin,
móide 2 uair an chloig ag an deireadh seachtaine, cé mhéad a thuillfeadh sí
roimh cháin, etc.?

Pá
Pá is ea íocaíocht a fhaightear as obair a dhéantar. Déantar é
a ríomh ar bhonn na hoibre a rinneadh nó ar an méid ama a
caitheadh i mbun oibre, de ghnáth. Murab ionann agus tuarastal,
ar íocaíocht shocraithe rialta a bhíonn ann, d'fhéadfadh pá a
bheith difriúil ó thréimhse amháin íoca go tréimhse eile. Is féidir pá
a ríomh ar roinnt bealaí difriúla, ina measc:

> Amráta: Pá a ríomhtar de réir líon na n-uaireanta cloig a
oibrítear. Cuireann fostaithe cárta nó cód isteach i meaisín agus
iad ag teacht isteach chun na hoibre agus arís agus iad ag dul
abhaile agus ar an gcaoi sin bíonn a fhios ag an bhfostóir cé
mhéad uair an chloig a d'oibrigh siad.

Mar shampla, má oibríonn fostaí 40 uair an chloig sa tseachtain
agus má íoctar €15 san uair leis/léi, thuillfeadh an duine sin
€600 sa tseachtain (40 uair an chloig × €15 san uair = €600).

> Íocaíochtaí as ragobair: Nuair a oibríonn fostaí níos faide ná gnáthsheachtain
oibre (39 uair an chloig de ghnáth), seans go mbeadh an duine sin i dteideal ráta
níos airde íocaíochta a fháil as na huaireanta an chloig breise sin. Ar rátaí coitianta
ragoibre tá 'am go leith' agus 'am dúbailte'.

Mar shampla, íoctar €10 san uair le hÉrin as gnáthsheachtain 39 uair an chloig.
Má oibríonn sí uaireanta an chloig breise, íoctar am go leith léi as na huaireanta
sin agus dá bhrí sin faigheann sí €15 as gach uair an chloig bhreise (€10 × 1.5);
má oibríonn sí uaireanta an chloig breise ag an deireadh
seachtaine, íoctar am dúbailte léi agus dá bhrí sin faigheann
sí €20 san uair as an ragobair (€10 × 2).

> Tascráta: Pá a ríomhtar de réir mhéid na hoibre a dhéantar.

Mar shampla, seans go bhfaighfeadh meaisíneoir a bheadh
ag obair i monarcha éadaí €3 as gach ball éadaigh a
dhéantar. Má dhéanann fostaí 200 ball éadaigh, tuillfidh an
duine sin €600 (200 × €3 = €600).

Fíor 2.1 Meaisín 'am isteach/am
amach'.
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Sainmhíniú

PSU

Caibidil 2 :: Ioncam Teaghlaigh

> Coimisiún: Faigheann fostaithe áirithe, go háirithe foireann díola, íocaíocht ar bhonn luach na
n-earraí nó na seirbhísí a d'éirigh leo a dhíol. Ní íocann an cineál seo íocaíochta luach saothair
le baill foirne ach amháin as earraí agus seirbhísí a dhíolann siad i ndáiríre agus spreagtar iad
chun praghas níos airde a lorg ar na hearraí agus ar na seirbhísí sin. Gabhann buntuarastal íseal
le roinnt post, tuarastal a íoctar beag beann ar fheidhmíocht an fhostaí, ach íoctar coimisiún leo
freisin chun cur leis an tuarastal agus chun an fostaí a spreagadh.

Cuir i gcás, seans go dtuillfeadh gníomhaire eastáit coimisiún 2% as gach teach a dhíolfadh sé/sí.
Dá bhrí sin, dá ndíolfaí teach ar €200,000 thuillfeadh an gníomhaire coimisiún €4,000 (€200,000
× 2% = €4,000).

> Íocaíochtaí bónais: Tugann fostóirí áirithe luach saothair dá bhfostaithe i bhfoirm íocaíochtaí
breise má éiríonn leis na fostaithe spriocanna feidhmíochta a bhaint amach nó má dhéanann
siad an obair roimh na spriocdhátaí.

Mar shampla, abair go ngabhann spriocdháta críochnúcháin an 11 Iúil le tasc agus má éiríonn
leis an bhfostaí an obair a dhéanamh roimh an sprioc geobhaidh sé/sí bónas €100; mura
n-éiríonn, ní bheidh aon bhónas le fáil.

Bunphá is ea an méid a thuilltear sula n-íoctar aon íocaíochtaí breise.

2.5 I gcás gach ceann de na cásanna seo a leanas, ríomh, i do chóipleabhar, bunphá
agus pá comhlán an fhostaí – ná déan dearmad na figiúirí go léir a thaispeáint.
Ainmnigh an modh íocaíochta a úsáideadh chun an pá a ríomh i ngach cás.

(a) Ríomh pá comhlán Chian, a n-íoctar €15 san uair leis as seachtain oibre 39 uair
an chloig.

(b) Ríomh pá comhlán Niamh, atá fostaithe chun torthaí a bhaint. Bhain sí 73
cileagram de thorthaí an tseachtain seo caite agus íoctar €3.50 in aghaidh an
chileagraim léi.

(c) Ríomh an t-ioncam a thuill Hisoka, a dhíol carr ar €37,000 agus a fhaigheann
5% de luach gach cairr a dhíoltar.

(d) Ríomh an t-ioncam a thuill Tomás, a phacálann boscaí ar €9 san uair ar feadh
seachtain oibre 39 uair an chloig. D'oibrigh sé 8 n-uair an chloig de ragobair ag
rata 'am go leith' agus thuill sé bónas €75 as a sprioc pacála a bhaint amach.

(e) Ríomh ioncammíosúil Bhríd, a thuilleann tuarastal míosúil €1,750, mar aon
le coimisiún ar dhíolacháin na míosa arb ionann é agus 5% de dhíolacháin na
nguthán póca. Dhíol sí luach €15,000 de ghutháin phóca an mhí seo caite.

Íocaíocht faighte
Pá comhlán is ea ioncam an fhostaí sula mbaintear aon rud as. Is é is pá comhlán ann
bunphá an fhostaí móide ioncam breise a thuilltear as ragobair nó bónais.

Glanphá, ar a dtugtar ‘take-
home pay’ as Béarla freisin, is
ea an méid a bhíonn fágtha
don fhostaí tar éis gach
asbhaint a bhaint as an phá
comhlán.

FoirmlePá comhlán = Bunphá + Ragobair + Bónais

FoirmleGlanphá = Pá comhlán - Asbhaintí iomlána
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SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Asbhaintí

Déantar dhá phríomhchineál asbhainte a bhaint as pá:

> Asbhaintí reachtúla: Is asbhaintí éigeantacha iad seo a chaitheann gach fostaí a
íoc de réir dlí.

> Asbhaintí saorálacha: Ní bhíonn na hasbhaintí seo éigeantach ach seans go
roghnódh oibrithe iad a íoc.

Asbhaintí reachtúla

Gineann ioncam teaghlaigh dliteanas cánach agus freagracht dá réir
maidir lena íoc. Baineann rialtais leas as ioncam cánach chun íoc as
seirbhísí Stáit, cuir i gcás seirbhísí sláinte agus oideachas, agus chun
saibhreas a athdháileadh ar fud an gheilleagair.

Caitheann formhór na bhfostaithe in Éirinn cáin Íoc mar a thuillir (ÍMAT nó PAYE)
a íoc sa chóras cánach ioncaim. Faoin gcóras seo, gearrtar cáin ar an ioncam de réir
mar a thuilltear é (gach seachtain, gach mí, etc.). Asbhaintear an cháin ioncaim ag
an bhfoinse, rud a chiallaíonn go ríomhann an fostóir an cháin a bhíonn dlite agus
go gcuireann sé/sí chuig Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim í. Sin í an ghníomhaireacht
rialtais atá freagrach as cánachas in Éirinn.

Ranníocann fostaithe in Éirinn isteach i gcóras Árachais Shóisialaigh Phá-
Choibhneasta (ÁSPC nó PRSI), a thugann teidlíochtaí sochair dóibh má bhíonn
siad ina ngátar sa todhchaí. Ar na sochair sin tá pinsean stáit, sochar cuardaitheora
poist, sochar máithreachais, sochar do chúramóirí agus sochair áirithe chóireála
fiaclóireachta agus súl.

Gearrtar cáin bhreise ar a dtugtarMuirear Sóisialta Uilíoch (USC) ar gach fostaí a
shaothraíonn níos mó ná méid faoi leith.

Plé
2.7 An bhfuil sé cóir, dar leat, go mbeadh ar dhaoine a oibríonn

cánacha ÍMAT, ÁSPC agus USC a íoc? Ba dheas an rud é a bheith in
ann an t-airgead go léir a shaothraímid a chaitheamh, ach conas a
d'íocfaimis as riachtanais na tíre uile ansin? Pléigh do chuid tuairimí
leis an ngrúpa.

PSODE

Asbhaintí saorálacha

Seans go roghnódh fostaithe áirithe go ndéanfaí airgead breise a
asbhaint as an bpá comhlán i leith pinsin, coigiltis, aisíocaíochtaí
iasachta, árachais sláinte phríobháidigh nó bhallraíocht an
cheardchumainn. (Is é is ceardchumann ann eagraíocht a dhéanann
uiríoll ar thuairimí agus ar leasanna grúpa oibrithe.)

Ach a ndéantar na hasbhaintí go léir, is é an tsuim a bhíonn fágtha an t-airgead a
thugann an fostaí abhaile, i.e. an tsuim a íoctar leis/léi in airgead tirim, le seic nó go
díreach isteach ina c(h)untas bainc.

Féach Caibidil 12

agus 36

Féach Caibidil 20

2.6 Cén leibhéal ioncaim a gcaitheann fostaithe USC a íoc ina leith? Taighde

PSBES
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PSBES

Caibidil 2 :: Ioncam Teaghlaigh

Ioncam indiúscartha

Is é a thugtar ar an ioncam a bhíonn fágtha tar éis gach cáin
ioncaim agus íocaíocht éigeantach a íoc ioncam indiúscartha. Cé
go mbíonn an t-airgead ar fáil le caitheamh agus le cur i dtaisce,
beidh cuid de de dhíth mar chaiteachas riachtanach. Áirítear
ar chaiteachas riachtanach bia, éadaí, fothain, cúram leanaí,
íocaíochtaí as fóntais (solas, teas, etc) agus costas an taistil chun
na hoibre nó na scoile. Ciallaíonn sé sin nach mbeadh saor-rogha
go hiomlán ag teaghlach i dtaca leis an gcaoi a gcaithfidís an
t-ioncam.

FoirmleIoncam indiúscartha = Ollioncam − Asbhaintí reachtúla

Mar shampla: Saothraíonn Paula Dunne ollioncam €2,000 sa mhí ach caitheann sí
€450 a íoc mar asbhaintí reachtúla (ÍMAT, ÁSPC agus USC). Fágann sé sin ioncam
indiúscartha ag Paula atá cothrom le €1,550 (€2,000 − €450 = €1,550).

2.8 Sa sampla seo, cén fáth, dar leat, nach bhfuil asbhaintí saorálacha curtha san
áireamh againn agus an t-ioncam indiúscartha á ríomh?

Ioncam roghnaíoch

Is é a thugtar ar an ioncam a bhíonn fágtha tar éis cánacha a íoc agus caiteachas
riachtanach ioncam roghnaíoch. Bíonn saoirse agus rogha níos mó ag teaghlaigh
agus iad ag caitheamh an ioncaim roghnaíoch. Ar shamplaí d'ioncam roghnaíoch tá
saoire teaghlaigh nó turas chuig an bpictiúrlann.

Mar shampla: Íocann Paula Dunne luach €1,100 d'íocaíochtaí riachtanacha as a hioncam.
Fágann sé sin ioncam roghnaíoch óna tuarastal ag Paula atá cothrom le €450 (€2,000 − €450 −
€1,100 = €450). Ós rud é gur íoc Paula na cánacha go léir agus gur íoc sí as na híocaíochtaí
riachtanacha go léir, is féidir léi an t-ioncam roghnaíoch a chaitheamhmar is mian léi féin.

Má fhaigheann tú airgead póca, is dóichí ná a mhalairt gur ioncam roghnaíoch atá san iomlán
agus go mbíonn rogha mhór agat maidir lena chaitheamh. Maidir le do thuismitheoirí, áfach, in
ainneoin go bhfaigheann siad ioncam níos mó, seans gur beag ioncam roghnaíoch atá acu ach
a n-íocann siad as costais riachtanacha an teaghlaigh.

Ioncam a ríomh
Íoctar €22 san uair le Colm Kavanagh as gnáthsheachtain 40 uair an chloig. Íoctar am go leith
leis as na chéad 5 uair an chloig de ragobair agus íoctar am dúbailte as aon uair an chloig sa
bhreis air sin.

I seachtain 27 d'oibrigh sé 48 uair an chloig agus rinneadh na hasbhaintí seo a leanas a bhaint
as a olltuarastal:

ÍMAT €275; ÁSPC €48; USC €52; árachas sláinte €50; ballraíocht sa cheardchumann €25;
coigilteas €75.

FoirmleIoncam roghnaíoch = Ollioncam − Asbhaintí reachtúla −
Íocaíochtaí riachtanacha (billí)
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SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Tugtar duillín pá d'fhostaithe, ar pháipéar nó go leictreonach, chun a léiriú dóibh cé mhéad
a shaothraigh siad agus cé na hasbhaintí a baineadh. Ba chóir duillíní pá a sheiceáil agus a
choinneáil slán ar eagla go mbeadh ar fhostaí tagairt a dhéanamh dóibh arís.

Seo a leanas duillín pá Choilm do Sheachtain 27:

Ainm Colm Kavanagh Seachtain Uimh. 27

Uimh. PPS 49320170E Dáta 27 Iúil 2017

Íocaíochtaí
Líon
uaireanta
an chloig

Ráta Suim Asbhaintí Suim

Bunphá 39 €22 €858 ÍMAT €275
Ragobair @ ×1.5 5 €33 €165 ÁSPC €48
Ragobair @ ×2 4 €44 €176 USC €52

Árachas sláinte €50
Ballraíocht i
gCeardchumann

€25 Glanphá

Eile - Coigilteas €75
Pá comhlán €1,199 Asbhaintí iomlána €525 € 674

Ríomha

Bunphá: 39 uair an chloig × €22 = €858

Ragobair: 5 uair an chloig × €33 = €165 (am go leith a íocann €33 san uair: €22 + €11)

móide 4 uair an chloig × €44 = €176 (am dúbailte a íocann €44 san uair: €22 × 2)

Pá iomlán as ragobair €341

2.9 Abair gurb ionann 40 uair an chloig agus gnáthsheachtain oibre i seachtain
31. Ríomh an pá comhlán a saothraíodh, ansin líon isteach na duillíní pá
glana i Leabhar Sathaoir na nDaltaí agus ríomh an glanphá.

(a) D'oibrigh Daria Tchoryk 48 uair an chloig an tseachtain seo caite.
Tuilleann sí €10 san uair do ghnáthsheachtain oibre agus íoctar am go
leith léi as ragobair a dhéanamh. Ba iad na hasbhaintí a baineadh di:
cáin ioncaim €36.50, ÁSPC €20.80, USC €15.00.

(b) D'oibrigh Peter Hogan 47 uair an chloig an tseachtain seo caite.
Tuilleann sé €12 san uair do ghnáthsheachtain oibre. Íoctar am go
leith leis as na chéad 5 uair an chloig de ragobair agus íoctar am
dúbailte leis as aon uair an chloig sa bhreis air sin. Ba iad na hasbhaintí
a baineadh de: cáin ioncaim €41.25, ÁSPC €24.72, USC €20.40, árachas
sláinte €20.

(c) Íocadh €340 le hAoife Regan as gnáthsheachtain oibre a dhéanamh.
Taispeánann an duillín pá gur oibrigh sí 5 uair an chloig mar ragobair,
agus gur íocadh am dúbailte léi. Ba iad na hasbhaintí a baineadh di:
cáin ioncaim €12.87, ÁSPC €17.00, USC €9.78, táille ceardchumainn
€3.07.

PSU
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Caibidil 2 :: Ioncam Teaghlaigh

Ioncam a phleanáil agus a chuntas
Is féidir le teaghlaigh leabhar miondealaithe airgid a úsáid chun
cuntas a choinneáil ar an ioncam a fhaightear. D'fhéadfaí é sin a
dhéanamh i leabhar taifid nó ar scarbhileog nó le clár eile ar ríomhaire. Bíonn
na taifid ioncaim sin úsáideach le haghaidh na pleanála. Is fíor é sin go háirithe i
dtaca le hioncam rialta toisc gur féidir
leis an teaghlach foinse agus méid an
ioncaim athfhilltigh a fheiceáil. Cuideoidh
pleananna ioncaim den chineál sin le
teaghlach an t-ioncam san am atá le teacht
a thomhas agus a chinntiú go bhfuil siad
ag maireachtáil de réir mar is acmhainn
dóibh.

Seo a leanas plean ioncaim do theaghlach
Wilson ar feadh trí mhí. Oibríonn James
agus Louise Wilson beirt lasmuigh den
teach; tá triúr leanaí acu agus iad go léir ar
scoil.

Déanfar na colúin a shuimiú ag deireadh gach míosa, agus déanfar na sraitheanna a
shuimiú ag deireadh tréimhse faoi leith.

PLEAN IONCAMTEAGHLAIGHWILSON

IONCAM PLEANÁILTE EANÁIR FEABHRA MÁRTA IOMLÁN

€ € € €

James Wilson – Tuarastal 1,700 1,700 1,700

Louise Wilson – Tuarastal 1,900 1,900 1,900

Sochar linbh 420 420 420

IONCAM IOMLÁN

PSU
PSBES2.10 Ar an gcóip de phlean ioncaimWilson i Leabhar Saothair na nDaltaí,

líon colún an iomláin agus sraith an iomláin. É sin, nó déan cóip
den phlean ioncaim i do leabhar taifid 1 nó ar scarbhileog.

2.11 Cruthaigh scarbhileog nó breac síos i leabhar nótaí nó i leabhar taifid plean
ioncaim duit féin, agus luaigh ioncam rialta, cuir i gcás airgead póca nó
airgead as tascanna. Féachfaimid níos grinne air seo i gcaibidlí amach sa
leabhar.

PSU
PSFB

Féach Caibidil 6
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Príomhthéarmaí
PSL
PSC
PSBES
PSU

SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Plé2.12 Ar chuala tú an frása sa Bhéarla ‘perk of the job’? Pléigh an bhrí
atá leis sin agus smaoinigh ar roinnt samplaí.

2.13 Tógann Steven beart páipéir ó chófra stáiseanóireachta na
hoifige agus cuireann sé ina mhála é. Feiceann a chomhoibrí
Josie é, agus arsa Steven leis, 'níl aon pháipéar fágtha sa phrintéir
sa bhaile. Buntáiste na hoibre is ea é. Ceannaíonn an comhlacht a
oiread sin páipéir nach mbraithfidh siad uathu é.' Baintear siar as
Josie agus dar leis is gadaíocht é. Cad is dóigh leatsa?

Maidir leis an bplé a rinne sibh, cad is ‘perk of the job’ dar leat?
Tabhair roinnt samplaí de bhuntáistí den chineál sin.

PSODE
PSBF
PSC

Ba chóir go mbeadh tú in ann na príomhthéarmaí seo a leanas a shainmhíniú, a
litriú, samplaí a thabhairt agus iad a chur i bhfeidhm sa saol dáiríre.

Ceacht: Scríobh abairt agus úsáid na téarmaí seo a leanas. Is féidir níos mó ná
téarma amháin a úsáid i ngach abairt.

bunphá

sochar comhchineáil

bónas

coimisiún

asbhaintí

ioncam roghnaíoch

ioncam indiúscartha

díbhinn

pá comhlán

ioncam

plean ioncaim

ús

ioncam neamhrialta

glanphá

ragobair

ÍMAT

duillín pá

pinsean

tascráta

ÁSPC

ioncam rialta

tuarastal

asbhaintí reachtúla

amráta

USC

asbhaintí saorálacha

pá
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Sainmhíniú

Caibidil 3 ::
Caiteachas Teaghlaigh

Torthaí foghlama

Nuair a bheidh an chuid seo críochnaithe agat, beidh ar do chumas na nithe
seo a leanas a dhéanamh:

✔ An difríocht idir caiteachas seasta, neamhrialta agus roghnaíoch a mhíniú
✔ An caiteachas a leagan amach de réir práinne
✔ An difríocht idir caiteachas reatha agus caipitiúil a mhíniú
✔ Na téarmaí ‘tob-cheannach’agus ‘bréagbharainneacht’ a mhíniú
✔ Plean caiteachais a chur le chéile don teaghlach.

Cad is caiteachas ann?

Cineálacha caiteachais

Caiteachas seasta

Is míreanna caiteachais tábhachtacha iad seo lena gcaitear an
tsuim chéanna airgid go rialta (seachtainiúil, míosúil nó bliantúil).
Toisc go bhfuil an caiteachas seasta, níl an íocaíocht ag brath ar
úsáid. Ar shamplaí de chaiteachas seasta tá:

> Aisíocaíochtaí morgáiste

> Cíos

> Mótarcháin

> Cáin mhaoine áitiúil
(LPT)

> Ceadúnas teilifíse

> Préimheanna árachais

Caiteachas neamhrialta

Ní tharlaíonn na míreanna caiteachais seo chomhminic sin agus
athraíonn na suimeanna atá i gceist le húsáid. Toisc nach féidir
an t-am agus méid na híocaíochta a thuar, bíonn sé níos deacra
pleanáil do chaiteachas neamhrialta. Ar shamplaí de chaiteachas
neamhrialta tá:

> Earraí grósaeireachta

> Éadaí

> Breosla mótair

> Solas agus teas

> Muirir dhramhaíola/
athchúrsála

> Billí gutháin

> Costais oideachais

> Deisiúcháin

Tagraíonn caiteachas don tslí a gcaitheann daoine a gcuid airgid
chun a gcuidmianta agus riachtanas a shásamh
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SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Caiteachas roghnaíoch

Seo caiteachas ar earraí nach bhfuil riachtanach agus a roghnaíonn muid a
cheannach. Déanann caiteachas den chineál seo iarracht ár mianta seachas ár
riachtanais a shásamh. Dá bhrí sin, níor chóir airgead a chaitheamh ar earraí
roghnacha go dtí go n-íocfar as na hearraí riachtanacha nó riachtanais ar fad.
Samplaí de chaiteachas roghnaíoch:

> Siamsaíocht

> Laethanta saoire

> Bronntanais

> Uasghrádú ar earraí costasacha cosúil le cairr, troscán agus
leictreonaic tí

> Cainéil sacair iontacha/cainéil scannán

Caiteachas reatha in aghaidh caiteachas caipitiúil

Caiteachas reatha

Bíonn caiteachas áirithe leanúnach agus rialta. Tugtar caiteachas reatha ar an gcineál
caiteachas leanúnach seo. I measc samplaí den chaiteachas seo tá:

> Earraí grósaeireachta

> Billí fóntais cosúil le gás agus leictreachas

> Cíos/morgáiste

> Oideachas

> Taisteal.

Caiteachas caipitiúil

Tá cineál eile caiteachais ann atá níos neamhrialta agus ní dhéanfar arís iad ar
feadh tréimhse fhada. Mar shampla, d’fhéadfadh teaghlach miasniteoir nua a chur
isteach sa teach. Is earra caiteachais mór é seo ach bheifeá ag súil go mairfeadh an
miasniteoir ar feadh na mblianta. Tugtar caiteachas caipitiúil ar chaiteachas ar earraí
a sheasfaidh tréimhse fhada nó caiteachas aonuaire den chineál seo.

I measc samplaí eile de chaiteachas caipitiúil teaghlaigh tá:

> Carr nua

> Troscán
> Ríomhaire glúine

> Teilifís

Treoirlínte do chaiteachas éifeachtach
Ba chóir do theaghlaigh féachaint ar na gnéithe uile dá gcaiteachas chun a chinntiú
go bhfanann siad glan ar fhiacha. Seo duit roinnt nod ar conas é sin a dhéanamh.

A. Ullmhaigh buiséad

B. Leag an caiteachas amach de réir
práinne

C. Seachain tobcheannach

D. Fainic bréagbharainneachtaí

E. Smaoinigh ar an deischostas

F. Seiceáil billí, sonraisc agus rátaí úis

3.1 Léiríonn ceannach an mhiasniteora caiteachas caipitiúil, ach tá cineál eile
caiteachais ann a bhaineann le feidhmiú an mhiasniteora. Cad a thugtar ar an
gcineál caiteachais seo, agus cad iad na rudaí a chuirfí san áireamh?

PSBES
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Caibidil 3 :: Caiteachas Teaghlaigh

A. Ullmhaigh buiséad

An rud is tábhachtaí maidir le caiteachas éifeachtach is ea buiséad a
ullmhú bunaithe ar ioncam don am atá le teacht agus riachtanais chaite
airgid don teaghlach.

B. Leag an caiteachas amach de réir práinne

Scrúdaigh riachtanais agus mianta an teaghlaigh agus
socraigh céard iad na rudaí is tábhachtaí agus is práinní. Ba
chóir go mbeadh tús áite ag riachtanais ar mhianta. Mar
shampla, caithfidh tosaíocht níos mó a bheith ag bia, teas
agus cíos/íocaíochtaí morgáiste ná síntiús teilifíse.

C. Seachain tobcheannach

Tarlaíonn tobhcheannach nuair a cheannaíonn muid rudaí i
mbealach neamhphleanáilte nó ar ‘ala na huaire’. Cruthaíonn
sé riosca go gceannaítear earraí nach bhfuil ag teastáil agus
seans gur cur amú airgid é nó nach é an luach is fearr ar
airgead é. D’fhéadfadh sé freisin nach bhfuil dóthain airgid
ag an teaghlach do chaiteachas atá níos riachtanaí nó níos
práinní.

Má dhéantar liosta siopadóireachta, agus má chloítear leis, cabhraíonn sé le daoine
tobcheannach a sheachaint.

Obair i ngrúpaí3.2 Céard a dhéanann ollmhargaí chun a gcuid custaiméirí a
spreagadh chun tobcheannach a dhéanamh?

3.3 Céard a d’fhéadfadh foilsitheoirí irisí a dhéanamh chun a chur ina
luí ar dhaoine a gcuid irisí a thobcheannach?

3.4 Céard a d’fhéadfadh siopaí beaga a dhéanamh chun a chur ina luí ar chustaiméirí
tobcheannach a dhéanamh?

3.5 Smaoinigh ar uair amháin le déanaí nuair a thobcheannaigh tú rud.

(a) Cén rud a bhí i gceist?

(b) An féidir leat cuimhneamh ar céard a chur ina luí ort an rud a cheannach?

(c) An raibh aiféala ort gur chaith do chuid airgid ar an rud sin? An bhféadfá an
t-airgead a chaitheamh ar rud a theastaigh uait níos mó?

(d) Conas a d’fhéadfá tobcheannach a sheachaint? Smaoinigh ar dhá rud ar a
laghad. Roinn iad le do ghrúpa, tabhair faoi deara na rudaí a dhéanfaidís agus
smaoinigh an oibreodh na rudaí seo duitse freisin.

3.6 Smaoinigh ar ócáid nuair a d’fhéadfadh tobcheannach a bheith go maith. Roinn do
réasúnú leis an ngrúpa agus féach an aontaíonn siad nach mbeadh tobcheannach
chomh dona an t-am seo.

PSODE
PSBES
PSBF
PSFB
PSC

Féach Caibidil 5
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SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

3.7 Cé acu de na rudaí seo a gceapfá gur bréagbharainneachtaí iad agus cé acu
atá ciallmhar?
(a) Ceannaíonn Margaret dhá rolla cistine ar €2; i ngach rolla, tá 200

leathán de shraith amháin den pháipéar. Roghnaíonn sí an ceann
seo thar rolla a chosnaíonn €1.50 le 175 leathán dédhualach. Nuair a
úsáideann sí é, feiceann sí go gcaithfidh sí dhá leathán a úsáid seachas
leathán amháin mar ní shúnn sé leachtanna rómhaith.

(b) Ceannaíonn Roland pacásite le 5 bharra gránaigh ar €3, nuair a
chosnaíonn gach barra €1.20 de ghnáth, agus tógann sé barra amháin
le haghaidh smailc lár maidine ar scoil gach lá ar feadh seachtaine.

(C) Ceannaíonn John an pacáiste céanna de bharraí, ach níl aon
fhéinsmacht aige agus itheann sé na barraí ar fad ar an lá a cheannaigh
sé iad. Tá air a thuilleadh a cheannach le haghaidh a smailceacha lár
maidine an chuid eile den tseachtain.

(d) Téann Deirdre go dtí an t-ollmhargadh chun béile tráthnóna a
cheannach. Féachann sí ar bhéile agus glasraí chun stobhach a
dhéanamh, cosnóidh sé €4.50 agus déanfaidh sé pota mór. Ansin,
feiceann sí stobhach réamhdhéanta le haghaidh béile amháin
a chosnaíonn €2.50 agus socraíonn sí é sin a cheannach mar ní
chosnaíonn sé an oiread sin airgid.

(e) Téann Hettie go dtí an margadh feirmeoirí ag deireadh an lae chun
ciseog de thrátaí a cheannach agus aimsíonn sí dhá bhosca ollmhóra
de thrátaí nach bhfuil ach trí huaire níos daoire ná ciseog amháin. Toisc
go bhfuil spás aici ina reoiteoir agus toisc gur breá léi anlann trátaí,
ceannaíonn sí an t-iomlán.

3.8 Cé acu sampla ón liosta thuas ar tobcheannach atá ann? An uair seo, an fiú
é?

3.9 Cé acu sampla ón liosta thuas a bhféadfaí riosca tomhaiste a thabhairt air?
An uair seo, an fiú é?

PSU

D. Fainic bréagbharainneachtaí

Is ceannachán é bréagbharainneacht a bhfuil an
chuma air go bhfuil margadh maith á fháil ag an am
ach a bheidh níos costasaí san fhadtréimhse.

Samplaí de bhréagbharainneachtaí is ea:

> Is féidir lochtanna suntasacha innill a bheith ann
níos déanaí má shocraítear gnáth-sheirbhísiú
cairr a chur ar ceal. Is dócha go mbeidh an costas
atá ar na lochtanna móra i bhfad níos mó ná an
gnáth-sheirbhísiú a d’fhéadfadh iad a sheachaint.

> Is féidir cúpla céad euro a shábháil sa bhliain
má dhéantar cinneadh íocaíochtaí árachais tí a
stopadh, ach tá seans ann go gcosnóidh sé na
mílte ort i gcás tine, tuile nó buirgléireachta.

22

EDCO_TFB_SE_CH03 Gaeilge V1.indd 22 18/10/2016 11:42



Caibidil 3 :: Caiteachas Teaghlaigh

E. Smaoinigh ar an deischostas
Roimh chinneadh a dhéanamh ar chaiteachas, ba
chóir do theaghlaigh smaoineamh ar fheidhmeanna
eile dá gcuid airgid. Ardaíonn sé sin an cheist a
bhaineann le deischostas agus bíonn sé thar a bheith
tábhachtach nuair atá duine ag smaoineamh ar
airgead a chaitheamh ar mhianta seachas riachtanais.
Ná déan dearmad freisin gur rogha eile é coigilt in
ionad caiteachais.

F. Seiceáil billí agus sonraisc rátaí úis
Caithfidh teaghlaigh agus gnólachtaí nós a dhéanamh de bhillí agus sonraisc a sheiceáil.
Sonrasc is ea cineál bille a fhaightear aon uair a cheannaítear earraí nó seirbhísí, rudaí a
cheannaítear ar cairde go minic. Sa chomhthéacs seo, ciallaíonn ceannach ar cairde ‘ceannach
anois, íoc níos déanaí.’Mar shampla, úsáideann teaghlaigh leictreachas agus faigheann siad
bille (nó sonrasc) a lorgaíonn íocaíocht as na haonaid a úsáideadh sa dá mhí roimhe sin.

Chomhmaith le seiceáil go bhfuil billí cruinn, thuigfeadh an teaghlach
níos fearr cén chaoi agus cén fáth a bhfuiltear ag gearradh airgid orthu.
Cabhróidh an tuiscint seo leis an teaghlach teacht ar bhealaí chun
gearradh siar ar chaiteachas nach bhfuil gá leis nó caiteachas iomarcach.

Athraíonn rátaí úis ar chártaí creidhmeasa agus iasachtaí go mór agus is
féidir airgead a shábháil má aistrítear go hiasachtóir difriúil.

Féach Caibidil 10

3.10 I measc an eolais atá i mbille leictreachais Grace tá:

(A) Céard é:

(i) Muirear seasta?

(ii) Tobhach OSP?

Cén fáth go gcaithfidh muid na muirir seo a íoc ar ár mbillí leictreachais?

(B) Glacann Grace a léamha féin agus cuireann sí glaoch ar an gcomhlacht
leictreachais, a dhéanann nóta díobh agus seolann siad bille nua amach.
I do chóipleabhar, scríobh amach an chuma a bheidh ar an mbille nua,
agus tú ag úsáid léamh Grace de 8,846 aonad.

Léamh reatha
Léamh roimhe

seo
Aonaid a

úsáideadh
Praghas
aonaid

Méid €

10,518 aonad 8,332 aonad 2,186 0.1659 362.66

Muirear seasta 59 lá @ €0.4493 in aghaidh an lae 26.51

Tobhach OSP Iúil/Lún 10.72

399.89

CBL @ 13.5% 53.99

Méid dlite 453.88

PSU
PSBES

Taighde
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SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

3.11 Téann Kate agus Ella le haghaidh píotsa.
Tá an biachlár ar thaobh na láimhe deise.

Tá píotsa le muisiriúin, arbhar milis, oinniún
agus ológa ag Kate le deoch mhór oráiste.

Tá píotsa le liamhás, anann agus chorizo ag
Ella le líomanáid bheag.

Roinneann siad milseog mhór.

Ag deireadh an bhéile, faigheann siad an
bille seo a leanas.

Ar an dea-uair, sheiceáil Kate agus Ella an
bille. Scríobh amach an chuma ba cheart
a bheith ar an mbille, agus cuir séisín 10%
san áireamh (mar go raibh na píotsaí go
hálainn agus mar go raibh an tseirbhís
iontach in ainneoin an bille a bheith
mícheart).

PSU

Caiteachas teaghlaigh a thaifeadadh agus a phleanáil
Má bhíonn sé de nós ag teaghlaigh caiteachas leanúnach a thaifeadadh
agus caiteachas sa todhchaí a phleanáil, is fearr an cumas a bheidh acu a
gcaiteachas a choinneáil faoi smacht.

Is féidir ioncam agus caiteachas a thaifeadadh i leabhar miondealaithe
airgid nó ar ríomhaire ar scarbhileog nó ar ríomhchlár cuntasaíochta.
Ba chóir go gcuideodh cuntais ar ioncam agus ar chaiteachas leis an
teaghlach caiteachas sa todhchaí agus buiséid teaghlaigh a phleanáil.

Féach Caibidil 6

Féach Caibidil 5

Obair i ngrúpaí
3.12 Is féidir le billí fuinnimh (gás, leictreachas, ola, gual agus

adhmad, srl.) a bheith ina gcostas mór do theaghlaigh, ach
cabhróidh athruithe beaga ar an tslí a n-úsáideann tú fuinneamh
leat airgead a shábháil. Smaoinigh ar na slite difriúla a bhféadfá
airgead a shábháil sa bhaile, cruthaigh grafaic faisnéise nó
póstaer a chuirfidh daoine eile ar an eolas maidir le conas is féidir
leo fuinneamh (agus airgead!) a shábháil freisin.

PSODE
PSU
PSBES
PSFB

Is cairt nó léaráid é grafaic faisnéise a
léiríonn eolas i mbealach físeach.

Féach an Réamhrá i
Leabhar Saothair na
nDaltaí
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Caibidil 3 :: Caiteachas Teaghlaigh

Caiteachas a phleanáil

Tá pleanáil bunaithe ar an eolas is fearr atá ar fáil duit
ag an am. Má tharlaíonn rud nach rabhthas ag súil leis,
b’fhéidir go mbeidh ort súil siar a chaitheamh ar do
phlean agus é a athrú.

Seo cuntas trí mhí ar chaiteachas teaghlaighWilson.

EANÁIR FEABHRA MÁRTA IOMLÁN

CAITEACHAS PLEANÁILTE € € € €

Seasta:

Morgáiste 1,100 1,100 1,100

Árachas tí 640

Mótarcháin 190

Árachas gluaisteáin 65 65 65

Fo-iomlán

Neamhrialta:

Costais teaghlaigh 870 870 870

Solas agus teas 280 240

Guthán 60 110 60

Costais choinneála
cairr

140 140 140

Fo-iomlán

Roghnaíoch:

Siamsaíocht 160 160 160

Bronntanais 60 145

Laethanta saoire 1,500

Fo-iomlán

CAITEACHAS
IOMLÁN

PSU
PSBES3.13 Ar an gcóip de phlean caiteachaisWilson i Leabhar Saothair na nDaltaí, líon

colún an iomláin agus sraitheanna na bhfo-iomlán agus na n-iomlán. Nó
déan cóip den phlean caiteachais i do leabhar taifid 1 nó ar scarbhileog.
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SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Cairteanna
Is féidir buiséadWilson a chur i láthair i bhfoirmáid chairte, mar seo a leanas.

Caiteachas seasta Caiteachas neamhrialta Caiteachas roghnaíoch

Morgáiste
Árachas tí
Mótarcháin
Árachas
gluaisteáin

Costais
teaghlaigh
Solas agus teas
Guthán
Costais
choinneála cairr

Siamsaíocht
Bronntanais
Laethanta
Saoire

3.14 Déan barrachairteacha leis an eolas céanna.

3.15 An gceapann tú go bhfuil na píchairteanna nó na barrachairteanna níos
fearr chun anailís a dhéanamh ar chaiteachas? Tabhair cúiseanna le do
fhreagra.

PSU
PSMIT

3.16 Oscail an plean d’ioncam pearsanta a chruthaigh tú i gcaibidil 2. Cuir plean
caiteachais de do chuid féin leis. B’fhéidir gur mhaith leat caiteachas, cosúil
le creidmheas don ghuthán, irisí a cheannaíonn tú go rialta, méid a chur
i leataobh chun bronntanais lá breithe a cheannach do do theaghlach
agus do chairde, a chur isteach. B’fhéidir go n-athródh sé níos déanaí, ach
cabhróidh sé leat smaoineamh ar na rudaí a gcaitheann tú do chuid airgid
orthu. Cuir do chaiteachas pearsanta i láthair i bhformáid chairte.

PSU
PSFB

Réitigh ar róchaitheamh
Má choinníonn tú mionchuntais agus cuntais atá cothrom le dáta ar do chaiteachas
iarbhír agus má sheiceálann tú iad i gcomparáid le caiteachas pleanáilte, is féidir leat
bearta a chur i bhfeidhm chun róchaitheamh a sheachaint.
A. Gearr siar ar chaiteachas
B. Cuir caiteachas nach bhfuil riachtanach ar athló
C. Roinn íocaíochtaí móra thar thréimhse níos faide
D. Úsáid coigilteas nó barrachas airgid ó na míonna roimhe sin
E. Gin ioncam breise
F. Faigh airgead ar iasacht

A. Gearr siar ar chaiteachas
1 Toisc nach mbíonn caiteachas roghnaíoch ar an gcaiteachas is

riachtanaí go minic, ba chóir ciorruithe caiteachais a dhéanamh
anseo ar dtús.

2 Tá roinnt míreanna den chaiteachas neamhrialta bunaithe ar úsáid agus ba chóir
súil a choinneáil orthu le cinntiú go bhfuil luach ar airgead á fháil ag an teaghlach.
Mar shampla, d’fhéadfaí airgead a shábháil ar bhillí fuinnimh trína chinntiú nach
bhfágtar na soilse air nuair nach bhfuil gá leo nó má íslítear na teirmeastait ar
radaitheoirí.

3 Tá sé tábhachtach ‘féachaint thart’ chun an luach is fearr a fháil. An bhfuil
coigilteas costais le déanamhmá athraítear soláthróirí seirbhíse ó am go ham? Tá
suíomhanna gréasáin siopadóireachta comparáide úsáideach chun na margaí is
fearr atá ann faoi láthair a roghnú.

Féach Caibidil 13
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Obair i ngrúpaí

Taighde

3.17 (a) Agus sibh ag obair i ngrupaí beaga, aimsígí cúig shuíomh
gréasáin agus liostaígí iad i bhur gcóipleabhair.

(b) Roghnaigh ceann amháin de na suíomhanna agus cruthaigh
fógra chun daoine a spreagadh chun é a úsáid. Cuir na fógraí ar
fad ar an mballa sa seomra ranga.

PSBES
PSL
PSC
PSU
PSODE

Caibidil 3 :: Caiteachas Teaghlaigh

Obair i ngrúpaí3.18 Cé na bealaí eile ar féidir le teaghlach gearradh siar ar
chaiteachas? Ar dtús, b’fhéidir go mbeidh an chuma ar an scéal
nach féidir leat gearradh siar ar aon rud, ach má fhéachann tú go
cúramach, is minic a bhíonn rudaí áirithe ann, rudaí beaga fiú,
ar féidir leat airgead a shábháil leo. Sampla amháin is ea gan irisí
a cheannach go dtí go bhfuil tú i gcás airgeadais níos fearr. I do
ghrúpa, déan iarracht smaoineamh ar rudaí eile.

3.19 Pléigh na buntáistí a bhaineann le hairgead a shábháil, seachas buntáistí
airgeadais phearsanta amháin.

3.20 Agus tú ag obair asat féin, smaoinigh ar na bealaí a d’fhéadfadh cabhrú leat
airgead a shábháil go pearsanta:
(a) I do chaiteachas féin (mar shampla, bí níos cúramaí le do stáiseanóireacht

ionas nach gcaillfidh tú é agus go mbeidh ort rudaí nua a fháil)
(b) I do theaghlach (mar shampla, déan cinnte go múchann tú na soilse nuair

nach bhfuil gá leo).

PSODE
PSBF
PSFB

3.21 Bunaithe ar an sampla thuas, ríomh an costas bliantúil breise do theaghlach
a roghnaíonn an mhótarcháin a íoc gach ráithe. Cén céatadán d'ardú atá
ann do dhaoine a roghnaíonn é a íoc go ráithiúil?

B. Cuir caiteachas nach bhfuil riachtanach ar athló

D’fhéadfaí luach níos fearr ar airgead a fháil má phleanálann tú do cheannachán le haghaidh
am éigin eile, m.sh. ticéid eitleáin a cheannach nuair atá sladmhargadh ar siúl ag aerlínte.

C. Roinn íocaíochtaí móra thar thréimhse níos faide

Mar shampla, d’fhéadfaí bille árachais tí bliaintúil €570 a íoc thar thréimhse 10 mí ar chostas
míosúil €57. Go ginearálta, is fearr a bhíonn duine in ann roinnt íocaíochtaí beaga a dhéanamh
ná íocaíocht mhór amháin in aon mhí amháin.

I gcásanna áirithe, d’fhéadfadh sé a bheith níos costasaí na híocaíochtaí a scaradh amach, ach
is é an rogha is fearr é ó thaobh sreabhadh airgid de. Mar shampla, tá an rogha ag teaghlach
an mhótarcháin bhliantúil a íoc le híocaíocht aonuaire €400 nó is féidir leo ceithre íocaíocht
ráithe €105 a dhéanamh. In ainneoin an chostais bhreise a bhíonn i gceist nuair a scarann tú an
íocaíocht thar an mbliain ar fad, b’fhéidir go mbeadh sé níos éasca déileáil le ceithre íocaíocht
atá níos lú seachas ‘buille mór amháin’ ar ioncammíosúil an teaghlaigh.

PSU
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D. Úsáid coigilteas nó barrachas airgid ó na míonna roimhe sin

Mura féidir caiteachas a laghdú nó a chur siar, seans gur féidir an costas breise a
chlúdach má úsáidtear airgead a shábháil tú sna míonna roimhe sin.

E. Gin ioncam breise

Cé nach réiteach díreach é ar fhadhb an róchaithimh, má tá tú in ann ioncam breise
a ghiniúint, laghdaíonn sé na héifeachtaí diúltacha a bhaineann le róchaitheamh.
Is féidir ioncam breise a ghiniúint má dhéanann tú ragobair, má fhaigheann tú post
páirtaimseartha nó má dhíolann tú rudaí nach bhfuil ag teastáil uait níos mó.

Sainmhíniú
Sreabhadh airgid Seo é an t-airgead a thagann isteach ó lá go lá agus
an t-airgead a théann amach as an teaghlach. B’fhéidir go mbeidh suim
mhór airgid dlite duit ach mura dtiocfaidh sé go dtí mí eile, cuirfidh sé
isteach ar do shreabhadh airgid idir an dá linn mar go bhfuil íocaíochtaí
fós le dul amach agat.

Obair i ngrúpaí
3.22 I do ghrúpa, smaoinigh ar bhealaí lenar féidir leat airgead

breise a thuilleamhmar dhéagóir. An féidir airgead a
thuilleamhmá oibríonn tú? B’fhéidir go mbeidh ort
fanacht go dtí go bhfuil tú níos sine. Smaoinigh ar bhealaí
lenar féidir le mac léinn atá níos sine airgead a thuilleamh
nó ar an gcaoi a mbeadh duine fásta in ann a ioncam a
mhéadú.

Féach Caibidil 19

PSODE
PSBF

F. Faigh airgead ar iasacht

Ba cheart an réiteach seo a úsáid mar rogha dheiridh amháin agus
le haghaidh caiteachas riachtanach agus dosheachanta amháin. An
fhadhb a bhaineann le hairgead a fháil ar iasacht is ea go gcruthaíonn
sé fiacha a chaithfear a aisíoc (de ghnáth le hús), agus laghdaíonn sé seo
ioncam indiúscartha don todhchaí.

Agus airgead á fháil ar iasacht agat, tá sé tábhachtach leas a bhaint as seirbhísí
a chuireann institiúid dhlisteanach airgeadais ar fáil, cuir i gcás bainc, cumainn
foirgníochta agus comhair chreidmheasa. Seachain iasachtóirí airgid toisc go
bhféadfaidís rataí an-ard úis a ghearradh.

Féach Caibidil 10

3.23 Pléigh na daoine agus na rudaí a théann i bhfeidhm ar an dearcadh a
bhíonn againn i leith airgid agus caiteachais (cuir i gcás tuismitheoirí
agus baill teaghlaigh, cairde agus piaraí, na meáin chumarsáide agus
an cultúr, teacht ar airgead).

Plé

PSODE
PSBF
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Caibidil 3 :: Caiteachas Teaghlaigh

3.25 Aimsigh ráitis eile a rinne daoine a bhaineann le caiteachas agus
le sealúchais. Roghnaigh ceann a thaitníonn go mór leat nó a
bhaineann go mór le saol na linne seo, agus cruthaigh póstaer as -
féadfaidh tú póstaer simplí nó póstaer ealaíonta a chruthú de réir do rogha
féin. Ar phíosa páipéir, breac síos an chúis, dar leat, ar cheart dúinn go léir
aird a thabhairt ar an ráiteas sin (cén bhaint atá aige leis an saol, cén fáth a
dtaitníonn se leat). Cuir ráitis gach duine ar bhallaí an tseomra ranga agus
déan deimhin de go léifidh tú ráitis gach duine eile agus na cúiseanna ar
roghnaigh siad iad.

3.26 Breac síos sainmhíniú ar thomhaltachas i do chóipleabhar.

Taighde

PSBES
PSU
PSBF
PSFB

Príomhthéarmaí
PSBL
PSC
PSBES
PSU

Ba chóir go mbeadh tú in ann na príomhthéarmaí seo a leanas a shainmhíniú, a
litriú, samplaí a thabhairt agus iad a chur i bhfeidhm sa saol dáiríre.

Ceacht: Scríobh abairt agus úsáid na téarmaí seo a leanas. Is féidir níos mó ná
téarma amháin a úsáid i ngach abairt.

caiteachas caipitiúil

sreabhadh airgid

tomhaltachas

caiteachas reatha

caiteachas roghnaíoch

caiteachas

bréagbharainneacht

caiteachas seasta

tobcheannach

sonrasc

caiteachas neamhrialta

Plé
3.24 Cé nach féidir a shéanadh go mbíonn caiteachas áirithe de dhíth

mar gheall ar an tslí a chaithimid an saol sa tír seo, nuair a íoctar as
na riachtanais is fúinn féin a bhíonn sé ansin cinneadh a dhéanamh
faoin tábhacht a bhaineann leis na rudaí ba mhian linn a bheith
againn. Cuir i gcás an ráiteas seo a leanas:

'Ní hionann saibhreas agus a lán a bheith agat, ach gan mórán a
bheith de dhíth ort'. Epictetus

Fealsamh ba ea Epictetus a mhair ummíle bliain ó shin. Pléigh
an mbaineann an ráiteas sin le saol an lae inniu. An bhfuil an-
bhrú orainn go leor sealúchas a bheith againn, dar leat, agus an
fearas is úire ar an margadh a bheith againn?

PSODE
PSBF
PSBES
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Torthaí foghlama

Caibidil 4 ::
Pleanáil Airgeadais don Am atá le
teacht

Nuair a bheidh an chuid seo críochnaithe agat, beidh ar do chumas na nithe
seo a leanas a dhéanamh:

✔ Timthriall airgeadais phearsanta a chur le chéile a léiríonn riachtanais airgeadais
ag tráthanna difriúla de do shaol

✔ Dréacht de thimthriall airgeadais phearsanta a chur le chéile chun pleanáil a
dhéanamh le haghaidh do riachtanas airgeadais féin

✔ Cursaí airgeadais le haghaidh tráthanna difriúla de do shaol a phleanáil
✔ Smaoineamh ar choigilteas agus ar chaiteachas
✔ Smaoineamh ar d’eastát a phleanáil.

Céard is timthriall airgeadais phearsanta ann?
Déanann an timthriall cur síos ar shraith céimeanna a dtéann duine tríothu i rith a
shaoil. Léiríonn timthriall airgeadais phearsanta na hathruithe seo agus tabharfaidh
sé cúnamh don duine a chuid riachtanas airgid a leasú ag tráthanna difriúla ina shaol.
Tá timthriall airgeadais tipiciúil le feiceáil i bhfíor 4.1.

Fíor 4.1 An timthriall airgeadais phearsanta

30

EDCO_TFB_SE_CH04 Gaeilge V1.indd 30 18/10/2016 11:48



Caibidil 4 :: Pleanáil Airgeadais don Am atá le teacht

De réir mar a rachaidh tú in aois tiocfaidh athrú ar do chuid riachtanas airgeadais agus tiocfaidh
athrú ar do chuid tosaíochtaí. Is scil thábhachtach é pleanáil le haghaidh na n-athruithe
leanúnacha seo agus iad a thuiscint.

Le linn an chuid is mó de d'óige agus de bhlianta an déagóra tá tú ag brath go hiomlán ar do
thuismitheoirí nó do chaomhnóirí. Níl mórán foinsí ioncaim agat agus chuid riachtanas le
caiteachas teaghlaigh ginearálta. Is ioncam indiúscartha é an chuid is mó de d’ioncam pearsanta
agus is caiteachas roghnaíoch é an chuid is mó de do chaiteachas.

4.1Mar achoimre, mínigh:

(a) Ioncam indiúscartha

(B) Ioncam roghnaíoch

PSL
PSBES

Nuair a fhágfaidh tú an scoil is dócha go mbeidh tú neamhspleách ó thaobh
airgeadais de agus mar dhuine fásta tiocfaidh ardú mór ar do chuid riachtanas
airgeadais. Tiocfaidh ardú ar do chuid foinsí ioncaim freisin agus ba cheart go
ndéanfaidh sé seo níos éasca é do chuid riachtanas agus mianta a shásamh. B’fhéidir
go dtiocfaidh tú chuig staid i do shaol go mbeidh daoine eile ar brath ort mar
fhoinse airgeadais, m.sh. má bhíonn páistí agat nó má thugann tú aire do dhuine
muinteartha.

Níos déanaí sa saol is maoiniú don lá a éireoidh tú as an obair a bheidh ag cur imní
ort. Beidh ort pleanáil a dhéanamh freisin faoina dtarlóidh do d’eastát nuair a
gheobhaidh tú bás.

SainmhíniúIs ionann d’eastát agus gach rud ar leat iad. B’fhéidir gurb iad do rothar,
do chuid leabhar agus do iPad atá i gceist faoi láthair. Amach anseo
b’fhéidir go mbeidh do charr, do theach agus d’infheistíocht san áireamh.

Is próiseas leanúnach é pleanáil
airgeadais. Tá plean cosúil le mapa
bealaigh, rud a dhéanann amach cén áit
ar mhian leat a dhul agus a dhéanann
amach cén bealach ina rachaidh tú ann. Is
é an tairbhe atá le pleanáil ná go mbíonn
daoine ullmhaithe go maith roimh ré le
haghaidh gach céim dá saol agus nach
mbíonn siad i ngéarchéim airgeadais
agus iad ag éirí níos sine. Ciallaíonn sé a
bheith ullamh do dhúshlán airgeadais a
thiocfadh chun cinn agus a bheith in ann
leas a bhaint as deiseanna an tsaoil freisin.

Tá riachtanais airgeadais ag gach duine, rud a athraíonn le linn a saolré. Braitheann
do chuid spriocanna fadtréimhseacha airgeadais agus tosaíochtaí ar do chuid cúinsí,
luachanna agus roghanna saoil.

Níl aon phlean airgeadais foirfe ann agus níl sé indéanta glacadh le haon chur chuige
amháin. Tá gach duine difriúil, gach turas saoil difriúil agus beidh gach timthriall
airgeadais beagán difriúil. 31
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SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Oideachas

An chéad
phost

An chéad
teach

Pleanáil do thimthriall saoil/airgeadais

Leanaí a
thabhairt ar
an saol

Oideachas
na leanaí

Tuismitheoirí
ag dul in aois

Scor

Dáileadh
eastáit

Fíor 4.2 Timthriall airgeadais a phleanáil

Pleanáil airgeadais
Nuair a bhí tú níos óige is dócha nach raibh mórán airgid agat duit féin. Dá bhrí sin,
ní raibh pleanáil ar d’intinn agat. Tá muid tar éis breathnú ar phleananna ioncaim
agus caiteachais, mar sin tá tú tar éis tús a chur le pleanáil. B’fhéidir gur
pleanáil seachtain amháin ag an am nó pleanáil fhadtréimhseach atá i
gceist. Dhéanfá é seo dá mbeifeá ag sábháil d’earra costasach atá tú a
iarraidh. B’fhéidir go mbeifeá ag pleanáil don todhchaí fiú, ag sábháil
d'earra fíorluachmhar ar nós cairr nuair a bheadh tú níos sine.

Féach Caibidil 2
agus 3

An phleanáil airgeadais is tábhachtaí le linn an timthrialla
airgeadais phearsanta

> Pleanáil ioncaim agus caiteachais (buiséadú)

> Pleanáil bainistíochta riosca (árachas)

> Pleanáil cánachais

> Pleanáil coigiltis agus infheistíochta

> Pleanáil scoir (pinsean)

> Pleanáil eastáit. Seo cinneadh a dhéanamh faoina dtarlóidh do do chuid sealúchas
tar éis do bháis. Is cuid den phróiseas pleanála é uacht a phleanáil.

Sainmhíniú
Cáipéis dlí ina mbíonn treoracha faoi na rudaí ba chóir a dhéanamh le
hairgead pearsanta agus le maoin tar éis do dhuine bás a fháil atá in
uacht.

Tabharfaidh an t-ábhar a ndéanfaidh tú staidéar air i snáithe a 1 cúnamh duit le do
phleanáil airgeadais féin. Foghlaimeoidh tú conas:

> Tús áite a thabhairt do riachtanais
ar mhianta

> Do chaiteachas a phleanáil

> Coigilteas a eagrú

> Measúnú a dhéanamh ar iasacht a fháil

> Do chuid riachtanas ó thaobh árachais de
a scrúdú

> Do chuid dliteanas cánach a íoc

Foghlaimeoidh tú conas a bheith níos stuama le do chuid airgid le go mbeidh tú in
ann an luach is fearr a fháil ar an airgead atá agat. Má thosaíonn tú go luath beidh
tú faoi réir chun do chuid riachtanas airgeadais a phleanáil le linn do thimthrialla
airgeadais phearsanta féin.
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Caibidil 4 :: Pleanáil Airgeadais don Am atá le teacht

An bealach a gcuireann staid do shaoil isteach ar do
thimthriall airgeadais phearsanta
De réir mar a rachaidh tú in aois beidh éifeacht ag do chuid cúinsí pearsanta agus roghanna
maireachtála ar do thimthriall airgeadais phearsanta féin. Mar shampla, ní hionann na
tosaíochtaí atá ag duine singil tríocha bliain d'aois gan aon chlann atá ag íoc cíosa ar árasán
agus na tosaíochtaí atá ag duine pósta tríocha bliain d'aois le beirt pháistí agus morgáiste.

Seo cuid de na príomhchúinsí a mbeidh tionchar acu ar do phleanáil airgeadais.

> Stádas fostaíochta: fostaithe, dífhostaithe.

> Aois:maidir le d’ioncam, do shláinte, méid do theaghlach agus do thosaíochtaí caiteachais.

> Líon cleithiúnach: clann, céile, tuismitheoirí, etc.

> Stádas sláinte: tá cóir leighis in ann a bheith an-chostasach agus tá iarmhairtí airgeadais
ag baint le tinneas fadtéarmach. Ní mór árachas leighis a chur san áireamh freisin agus tú
ag pleanáil airgeadais.

> Cúinsí geilleagair: leibhéal dífhostaíochta, rátaí úis, cánachas, etc.

> Stádas pósta: singil, pósta, colscartha, baintreach, etc.

Má thagann aon athrú ar do chuid cúinsí pearsanta, beidh ort do staid agus pleananna
airgeadais a athmheas. Déanann daoine athbhreithniú ar a gcuid pleananna gach bliain chun
a chinntiú go bhfuil siad feiliúnach dá gcúinsí. Déanann daoine eile é nuair a thagann athrú ar
a gcuid cúinsí.

Cás-staidéir: An bealach a gcuireann cinntí difriúla isteach ar
phleanáil airgeadais

Is cairde iad Emily agus Priyal ar scoil. Nuair a fhágann siad an scoil téann siad
bealaí difriúla.

Emily

Críochnaíonn Emily an Ardteistiméireacht agus déanann sí an cinneadh leanúint
uirthi le hoideachas lánaimseartha. Faigheann sí iasacht do mhac léinn agus post
páirtaimseartha chun go mbeidh sí in ann íoc as táillí an choláiste agus costais
mhaireachtála ó lá go lá. Beidh sí ina cónaí sa bhaile fós sa chéad bhliain sa
choláiste ach tá súil aici bogadh amach agus fanacht i dteach ar cíos don dara nó
tríú bliain. Beidh Emily ag brath ar iompar poiblí de bharr nach bhfuil sí in ann carr
a cheannach agus ní hacmhainn di an dara hiasacht a fháil.

Níl sí clúdaithe níos mó ar pholasaí árachais sláinte a tuismitheoirí agus braitheann
sí nach bhfuil aon rogha aici ach gan aon árachas sláinte a bheith aici go ceann
cúpla bliain. Tá sí dóchasach go mbeidh a cuid oideachais ollscoile in ann post
maith a fháil di agus ansin beidh sí in acmhainn a hiasacht a íoc ar ais agus carr
agus teach dá cuid féin a cheannach.

Priyal

Chríochnaigh Priyal a hArdteistiméireacht agus tá sí ag lorg fostaíocht
lánaimseartha. Faigheann sí post i mbaile in aici léi agus tá sí chun fanacht sa
bhaile fós go ceann tamall gairid. Tá sé beartaithe ag Priyal bogadh amach as
teach a muintire i gceann dhá nó trí bliana ach tá sí chun fanacht go mbeidh post
níos fearr aici agus go mbeidh beagán coigiltis aici mar thacaíocht.
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SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Obair i ngrúpaí4.2 Tar éis cás-staidéar Emily agus Priyal a léamh:

(a)Déan liosta don bheirt do na pleananna a dhéanann siad a
bhfuil éifeacht acu ar a gcuid airgeadais.

(b)Déan liosta de na rudaí a chaithfidh siad a chlúdach ina gcuid
pleananna ioncaim agus caiteachais do na chéad trí bliana eile.

(c)Déan plé ar na húdair a bheadh lena gcuid pleananna a athrú.

PSODE
PSU
PSBES
PSL

Obair i ngrúpaí4.3 An bhfuil tú in ann cuimhneamh ar an uair a thosaigh tú ag fáil
léirthuiscint ar céard is airgead ann agus cén chiall a bhí ann duit?
Roinn do chuid taithí.

4.4 Cén aois ar thosaigh tú ag fáil airgead póca a bhí tú in ann a
chaitheamh de réir mar ba mhian leat?

4.5 An gcaitheann tú obair a dhéanamh chun airgead póca a fháil?

4.6 Pléigh an cheist seo: An gceapann tú gur rud maith é go caithfidh
tú tascanna a dhéanamh chun airgead póca a fháil? Tabhair
cúiseanna le do fhreagra.

4.7 Tá rialacha ag roinnt teaghlach dá gclann maidir le hairgead póca,
e.g. ní mór céatadán áirithe den airgead a chur i dtaisce. Pléigh
na buntáistí agus na míbhuntáistí atá ann don chlann agus do na
tuismitheoirí.

4.8 Pléigh na buntáistí a bhaineann le buiséadú do dhéagóirí.

PSODE
PSFB
PSC
PSL

Aontaíonn Priyal €200 a íoc lena muintir gach seachtain. Is é seo a ranníocaíocht
i dtreo caiteachas teaghlaigh. Tógann sí amach iasacht bheag ón gcomhar
creidmheasa chun carr beag dara láimhe a cheannach. Íocfaidh Priyal a hárachas
cairr agus sláinte féin agus tá sí ag smaoineamh ar airgead a íoc isteach i gciste
pinsin.

Cén uair ba chóir pleanáil a dhéanamh agus
céard dó ar cheart pleanáil a dhéanamh

Ó bhreith go haois déagóra

I do chuid blianta luatha ní bheadh aon tuiscint agat ar
airgead, buiséadú, coigilt ná ar phleanáil. Ní raibh
dada mar sin ag cur imní ort ach bhí sé cinnte ag cur
imní mhór ar do tuismitheoirí. Bhí tú, tá fós, ag brath
go mór ar do chuid tuismitheoirí nó caomhnóirí
chun freastal ar do chuid riachtanas.
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Caibidil 4 :: Pleanáil Airgeadais don Am atá le teacht

Agus tú i do dhéagóir
Agus tú i do dhéagóir is mó an seans go mbeidh tú fós ag brath go mór ar do chuid
tuismitheoirí nó caomhnóirí agus ar bhreithlá/laethanta speisialta le haghaidh bronntanais
airgid. B’fhéidir go dtosófá ag obair le haghaidh airgid agus bheadh tuiscint níos fearr agat ar
céard is airgead ann. B’fhéidir go dtosófá ag sábháil le haghaidh earraí níos costasaí. I ngan
fhios duit féin tá tú tar éis tús a chur leis an bpleanáil airgeadais ríthábhachtach a chaithfidh
tú a dhéanamh níos déanaí agus ar feadh an chuid eile de do shaol.

Nuair a bheidh tú i do dhéagóir níos sine beidh ort
pleanáil agus ullmhú a dhéanamh le haghaidh do
ghairme agus le haghaidh do shaoil mar dhuine fásta.
Beidh do chuid tuismitheoirí páirteach anseo freisin
ach ba cheart duit roinnt den fhreagracht a thógáil
mar i ndeireadh na dála is é do shaolsa atá ann.

An phleanáil airgeadais is tábhachtaí is ea:

> Oideachas lánaimseartha agus ullmhúchán do
ghairm bheatha

> Ioncam ó fhostaíocht pháirtaimseartha

> Smaoineamh ar riachtanais airgeadais agus acmhainní le haghaidh na todhchaí.

4.9 Déan liosta de na rudaí a chaithfidh tú a phlé le do mhuintir maidir le pleanáil
airgeadais nuair a bheidh tú níos sine nó nuair a fhágfaidh tú an córas oideachais.
Mar shampla, bheadh tú in ann smaoineamh ar na ceisteanna seo:

> An bhfaighfidh tú post nó an rachaidh tú ar aghaidh go dtí oideachas tríú
leibhéal.
Má théann, céard air a ndéanfaidh tú staidéar?

> Anmbeidh éifeacht ag na hábhair a ndearna tú staidéar orthu ar scoil ar an gcúrsa a
roghnaíonn tú?

> Anmbeidh éifeacht ag an gcúrsa a roghnaíonn tú ar an seans a bheidh agat post a
fháil?

> Má bhíonn tú sa choláiste, cén aois a mbainfidh tú triail as post páirtaimseartha a
fháil agus cén post a bheidh ann?

> Céard a dhéanfaidh tú leis an airgead a shaothróidh tú ón bpost?

Coinnigh an liosta agus breathnaigh air ó am go chéile de bharr go dtiocfaidh athrú
ar do chuid ceisteanna agus do chuid cinntí. Tá sé ceart go leor cinneadh a athrú agus
tugann sé le fios go bhfuil tú ag cuimhneamh ar do thodhchaí agus ag ullmhú dó.

PSBES
PSFB
PSBF

I do chuid fichidí
Tosaíonn daoine ina gcuid fichidí ag éirí níos neamhspleáiche ó
thaobh airgid agus baineann siad triail as fostaíocht fhadtréimhseach
a aimsiú. Tugann sé seo an deis ioncam agus caiteachas pearsanta
agus teaghlaigh a mhéadú. Is gnách go mbíonn leibhéal ard ioncaim
indiúscartha ag daoine sna fichidí toisc nach mbíonn an oiread sin
ceanglas teaghlaigh orthu agus is iondúil go mbíonn níos mó airgid acu
le caitheamh go roghnaíoch.

Is dócha go mbeidh daoine sna fichidí ag machnamh ar:

> A gcuid oideachais/ printíseacht/ ullmhú gairme a chríochnú

> Post a fháil agus saibhreas a chruinniú

Féach Caibidil 10

Féach Caibidil 19

Féach Caibidil 9
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SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Pinsin

Is réimse an-speisialaithe de chuid an airgeadais iad pinsin agus is maith le go leor daoine
cúnamh gairmiúil a fháil maidir le pleanáil a bpinsin.

Aon duine a bhfuil a dhóthain ÁSPC íoctha aige/aici, beidh sí/sé i dteideal pinsean Stáit.

Beidh scéim pinsin ag roinnt fostóirí agus baintear an t-airgead as do phá chun íoc isteach
ann. B’fhéidir go ndéanfaidh na fostóirí ranníocaíocht i dtreo an chiste freisin (mar
bhuntáiste de chuid an phoist). Pinsean gairme atá air seo agus is rud breise é anuas ar
an bpinsean Stáit.

Daoine nach bhfuil pinsean gairme acu, tá siad in ann íoc isteach i bpinsean pearsanta
agus íocfar é seo amach anuas ar an bpinsean Stáit.

Tá cuntas coigiltis ar leith ann darb ainm cuntas coigiltis scoir pearsanta (PRSA). Is rud
fadtéarmach é an cuntas coigiltis solúbtha seo. Is breis airgid leis an bpinsean Stáit iad
íocaíochtaí ó PRSA.

Tá rialacha agus rialacháin chomhmaith le himpleachtaí cánach ag baint leis na
modhanna seo chun airgead a choigilt le haghaidh scoir. Tá a lán cinntí le déanamh, ar
nós:

> Anmbeidh tú ag iarraidh dul ar scor luath?

> Anmbeidh tú ag iarraidh cnaipshuim nó íocaíocht rialta a fháil?

> Anmbeidh sé de chead agat an t-airgead a thógáil amach roimh an sprioc-am?

> Cé mhéad a bheidh tú in ann a shábháil go rialta?

Comhairle ghairmiúil is ea an bealach is fearr chun do chuid riachtanas pinsin a phleanáil.
Is smaoineamhmaith é athbhreithniú a dhéanamh ar do chuid pleanála gach cúpla bliain
chun chinntiú go bhfuil tú ar an mbóthar ceart do do thodhchaí.

Sainmhíniú
Is ciste é pinsean lena ndéantar íocaíochtaí le linn bhlianta oibre an
duine. Déantar na híocaíochtaí seo chun tacaíocht a thabhairt don
duine nuair a théann sé ar scor óna chuid oibre mar gheall ar aois nó
drochshláinte.

> Tús a chur le neamhspleáchas airgid agus rátáil
chreidmheasa phearsanta

> Iasacht do mhac léinn a aisíoc

> Tús le coigilteas rialta

> Teach a cheannach

> Buiséadú teaghlaigh

> Riachtanais árachais a fhiosrú

> Machnamh ar phinsean

> Machnamh ar phleanáil eastáit agus
uacht a dhéanamh.

Plé
4.10 Íoctar pinsean Stáit i láthair na huaire le daoine nuair a

shroicheann siad aois 66. Tiocfaidh athrú air seo in 2028 go haois
68. Smaoinigh ar dhá chúis ar cheart don rialtas na hathruithe seo
a dhéanamh. PSODE

PSBES

Féach Caibidil 5 Féach Caibidil 11
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Caibidil 4 :: Pleanáil Airgeadais don Am atá le teacht

Plé4.11 Is ar éigean a bhíonn daoine ina gcuid fichidí críochnaithe le
coláiste agus is fada uathu lá an scoir - tá neart le déanamh
roimhe sin acu! Cén fáth a bhfuil sé inmholta smaoineamh faoi
phinsin chomh luath agus a thosaíonn tú ag obair? Pléigh do
chuid smaointe.

PSODE
PSBES
PSC
PSU
PSBF

I do chuid tríochaidí

Seans go mbeidh níos mó cúraimí clainne agus
teaghlaigh ar dhaoine ina gcuid tríochaidí agus dá réir
sin is mó an seans go mbeidh siad ag iarraidh ioncam
teaghlaigh a mhéadú. Ag an bpointe seo gheobhaidh go
leor daoine morgáiste. De réir mar a thagann méadú ar
leibhéal riosca agus freagrachta an teaghlaigh, níor mhór
árachas leordhóthanach agus cuí a bheith ann. Mura
bhfuil a leithéid déanta acu roimhe sin, is am tráthúil é
cuimhneamh ar spriocanna scoir agus ar phinsin.

Is dócha go mbeidh daoine sna tríochaidí ag machnamh
ar:

> Ioncam a mhéadú

> Morgáiste/cíos a íoc

> Leanúint le coigilteas
pearsanta/ciste éigeandála
a chur le chéile

> Costais oideachais agus coigilteas a gclainne

> Caiteachas teaghlaigh

> Árachas saoil

> Riachtanais árachais sláinte

> Pinsean

> Machnamh ar spriocanna scoir

> Machnamh ar phleanáil eastáit/uacht a dhéanamh

4.12 Má chuir tú tús le plean pinsean i do chuid fichidí , cén buntáiste a bheadh
agatsa seachas daoine a thosaigh ina gcuid tríochaidí?

4.13 I do thuairim, cén chéim ina saol ag a gceannaíonn an chuid is mó de
dhaoine árachas saoil? Cén fáth atá leis sin?

PSBES
PSU
PSBF

I do chuid daichidí

Seans go mbeidh daoine sna daichidí a bhfuil leanaí acu ag caitheamh níos mó airgid toisc
riachtanais oideachais a gcuid leanaí san am i láthair agus don am atá le teacht. Má tá an
t-ioncam ann chuige, ba chóir leas a bhaint as deiseanna infheistíochta más féidir. Éiríonn
árachas sláinte agus pleanáil do phinsin níos tábhachtaí agus duine ag dul in aois.

Féach Caibidil 11

Féach Caibidil 9
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SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Is dócha go mbeidh daoine sna daichidí ag machnamh ar:

> Oideachas don chlann (dara agus tríú leibhéal)

> Infheistíochtaí

> Pleananna scoir a thabhairt cothrom le dáta.

> Árachas saoil

> Machnamh ar phleanáil eastáit/uacht a dhéanamh

4.14 I do thuairim, cén fáth a n-athraíonn daoine a gcuid uachtanna ag
staideanna difriúla dá saol?

PSBES
PSFB

I do chuid caogaidí

Maidir le daoine sna caogaidí, seans go mbeidh a gclann níos sine. Is dócha gur
don tríú leibhéal a bheidh airgead á chaitheamh ar oideachas. B’fhéidir go mbeadh
gá le breis árachais sláinte agus saoil B’fhéidir gur am tráthúil a bheadh ann chun
íocaíochtaí pinsin nár éirigh leat a íoc a íoc.

Is dócha go mbeidh daoine sna caogaidí ag machnamh ar:

> Oideachas don chlann (tríú leibhéal)

> Maoiniú pinsean
> Árachas saoil agus árachas sláinte

> Riachtanais tuismitheoirí atá ag dul in aois a shásamh.

I do chuid seascaidí

Is dócha go mbeidh daoine sna seascaidí ag machnamh ar:

> Pleanáil don am a rachaidh siad ar
scor

> Anmorgáiste a ghlanadh

> A bhfuil san uacht a sheiceáil

> Pleanáil oidhreachta

Ag aois scoir

Maidir le daoine ar scor, beidh siad:

> Ag féachaint ar a gcúinsí maireachtála -
b’fhéidir (teach níos lú a cheannach)

> Ag caitheamh airgid bunaithe ar ioncam scoir

> Agmaireachtáil ar shaibhreas sábháilte

> Ag athrú árachais mar gheall ar bhaol riosca
níos mó

> Agmachnamh ar an gcúram a bheidh uathu
nuair a bheidh siad níos sine

> Ag tabhairt pleananna uachta agus eastáit chun críche.

PSU
PSBES
PSFB4.15 Críochnaigh ceist 4 i Leabhar Saothair na nDaltaí chun do chuid

foinsí airgid agus na míreanna is mó caiteachais i do shaol a
dhéanamh amach. Ba cheart duit a chur san áireamh an fáth ar
cheart duit airgead a choigilt agus a rá cé na fiacha a d'fhéadfadh a
bheith ort ag gach staid de do shaol.
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Caibidil 4 :: Pleanáil Airgeadais don Am atá le teacht

4.16 Déan plé ar na ceisteanna seo.
(a) Maidir le líon na gcásanna drochíde ar dhaoine scothaosta a bhaineann

le hairgead, a mbíonn foireann bainc ag déileáil leo, an mbaineann sé
siar asat? An gceapann tú gur líon mór é seo?

(b) An dtiocfaidh méadú nó laghdú amach anseo ar líon na ndaoine
scothaosta a fhulaingíonn mar seo, dar leat? Cén fáth a gceapann tú é
sin?

(c) Conas a mhothaíonn tú agus an t-alt seo á léamh agat? An bhféadfá
a leithéid a shamhlú i gcás duine scothaosta a bhfuil cion agat air/
uirthi? An bhféadfá a shamhlú go dtarlódh a leithéid duit féin agus tú
scothaosta? Conas a mhothaíonn tú mar gheall air?

(d) Dá gceapfá go raibh mí-úsáid á baint as duine scothaosta ar an gcaoi
seo, an gcuirfeá in iúl do na húdaráis é? Tabhair cúiseanna le do
fhreagra.

(e) Cén fáth ar chalaois a bhí sa rud a rinne mac Shinéad?

Plé

PSODE
PSC
PSL
PSBF

Sa nuacht

Mí-úsáid ó thaobh airgid de as daoine scothaosta: Éilimh ag
baill teaghlaigh ar airgead i measc saincheisteanna - suirbhé
Bhí éilimh ag baill teaghlaigh ar airgead i measc na saincheisteanna a tháinig
chun cinn sa taighde nua a rinneadh ar an mí-úsáid ó thaobh airgid de a
bhaintear as daoine scothaosta de réir suirbhé a rinne Age Action agus Banc
Uladh.

Dhéileáil 45 faoin gcéad de fhreagróirí an tsuirbhé le cásanna inar measadh go
raibh mí-úsáid ó thaobh airgid de á baint as daoine scothaosta.

Cuireadh breis agus 13,000 cás a bhain le drochíde a tugadh do dhaoine
scothaosta faoi bhráid an HSE go dtí deireadh 2013. Is é mí-úsáid ó thaobh
airgid de an dara cineál drochíde nó mí-úsáide is coitianta a bhaintear as daoine
scothaosta, arbh ionann í agus cás amháin as gach cúig chás.

Is é a dúirt Justin Moran, Ceann na Tathanta agus na Cumarsáide le Age Action:
‘Déanann baill teaghlaigh éileamh ar airgead ar na céadta duine scothaosta gach
aon bhliain. Coimeádtar a n-ioncam siar uathu nó tógtar a gcuid sealúchas uathu.

Rud is measa fós is ea gur garghaolta is minice a bhaineann mí-úsáid as na daoine
scothaosta sin.'

I measc na gcás-staidéar a rinneadh bhí cás Shinéad, a bhfuil néaltrú uirthi. Le
linn tréimhse nach raibh a hintinn ag obair mar ba chóir, d'áitigh a mac uirthi
comhchuntas bainc a oscailt.

D'úsáid an mac an cuntas sin chun cárta creidmheasa a fháil ansin agus rinne sé
roinnt ceannachán leis an gcárta agus gearradh an t-airgead ar Shinéad.

Ina dhiaidh sin, thuig Sineád céard a tharla. Le cabhair a hiníne, chuaigh sí chun
cainte leis an mbanc agus thug siad faoi deara gur calaois a bhí ann. Thug siad
aisíocaíocht di.

Foinse: Leagan leasaithe d'alt ón Irish Independent, 15 Meitheamh 2015
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Príomhthéarmaí
PSL
PSC
PSBES
PSU

SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Ba chóir go mbeadh tú in ann na príomhthéarmaí seo a leanas a shainmhíniú, a
litriú, samplaí a thabhairt agus iad a chur i bhfeidhm sa saol dáiríre.

Ceacht: Scríobh abairt agus úsáid na téarmaí seo a leanas. Is féidir níos mó ná
téarma amháin a úsáid i ngach abairt.

eastát

pinsean

timthriall airgeadais phearsanta

uacht
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Torthaí foghlama

Sainmhíniú

Caibidil 5 ::
Buiséid Teaghlaigh

Nuair a bheidh an chaibidil seo críochnaithe agat, beidh ar do chumas na nithe seo a
leanas a dhéanamh:

✔ Cad is buiséad ann a mhíniú agus breac-chuntas a thabhairt ar na buntáistí a bhaineann le
buiséad teaghlaigh a chur le chéile

✔ Buiséad teaghlaigh agus buiséad teaghlaigh athbhreithnithe a chur le chéile

✔ Brí a bhaint as buiséad comhardaithe, easnamh sa bhuiséad agus barrachas buiséid

✔ Na hiarmhairtí airgeadais a ghabhann le heasnamh agus barrachas buiséid a thuiscint.

✔ Bearta a leagan amach chun déileáil le heasnamh sa bhuiséad

Cad chuige buiséad teaghlaigh?
Tá meascán de na pleananna ioncaim agus
caiteachais a chonaiceamar i gcaibidil 2 agus
3 i gceist le buiséad teaghlaigh, agus tugann
sé deis don teaghlach féachaint an bhfuil siad
ag maireachtáil de réir a n-acmhainne le linn
tréimhse ar leith.

Toisc gurmeastacháin a bhíonn i mbuiséid
ar ioncam agus ar chaiteachas na todhchaí,
ní minic go mbeidh siad díreach cosúil leis an
méid a shaothraítear agus a chaitear. Ba chóir
go mbeadh na figiúirí a úsáidtear i mbuiséad
bunaithe ar chuntais ar ioncam agus ar chaiteachas roimhe seo. Is fearr na cuntais seo a choinneáil
i leabhar miondealaithe airgid (féach caibidil 6). Toisc go mbíonn formhór an ioncaim agus
an chaiteachais mar a chéile gach mí, tá sé tábhachtach go mbeadh duine in ann na patrúin a
dhéanamh amach agus iad a úsáid chun pleanáil a dhéanamh don todhchaí.

Buiséad is ea plean airgeadais a leagann amach an t-ioncam agus an
caiteachas don am atá le teacht.
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Sainmhínithe

SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Cén fáth ar chóir buiséad a chur le chéile?
Tá cúpla cúis ar chóir buiséad a chur le chéile. Cuid de na buntáistí is ea:

> Cabhraíonn siad le daoine fanacht glan ar fhiacha. Mar shampla, más €1,800 an t-ioncam a
bhfuiltear ag súil leis don mhí, is é seo an teorainn don méid atáthar in ann a chaitheamh.

> Spreagann buiséadmachnamh a dhéanamh ar chaiteachas. Ní mór machnamh a dhéanamh
ar chineál, ar am agus ar mhéid an chaiteachais.

> Tugann buiséid deis do theaghlaigh a dhéanamh amach cé na
míonna inambeidh go leor billí agus caiteachais acu. Ansin
d'fhéadfaidís na híocaíochtaí a scaradh amach thar chúpla mí nó
airgead a fháil ar iasacht.

> Tugann buiséid deis do dhaoine pleanáil a dhéanamh do chostais mhóra a bheas orthu
(ar nós ócáidí speisialta, laethanta saoire, ócáidí teaghlaigh, carr nua) agus airgead a shábháil
dóibh.

> Nuair a bheidh sé críochnaithe taispeánfaidh an buiséad staid airgid ghlain mhíosúil
mheasta an teaghlaigh (i.e. an difríocht idir an t-ioncam a ndearnadh pleanáil dó agus an
caiteachas a ndearnadh pleanáil dó).

Féach Caibidil 10

Tugann an buiséad deis do theaghlaigh pleanáil a dhéanamh do bharrachais
nó d'easnaimh a bhfuil siad ag súil leo.

Ag déileáil le barrachas

Nuair a fheiceann teaghlach go mbeidh barrachas mór aige, d'fhéadfadh sé
pleanáil a dhéanamh féachaint céard a dhéanfadh siad leis an airgead breise
sin. Mar shampla:

> É a shábháil nó a infheistiú go dtí go
mbeidh sé ag teastáil.

> É a úsáid chun iasacht a aisíoc.

Ag déileáil le heasnamh

Tá cúpla réiteach ann má bhíonn easnamh sa bhuiséad:

> Ioncam amhéadú: Is deacair é seo a dhéanamh, go mór mór i bpoist ghearrthéarmacha.
Samplaí is ea ragobair a dhéanamh nó post páirtaimseartha a fháil.

> Caiteachas a laghdú: Seo réiteach níos tapúla, ach tá sé tábhachtach gur caiteachas
roghnaíoch a ndéanfaí laghdú air ar dtús, seachas laghdú a dhéanamh ar chaiteachas
riachtanach buan agus mírialta. Mar shampla, d'fhéadfadh go mbeadh ar theaghlach
laethanta saoire a chur ar ceal nó níos lú airgid a chaitheamh ar shiamsaíocht nó ar
bhronntanais le go mbeidh siad in ann íoc as morgáiste agus costais reatha an teaghlaigh.

> Leas a bhaint as creidmheas: D'fhéadfadh teaghlaigh iasacht a
bhaint amach le híoc as an easnamh. Is é an bealach is fearr chun é
seo a dhéanamh ná le rótharraingt bhainc.

Buiséad comhardaithe is ea nuair atá an t-ioncam agus an caiteachas
mar a chéile.

Barrachas buiséid is ea nuair atá an t-ioncam níos airde ná an
caiteachas.

Easnamh sa bhuiséad is ea nuair atá an caiteachas níos airde ná an
t-ioncam.

Féach Caibidil 10

Féach Caibidil 9

agus 10

42

EDCO_TFB_SE_CH05 Gaeilge V1.indd 42 18/10/2016 11:50



Ná déan dearmad...

Buiséad comhardaithe: Ioncam = Caiteachas

Barrachas buiséid: Ioncam > Caiteachas

Easnamh sa bhuiséad: Ioncam < Caiteachas

Caibidil 5 :: Buiséad Teaghlaigh

Tá na réitigh seo feiliúnach do gach cineál easnaimh bhuiséid, agus úsáideann daoine aonair,
teaghlaigh, gnólachtaí agus fiú an rialtas iad nuair a bhíonn an caiteachas pleanáilte níos airde ná
an t-ioncam pleanáilte. An chuid is mó den am, is meascán de réitigh a úsáidtear, agus ní ceann
amháin leis féin.

5.1 Nuair a tharlaíonn easnamh sa bhuiséad, conas is féidir leo seo a leanas
(a) ioncam a mhéadú, (b) caiteachas a laghdú?

(i) Teaghlach (ii) Gnó (iii) Rialtas

Nuair atá d'ioncam agus do chaiteachas
déanta amach agat, caithfidh tú an
difríocht a ríomh le feiceáil an barrachas
nó easnamh atá le feiceáil ag deireadh
na míosa. Seo an bealach a rachaidh tú
ina cheann:

Sampla:

Eanáir € Feabhra € Márta €

Ioncam 1,600 2,000 1,400

Caiteachas 950 2,100 2,150

Glanairgead tirim = 650 = (100) = (750)

Airgead tirim tosaigh 3,200 3,850 3,750

Airgead tirim deiridh = 3,850 = 3,750 = 3,000

PSBES

Is féidir suimeanna diúltacha a thaispeáint ar bhealaí difriúla.
Ciallaíonn siad seo uile go bhfuil easnamh €159 ann (is féidir an comhartha € a úsáid
más gá):

−159 159 −159 (159)

Faoi mar a fheiceann tú, ceann de na bealaí lena thaispeáint is ea le dúch dearg. Is
uaidh sin a fhaighimid an téarma sa dearg, a chiallaíonn rótharraingthe ag an mbanc
(i.e. easnamh a bheith sa gcuntas bainc), nó fiacha a bheith ag soláthróir ort.

Féach Caibidil 10

An raibh a fhios agat?

1 Ioncam lúide Caiteachas = Glanairgead tirim

2 Móide Airgead tirim tosaigh

3 Cothrom le Airgead tirim deiridh

4 Airgead tirim deiridh ó mhí amháin is ea
airgead tirim tosaigh na míosa ina dhiaidh
sin.
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SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Buiséad teaghlaigh a chur le
chéile
Breathnóimid arís ar mhuintir Wilson, a
ndearnamar staidéar ar a n-ioncam agus a
gcaiteachas i gcaibidil 2 agus 3. Tá buiséad
teaghlaigh á chur le chéile acu do na chéad trí
mhí sa bhliain. Déanann siad é seo trína n-ioncam
pleanáilte (caibidil 2, leathanach 17) agus a
gcaiteachas pleanáilte (caibidil 3, leathanach 25) a
chur le chéile agus an t-airgead tirim tosaigh agus
an t-airgead tirim deiridh a ríomh.

BUISÉADTEAGHLAIGHWILSON

EANÁIR FEABHRA MÁRTA IOMLÁN

IONCAM PLEANÁILTE € € € €

James Wilson – Tuarastal 1,700 1,700 1,700 5,100

Louise Wilson – Tuarastal 1,900 1,900 1,900 5,700

Sochar linbh 420 420 420 1,260

IONCAM IOMLÁN 4,020 4,020 4,020 12,060

CAITEACHAS PLEANÁILTE

Seasta:
Morgáiste 1,100 1,100 1,100 3,300

Árachas tí 640 640

Mótarcháin 190 190

Árachas gluaisteáin 65 65 65 195

Fo-iomlán 1,355 1,805 1,165 4,325

Neamhrialta:
Costais teaghlaigh 870 870 870 2,610

Solas agus teas 280 240 520

Guthán 60 110 60 230

Costais choinneála cairr 140 140 140 420

Fo-iomlán 1,350 1,120 1,310 3,780

Roghnaíoch:
Siamsaíocht 160 160 160 480

Bronntanais 60 145 205

Laethanta saoire 1,500 1,500

Fo-iomlán 220 160 1,805 2,185

CAITEACHAS IOMLÁN 2,925 3,085 4,280 10,290
Glanairgead tirim 1,095 935 (260) 1,770

Airgead tirim tosaigh 150 1,245 2,180 150

Airgead tirim deiridh 1,245 2,180 1,920 1,920

44

EDCO_TFB_SE_CH05 Gaeilge V1.indd 44 18/10/2016 11:50



Caibidil 5 :: Buiséad Teaghlaigh

Anailís a dhéanamh ar bhuiséad
Ní haon mhaith buiséad teaghlaigh a réiteach mura ndéanfaidh
tú anailís air. Ciallaíonn sé seo na príomh-nósanna agus na
patrúin sa bhuiséad a thuiscint. Nuair atá an anailís déanta
agat, b'fhéidir go mbeadh ort dul siar ar na patrúin chaiteachais,
nó fiú ar an mbuiséad ina iomláine. Beidh ort déileáil le haon
bharrachas nó aon easnamh chomhmaith.

Anailís ar bhuiséad teaghlaigh mhuintir Wilson

> Tá súil ag muintir Wilson go mbeidh glanbharrachas airgid
thirim acu i mí Eanáir agus i mí Feabhra, ach go mbeidh
easnamh beag sa bhuiséad i mí an Mhárta.

> Is é an chúis a bheidh leis an easnamh ná an €1,500 a
chaithfidh siad ar laethanta saoire i mí an Mhárta.

> Beidh siad in ann an róchaitheamh a chlúdach i mí an Mhárta
toisc go mbeidh airgead fágtha ó na míonna roimhe
sin. Feictear ón mbuiséad gur chóir go mbeadh
€2,180 acu ag tús mhí an Mhárta, agus bheadh
a ndóthain anseo leis an easnamh de (€260) a
chlúdach. Ciallaíonn sé seo go mbeidh barrachas de
€1,920 acu ag deireadh na dtrí mhí.

> Is é an t-ioncam iomlán do na trí mhí €12,045, agus
is é an caiteachas pleanáilte iomlán €10,290. Ar an
iomlán, is dea-bhuiséad é seo, agus cinnteoidh sé go
mbeidh a ndóthain airgid ag muintir Wilson.

5.2 (a) Conas a d'éirigh le muintir Wilson na figiúirí a ríomh? Scríobh amach
an ríomh chun na hiomláin seo a leanas a fháil.

(i) Glanphá €1,095 in Eanáir.

(ii) Airgead tirim deiridh de €1,235 in Eanáir.

(b) Conas an bheidh a fhios acu céard é an t-airgead tirim tosaigh do
mhí Feabhra?

(c) Cé as ar tháinig an t-airgead tirim tosaigh de €150 in Eanáir?

(d) Cén fáth an bhfuil an t-airgead tirim tosaigh de €150 in Eanáir scríofa
i gcolún an iomláin chomhmaith?

(e) Cén fáth a bhfuil an t-airgead tirim deiridh mar a chéile i mí an
Mhárta agus sa tréimhse Eanáir-Márta?

PSU
PSBES

Ioncam

Sochar linbh

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

€

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

Caiteachas

Tuarastal Louise

Tuarastal James

Glanairgead
tirim

Roghnaíoch
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Fíor 5.1 Miondealú ar ioncam agus ar chaiteachas
mhuintir Wilson ó Eanáir-Márta
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PSU
PSBES5.5 Úsáid an imlíne buiséid do mhuintir Wilson atá i Leabhar Saothair na

nDaltaí chun an buiséad athbhreithnithe a dhéanamh amach, agus
úsáid figiúirí ón mbuiséad ar leathnach 45 den leabhar seo. Cinntigh go
ndéanfaidh tú an ríomh uile atá riachtanach.

(a) Tháinig méadú €600 sa mhí ar ioncam James ó mhí Feabhra.

(b) Oibríonn Louise go páirtaimseartha anois agus is ioncam de €800 a
bheidh aici ó mhí Eanáir.

(c) Tá an teaghlach ag súil le hús €120 ar choigilteas a fháil i mí an
Mhárta.

(d) Beidh Louise ag úsáid iompar poiblí chun dul chun na hoibre.. Tá sí
ag súil lena carr a dhíol agus €3,200 a fháil uirthi i mí Feabhra.

(e) Athraíonn siad a morgáiste le nach mbeidh siad ach ag íoc a leath
gach mí ar feadh tamaill.

(f) Beidh mótarcháin 50% níos saoire.

Is féidir caiteachas neamhrialta mhuintir Wilson a thaispeáint ar bharrachairt.

Eanáir Feabhra Márta Iomlán

Caiteachas
neamhrialta

1,350 1,120 1,310 3,780

Taispeánann barrachairt caiteachas iomlán tí thar thréimhse.

Buiséad athbhreithnithe
Tar éis do mhuintir Wilson an buiséad a dhéanamh amach don tréimhse ó Eanáir-Márta,
d'athraigh obair Louise Wilson go huaireanta páirtaimseartha. Le dul i ngleic leis seo, d'oibrigh
James ní ba mhó uaireanta agus thuill sé níos mó airgid. Rinne muintir Wilson cinneadh
athbhreithniú a dhéanamh ar an mbuiséad agus na hathruithe seo san áireamh acu.

5.3 Déan amach cén céatadán de chaiteachas mhuintir Wilson atá:

(a) Seasta

(b) Neamhrialta

(c) Roghnaíoch.

PSU
PSBES

5.4 Cruthaigh barrachairt a
thaispeánann caiteachas seasta
mhuintir Wilson ó Eanáir-Márta.

PSU

Fíor 5.2 Barrachairt de chaiteachas
neamhrialta mhuintir Wilson ó Eanáir-Márta
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Obair i ngrúpaí

Plé

Caibidil 5 :: Buiséad Teaghlaigh

(g) Beidh árachas gluaisteáin níos
saoire toisc go mbeidh Louise
ag díol a cairr. Íocfaidh James
árachas bliantúil an chairr de
€420 i mí Feabhra.

(h) Tiocfaidh méadú ar chostais tí,
agus beidh siad €950 sa mhí.

(i) Beidh costais choinneála cairr
laghdaithe go €100 sa mhí ó
mhí Eanáir.

(j) Caithfidh Louise €80 sa mhí ar
iompar poiblí.

(k) Tiocfaidh méadú ar chostais siamsaíochta, agus beidh siad €220 sa mhí.

(l) Déanann siad an cinneadh an méid a chaithfidh siad ar na laethanta
saoire a mhéadú go €4,000 i mí an Mhárta.

(m)Déanann siad an cinneadh an teach a réiteach i mí Feabhra, rud a
chosnaíonn €1,800.

Ní thagann aon athrú ar an gcuid eile den ioncam agus den chaiteachas.

Anailís ar bhuiséad teaghlaigh athbhreithnithe mhuintir Wilson

5.6 Déan plé ar bhuiséad athbhreithnithe mhuintir Wilson, agus bain
úsáid as an téacs thíos mar nod. Roghnaigh an focal nó an frása
ceart ó na roghanna thíos.

Tá an buiséad athbhreithnithe beagán níos (a) airde / ísle ná an chéad
cheann. Is é is cúis leis sin an t-ioncam a fuair siad nuair a dhíol siad an
carr. Beidh orthu leasuithe a dhéanamh ar a bplean caiteachais amach
anseo, agus é a chur (b) suas / síos chun an leibhéal ioncaim rialta
(c) níos airde / níos ísle a ghlacadh san áireamh.

Níl aon athrú ar chaiteachas seasta ná ar chaiteachas neamhrialta, ach
tá (d) laghdú / méadú ar mhótarcháin agus ar chostais choinneála cairr
toisc gur díoladh an carr eile.

Tá (e)méadú / laghdú beag ar chostais
teaghlaigh.

Tá rogha neamhghnách déanta acu an
caiteachas roghnaíoch atá pleanáilte
acu a mhéadú in ainneoin (f)méadú
/ laghdú san ioncam teaghlaigh.
Ciallaíonn sé seo go mbeidh (g)
barrachas/easnamh sa ghlanairgead
tirim i mí an Mhárta.

PSL
PSBES
PSU
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Príomhthéarmaí
PSL
PSC
PSBES
PSU

SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Feictear ón mbuiséad athbhreithnithe (h) go mbeidh/nach mbeidh a
ndóthain airgid ag muintir Wilson do na trí mhí. Is é an t-ioncam iomlán
do na trí mhí (i) €13,280 / €14,360, agus is é an caiteachas pleanáilte
iomlán (j) €13,280 / €14,360.

Ba chóir go mbeadh siad ag súil le (k) barrachas/easnamh i mí an Mhárta
agus (l) barrachas/easnamh de €930 san airgead tirim deiridh ag
deireadh na dtrí mhí.

5.7 I gcaibidil 2 agus 3 thosaigh tú ag coinneáil súil ar d'ioncam agus do
chaiteachas féin ar scarbhileog nó i gcóipleabhar. Téigh ar ais chuige
seo anois agus cruthaigh buiséad cosúil leis na cinn atá anseo, ach baint
a bheith aige le do chuid cúinsí pearsanta féin. Ní bheidh go leor de na
ceannteidil a bhíonn i mbuiséad teaghlaigh ann, ach is tús iontach a
bheidh ann chun smacht a choinneáil ar do chuid airgid.

PSU
PSBES

Plé
5.8 Deir do chara leat: ‘Tá an ríomhaire láimhe nua ag gach duine, ach deir

m'athair go bhfuil mo cheannsa ar deil agus nach bhfuil an t-airgead
againn le ceann nua a cheannach. Deir mo mháthair go gceannóidh sí
ceann nua dom, ach go mbeidh uirthi airgead a fháil ar iasacht ón gcomhar
creidmheasa. Tá mé ag iarraidh an ríomhaire láimhe a fháil, ach níl a fhios
agam céard ba chóir dom a dhéanamh.' Cén chomhairle a chuirfeá ar do
chara?

5.9 Is féidir le rudaí dul ó smacht má chaitheann tú níos mó airgid ná mar a shaothraíonn
tú, agus d'fhéadfá a bheith ag obair chun ús ar iasachtaí a íoc. Bíonn go leor struis agus
cruatain ann do theaghlaigh nuair a bhíonn siad i bhfiacha.

Nuair a bhíonn daoine i bhfiacha, bíonn orthu an méid airgid a chaitheann siad ar
bhronntanais, ar dhul amach, nó ar laethanta saoire a laghdú agus bíonn orthu sean-earraí
a choinneáil fiú dá mb'fhearr leo cinn nua a cheannach.

Céard a d'feádfadh tusa/do theaghlach a ghearradh siar dá mbeadh sibh i bhfiacha troma?

Cé na céimeanna a d'fhéadfá a thógáil le nach rachaidh tú i bhfiacha?

PSODE
PSBES

Ba chóir go mbeadh tú in ann na príomhthéarmaí seo a leanas a shainmhíniú, a
litriú, samplaí a thabhairt agus iad a chur i bhfeidhm sa saol dáiríre.

Ceacht: Scríobh abairt agus úsáid na téarmaí seo a leanas. Is féidir níos mó ná
téarma amháin a úsáid i ngach abairt.

buiséad comhardaithe

buiséad

easnamh sa bhuiséad

barrachas buiséid

airgead tirim deiridh

glanairgead tirim

airgead tirim tosaigh
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Torthaí foghlama

PSBES

Caibidil 6 ::
Ioncam agus Caiteachas a
Thaifeadadh

Nuair a bheidh an chaibidil seo críochnaithe agat, beidh ar do chumas na
nithe seo a leanas a dhéanamh:

✔ An fáth a gcoinníonn teaghlaigh agus gnólachtaí cuntais airgeadais a
mhíniú

✔ Na rialacha a bhaineann le hiontrálacha a scríobh i leabhair airgid a mhíniú
✔ Leabhar miondealaithe airgid a líonadh isteach
✔ Leabhar miondealaithe airgid a chothromú agus na suimeanna cuí airgid a

chur le chéile
✔ An difríocht atá idir iarmhéideanna tosaigh agus deiridh i leabhar

miondealaithe airgid a mhíniú
✔ Leabhar miondealaithe airgid a léamh agus a mheas
✔ Cúis a thabhairt le rótharraingtí bainc a bheith ag tús agus ag deireadh

leabhar miondealaithe airgid.

Cad is fiú cuntais ioncaim agus chaiteachais a
choinneáil?
Baineann gach duine tairbhe as cuntais chruinne airgid, is é sin an
t-airgead ar fad a fhaigheann agus an t-airgead ar fad a chaitheann
siad. Ní hamháin go gcabhraíonn sé le súil a choinneáil ar ioncam agus
ar chaiteachas iarbhír ach cabhraíonn sé le pleanáil airgeadais agus le
buiséadú chomhmaith.

Do ghnólachtaí, is cuid thábhachtach de shraith níos mó cuntas iad
a leithéid de chuntais, ar féidir a n-úsáid le súil a choinneáil ar ghníomhaíocht an
ghnólachta agus lena bhrabúsaí agus atá sé a ríomh. Ós rud é go n-íocann gnólachtaí
cáin ar an mbrabús a dhéanann siad, ceanglas dlíthiúil atá ann go gcoinneodh gach
aon ghnólacht cuntais chruinne airgeadais. Cé nach riachtanach an rud é, go dlíthiúil,
go gcoinneodh teaghlaigh a leithéid de chuntais, is féidir leis an nós seo a bheith
an-úsáideach agus is cinnte go gcabhraíonn sé le sealbhóirí tí a bheith stuama faoi
chúrsaí airgid.

An leabhar miondealaithe airgid
Baintear úsáid as an leabhar miondealaithe airgid le cuntas a choinneáil ar an airgead
ar fad a fhaightear agus a chaitear.

6.1 Cén chaoi a bhfuil an leabhar miondealaithe airgid difriúil leis an mbuiséad?

Féach Caibidil 5

Féach Caibidil 28
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Féach Caibidil 28

Tugtar leabharmiondealaithe airgid air toisc go
n-áirítear gach aon mhír ioncaim agus caiteachais faoi
cheannteidil oiriúnacha leis. Tugann sé seo deis don
teaghlach nó don ghnólacht féachaint go mion ar an
áit as a dtagann a gcuid airgid agus ar a gcaitear é. Tá sé
seo an-úsáideach le patrúin chaiteachais a aithint agus
le rudaí a gcaitear an iomarca airgid orthu a thabhairt
chun solais, ach go háirithe.

Na rialacha
Cabhraíonn rialacha cuntasaíochta le gach duine a bhaineann úsáid as cuntais, cabhraíonn siad leo
na cuntais a thuiscint. Cuireann siad struchtúr ar fáil ionas gur féidir a chinntiú go ndéantar gach rud
a thaifeadadh i gceart.

Déantar an leabhar miondealaithe airgid a roinnt ina dhá thaobh, taobh amháin a bhaineann le
dochar agus taobh eile a bhaineann le sochar.

Is ionann dochar agus airgead a fhaightear (ioncam/fáltais) agus is ionann sochar agus airgead a
chaitear (caiteachas/íocaíochtaí).

Seo thíos cuntas a bhfuil dhá thaobh ag baint leis (ar a
dtugtar T-chuntas), a léiríonn na rialacha bunúsacha a
bhaineann le gach aon iontráil a scríobhtar i leabhar airgid.
Baintear úsáid as an leabhar airgid le cuntas a choinneáil ar
an airgead ar fad a fhaightear agus a chaitear.

Baineann an riail bhunúsach seo le gach aon idirbheart
airgid agus bainc a dhéantar. Foghlaim gomaith í. Tarlaíonn
idirbheart pé uair a fhaightear nó a chaitear airgead agus
ní mór iontráil nua a dhéanamh sa leabhar miondealaithe
airgid bunaithe ar gach aon idirbheart.

An chuma a bhíonn ar an leabhar miondealaithe airgid
Cuireann an leabhar miondealaithe airgid le coincheap an T-chuntais agus baintear úsáid as colúin
le gur féidir eolas cruinn maidir le gach idirbheart a thaifeadadh ann.

Seo leagan amach níos cuimsithí ar leabhar miondealaithe airgid. D'fhéadfaí seo a dhéanamh ar
pháipéar, ar scarbhileog nó le ríomhchlár sainfheidhmeach. Is féidir leat an leabhar 'Business Studies
Record Book 1' a úsáid le leabhar miondealaithe airgid a ullmhú.

LEABHARMIONDEALAITHE AIRGID
TAOBH ANDOCHAIR TAOBH AN tSOCHAIR

Dáta Mionsonraí Fóilió
Airgead
tirim Banc Pá Sochar linbh Dáta Mionsonraí Fóilió

Uimhir
seice

Airgead
tirim Banc

Earraí
grósaeireachta

Solas
& teas Taisteal

20XX € € € € 20XX € € € € €

Na colúin a bhaineann leis an leabhar miondealaithe airgid

Dáta: An dáta – an lá, an mhí agus an bhliain – i gcás gach idirbhirt.

Mionsonraí: Luaitear na gnólachtaí nó an duine óna bhfuarthas nó
lenar íocadh an t-airgead anseo.

Fóilió (F): Seo colún tagartha. Bainfimid úsáid as agus leabharchoimeád
iontrála dúbáilte faoi chaibidil i gcaibidil 28.

Leabhar Airgid

DOCHAR:
Airgead a
fuarthas/
airgead
isteach

SOCHAR:
Airgead a
caitheadh/
airgead
amach
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Caibidil 6 :: Ioncam agus Caiteachas a Thaifeadadh

AirgeadTirim: Anméid airgid (nótaí agus boinn airgid) a fhaightear agus a chaitear.

Banc: Coinníonn an colún seo cuntas ar na suimeanna airgid ar fad a fuarthas nó a
íocadh trí chuntas bainc.

Uimhir Seice: Úsáidtear seo le cuntas a choinneáil ar an uimhir seice atá ag gach aon
íocaíocht seice a dhéanann an teaghlach.

Colúinmhiondealaithe: Úsáidtear na colúin seo le cuntas a choinneáil ar an
áit ar leith as ar tháinig an t-ioncam, e.g. pá, agus ar ar caitheadh é, e.g. earraí
grósaeireachta, bille leictreachais. Athróidh ainmneacha na gcolún seo ag brath ar na
rudaí a bhfuil an tábhacht is mó ag baint leo i gcás an teaghlaigh nó an ghnólachta.

Sampla 1: Idirbhearta Airgid

Glacfaimid leis, don chéad sampla, gur airgead tirim atá i gceist leis na hidirbhearta ar
fad.

Airgead tirim amháin

Ar 1 Márta 2016, bhí airgead ar láimh €280 ag muintir
Mhic Eoin. Seo an t-airgead a bhí fágtha acu ó mhíonna eile
agus is ionann é agus an t-iarmhéid tosaigh ina leabhar
airgid.

Tugtar 'Iarmhéid tugtha anuas' ar iarmhéideanna tosaigh
sa chuntas. Ós rud é gur leis an teaghlach an t-airgead seo
cheana féin, glactar leis gur ioncam é ('airgead isteach')
agus beidh sé ar thaobh an dochair den leabhar airgid.

Seo a leanas liosta den airgead ar fad a fuair nó a chaith
muintir Mhic Eoin le linn na chéad seachtaine i Mí an
Mhárta 2016.

1 Márta: Airgead ar láimh €280

2 Márta: Sochar linbh €270

2 Márta: Siopadóireacht bhia €158

4 Márta: Peitreal do charr an
teaghlaigh €40

4 Márta: Costais scoile a íoc €30

5 Márta: Pá faighte €800

5 Márta: Cíos a íoc €320

6 Márta: Éadaí ceannaithe €75

7 Márta: Ticéid phictiúrlainne

ceannaithe €27

PSBES
6.2 Tá cóip den liosta iontrálacha seo i Leabhar Saothair na nDaltaí.

Léirigh ar an liosta sin, cé na hiontrálacha ar dochar (airgead isteach)
iad agus ar sochar (airgead amach) iad.

6.3 Cén taobh den leabhar airgid a mbeidh an t-iarmhéid tosaigh ann sa chás
seo?

OBH AN tSOCHAIR

eal
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Sainmhíniú

SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Léiríonn Fíor 6.1 conas a dhéanfaí taifead ar na hidirbhearta thuas sa leabhar airgid.

LEABHARMIONDEALAITHE AIRGID
Dochar Sochar

Dáta Mionsonraí Fóilió Airgead
Tirim

Pá Sochar
linbh

Eile Dáta Mionsonraí Fóilió Airgead
Tirim

Earraí
grósaeireachta

Taisteal Cíos Eile

2016 € € € € 2016 € € € € €

01/03 Iarmhéid Tugtha
anuas

280 02/03 Earraí
grósaeireachta

158 158

02/03 Sochar
linbh

270 270 04/03 Peitreal 40 40

05/03 Pá 800 800 04/03 Costais scoile 30 30

05/03 Cíos 320 320

06/03 Éadaí 75 75

07/03 Pictiúrlann 27 27

Fíor 6.1 Ioncam agus caiteachas mhuintir Mhic Eoin

Tabhair faoi deara go bhfuil an t-iarmhéid tosaigh ar thaobh an dochair toisc go raibh
airgead ar láimh ag muintir Mhic Eoin.

Tá gach aon cheann de na hidirbhearta eile sna colúin airgid, ar thaobh an dochair
nó an tsochair, agus tá siad ar fad sa cholún cuí anailíse chomhmaith. Mar shampla,
ar 2 Márta is ionann an iontráil do €158 ar thaobh an tsochair agus a rá gur chaith an
teaghlach €158 in airgead tirim. Léiríonn an iontráil sa cholún anailíse gur úsáideadh
an t-airgead seo le hearraí grósaeireachta a cheannach.

Tá colún eile ag muintir Mhic Eoin a bhfuil 'Eile' air. Seachas na ticéid phictiúrlainne a
chur san áireamh sa cholún seo, d'fhéadfaidís colún a bheith acu agus 'Siamsaíocht'
air. D'fhéadfaidís colún eile a bheith acu a mbeadh 'Costais scoile' air. Ná dearmad go
gcuirtear an leabhar miondealaithe airgid in oiriúint do na daoine atá á úsáid.

Cuntais a chomhardú agus a chur le chéile
Ceann de na buntáistí a bhaineann le cuntais airgid a ullmhú is ea go dtugann sé
deis dúinn a oibriú amach cé mhéad airgid a bhíonn againn ag deireadh gach lae,
seachtaine, míosa, etc.

Nuair a dhéanaimid ár gcuntas airgid a chomhardú, ní bhíonn ann i ndáiríre ach a
oibriú amach cén difríocht atá idir an méid airgid a fuaireamar agus an méid airgid a
chaitheamar.
Tugtar iarmhéid deiridh an chuntais air seo. Cuirtear 'Iarmhéid tugtha síos' ar
iarmhéideanna deiridh.

Léiríonn sé seo dúinn freisin cé mhéad airgid a bheidh againn ag tús na chéad
tréimhse cuntasaíochta eile (seachtain, mí, etc). Mar sin, bíonn an t-iarmhéid tugtha
síos a bhaineann le tréimhse amháin, bíonn sé mar iarmhéid tugtha anuas (i.e. an
t-iarmhéid tosaigh) don chéad tréimhse chuntasaíochta eile. Má smaoiníonn tú siar
ar an obair a rinne tú ar bhuiséid teaghlaigh, feicfidh tú go bhfuil sé seo an-chosúil
leis an gcaoi a mbíonn airgead deiridh de chuid mí amháin ina airgead tosaigh don
chéad mhí eile.

Is ionann an t-iarmhéid agus an difríocht atá idir na suimeanna airgid
ar thaobh an dochair agus ar thaobh an tsochair de chuntas.
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Caibidil 6 :: Ioncam agus Caiteachas a Thaifeadadh

Nuair a dhéanaimid cuntas a chomhardú, bíonn sé cosúil leis an gcaoi a ndéanaimid meá a
chothromú. Ionas gur féidir leis an meá (nó leis an gcuntas) a bheith cothrom, caithfidh an dá
thaobh a bheith cothrom. Mar shampla, má chuireann tú meáchan 10 kg ar thaobh amháin den
mheá agus meáchan 7 kg ar an taobh eile de, ní mór meáchan 3 kg a chur leis an taobh is éadroime
leis an meá a dhéanamh cothrom. Déanann tú cuntas a chomhardú ar an gcaoi chéanna.

Má fhaigheann tú €100 in airgead tirim agus má chaitheann tú €80 de i rith na chéad seachtaine
eile, bheadh €20 fágtha agat ag deireadh na seachtaine. Is ionann an €20 seo agus an t-iarmhéid
deiridh atá agat ag deireadh na seachtaine. Is ionann é freisin agus an t-iarmhéid tosaigh a bheidh
agat ag tús na chéad seachtaine eile. Is féidir linn é seo a léiriú ar T-chuntas mar seo:

Dochar LEABHAR AIRGID Sochar

Dáta Mionsonraí Fóilió
Airgead
Tirim

Dáta Mionsonraí Fóilió
Airgead
Tirim

2016 € 2016 €

03/03
Airgead tirim
faighte

100 08/03 Caiteachas 80

09/03 Iarmhéid
Tugtha
síos

20

100 100

10/03 Iarmhéid
Tugtha
anuas

20

Féach ar ioncam agus ar chaiteachas mhuintir Mhic Eoin i bhFíor 6.1. Fuair siad
€1,350 (taobh an dochair) agus ba é an caiteachas iomlán a bhí acu (taobh an chreidmheasa) €650.
De réir na bhfigiúirí seo, déanaimid amach gurb é an t-iarmhéid €700 agus cuirimid ar an taobh
níos lú é, ansin déanaimid an dá thaobh a chur le chéile agus an t-iarmhéid a thabhairt anuas.
Taispeántar é seo i bhFíor 6.2.

LEABHARMIONDEALAITHE AIRGID
Dochar Sochar

Dáta Mionsonraí Fóilió
Airgead
Tirim

Pá
Sochar
linbh

Eile Dáta Mionsonraí Fóilió
Airgead
Tirim

Earraí
grósaeireachta

Taisteal Cíos Eile

2016 € € € € 2016 € € € € €

01/03 Iarmhéid
Tugtha
anuas

280 02/03
Earraí
grósaeireachta

158 158

02/03 Sochar linbh 270 270 04/03 Peitreal 40 40

05/03 Pá 800 800 04/03 Costais scoile 30 30

05/03 Cíos 320 320

06/03 Éadaí 75 75

07/03 Pictiúrlann 27 27

07/03 Iarmhéid
Tugtha
síos

700

1,350 800 270 1,350 158 40 320 132

08/03 Iarmhéid
Tugtha
anuas

700

Fíor 6.2 Cuntas mhuintir Mhic Eoin agus é cothromaithe

Féach Caibidil
6, Q 1. i Leabhar
Saothair na nDaltaí
mar a bhfaightear
ceisteanna
cleachtaidh
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SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Is mar seo a leanas atá na céimeanna a bhaineann leis an gcuntas airgid thirim a
chomhardú agus a chur le chéile:

1 Déan na suimeanna ar an dá thaobh a chur le chéile agus déan amach cé acu ag a bhfuil
an t-iomlán is mó. Breac síos an méid sin i mboscaí na n-iomlán ar an dá thaobh. Cuir líne
dhúbailte faoin méid iomlán sa dá chás. Sa sampla atá in úsáid againn, is é anméid iomlán
ar thaobh an dochair, €1,350, anméid is mó agus bíonn sémar iomlán ar an dá thaobh den
chuntas airgid thirim sa leabharmiondealaithe airgid dá bharr.

2 Déan amach cé mhéad is gá a chur leis an taobh is lú díobh chun go mbeidh sé ar chomh-
mhéid leis an iomlán. Sa sampla a d'úsáideamar, níl sna hiontrácha ar thaobh an tsochair
agus iad curtha le chéile ach €650. Ciallaíonn sé seo gur gá dúinn €700 a chur leis an taobh seo
le gombeadh sé ar cóimhéid leis an iomlán, ar €1,350 é.

3 Léirigh an t-iarmhéid tugtha síos ar an taobh níos lú. Sa sampla a d'úsáideamar, tá an
t-iarmhéid tugtha síos, is é sin €700, ar thaobh an tsochair. Tabhair faoi deara go bhfuil sé le
feiceáil os cionn bhosca an iomláin.

4 Tabhair anonn an t-iarmhéid seo go dtí an taobh eile den chuntas. Tá sé le feiceáil mar
iarmhéid tugtha anuas ar an taobh thall. Is ionann é seo agus an méid airgid a bheidh ar
fáil ag tús na chéad tréimhse cuntasaíochta eile. Sa sampla a d'úsáideamar, tá an t-iarmhéid
tugtha síos, is é sin €700, ar thaobh an tsochair. Tabhair faoi deara go bhfuil sé le feiceáil faoi
bhosca an iomláin.

Sa leabhar miondealaithe airgid, ní gá ach na colúin airgid thirim agus na colúin bhainc
a chomhardú sula gcuirtear le chéile iad. Déantar na colúin anailíse a shuimiú díreach ar
mhaithe leis an méid airgid a fuarthas nó a caitheadh faoi na teidil ar fad a léiriú.

Sampla 2: Idirbhearta airgid thirim agus bainc
Sa dara sampla, féachfaimid ar leabhar miondealaithe airgid a bhfuil
idirbhearta airgid thirim agus bainc araon i gceist leis.

Baineann íocaíochtaí seice, dochair dhíreacha, buanorduithe, íocaíochtaí
le cárta dochair agus aistarraingtí ó mheaisín bainc (ATM), baineann siad
ar fad le hairgead a bhaint de chuntas reatha. Is ionann airgead a chur i dtaisce agus airgead a
íoc isteach i gcuntas. Féachfaimid níos mine ar idirbhearta i gcás cuntas reatha i gcaibidil 8.

Idirbhearta airgid thirim agus bainc

Rinne na Breathnaigh na hidirbhearta seo a leanas an tseachtain dar
tús 1 Feabhra 2016:

1 Feabhra Airgead ar láimh €120

1 Feabhra Airgead sa bhanc €370

2 Feabhra Pá curtha i dtaisce €1,300

2 Feabhra Morgáiste íoctha le dochar díreach €900

3 Feabhra Earraí grósaeireachta ceannaithe, idirbheart leis an gcárta dochair €180

3 Feabhra Peitreal ceannaithe le hairgead tirim €40

4 Feabhra Airgead tirim buaite sa chrannchur €25

5 Feabhra Sochar linbh curtha i dtaisce €270

6 Feabhra Bille fóin póca íoctha le dochar díreach €45

7 Feabhra Táillí scoile íoctha (seic uimhir 103) €60

Féach Caibidil 8
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Caibidil 6 :: Ioncam agus Caiteachas a Thaifeadadh

Léiríonn Fíor 6.3 conas a dhéanfaí taifeadadh ar na hidirbhearta thuas sa leabhar
airgid.

LEABHARMIONDEALAITHE AIRGID
Dochar Sochar

Dáta Mionsonraí Fóilió Airgead
Tirim

Banc Pá Sochar
linbh

Eile Dáta Mionsonraí Fóilió Uimhir
seice

Airgead
tirim

Banc Earraí
grósaeireachta

Teaghlach Taisteal Eile

2016 € € € € € 2016 € € € € € €

01/02 Iarmhéid Tugtha
anuas

120 370 02/02 Morgáiste 900 900

02/02 Pá 1,300 1,300 03/02 Earraí
grósaeireachta

180 180

04/02 Bua sa
chrannchur

25 25 03/02 Peitreal 40 40

05/02 Sochar
linbh

270 270 06/02 Teileafón Póca 45 45

07/02 Costais scoile 103 60 60

07/02 Iarmhéid Tugtha
síos

105 755

145 1,940 1,300 270 25 145 1,940 180 900 40 105

08/02 Iarmhéid Tugtha
anuas

105 755

Fíor 6.3 Leabhar miondealaithe airgid mhuintir Bhreathnach
Tabhair faoi deara go ndearnadh na cuntais airgid thirim agus na cuntais bhainc a
chomhardú agus a chur le chéile ar leithligh. Is ionann seo agus a rá go ndéantar
an colún airgid ar thaobh an dochair a chomhardú i gcoinne an cholúin airgid ar
thaobh an tsochair, díreach mar a bhí i bhFíor 6.2. Déantar an próiseas seo arís i gcás
na gcolún bainc agus ní dhéanaimid na suimeanna airgid thirim agus na suimeanna
bainc a chur le chéile. Tugann sé seo le fios go mbeidh €105 in airgead tirim acu agus
€755 sa bhanc acu ag tús na seachtaine seo chugainn.

6.5 Cén fáth a ndéanaimid na cuntais airgid thirim agus na cuntais bhainc
a chomhardú ar leithligh, dar leat?

Na buntáistí a bhaineann le leabhar miondealathe airgid
a choimeád
Le féachaint siar ar a bhfuil foghlamtha agat sa chaibidil seo, seo thíos na buntáistí
a bhaineann le leabhar miondealaithe airgid a choimeád, i gcás daoine aonair,
teaghlach nó gnólachtaí:

> Bíonn cuntas agat de d'ioncam agus de do chaiteachas ar fad.

> Is féidir an cuntas seo a chur i gcomparáid le do bhuiséad (a) le cinntiú go bhfuil
leat ó thaobh cúrsaí airgid de, agus (b) le go bhfeicfidh tú cad ab fhéidir leat a
athrú sa bhuiséad ionas go mbeadh sé ní ba réalaíche.

> Is féidir leat a aithint cad air a bhfuil tú ag caitheamh an iomarca airgid, más
amhlaidh atá (má bhreathnaíonn tú ar na hiomláin), agus is féidir do nósanna a
athrú ar mhaithe le cinntiú go gcloíonn tú le do bhuiséid.

> Is féidir leat do thuairiscí bainc agus cárta creidmheasa a chur i gcomparáid lena
bhfuil taifeadta agat le cinntiú nach ndearnadh aon bhotúin agus nach bhfuil aon
íocaíochtaí ón gcuntas nach bhfuil tú féin freagrach astu.

PSU
6.4 Tá cóip de na hiontrálacha seo i Leabhar Saothair na nDaltaí.

Ar an liosta sin, cuir tic leis na hiontrálacha ar chóir dóibh a bheith
luaite le dochar agus le sochar.
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SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Rótharraingtí bainc
Is éard atá i gceist le rótharraingt bhainc socrú a aontaítear leis an
mbanc faoina mbíonn cead ag sealbhóir cuntais níos mó airgid a
aistarraingt as a chuntas reatha ná a bhfuil d’airgead aige sa chuntas sin.

Ní mór an rótharraingt a shocrú roimh ré agus cuirfidh an banc srian leis an méid
airgid a bheidh an sealbhóir in ann a rótharraingt. Bealach maith atá ann iasacht
ghearrthéarma a fháil má tá ort íoc as deisiú éigeandála a bhfuil níos mó air ná
a bhfuil d'airgead i do chuntas agat. Beidh tú in ann oiread agus an méid seo a
chaitheamh: bíonn an t-airgead ar fáil má bhíonn sé de dhíth ach ní gá an méid
iomlán a úsáid.

Is ionann rótharraingt agus a rá go mbeidh figiúr diúltach i do chuntas reatha agat,
rud a chuireann an méid airgid atá ag an mbanc ort in iúl. Ná dearmad, níl anseo ach
an chuid den rótharraingt a d'úsáid tú; ní gá go mbeadh an méid iomlán atá ar fáil
duit i gceist leis.

Má tá airgead rótharraingthe ag sealbhóir cuntais ag tús tréimse cuntasaíochta,
léirímid mar Iarmhéid t/a (tugtha anuas) í ar thaobh an tsochair dá chuntas reatha,
mar a léirítear i bhFíor 6.4.

LEABHARMIONDEALAITHE AIRGID
Dochar Sochar
Dáta Mionsonraí Fóilió Airgead

Tirim
Banc Dáta Mionsonraí Fóilió Airgead

Tirim
Banc

2016 € € 2016 € €
01/03 Iarmhéid Tugtha

anuas
300

Fíor 6.4Mar a léirítear rótharraingt bhainc tosaigh sa leabhar miondealaithe airgid

Sampla 3: Rótharraingt bhainc

Féach Caibidil 10

Rótharraingt bhainc

Rinne muintir Uí Dhubhgáin na hidirbhearta seo a leanas ó cheann ceann
na seachtaine:

1 Aibreán Airgead ar láimh €180

1 Aibreán Rótharraingt bhainc €370

2 Aibreán Pá curtha i dtaisce €1,100

2 Aibreán Morgáiste íoctha le dochar díreach €900

3 Aibreán Earraí grósaeireachta ceannaithe leis an gcárta dochair €210

4 Aibreán Peitreal ceannaithe le hairgead tirim €50

5 Aibreán Sochar linbh curtha i dtaisce €270

6 Aibreán Bille fóin póca íoctha le dochar díreach €65

7 Aibreán Costais scoile íoctha le seic €150
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Príomhthéarmaí
PSL
PSC
PSBES
PSCR

Caibidil 6 :: Ioncam agus Caiteachas a Thaifeadadh

Ba chóir go mbeifeá in ann na príomhthéarmaí a bhaineann leis an ábhar seo
a shainmhíniú agus a litriú, go mbeifeá in ann samplaí a thabhairt agus go
mbeifeá in ann a gcur i bhfeidhm sa saol dáiríre.

Ceacht: Scríobh abairt agus gach aon cheann de na téarmaí seo a leanas in
úsáid agat. Is féidir níos mó ná téarma amháin a úsáid i ngach abairt más cuí.

cuntas

leabhar miondealaithe airgid

iarmhéid tugtha anuas

iarmhéid tugtha síos

rótharraingt bhainc

iarmhéid deiridh

taobh an tsochair

taobh an dochair

iarmhéid tosaigh

T-chuntas

Léiríonn Fíor 6.5 conas a dhéanfaí taifead ar na hidirbhearta thuas sa leabhar
miondealaithe airgid.

LEABHARMIONDEALAITHE AIRGID
Dochar Sochar

Dáta Mionsonraí Fóilió Airgead
Tirim

Banc Pá Sochar
linbh

Dáta Mionsonraí Fóilió Uimhir
seice

Airgead
tirim

Banc Earraí
grósaeireachta

Teaghlach Taisteal Eile

2016 € € € € 2016 € € € € € €

01/04 Iarmhéid Tugtha
anuas

180 01/04 Iarmhéid Tugtha
anuas

370

02/04 Pá 1,100 1,100 02/04 Morgáiste 900 900

05/04 Sochar
linbh

270 270 03/04 Earraí
grósaeireachta

210 210

04/04 Peitreal 50 50

06/04 Fón póca 65 65

07/04 Costais scoile 150 150

07/04 Iarmhéid Tugtha
síos

325 07/04 Iarmhéid Tugtha
síos

130

180 1,695 1,100 270 180 1,695 210 900 50 215

08/04 Iarmhéid Tugtha
anuas

130 08/04 Iarmhéid Tugtha
anuas

325

Fíor 6.5 Leabhar miondealaithe airgid mhuintir Uí Dhubhgáin

57

EDCO_TFB_SE_CH06 Gaeilge.indd 57 25/11/2016 13:33



Torthaí foghlama

PSBES

Caibidil 7 ::
Ráitis Comparáide Buiséid

Nuair a bheidh an chaibidil seo críochnaithe agat, beidh ar do chumas na
nithe seo a leanas a dhéanamh:

✔ Ráiteas comparáide buiséid a chur le chéile

✔ Buiséad a chur i gcomparáid le leabhar miondealaithe airgid

✔ Anailís a dhéanamh ar ráiteas comparáide buiséid

✔ Gearrchuntas a thabhairt ar chéimeanna an timthrialla rialaithe airgeadais.

An plean a chur i gcomparáid le figiúirí iarbhír
Sna caibidlí roimhe seo chonaiceamar gur plean airgeadais é buiséad agus go
dtugann leabhar miondealaithe airgid cuntas ar fháltais agus ar íocaíochtaí airgid
i ndáiríre. Ní mór an dá cheann acu a chur i gcomparáid lena chéile le bheith ar an
eolas faoi do chuid airgid.

Is féidir an chomparáid a dhéanamh ach ráiteas comparáide buiséid a
chur le chéile. Liostaíonn sé sin ioncam agus caiteachas uile an teaghlaigh
de réir catagóra (ceannteidil na gcolún sa leabhar miondealaithe airgid).
Taispeánann sé:

> An t-ioncam agus an caiteachas buiséadaithe (pleanáilte) – ón
mbuiséad teaghlaigh

> An t-ioncam agus an caiteachas iarbhír – ón leabhar miondealaithe
airgid

> Na difríochtaí idir na figiúirí buiséadaithe agus iarbhír.

Ach a ndéanfaí é sin, cuideoidh sé le buiséid níos réalaíche a chur le
chéile amach anseo agus gan na botúin chéanna phleanála airgeadais a dhéanamh
mí ar mhí.

An timthriall rialaithe airgeadais

Is é a thugtar ar an bpróiseas a bhaineann le buiséid a ullmhú, ioncam a thaifeadadh agus foghlaim
ó na torthaí timthriall rialaithe airgeadais. Taispeántar an céimeanna i bhFíor 7.1.

7.1 Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach an tréimhse chéanna a úsáid don bhuiséad
agus don leabhar miondealaithe airgid agus comparáid á déanamh?
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Fíor 7.1 An timthriall airgeadais phearsanta

Céim 1:
Gníomh na Pleanála

Buiséad Teaghlaigh a chur
le chéile

Céim 5:
Pleananna a Leasú

Leasuithe a dhéanamh bunaithe ar
an anailís agus ullmhúchán a
dhéanamh chun tús a chur

le timthriall nua

Céim 4:
Anailís ar Thorthaí

Ráiteas comparáide buiséid
a scríobh

Céim 3:
Gníomh an Taifeadta

Leabhar miondealaithe airgid
a líonadh

Céim 2:
Cur chun gnímh

Ioncam Teaghlaigh a thuilleamh
agus a chaitheamh

Sampla: teaghlach Graham
Féach ar an ráiteas comparáide buiséid i bhFíor 7.2, a leagann amach an t-ioncam
agus an caiteachas buiséadaithe agus iarbhír atá ag teaghlach Graham don bhliain
2016 trí chéile.

Sa chás go bhfuil an figiúr iarbhír níos airde ná an tsuim bhuiséadaithe, tá comhartha
móide (+) le feiceáil i gcolún na difríochta. Tugann sé sin le fios go raibh mír ioncaim
nó caiteachais níos airde ná an tsuim bhuiséadaithe.

Sa chás go bhfuil an figiúr iarbhír níos ísle ná an tsuim bhuiséadaithe, tá comhartha
lúide (–) le feiceáil i gcolún na difríochta. Tugann sé sin le fios go raibh mír ioncaim nó
caiteachais níos ísle ná an tsuim bhuiséadaithe.

Anailís ar phríomhthreochtaí (nósanna)

Fuair an teaghlach €3,820 d'ioncam sa bhreis ar an méid a rabhthas ag súil leis. Pá
agus tuarastal a bhí sa chuid is mó den ioncam breise sin.

Bhí caiteachas seasta iarbhír €910 sa bhreis ar an mbuiséad agus is díol iontais é sin
toisc gurb é an caiteachas seasta an chuid is intomhaiste den chaiteachas de ghnáth.
Ba é an difríocht ba mhó an morgáiste. Bhí an costas morgáiste iarbhír €800 níos
airde ná mar a rabhthas ag súil leis.

7.2 Luaigh dhá chúis a mbeadh €2,800 breise ann ó thaobh pá agus
tuarastail ná mar a rabhthas ag súil leis.

7.3 Tabhair dhá chúis a d’fhéadfadh a bheith leis an €900 a fuair an
teaghlach mar ‘ioncam eile’.

Caibidil 7 :: Ráitis Comparáide Buiséid
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SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Teaghlach Graham: Ráiteas Comparáide Buiséid (2016)

BUISÉAD IARBHÍR DIFRÍOCHT
IONCAM € € €

Pá agus tuarastal 37,000 39, 800 +2,800

Sochar linbh 3,120 3,240 +120

Ioncam eile — 900 +900

IONCAM IOMLÁN 40,120 43,940 +3,820
CAITEACHAS
Seasta
Morgáiste 14,000 14,800 +800

Árachas tí 470 580 +110

Fo-iomlán 14,470 15,380 +910

Neamhrialta
Earraí grósaeireachta 4,600 5,250 +650

Solas & teas 3,200 2,800 -400

Costais choinneála cairr 2,700 2,320 -380

Fo-iomlán 10,500 10,370 -130

Roghnaíoch
Siamsaíocht 2,400 3,500 +1,100

Laethanta saoire 3,500 5,000 +1,500

Fo-iomlán 5,900 8,500 +2,600

CAITEACHAS IOMLÁN 30,870 34,250 +3,380
Glanairgead tirim 9,250 9,690 +440

Airgead tirim tosaigh 800 800

Airgead tirim deiridh 10,050 10,490

Fíor 7.2 Ráiteas Comparáide Buiséid

Taispeántar ioncam agus caiteachas theaghlach Graham don bhliain 2016 i bhfoirm
graf i bhFíoracha 7.3 agus 7.4.

Fíor 7.3 Ioncam teaghlaigh Graham
do 2016
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Fíor 7.4 Caiteachas teaghlaigh Graham do 2016
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PSBES

PSBES

Plé

PSODE
PSC

Caibidil 7 :: Ráitis Comparáide Buiséid

7.6 Cad a chiallaíonn toradh na comparáide do theaghlach Graham agus iad ag
tabhairt faoin gcéad chéim eile sa timthriall comparáide buiséid?

7.4 Luaigh cúis a d'fhéadfadh a bheith leis an ardú ar chaiteachas iarbhír
morgáiste.

7.5 Luaigh cúis a d'fhéadfadh a bheith leis an gcaiteachas níos ísle ar:

(a) Teas agus solas

(b) Costais choinneála cairr.

Bhí caiteachas neamhrialta iarbhír ag teacht a bheag nó a mhór leis an tsuim
a rabhthas ag súil léi, agus bhí an caiteachas iarbhír €130 níos lú ná an tsuim
bhuiséadaithe. In ainneoin róchaitheamh ar earraí grósaeireachta, spáráil an
teaghlach airgead ar theas agus solas agus ar chostais choinneála an chairr.

Bhí caiteachas roghnaíoch iarbhír i bhfad níos airde ná an tsuim bhuiséadaithe
agus taispeántar go raibh róchaitheamh €2,600 ann. B'amhlaidh a bhí de bharr
róchaitheamh €1,100 ar shiamsaíocht (um 50% den tsuim bhuiséadaithe) agus
méadú €1,500 ar chaiteachas ar laethanta saoire i gcomparáid leis an mbuiséad. Is léir
go raibh deacrachtaí ag an teaghlach cloí leis na pleananna caiteachais sa chás seo.

In ainneoin gur caitheadh airgead gan choinne i réimsí áirithe, léiríonn an ráiteas
comparáide feabhsú ar éigean ar staid airgid thirim an teaghlaigh don bhliain. Is léir
gur toradh é sin ar an méadú a tháinig ar ioncam iarbhír agus fágann sé go bhfuil
airgead tirim deiridh €10,490 ag an teaghlach. Is mó de €440 é sin ná an tsuim
bhuiséadaithe.

Pléigh na nithe seo a leanas. Tabhair cúiseanna a thacaíonn le do
fhreagra.

7.7 Meas tú ar pleanáladh an buiséad go maith i dtús aimsire? Arbh
fhéidir é a phleanáil níos fearr?

7.8 Cén chaoi eile a bhféadfaí an ráiteas comparáide buiséid a léiriú go
grafach seachas leis an mbarrachairt?

7.9 Cé na buntáistí a bhaineann leis an eolas seo a thaispeáint le graf?

PSU
PSC
PSL

7.10 Úsáid na suimeanna ó Fhíor 7.2 chun cineál eile graif a chur le chéile.
Mínigh an chúis ar roghnaigh tú an cineál áirithe sin graif.
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SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

PSBES7.13 Cén uair ba chóir do dhuine nó do theaghlach an buiséad a leasú? Ar
chóir an timthriall rialaithe airgeadais a bheith leanúnach nó ar chóir é a
dhéanamh uair sa bhliain?

Príomhthéarmaí
PSL
PSC
PSBES
PSBN

Ba chóir go mbeifeá in ann na príomhthéarmaí seo a leanas a shainmhíniú, a
litriú, samplaí a thabhairt agus iad a chur i bhfeidhm sa saol dáiríre.

Ceacht: Scríobh abairt agus úsáid na téarmaí seo a leanas. Is féidir níos mó ná
téarma amháin a úsáid i ngach abairt.

ráiteas comparáide buiséid timthriall rialaithe airgeadais

PSFB
PSU
PSBF

7.11 Chuir tú buiséad le chéile duit féin agus líon tú isteach leabhar
miondealaithe airgid. Líon isteach an plean comparáide buiséid anois
duit féin. An mbeidh ort an buiséad a leasú?

7.12 Cuir graf le chéile do do chomparáid bhuiséid féin.
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Caibidil 8 ::
Seirbhísí Airgeadais do Dhaoine
Aonair agus do Theaghlaigh

Torthaífoghlama

Nuair a bheidh an chaibidil seo críochnaithe agat, beidh ar do chumas na nithe
seo a leanas a dhéanamh:

✔ Cur síos a dhéanamh ar na seirbhísí a chuireann na mórinstitiúidí airgeadais in
Éirinn ar fáil

✔ Idirdhealú a dhéanamh idir cuntas reatha agus cuntas taisce
✔ Na modhanna difriúla lenar féidir íocaíochtaí a dhéanamh ó chuntas reatha a

mhíniú
✔ Anailís a dhéanamh ar ráiteas a bhaineann le cuntas reatha
✔ Cuntas a thabhairt ar na buntáistí a bhaineann le baincéireacht ar an idirlíon agus

ar an nguthán
✔ Na ceisteanna slándála a bhaineann le baincéireacht ar an idirlíon agus ar an

nguthán a thabhairt faoi deara
✔ Úsáid cártaí creidmheasa agus cártaí muirir a chur i gcomparáid lena chéile
✔ Rátaí malairte eachtraí a fhiosrú agus a ríomh.

Cad is institiúid airgeadais ann?

Tá roinnt cineálacha difriúla institiúide airgeadais ag feidhmiú in Éirinn, ina measc:

> Bainc thráchtála

> Comhair chreidmheasa

> Cumainn foirgníochta

> An Post

SainmhíniúIs é is banc tráchtála ann banc a chuireann seirbhísí airgeadais ar fáil
don phobal agus do ghnólachtaí.

Sainmhíniú
Cuireann institiúid airgeadais seirbhísí airgeadais ar fáil dá custaiméirí,
ina measc airgead a stóráil, íocaíochtaí a bhainistiú agus iasachtaí a chur
ar fáil.
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Anraibhafhiosagat?

SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Ciallaíonn an téarma lóisteáil airgead nó rud luachmhar a fhágáil in áit shábháilte.

Cuireann institiúidí airgeadais na seirbhísí seo a leanas ar fáil do chustaiméirí d'fhonn
cuidiú leo a n-acmhainní airgeadais a bhainistiú:

> Cuntais reatha
> Cuntais taisce
> Seirbhísí íoca billí agus aistrithe airgid
> Baincéireacht ar an idirlíon agus ar an nguthán
> Cártaí creidmheasa
> Seirbhísí airgeadra eachtraigh
> Iasachtaí.

Déanann gach institiúid iarracht níos mó custaiméirí a
mhealladh ach rátaí iomaíocha ar thairiscint do choigilteas
agus d'iasachtaí.

Cineálacha cuntais bhainc
Cuireann formhór na n-institiúidí airgeadais in Éirinn dhá phríomhchineál cuntais
bhainc ar fáil:

1 Cuntais reatha a chuireann na bainc thráchtála agus cumainn foirgníochta ar fáil.
Úsáidtear iad chun riachtanais bhaincéireachta ó lá go lá a shásamh.

2 Cuntais taisce/choigiltis a chuireann na bainc thráchtála, cumainn foirgníochta,
An Post agus na comhair chreidmheasa ar fáil. Úsáidtear iad chun airgead a chur i
dtaisce nó a choigilt.

Beidh an dá chineál cuntais ag go leor teaghlach nó daoine toisc go sásaíonn siad
riachtanais dhifriúla.

Cad chuige cuntas reatha?
Úsáidtear cuntas reatha chun riachtanais bhaincéireachta ó lá go lá a shásamh. Is
bealach áisiúil é chun:

> Glacadh le hioncam
> Airgead a stóráil go sábháilte
> Íoc as earraí agus as seirbhísí
> Billí a íoc agus airgead a aistriú chuig daoine eile.

Conas a úsáidtear cuntais reatha

Faigheann sealbhóirí cuntas reatha ráitis rialta ina ndéantar cur síos ar gach
idirbheart. Is é a thugtar ar shuimeanna a íoctar isteach sa chuntas lóisteálacha. Is é a
thugtar ar shuimeanna a íoctar amach as an gcuntas aistarraingtí.

Ba chóir do shealbhóir cuntais a t(h)aifid féin ar gach idirbheart a choinneáil i leabhar
miondealaithe airgid agus iad a chur i gcomparáid leis na ráitis.

Féach Caibidil 9
agus 10

Féach Caibidil 1

Féach Caibidil 6
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Caibidil 8 :: Seirbhísí Airgeadais do Dhaoine Aonair agus do Theaghlaigh

Sampla: Michael

Oibríonn Michael do cheannaí talmhaíochta. Íoctar an pá isteach ina chuntas
bainc go díreach agus aistarraingíonn sé airgead tirim gach seachtain chun é a
chaitheamh.

Íocann sé formhór na mbillí le dochar díreach, rud a chiallaíonn go mbaineann
na comhlachtaí a bhfuil airgead acu air, cuir i gcás comhlacht leictreachais, an
t-airgead as a chuntas bainc go díreach.

Ceannaíonn sé earraí grósaeireachta, peitreal, etc. lena chárta dochair agus téann
an t-airgead caol díreach óna chuntas chuig an siopa. Ar an gcaoi sin ní bhíonn
ar Michael airgead tirim a úsáid. Shocraigh sé aistriú bainc rialta chun an cíos a
íoc leis an tiarna talún as an árasán agus déanann sé aistriú de láimh óna chuntas
chuig cuntais daoine eile i gcás íocaíochtaí nach bhfuil chomh rialta sin, cuir i gcás
féirín airgid a thabhairt d'iníon a dhearthár dá lá breithe.

Sampla: Holly

Is aistritheoir féinfhostaithe í Holly. Baineann na cliaint leas as aistriú leictreonach
chun í a íoc, rud a aistríonn airgead óna gcuntais bhainc chuig cuntas Holly. Anois
is arís, íocann cliant in airgead tirim í, agus lóisteálann sí an t-airgead sin isteach ina
cuntas d'fhonn é a choinneáil leis an airgead eile a thuilleann sí.

Íocann sí billí áirithe, cuir i gcás a gnó a fhógairt, le dochar díreach, agus aistríonn
sí airgead de láimh gach mí chuig a cuntas reatha pearsanta mar airgead
príobháideach.

8.2 Fiafraigh de do thuismitheoirí/chaomhnóirí nó de dhaoine fásta eile cén
úsáid a bhaineann siad as a gcuntais reatha. Ní gá duit na suimeanna a
bheith ar eolas agat, díreach an íocann siad billí le dochar díreach, le seic
nó le haistriú leictreonach agus mar sin de, agus cé na seirbhísí eile a
úsáideann siad lena gcuntais reatha.

Plé

PSC

8.1 Pléigh na buntáistí a bhaineann le cuntas reatha a úsáid seachas
boinn agus nótaí airgid do gach idirbheart.

Cuntas reatha a oscailt

Tá roinnt banc difriúil ann a bhféadfaí cuntas reatha a oscailt leo. Roghnaíonn go
leor daoine óga an banc céanna a úsáideann a dtuismitheoirí, nó seans go mbeadh
cuntas socraithe cheana féin ag tuismitheoirí dá leanbh. Is minic a bhíonn dreasachtaí
(luach saothair) ann do dhaoine óga a osclaíonn cuntas le banc faoi leith (cuir i gcás
baincéireacht saor in aisce agus iad ina mic léinn), agus dá bhrí sin is fiú féachaint
thart ar a mbíonn á thairiscint ag na bainc dhifriúla agus tú ar tí cuntas a oscailt. Is
féidir aistriú chuig banc eile níos déanaí, más mian leat.
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SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Iarrann an fhoirm iarratais eolas breise fút agus faoi do chúinsí pearsanta. Sa chás go
bhfuil tú faoi 16 bliana d'aois, beidh síniú tuismitheora nó caomhnóra de dhíth don
fhoirm iarratais.

Nuair a roghnaíonn tú institiúid airgeadais, ní mór foirm iarratais a
líonadh isteach agus cáipéisí a chur ar fáil chun a chruthú cé tú féin
agus cén seoladh atá agat. Bíonn na nithe seo a leanas de dhíth
nuair a bhítear ag oscailt cuntas taisce nó reatha:

1 Cruthúnas aitheantais le grianghraf – pas, ceadúnas tiomána nó
Cárta Aitheantais Náisiúnta AE.

2 Cruthúnas ar sheoladh baile – bille fóntais (le déanaí) cuir i
gcás bille leictreachais, gáis nó gutháin, nó comhfhreagras ó
institiúid airgeadais nó ó ghníomhaireacht rialtais, agus seoladh
an duine atá ag oscailt an chuntais air.

3 PPSN (uimhir phearsanta seirbhíse poiblí) – tugann an rialtas í
seo do gach saoránach.

8.3 Pléigh cén aois nó cén chéim sa saol ag ar chóir do dhuine cuntas
reatha a oscailt.

8.4 Pléigh an chúis a gcuireann bainc dreasachtaí ar fáil do dhaoine óga
d'fhonn cuntas a oscailt leo. Is beag airgead a bhíonn ag duine óg
de ghnáth ionas gurbh fhiú do bhanc é a lorg.

8.5 Cén fáth, dar leat, a gcaitheann duine cruthúnas aitheantais le grianghraf
nó cruthúnas ar sheoladh baile a chur ar fáil?

8.6 Abair go bhfuil beirt (nó níos mó) ag oscailt cuntas bainc le chéile, an
mbeidh ar an mbeirt acu/orthu go léir na cruthúnais a chur ar fáil? Cén
fáth?

8.7 Íoslódáil agus líon isteach foirm iarratais do chuntas reatha ón suíomh
idirlín atá ag do rogha féin bainc.

Scríobh an focal SAMPLA trasna na foirme i litreacha móra agus i ndúch
dearg, agus coinnigh i do chomhad é mar shampla d'fhoirm iarratais
agus den chaoi ar chóir í a líonadh.

Nuair a cheadaíonn an banc iarratas an chustaiméara, tugtar uimhir chuntais dó nó di.
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Caibidil 8 :: Seirbhísí Airgeadais do Dhaoine Aonair agus do Theaghlaigh

Airgead a lóisteáil isteach i gcuntas

Is féidir airgead a lóisteáil isteach i gcuntas ar bhealaí difriúla, i.e.:

> Is féidir le sealbhóir an chuntais airgead (airgead tirim nó seiceanna)
a lóisteáil isteach ag an gcuntar nó trí úsáid a bhaint as meaisín
féinseirbhíse i mbrainse an bhainc. Is féidir duillín lóisteála (féach Fíor
8.1) a úsáid.

> Is féidir le fostóir pá nó tuarastal a aistriú go díreach isteach sa
chuntas (via córas ar a dtugtar Pá-chonair)

> Is féidir pinsin nó sochair a íoc isteach go díreach i gcuntas reatha

> Is féidir leis an tríú páirtí airgead a aistriú go leictreonach óna chuntas
féin chuig cuntas an tsealbhóra.

8.8 Bíonn níos mó ná cuntas reatha pearsanta amháin ag daoine áirithe.
Pléigh:

(a) Cúiseanna a mbeadh sé seo áisiúil.

(b) Na míbhuntáistí a d'fhéadfadh a bheith ag baint le níos mó ná
cuntas amháin a bheith ag duine.

8.9 Tá gnóthas beag ag Jonathan ar a dtugtar Seoda Jon. Tá cuntas reatha
pearsanta agus cuntas reatha gnó ag Jonathan, in ainneoin gur leis
féin an t-airgead go léir sa dá chuntas. Pléigh an chúis a bhfuil dá
chuntas reatha aige seachas ceann amháin.

Airgead a aistarraingt ó chuntas

Is féidir airgead a aistarraingt ó do chuntas ar roinnt bealaí:

> Úsáid a bhaint as ATM (féach leathanach 68) chun airgead tirim a aistarraingt le
cárta ATM nó le cárta dochair

> Íoc as earraí le cárta dochair (féach leathanach 69)

> Airgead tirim a aistarraingt sa bhanc ach úsáid a bhaint as duillín aistarraingthe
(féach Fíor 8.2); beidh aitheantas fótagrafach de dhíth chuige seo uaireanta

> Dochar díreach (féach leathanach 70)

> Buanordú (féach leathanach 70)

> Aistriú creidmheasa (féach leathanach 70)

> Seic (seic pearsanta nó seic bainc, ar a dtugtar dréacht bainc)

> Táillí agus muirir.

Fíor 8.1 Sampla de dhuillín lóisteála; níl ann ach sampla

Féach Caibidil 8,
C. 8 i Leabhar
Saothair na nDaltaí
mar a bhfaighfear
ceisteanna
cleachtaidh
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SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Fíor 8.2 Sampla de dhuillín aistarraingthe; níl ann ach sampla

ATM

Seasann ATM do AutomatedTeller Machine
(uathmheaisín bainc). Tugtar cárta ATM agus PIN
(féach thíos) do shealbhóirí cuntais reatha agus
is féidir leo iad sin a úsáid chun airgead tirim a
aistarraingt agus chun seirbhísí baincéireachta
eile a úsáid.

Anraibhafhiosagat?

Is é a thugtar ar chléirigh chuntair an bhainc
áiritheoirí. Tugtar tellers orthu i mBéarla,
ar focal sean-Bhéarla é, ‘tellan’, a chiallaíonn
'duine a áiríonn nó a chomhaireann'.

8.10 Úsáid suíomh idirlín bainc agus faigh amach cé na seirbhísí a
chuirtear ar fáil leis na huathmheaisíní bainc. Agus sibh ag obair
in bhur mbeirteanna nó i ngrúpaí, cuirigí póstaer nó bileog eolais
le chéile a chuireann daoine eile ar an eolas faoin úsáid is féidir a
bhaint as ATM. Bíodh eolas air i dtaca le slándáil agus ATM á úsáid
mar aon le treoracha faoin gcaoi a n-úsáidtear an meaisín i ndáiríre.

Cuir na póstaeir go léir ar taispeáint sa seomra ranga.

PIN

Bíonn uimhir aitheantais phearsanta, ar a dtugtar PIN, de dhíth chun formhór na
n-idirbheart bainc a dhéanamh ag an gcuntar nó leis an meaisín bainc. Is uimhir
cheithre dhigit í seo a ghabhann leis an gcárta ATM, le cárta dochair nó le cárta
creidmheasa agus ní mór í a chló isteach san ATM chun a chinntiú gur leatsa an cárta.

Nuair a ordaítear cárta seoltar amach sa phost é agus ansin roinnt laethanta ina
dhiaidh sin seoltar an PIN a ghabhann leis an gcárta sin amach sa phost.
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Caibidil 8 :: Seirbhísí Airgeadais do Dhaoine Aonair agus do Theaghlaigh

PSBES
PSL8.12 Cén fáth a dtugtar cárta dochair ar an gcineál seo cárta?

PSBES
8.13 (a) Cé na buntáistí a bhaineann le córas íoca gan teagmháil?

(b) Cé na rioscaí a d'fhéadfadh a bheith ag baint le córas íoca gan
teagmháil?

8.14 Tabhair sampla den chineál gnólachta a d'fhéadfadh an-úsáid a bhaint as
córas íoca gan teagmháil.

Cártaí dochair

Tugann cártaí dochair deis do
thomhaltóirí íoc as earraí agus as seirbhísí
gan airgead tirim a úsáid. Tugann siad
teacht leictreonach ar an airgead sa
chuntas; dá bhrí sin mura bhfuil dóthain
airgid sa chuntas chun díol as an méid atá
de dhíth sa siopa, cuirtear in iúl do bhean/
d'fhear an tsiopa go bhfuil 'diúltaithe' don
íocaíocht.

Bíonn slis bheag leictreonach i bhformhór
na gcártaí dochair agus ní mór PIN
cheithre uimhir a chló isteach i meaisín na
gcártaí chun úsáid an chárta a cheadú. Tugtar
córas 'slis agus PIN' (féach Fíor 8.3) air sin.
Nuair a cheadaítear an íocaíocht déantar
an t-airgead a aistriú go leictreonach ó
chuntas reatha an tsealbhóra chuig cuntas
an mhiondíoltóra.

Is bealach níos tapúla fós iad íocaíochtaí
gan teagmháil chun úsáid a bhaint
as cártaí dochair le híoc as earraí a
chosnaíonn €30 nó níos lú gan an PIN a
chló isteach.

Bí ag faire amach don lógó (féach Fíor
8.4) a thaispeánann na háiteanna ar féidir
íocaíochtaí gan teagmháil a dhéanamh.

8.11 Tá uimheacha aitheantais pearsanta fíorthábhachtach agus níor
chóir iad a thabhairt do dhuine eile riamh óir nuair a bhíonn
do chárta agus an PIN ag duine bíonn teacht aige nó aici ar do
chuntas reatha nó ar do chárta creidmheasa.

Agus sibh ag obair in bhur mbeirteanna nó i ngrúpaí, cruthaígí
póstaer a thugann rabhadh do dhaoine a thábhachtaí atá sé an PIN
a choinneáil slán agus conas é sin a dhéanamh. Tá go leor eolais ar
an idirlíon a chuideoidh leat é sin a dhéanamh.

Fíor 8.4 Lógó um íocaíocht gan teagmháil

Fíor 8.3 Carta dochair 'slis agus PIN'
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Dochar díreach (DD)

Tugann sealbhóir cuntais reatha cead do dhuine eile nó do ghnólacht
aistarraingt de shuimeanna difriúla a bhaint amach as cuntas reatha.
Úsáidtear é nuair is dóichí go dtiocfaidh athrú ar an tsuim agus/nó ar
an dáta íoca.

8.16 Liostaigh cúig shampla d'uaireanta a bhainfí úsáid as buanordú seachas
dochar díreach.

S-P-R

PSBES
PSC

8.15 Smaoinigh ar na híocaíochtaí a
d'fhéadfaí a íoc go feiliúnach le
dochar díreach agus pléigh é sin le do
chomhdhalta.

Seolann an soláthróir sonrasc chuig an gcustaiméir a léiríonn an tsuim atá dlite agus
an dáta a lorgófar an dochar díreach ón mbanc. Íocfar an bille go huathoibríoch an
dáta sin (ar an gcoinníoll go bhfuil dóthain airgid sa chuntas chuige).

Chun dochar díreach a shocrú, seolann an soláthróir sainordú dochair dhírigh chuig
ag gcustaiméir, agus líonann seisean/sise a c(h)uid sonraí bainc isteach ar an bhfoirm,
síníonn sé/sí í agus seolann sé/sí ar ais chuig an soláthróir í. Seolann an soláthróir an
fhoirm sin chuig an mbanc chun na suimeanna cuí a lorg ó bhanc an chustaiméara.

Aistriú creidmheasa

Is é is aistriú creidmheasa ann treoir aonuaire ó shealbhóir cuntais reatha don bhanc
i dtaca le suim áirithe airgid a aistriú chuig cuntas eile. Is féidir aistriú creidmheasa a
dhéanamh ar an nguthán, ar pháipéar nó ar an idirlíon.

Buanordú (SO)

Is é is buanordú ann treoir d'institiúid airgeadais i dtaca le suim sheasta a íoc le duine
nó le heagraíocht ar dháta rialta.

S-P-R

PSBES
PSC

8.17 Smaoinigh ar uair a d'fhéadfaí aistriú creidmheasa a úsáid agus pléigh é
sin le do chomhdhalta.
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Teresa McMenemy

30 Lúnasa 2016

300.00Trí chéad euro glan

Kathleen Ropes

Kathleen Ropes

Fíor 8.5 Seic líonta

Seiceanna

Féadfaidh sealbhóirí cuntais reatha seicleabhar a lorg. Is éard is seic ann treoir i
scríbhinn ó shealbhóir cuntais a thugann ar an mbanc suim faoi leith airgid a íoc
le duine nó le gnólacht ainmnithe. Ar feadh na gcéadta bliain ba le seic a dhéantaí
íocaíocht as cuntas bainc go príomha, ach ó tharlaíonn gur féidir íoc go leictreonach
anois níltear ag baint an oiread sin úsáide as seiceanna. Go deimhin féin, ní bhaintear
úsáid astu ar chor ar bith i dtíortha áirithe, cé go bhfuil an rogha ag gnólachtaí iad a
úsáid go fóill.

Fíor 8.5 a thaispeánann na codanna difriúla de sheic.

Dréacht bainc

Tá dréacht bainc cosúil le seic ach amháin go scríobhtar ar chuntas an bhainc féin
é seachas ar chuntas an chustaiméara. Ní mór a dhóthain airgid a bheith ag an
gcustaiméir ina chuntas bainc féin ionas gur féidir leis an mbanc an t-airgead a aistriú
láithreach chuig a chuntas féin agus dréacht a scríobh a bheadh iníoctha le cibé
duine a ainmníonn an custaiméir.

Ós rud é gur íocadh an t-airgead leis an mbanc cheana
féin is féidir leis an duine a fhaigheann an dréacht
talamh slán a dhéanamh de go bhfaighfidh sé/sí an
íocaíocht ach a dtabharfaidh sé/sí an dréacht isteach
sa bhanc. De bharr gur íocaíocht shlán atá ann is
iondúil go mbaintear leas as dréacht bainc i gcomhair
suimeanna móra, cuir i gcás carr nó teach a cheannach.

Táillí agus muirir bhainc

Gabhann costais le cuntas reatha. Gearrtar táillí
bliantúla agus gearrtar muirear san idirbheart go minic.
Braitheann an méid a ghearrtar ar chineál an idirbhirt.

Íocaí

Suim i
bhfocail

Síniú

Ainm an
tarraingeora

Suim in
uimhreacha

Dáta
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8.18 (a) Bain leas as an idirlíon chun teacht ar na muirir/táillí reatha do
bhanc faoi leith (luaigh an banc) i gcás na n-idirbheart seo a
leanas:

(i) Ceannachán le cárta dochair.

(ii) Dochar díreach.

(iii) Aistarraingt ón ATM.

(iv) Lóisteáil ag an gcuntar sa bhanc.

(v) Lóisteáil a dhéantar le meaisín lóisteála.

(vi) Táille chothabhála an chuntais in aghaidh na ráithe (trí
mhí).

(b) Cén fáth, dar leat, a ngearrtar táille níos ísle as lóisteáil a
dhéanamh le meaisín lóisteála seachas as lóiseáil a dhéanamh
ag an gcuntar sa bhanc?

8.19 D'úsáid Terry a chuntas ar na bealaí seo a leanas i mí Eanáir–Márta.
Abair go bhfuil cuntas aige leis an mbanc a bhí faoi chaibidil agat i
gceist 8.18:

(a) Ríomh táillí Terry ag deireadh na ráithe.

(i) D'úsáid sé an cárta dochair 35 babhta.

(ii) Íocann sé dhá dhochar dhíreacha gach seachtain, agus
ceann eile gach mí.

(iii) Aistarraingíonn sé airgead ón ATM uair sa tseachtain.

(iv) Chuir sé airgead isteach sa chuntas ag an gcuntar sa
bhanc dhá bhabhta.

(v) Chuir sé airgead isteach sa chuntas leis an meaisín
lóisteála trí bhabhta.

(vi) Bhí air táille chothabhála a íoc don ráithe.

(b) Má leanann Terry air mar sin ar feadh na bliana ar fad, cén costas
a bheidh air ó thaobh táillí bainc de?

8.20 Cuir na táillí agus na muirir ón mbanc a roghnaigh tú i gcomparáid
le banc eile a roghnaigh dalta eile.

Taighde

PSBES
PSU
PSODE

Ráitis bhainc

Faigheann sealbhóirí cuntais reatha ráiteas bainc ón mbanc go rialta (gach ráithe nó
gach mí). Is féidir é a fháil tríd an bpost ar pháipéar nó go leictreonach, i.e. go mbíonn
sé le feiceáil ach logáil isteach ar an mbaincéireacht ar an idirlíon.

Taispeánann an ráiteas gach idirbheart (i.e. an t-airgead a thagann
isteach sa chuntas agus a théann amach as). Taispeánann colún an
bhainc ar an ráiteas an t-iarmhéid reatha. Tagann laghdú ar an iarmhéid
sin nuair a dhéantar íocaíocht (dochar) agus tagann méadú air nuair
a dhéantar lóisteáil (sochar). Bíonn na hiontrálacha ar na taobhanna eile ar fad sa
ráiteas bainc i gcomparáid le taifid an tsealbhóra cuntais ina leabhar miondealaithe
airgid toisc go leagtar amach an ráiteas bainc ó dhearcadh an bhainc de.

Féach Caibidil 6

S-P-R
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AIB

Brainse An Phríomhshráid,
Carraig Mhachaire Rois, Co. Mhuineacháin
Teil: 042 – 123 456

Cód Sórtála Náisiúnta: 93-12-34

Ráiteas Cuntais

An tUas. Gerry Duffy Ainm an Chuntais: Gerry Duffy

Sráid na Mainistreach Uimhir an Chuntais: 123456789

Carraig Mhachaire Rois

Dáta an Ráitis: 31 Bealtaine 2016

Uimhir an Leathanaigh: 321

IBAN: IE25 AIBK 9312 3412 3456 78 (BIC: AIBKIE2D)

Teorainn Údaraithe amhail Dáta an Ráitis €550

Dáta Mionsonraí Dochar € Sochar € Iarmhéid
€

1 Bealtaine 2016 Iarmhéid ar aghaidh 260.00
4 Bealtaine 2016 SO Morgáiste 590.00 330.00 DR
7 Bealtaine 2016 DD Leictreachas 178.00 508.00 DR
12 Bealtaine 2016 Hendy & Co Paypath 1200.00 692.00
14 Bealtaine 2016 ATM Sráid San Proinsias 100.00 592.00
15 Bealtaine 2016 INET-AIB Visa 340.00 252.00
17 Bealtaine 2016 Seic 113456 122.00 130.00
21 Bealtaine 2016 Aistriú Creidmheasa - Cuntas

Taisce
175.00 305.00

24 Bealtaine 2016 ATM Sráid San Proinsias 100.00 205.00
27 Bealtaine 2016 Bernie Duffy 30.00 175.00
29 Bealtaine 2016 Muirir Bhainc 14.50 160.50
29 Bealtaine 2016 Ús Bainc 3.50 157.00
31 Bealtaine 2016 POS Garáiste McGrath 50.00 107.00
Fíor 8.6 Sampla de ráiteas bainc

Taispeánann Fíor 8.6 gnáth-ráiteas bainc. Tá cuntas ag Gerry Duffy le AIB, Carraig
Mhachaire Rois, Co. Mhuineacháin. Fuair sé ráiteas bainc an 4 Meitheamh 2016.

CUNTAS REATHA
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Taighde

PSODE
PSBES
PSC
PSU
PSL

Obairingrúpaí

SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

PSBES
PSFB8.21 Cén fáth a bhfuil sé chomh tábhachtach sin an ráiteas bainc a chur i

gcomparáid le do leabhar miondealaithe airgid?

8.22 Mura logálann tú isteach ar do chuntas bainc go rialta, cad a
d'fhéadfadh a bheith romhat i ngan fhios duit ar do ráiteas bainc?

Ba chóir an ráiteas bainc a chur i gcomparáid leis an leabhar miondealaithe
airgid. Déan deimhin de na ráitis bhainc a chur i dtaisce - is cuntas tábhachtach ar
íocaíochtaí é agus seans go mbeadh ort leas a bhaint as am éigin chun a chruthú gur
íoc tú as rud éigin. Moltar ráitis bhainc a choinneáil ar feadh sé bliana de ghnáth, ach
má bhíonn spás agat chuige ba stuama an beart é iad a choinneáil níos faide.

8.23 Pléigh agus freagrair na ceisteanna seo i dtaobh an ráitis bhainc
a thaispeántar i bhFíor 8.6. Is féidir roinnt freagraí a fháil ach
féachaint ar an ráiteas bainc, ach ní mór taighde a dhéanamh
chun teacht ar fhreagraí eile.

(a) Cad dó a seasann na giorrúcháin seo a leanas (tá siad go
léir ar an ráiteas seachas an ceann deiridh) agus cén bhrí
atá leo ó thaobh baincéireachta de (is é sin, cén fheidhm
atá leo)?

(i) BIC

(ii) IBAN

(iii) DD

(iv) SO

(v) POS

(vi) INET

(vii) ATM

(viii)DR

(ix) SEPA

(b) Cad is cód sórtála ann agus cén cód sórtála atá ag banc Gerry?

(c) Cén uimhir chuntais atá ag Gerry?

(d) Conas a íocann Gerry as a bhille leictreachais?

(e) Cén dáta a íocann Gerry as an morgáiste, agus conas a íocann sé as?

(f) Cén lá a íoctar Gerry, agus cén t-ainm atá ar a fhostóir?

(g) Conas a d'íoc Gerry as an bpeitreal?

(h) Cé mhéad uair ar aistarraing Gerry airgead óna chuntas i rith na míosa,
agus cá bhfuil an meaisín bainc sin?

(i) Mínigh an chúis a bhfuil ‘ús bainc’ le feiceáil ar an ráiteas an 29
Bealtaine.

(j) An bhfuil cuntas bainc eile ag Gerry? Cén chaoi a bhfuil a fhios agat?

(k) An bhfuil cárta creidmheasa ag Gerry? Cén chaoi a bhfuil a fhios agat?

(l) Anmbaineann Gerry úsáid as seicleabhar? Cén chaoi a bhfuil a fhios
agat?

(m) Cé mhéad de chead rótharraingthe atá ag Gerry?

(n) Tá cónaí ar dheirfiúr Gerry i gCorcaigh. Rinne sí a lá breithe a
cheiliúradh i rith na míosa seo agus sheol Gerry roinnt airgid chuici.
Conas a rinne sé é sin agus cé mhéad a thug sé di?
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Plé

PSC

8.24 Conas an athróidh
do chuid riachtanas
agus do chuid
mianta agus tú ag
éirí níos sine?

Caibidil 8 :: Seirbhísí Airgeadais do Dhaoine Aonair agus do Theaghlaigh

Baincéireacht ar an idirlíon agus ar an nguthán

Is bealaí áisiúla iad baincéireacht ar an idirlíon agus
ar an nguthán do chustaiméirí chun a mbillí a íoc,
iarmhéid an chuntais a sheiceáil, ráitis a ordú agus
airgead a aistriú chuig cuntais eile.

Leis na seirbhísí sin bíonn teacht ag sealbhóir cuntais
ar a gcuntais ceithre uair an chloig is fiche sa lá, seacht
lá na seachtaine, gach lá sa bhliain. Tugann an banc
uimhir chlárúcháin agus cód rochtana pearsanta
(PAC) do chustaiméirí ionas gur féidir leo teacht ar a
gcuntais ar an idirlíon agus ar an nguthán.

Cuireann bainc áirithe teacht ar chuntais ar an idirlíon
agus ar an nguthán ar fáil sna brainsí atá acu ar fud na
tíre agus is féidir le custaiméirí a gcuntais a sheiceáil
gan seasamh i scuaine ná labhairt le cléireach bainc.

Buntáistí agus míbhuntáistí a bhaineann le baincéireacht ar an idirlíon
agus ar an nguthán

Ar na buntáistí tá:

> Áisiúlacht – baincéireacht nuair a oireann sé don chustaiméir, 24 uair an chloig sa lá
agus 365 lá sa bhliain.

> Rátaí úis níos airde – de bhrí gur lú na costais a bhíonn ar bhainc ar líne, cuir i gcás
billí pá agus costais a bhaineann le foirgnimh, bíonn siad in acmhainn ráta úis níos
airde a thabhairt do dhaoine a chuireann airgead i dtaisce leo.

Ar namíbhuntáistí tá:

> Dúntar brainsí beaga bainc, go háirithe i gceantair
thuaithe.

> Tagann laghdú ar líon na ndaoine a fhostaíonn na
hinstitiúidí airgeadais.

> Baol na slándála a bhaineann leis an mbaincéireacht ar an
idirlíon.

Bí slán agus baincéireacht ar an idirlíon ar bun agat

Nuair a logálann tú isteach ar do chuntas, déan deimhin
de go mbeidh an glas beag le feiceáil in aice sheoladh an
leathanaigh, mar a thaispeántar i bhFíor 8.7. Beidh https://
ag tús an tseolta – seasann an litir ‘s’ do ‘slán’. Feicfidh

Fíor 8.7 Déan deimhin de gur féidir leat an
glas beag a fheiceáil agus go bhfuil https://
sa seoladh nuair a logálann tú isteach ar do
chuntas
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tú na foláirimh shlándála sin ar shuíomhanna idirlín íoca ag
miondíoltóirí, freisin.

Baineann coirpigh úsáid as suíomhanna idirlín bréagacha nó as
ríomhphoist bhréagacha chun dallamullóg a chur ar dhaoine agus
iad ag iarraidh a mionsonraí bainc agus a bpasfhocail a mhealladh
uathu. Is é a thugtar air sin fioscaireacht. Taispeántar samplaí de
theachtaireachtaí ríomhphoist fioscaireachta i bhFíor 8.8.

Seans go bhfaighfeá ríomhphost agus an chuma air gur ón mbanc
a tháinig sé. Seachain ríomhphoist:

> A bhfuil rud éigin ait ag baint leo - seans go mbeadh seoladh ríomhphoist aisteach ann nó
seoladh idirlín nach bhfuil ceart.

> Atá leagtha amach go dona, a bhfuil drochlitriú, drochghramadach nó botúin chló iontu.

> A iarrann ort logáil isteach is do chuntas bainc nó eolas pearsanta a sheoladh ar ais - ní
iarrfaidh do bhanc é sin ort riamh.

Déan neamhaird de na ríomhphoist sin i gcónaí agus scrios iad.
Má fhaigheann tú glaoch ó dhuine a deir go bhfuil sé/sí ag glaoch ó do bhanc, ná tabhair do
mhionsonraí logála isteach dó/di riamh.

Fíor 8.8 Samplaí de ríomhphoist
fioscaireachta

Cuntais taisce
Cuireann cuntais taisce bealach ar fáil chun airgead a chur i dtaisce (a
choigilt). Bíonn an t-airgead a chuirtear i gcuntais taisce slán sábháilte
agus tuilltear ús air freisin. Tá rogha cuntas taisce ar fáil, a bhraitheann
ar mhéid na suime ba mhian le daoine a chur i dtaisce agus cén teacht
ba mhaith leo a bheith acu ar an airgead sin. Is féidir go leor cuntas a
oscailt agus gan ach €10 a bheith ag duine agus is féidir airgead a chur i dtaisce beagán
ar bheagán nó ina chnapshuimeanna.

Is iondúil nach ngearrtar aon táillí idirbhirt ná muirir chothabhála ar na cuntais sin, agus
cuireann bainc, cumainn foirgníochta, An Post agus comhair chreidmheasa ar fáil iad.

Is féidir cuntas taisce a oscailt ar an mbonn céanna is a osclaítear cuntas reatha.

Féach Caibidil 9

S-P-R
Agus sibh ag obair in bhur mbeirteanna, freagraígí na ceisteanna seo a leanas:

8.25 In ainneoin go bhfuil an bhaincéireacht ar an idirlíon slán agus sábháilte,
bíonn daoine ann i gcónaí a dhéanfaidh iarracht bealach isteach i do
chuntas a fháil. Pléigh bealaí chun do chuntas ar líne a choinneáil slán.

8.26 An bhfuil aon bhearta breise slándála is féidir a ghlacadh má úsáidtear
guthán cliste seachas ríomhaire glúine, cuir i gcás, chun baincéireacht a
dhéanamh ar an idirlíon?

8.27 Tá amhras ar dhuine muinteartha leat atá scothaosta faoi bhaincéireacht a
dhéanamh ar an idirlíon, ach tá sé chun triail a bhaint as. Breac síos roinnt
moltaí dó ó thaobh slándála de, ar féidir leis iad a choinneáil in aice leis an
ríomhaire glúine.

PSODE
PSBF
PSFB

Anraibhafhiosagat?

Ní bhíonn bainc áirithe le fáil ach ar an idirlíon amháin agus ní bhíonn aon bhrainsí acu, mar
shampla RaboDirect.
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Caibidil 8 :: Seirbhísí Airgeadais do Dhaoine Aonair agus do Theaghlaigh

Cártaí creidmheasa
Is é is brí le ceannach ar cairde (creidmheas) ‘ceannaigh
anois, ioc níos déanaí’ agus is ann do chártaí creidmheasa
ionas go mbeadh sé níos éasca é sin a dhéanamh, e.g. Visa
agus Mastercard.

Is é an buntáiste atá ann ó thaobh shealbhóir an chárta
de nach gá go mbeadh airgead ar láimh acu tráth an
cheannacháin chun earraí nó seirbhísí a cheannach.
Tá cártaí creidmheasa thar a bheith úsáideach chun
ceannacháin a dhéanamh ar líne.

Bíonn teorainn chaithimh le gach cárta creidmheasa,
teorainn a leagann an banc síos agus a bhraitheann
ar ioncam agus ar acmhainn aisíoca an chustaiméara.
Cuireann sealbhóir an chárta a PIN isteach ag an
díolphointe, faoi mar a dhéanfaí le cárta dochair.

Cuireann comhlacht an chárta creidmheasa bille (nó ráiteas) amach chuig an
gcustaiméir ag deireadh gach míosa, agus ba chóir é sin a chur i gcomparáid leis an
leabhar miondealaithe airgid.

Má déantar ceannachán ar líne le cárta creidmheasa, lorgófar uimhir shlándála an
chárta (ar a dtugtar CVC – Cód Fíoraithe Cárta, nó CVV – Luach Fíoraithe Cárta). Is é
atá ann trí uimhir a bhíonn ar chúl an chárta, os cionn stiall an tsíniúcháin. Déantar é
sin chun a chinntiú go bhfuil an cárta féin i seilbh an duine agus nach amhlaidh gur
chóipeáil sé/sí an uimhir ó áit éigin.

Ráiteas cárta creidmheasa
Leagann an ráiteas amach na rudaí go léir a ceannaíodh i rith na míosa atá caite, mar
aon le haon iarmhéid atá dlite ó na míonna roimhe sin.

Má íoctar an bille ina iomláine faoin spriocdháta ní ghearrtar aon ús. Sa chás, áfach,
nach n-íoctar an bille ina iomláine gearrfaidh an banc ús ar shealbhóir an chárta as an
tsuim nár íocadh. Is airde i bhfad na rátaí úis a ghearrtar ar fhiacha cárta creidmheasa
ná mar a ghearrtar ar rótharraingtí bainc nó ar iasachtaí, rud a fhágann gur foinse
chostasach airgid ghearrthréimhse atá ann.

Ús ar chárta creidmheasa
Luann comhlacht an chárta creidmheasa íosmhéid a chaithfear a íoc faoin
spriocdháta, arb é a bhíonn ann an méid a chlúdódh ús na míosa sin móide céatadán
beag den tsuim atá dlite. Seans go mbeadh cathú ar dhuine gan ach an méid sin a
íoc, ach dá ndéanfaí é sin bheadh suimmhór úis le híoc.

8.28 Tugtar cuntais coigilteora rialta ar chuntais taisce áirithe. Cuireann siad
rátaí úis atá beagán níos airde ná na rátaí a ghabhann le gnáthchuntais
taisce ar fáil.

Cén tairbhe a bheadh ann duitse dá bhféadfá €10 sa mhí a chur i dtaisce
i gceann de na cuntais seo, fiú mura bhfuil ort airgead a chur i dtaisce i
gcomhair rud faoi leith i láthair na huaire?
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Anraibhafhiosagat?

Tá tú i bhfiacha €3,000 ar chárta creidmheasa a ghearrann ús 18%. Má íocann tú
an t-íosmhéid gach mí (um €46) agus mura n-athraíonn an ráta úis, glacfaidh sé 21
bliain ort na mílte euro d'íocaíochtaí úis a dhéanamh!

Is é riail óir na gcártaí creidmheasa gan níos mó ná anméid atá tú in acmhainn a
aisíoc ag deireadh namíosa a chaitheamh.

Is é an rud is fearr a dhéanfaí dochar díreach a shocrú ionas go nglanfaí an cárta gach
mí agus ar an gcaoi sin ní bheadh ort an íocaíocht a dhéanamh de láimh agus ní
bheadh an cathú ann gan ach cuid de a ghlanadh.

8.29 Na blianta siar ní raibh an rogha sin ag daoine ‘ceannaigh anois, íoc
níos déanaí’.
Pléigh an maith nó an olc an rud iad cártaí creidmheasa nó an
meascán atá ann. Cad iad na buntáistí agus na míbhuntáistí a
bhaineann le cárta creidmheasa a bheith ag duine?

Anraibhafhiosagat?

Léirigh torthaí ar Shuirbhé Airgeadais Teaghlaigh agus Tomhaltais a rinne an
Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) cúinsí airgeadais mhuintir na hÉireann in 2013. Fuair
an suirbhé amach go raibh go leor de mhuintir na hÉireann ag brath ar chártaí
creidmheasa chun a mbillí a ghlanadh. Ba é €1,400 an meánmhéid fiachais a bhain le
cártaí creidmheasa in 2013.

Níl a fhios ag formhór na ndaoine a úsáideann cárta
creidmheasa cén ráta úis atá siad a íoc
le Charlie Weston

Maidir le formhór na ndaoine a bhfuil cárta creidmheasa acu níl tuairim dá laghad
acu cén ráta úis atá siad a íoc as an gcárta a úsáid agus is cosúla ná a mhalairt go
mbainfeadh mná óga úsáid as cárta chun ceannachán gan choinne a dhéanamh,
dar le taighde nua a rinneadh.

Is mó an seans go mbainfeadh fir úsáid as an gcárta plaisteach le haghaidh
gnáthcheannachán ó lá go lá i gcomparáid le mná.

Tá cárta creidmheasa ag um sheachtar as gach deichniúr. Is chun ceannacháin
mhóra a dhéanamh ní chun díol as costais nach rabhthas ag súil leo a úsáideann
formhór na ndaoine na cártaí.

Díol suntais is ea é go n-admhaíonn 71% de dhaoine atá san aoisghrúpa 25 go 40
bliain d'aois nach bhfuil tuairim dá laghad acu cén ráta úis atáthar a ghearradh
orthu as an gcárta a úsáid.78
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Tagann laghdú air sin i gcás daoine atá breis is 40 bliain d'aois; tá a fhios ag um a
leath acu cén ráta atáthar a ghearradh orthu.

Féadfar ráta úis a oiread le 23% a ghearradh as ceannacháin le cárta creidmheasa
agus oiread agus 21% a ghearradh ar aistarraingtí airgid.

Deir go leor daoine go mbaineann siad leas as an gcárta agus iad thar lear ar
saoire, agus ba mhó an seans go mbainfeadh bean úsáid as an gcárta mar mhodh
íoca agus iad lasmuigh den tír.

Léiríonn an taighde go nglanann 60% d'úsáideoirí cártaí creidmheasa iarmhéid
an chárta gach mí, agus nach n-íocann 8% díobh ach an t-íosmhéid.
Foinse: Alt leasaithe ón Irish Independent, 19 Lúnasa 2015

8.30 (a) An bhfuil alltacht ort a fháil amach nach bhfuil tuairim dá
laghad ag formhór na ndaoine cén ráta úis atá siad a íoc as
an gcárta creidmheasa?

(b) Cén t-aoisghrúpa is measa maidir le fios an ráta úis a bheith
acu? Cén fáth, dar leat, nach bhfuil a fhios ag daoine san
aoisghrúpa seo é?

(c) Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach, dar leat, fios a bheith agat
cen ráta úis atá tú a íoc?

8.31 Cad é an difear idir cárta dochair agus cárta muirir?

8.32 Cé na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le cárta muirir i
gcomparáid le cárta creidmheasa?

Cártaí muirir
Tá cárta muirir cosúil le cárta creidmheasa sa mhéid is gur
féidir earraí a cheannach anois agus íoc astu níos déanaí.
Murab ionann agus cárta creidmheasa, áfach, ní mór an cuntas a
ghlanadh nuair a fhaightear an ráiteas. Ós rud é nár mhór an bille
a ghlanadh gach mí, ní ghearrtar aon ús ar an gcustaiméir. Ina
ionad sin íocann an custaiméir táille bhliantúil le soláthróir an
chárta as úsáid an chárta muirir. Ar shamplaí de chártaí muirir tá
American Express agus Diners Club.

Airgead Eachtrach
Nuair a thugtar cuairt ar thíortha atá lasmuigh de limistéar an euro ní mór airgeadra a
fháil a nglactar leis mar airgead dlíthairgthe sa tír sin, e.g. i gcás turais chuig SAM, níor
mhór dollar na Stát Aontaithe a fháil. Is féidir airgeadra eachtrach a cheannach ó na
bainc thráchtála, ó chumainn foirgníochta, ó An Post agus ó chomhair chreidmheasa.
D'fhonn an t-airgeadra eachtrach a cheannach ní mór an praghas reatha nó an ráta
malairte a íoc.

Is é is ráta malairte ann praghas lenar féidir airgeadra amháin a
mhalartú ar airgeadra eile.
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Bureau de change

Tír Airgeadra Ráta díola Ráta ceannaigh

An Ríocht Aontaithe
Stáit Aontaithe Mheiriceá
An Astráil
An tSeapáin

Punt steirling (£)
Dollar ($)
Dollar na hAstráile (A$)
Yen (¥)

0.68
1.06
1.44
134

0.71
1.11
1.55
137

Is é sin le rá, in aghaidh gach €1 gheofaí £0.68, nó $1.06, nó A$1.44, nó
¥134.

Agus eolas ón tábla á úsáid agat, chun €400 a athrú go steirling,
meádaigh 400 faoi ráta díola steirlinge an bhainc, i.e.

Seo a leanas rátaí díola agus ceannaigh an bhainc do cheithre airgeadra eachtracha.

Agus euro á athrú go hairgeadra eachtrach, méadaigh an € faoi ráta ‘díola’ an bhainc.

Agus airgeadra eachtrach á athrú go euro, roinn an t-airgead eachtrach ar ráta ‘ceannaigh’an
bhainc.

Dá mba mhian linn 1,552 yen a athrú go euro, níl le
déanamh ach 1,552 a roinnt ar ráta ceannaigh yen an
bhainc, i.e.

8.33 Agus eolas ón tábla thuas á úsáid agat, cé mhéad dollar na hAstráile a
gheofá ar €650?

8.34 Agus eolas ón tábla thuas á úsáid agat, cé mhéad euro a gheofá ar
£345?

400 × 0.68 = £272

1,552 ÷ 137 = €11.33

Iasachtaí
Féadfaidh daoine agus teaghlaigh iasachtaí a fháil ó institiúidí
airgeadais freisin. Tá roinnt cineálacha difriúla iasachta ar fáil do
dhaoine agus do theaghlaigh, ina measc:

> Iasachtaí gearrthéarma, a aisíoctar laistigh de bhliain
amháin (e.g. rótharraingt bhainc).

> Iasachtaí meántéarma, a ngabhann téarma aisíoca idir
bliain agus cúig bliana leo.

> Iasachtaí fadtéarma, nach n-íocfar ar ais go ceann cúig
bliana ar a laghad (e.g. morgáiste).

Bíonn difear mór sna rátaí úis a íoctar ar na hiasachtaí sin
agus is fiú go mór taighde a dhéanamh leis na hinstitiúidí
difriúla chun na rátaí agus na téarmaí is fearr a fháil.

Féach Caibidil 10
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8.35 Infheistíonn bainc an t-airgead a bhíonn ag daoine ina gcuntais, d'fhonn
airgead a dhéanamh ionas gur féidir leo é a thabhairt ar iasacht do dhaoine
eile. Uaireanta déantar an infheistíocht in eagraíocht nach dtaobhófá
leo nó tugtar airgead ar iasacht d'eagraíocht den chineál sin; cuir i gcás
comhlacht a dhéanfadh airm, a dhéanfadh tástáil ar ainmhithe nó a
bhainfeadh leas as saothar saor i dtíortha bochta. Ní bhíonn a fhios ag
custaiméirí an bhainc, de ghnáth, cá bhfuiltear ag infheistiú a gcuid airgid.
Tá banc darb ainmTriodos ann, a fheidhmíonn san Ísiltír, sa Bheilg, sa
Ríocht Aontaithe, sa Spáinn agus sa Ghearmáin. Luaitear an méid seo a
leanas ar a shuíomh idirlín:

An bhfuil a fhios agat cad a dhéanann do bhanc le do
chuid airgid? Creidimid gur chóir do na bainc a bheith
oscailte, agus dá bhrí sin foilsímid mionsonraí gach
eagraíochta a dtugaimid airgead ar iasacht dóibh. Ach
airgead a thabhairt ar iasacht d'eagraíochtaí a chuireann
daoine agus an pláinéad chun tosaigh, baintear leas
as airgead na gcoigilteoirí seo againne chun tionchar
dearfach a dhéanamh agus chun fáltas cóir a dhéanamh.

Pléigh na ceisteanna seo: (a) Ar chóir, dar leat, do gach banc feidhmiú
go heiticiúil mar a fheidhmíonn Triodos? (b) An gcuireann sé as duit go
ndéanann bainc infheistíocht in eagraíochtaí nach dtaobhódh daoine eile
leo ar chúiseanna eitice, nó an é cuspóir an bhainc, dar leat, a oiread airgid
agus is féidir a dhéanamh?

Ba chóir go mbeifeá in ann na príomhthéarmaí seo a leanas a shainmhíniú, a litriú,
samplaí a thabhairt agus iad a chur i bhfeidhm sa saol dáiríre.
Ceacht: Scríobh abairt agus úsáid na téarmaí seo a leanas. Is féidir níos mó ná téarma
amháin a úsáid i ngach abairt.
uathmheaisín bainc (ATM)
bureau de change
cárta muirir
seic
íocaíochtaí gan teagmháil
cárta creidmheasa
aistriú creidmheasa
cuntas reatha
CVC/CVV
cárta dochair
cuntas taisce

dochar díreach
sainordú dochair dhírigh
rátaí malairte airgeadra
baincéireacht ar an idirlíon
lóisteáil
fioscaireacht
buanordú
ráiteas
baincéireacht ar an nguthán
aistarraingt

Más féidir in aon chor, déan iarracht airgead a chur i dtaisce chun rudaí
a cheannach agus íoc astu nuair a bheidh do dhóthain airgid agat,
seachas iasacht a fháil. Uaireanta ní féidir é sin a dhéanamh, gan amhras,
cuir i gcás nuair a bhítear ag ceannach tí, nó má bhíonn carr de dhíth
le haghaidh oibre, ach níor chóir féachaint ar iasacht mar bhealach
saoráideach chun rud atá uait a fháil anois díreach. Gabhann pionóis mhóra airgeadais le
hiasachtaí, agus má bhíonn an iomarca acu agat seans go mbeadh sé deacair morgáiste a
fháil. Cuimhnigh, gabhann costas airgeadais agus deischostas le hairgead a fháil ar iasacht.

Féach Caibidil 1
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Nuair a bheidh an chaibidil seo críochnaithe agat, beidh ar do chumas na
nithe seo a leanas a dhéanamh:

✔ Idirdhealú a dhéanamh idir airgead a choigilt (a chur i dtaisce) agus a infheistiú

✔ Cuntas a thabhairt ar na príomhchúiseanna a ndéantar airgead a choigilt

✔ An áit a gcuirfidh tú do chuid airgid i dtaisce a mheá

✔ Liosta de na príomhtháirgí coigiltis a chuireann institiúidí airgeadais ar fáil in
Éirinn a thabhairt

✔ Ús ar choigilteas a ríomh

✔ Na hiarmhairtí cánach a bhaineann le coigilteas a thuiscint.

Cad is coigealtas ann?
Nuair a labhraímid ar choigilteas bímid ag caint
ar an gcuid sin den ioncam a roghnaímid gan
a chaitheamh. D'fhéadfaí a rá gurb ionann
coigilteas agus caiteachas a chur ar athló toisc
go ndéanaimid rogha an t-airgead sin a chur i
leataobh agus rún againn é a chaitheamh am
éigin amach anseo.

9.1 Déan plé ar an gcúis a ndéanann daoine airgead a
choigilt.

9.2 An dóigh leat gur mar a chéile na cúiseanna a ndéanfá
airgead a choigilt anois agus na cúiseanna a bheadh
agat airgead a choigilt amach anseo? Pléigh an t-athrú a
d'fhéadfadh a theacht ar do phatrúin choigilte agus tú ag
céimeanna difriúla de do shaol.

9.3 Ar chuir tú airgead i dtaisce riamh chun rud éigin a cheannach nó a
dhéanamh? Conas a bhraith tú nuair a bhain tú do sprioc amach?

Caibidil 9 ::
Airgead a Choigilt agus a
Infheistiú

Féach Caibidil 4
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Ar shamplaí d'infheistíochtaí tá maoin, saothar ealaíne nó scaireanna
comhlachta a cheannach.

Sa ghnáthshaol is beag difríocht atá idir coigilt agus infheistiú, ach
bíonn an t-idirdhealú eatarthu níos tábhachtaí nuair a bhíonn pleanáil
airgeadais fhadtréimhseach i gceist. Cuir i gcás,
nuair a bhíonn timthriall airgeadais phearsanta
á chur le chéile, bíonn riachtanais airgeadais
ghearrthréimhseacha agus fhadtréimhseacha i
gceist. Sa chás sin, seans gur cuí féachaint ar an
uair a bheidh an t-airgead de dhíth agus ar an
gcineál fáltais a bhfuilimid ag súil leis.

Fíor 9.1 An difríocht atá idir airgead a chur i dtaisce
(a choigilt) agus a infheistiú

Baineann an míniú sin le coigilteas i muicín taisce agus sna bainc thráchtála.

Is minic a fhéachtar ar infheistiúmar airgead a chur i
leataobh chun fáltas níos fearr a fháil air amach anseo. Tá
sé sin an-chosúil le hairgead a choigilt, ach go mbítear ag
súil le luach saothair éigin a fháil ar infheistiú an airgid.

Is é an bealach is simplí le féachaint ar an difríocht idir
coigilteas agus infheistíocht na rioscaí agus an leachtacht
a mheá.

9.4 An bhfuil aon leid nó nod agat maidir le hairgead a choigilt? Cuir
i gcás, próca ina gcuireann tú boinn airgid a bheadh i do phóca
ag deireadh na seachtaine. D'fhéadfá na boinn 50c go léir a
fhaigheann tú a chur i bpróca nó praghas barra seacláide a chur i
dtaisce gach uair a dhiúltaíonn tú don chathú a bheadh ort ceann
a cheannach.

Agus sibh ag obair i ngrúpaí, déanaigí liosta de na bealaí lenar
féidir le daoine airgead a choigilt. Féadfaidh duine amháin as gach
grúpa leid amháin a thabhairt don rang go léir agus d'fhéadfaí leid
ó gach grúpa a scríobh ar an gclár bán.

Breac síos duit féin aon leid nár smaoinigh tú orthu ach a rachadh
chun tairbhe duit féin, dar leat.

Is é a chiallaíonn leachtacht a thapa atáimid in ann ár gcuid airgid a
fháil ar ais nuair a bhíonn sé de dhíth.

Is scéimeanna ar bheagán riosca agus ar bheagán luacha saothair iad coigiltis de
ghnáth a thugann teacht saoráideach ar ár gcuid airgid nuair a bhíonn sé de dhíth
orainn.

Gabhann riosca níos mó leis an airgead a dhéantar a infheistiú (ar a dtugtar an
bunairgead nó an phríomhshuim) agus seans nach bhféadfaí é a fháil ar ais ar
éileamh. Seans go ngabhfadh luach saothair níos airde le hinfheistíochtaí, áfach.

Féach Caibidil 4
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Cúiseanna le hairgead a choigilt
Seo a leanas roinnt cúiseanna le hairgead a choigilt.

(a) do chaiteachas pleanáilte amach anseo

(b) do chúinsí éigeandála

(c) d'imeachtaí móra teaghlaigh

(d) don am a éireofar as an obair (scor)

(e) chun rátáil chreidmheasa a fheabhsú.

Cúinsí ba chóir a chur san áireamh agus airgead á
choigilt nó á infheistiú
Tá roinnt roghanna ann maidir leis an áit ar féidir airgead a chur i dtaisce. Cúinsí ba
chóir a chur san áireamh sula ndéantar cinneadh faoin áit ar chóir airgead a chur i
dtaisce:

> Riosca

> Luach saothair

> Leachtacht

> Cánachas

> Áisiúlacht

> Sochair

> Téarmaí agus coinníollacha.

Riosca

Anmbeidh an coigilteas slán agus sábháilte? Is
sábháilte i bhfad a bhíonn airgead a chuirtear i dtaisce le
hinstitiúid airgeadais cheadúnaithe (e.g. banc, cumann
foirgníochta, An Post, comhar creidmheasa) ná airgead a
choinnítear sa tarraiceán nó i dtaisceadán sa bhaile.

Gabhann 'urrús Stáit' le coigilteas le An Post, rud a
chiallaíonn go bhfuil siad 100% slán agus go n-aisíocfaidh
an Rialtas iad gan aon dabht.

Luach saothair

An dtuillfidh an coigilteas ús?

RIOSCABeag Mór

Meánach

Is é is ús ann luach saothair as airgead a chur i dtaisce le hinstitiúid
airgeadais. Is airgead breise é a fhaightear anuas ar an airgead a
chuirtear i dtaisce.

9.5 I gcás (a) go (d) sa liosta thuas tabhair roinnt samplaí de na rudaí
a mbeifeá ag cur airgead i dtaisce dóibh. I ngach cás, mínigh an
chúis a ndéanfá airgead a chur i dtaisce dóibh.

Tugann na hinstitiúidí airgeadais ar fad rátaí úis a bhíonn beagán éagsúil lena chéile. Seans go
mbeadh ar choigilteoirí féachaint thart chun an margadh is fearr a fháil.

Is é a thugtar ar an ráta a luann an institiúid airgeadais ráta coibhéiseach bliantúil (AER). Tugann
sé sin le fios don choigilteoir cén ráta úis iomlán a bheadh ann dá bhfágfaí an t-airgead i gcuntas
coigiltis ar feadh bliana ar fad.

Féach Caibidil 8
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Leachtacht

An furasta an t-airgead a aistarraingt nó teacht air más gá? Is é sin le rá, cé chomh
tapa is féidir airgead tirim a dhéanamh de arís?

Éilíonn cuntais choigiltis áirithe ar dhuine fógra a thabhairt don institiúid airgeadais i
scríbhinn, agus seans go ngearrfaí pionóis ar dhuine a aistarraingíonn airgead roimh
an am a aontaíodh. Cuir i gcás, éilíonn cuntas taisce lá is fiche ar an gcoigilteoir fógra
lá is fiche a thabhairt don bhanc más mian leis/léi airgead a aistarraingt. Íocann
Banna Coigiltis An Post ráta úis atá níos airde ná formhór na scéimeanna coigiltis, ach
laghdaítear é sin go mór má aistarraingítear an t-airgead i rith na dtrí bliana.

Cánachas

Anmbeidh ort cáin a íoc ar an ús? Is cáin é Cáin Choinneála ar Ús Taisce (DIRT)
a ghearrtar ar ús a thuilltear ar choigilteas. Ní ghearrtar DIRT ar tháirgí áirithe a
chuireann An Post ar fáil, e.g. Teastais Choigiltis agus Bannaí Coigiltis.

Saoráidí

An féidir lóisteálacha agus aistarraingtí a dhéanamh go
saoráideach? Mar shampla, an bhfuil an institiúid airgeadais
suite in áit áisiúil? Cé na huaireanta oscailte atá aici?

Cuireann go leor banc cuntas coigiltis ar líne ar fáil do
chustaiméirí, agus dá bhrí sin is furasta airgead a aistriú
isteach iontu. Ach a mbunaítear an
cuntas coigiltis, seans gur saoráidí
airgead a aistriú isteach ann go
rialta trí bhuanordú a shocrú.

Sochar amach anseo

Anmbeidh tú incháilithe do shochair amach anseo, ina measc
iasachtaí nó íocaíochtaí úis bónais?

Má chuireann tú airgead i dtaisce in institiúid airgeadais a
mbeifeá ag iarraidh iasacht a fháil uaithi amach anseo, beidh
cuntas teiste coigiltis agat léi. Seans gur furasta iasacht a fháil dá
bhrí sin.

Téarmaí agus coinníollacha

An bhfuil táillí agus muirir bhainc i gceist leis an gcuntas taisce a reáchtáil?
An bhfuil éarlais íosta/uasta de dhíth? An ngearrfar pionós as airgead a aistarraingt
roimh am?

ÍOC

sochair

S-P-R

PSODE
PSC
PSBN

9.6 Agus sibh ag obair in bhur mbeirteanna, glacfaidh duine agaibh ról
an agallóra agus an duine eile ról an 'tsaineolaí airgeadais’. Cuirigí
podchraoladh nó físeán le chéile de cheisteanna agus freagraí a bhaineann
leis na nithe a chaitear a chur san áireamh agus cinneadh á dhéanamh faoin
áit ar chóir airgead a chur i dtaisce. Ina ionad sin, is féidir póstaer nó grafaic
faisnéise a chur le chéile.

Féach Caibidil 8
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Cineálacha cuntais taisce a chuireann bainc thráchtála ar fáil

Is féidir rogha a dhéanamh as raon leathan cuntas coigiltis, a bhraitheann ar mhéid
an airgid atá le cur i dtaisce agus ar a luaithe a bheidh teacht ar an airgead sin de
dhíth. Bíonn an t-ús a thuilltear ar gach cuntas taisce faoi réir DIRT.

> Tugann cuntais taisce phrapéilimh cead do dhuine an t-airgead a aistarraingt
(nó a éileamh) nuair is mian leis an duine. Ní gá fógra a thabhairt don bhanc faoin
aistarraingt. Is iondúil a íocann cuntais taisce phrapéilimh ráta úis an-íseal.

> Éilíonn cuntais taisce téarma ort do chuid airgid a fhágáil sa chuntas ar feadh
tréimhse faoi leith. Seans go mbeadh tréimhse ar bith idir seacht lá agus cúig
bliana i gceist leis an téarma aontaithe. Íocann cuntais taisce téarma ráta úis níos
airde ná cuntais taisce phrapéilimh. Seans go bhféadfaí airgead a aistarraing roimh
am, ach ghearrfaí pionós as a leithéid a dhéanamh – d'fhéadfaí ráta úis níos ísle a
íoc.

> Éilíonn cuntais taisce fógra ar dhuine fógra a thabhairt don bhanc roimh ré má
theastaíonn ón duine airgead a aistarraingt. Cuir i gcás, le cuntas taisce fógra lá
is fiche ní mór don choigilteoir fógra lá is fiche (baincéireachta) a thabhairt don
bhanc roimh ré más mian leis/léi airgead a aistarraingt.

Den chuid is mó, dámhéad é an leachtacht, is ea is ísle an ráta úis a íoctar. Dá
bhrí sin, is iad na coigilteoirí sin atá in ann a gcuid airgid a fhágáil sa bhanc ar feadh
tréimhsí fada a gheobhaidh na rátaí úis is airde.

Cén áit ar cheart airgead a choigilt?
Is féidir airgead a choigilt leis na hinstitiúidí airgeadais seo a leanas in Éirinn:

> Bainc thráchtála

> An Post

> Comhair chreidmheasa

> Cumainn foirgníochta.

Bainc thráchtála

Cuireann banc tráchtála raon seirbhísí airgeadais ar fáil dá chustaiméirí.
Cuireann siad go léir cuntais taisce ar fáil.

Cuntas coigiltis a oscailt

Scrúdaigh tú conas cuntas reatha a oscailt i gcaibidil 8. Déantar cuntas coigiltis a
oscailt ar an mbonn céanna, agus beidh fianaise ar d'aitheantas agus ar do sheoladh
de dhíth.

9.7 Cén fhianaise a bhíonn de dhíth chun cuntas a oscailt le hinstitiúid
airgeadais?

9.8 Cén fáth, dar leat, a bhfuil institiúidí airgeadais sásta rátaí úis níos airde a íoc
leosan a fhágann a gcoigilteas i gcuntas taisce ar feadh tréimhse fhada?

Féach Caibidil 8
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Caibidil 9 :: Airgead a Choigilt agus a Infheistiú

An Post

Cuireann An Post raon táirgí coigiltis Stáit ar fáil thar ceann
Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
(NTMA). Cuireann siad rátaí iomaíocha úis ar fáil agus bíonn
urrús Stáit ag gabháil leo. I gcásanna áirithe, ní ghearrtar DIRT
ar an ús a thuilltear.

Mar aon le raon cuntas taisce, cuireann An Post Duaisbhannaí ar fáil. Cuireann siad seo na mílte
duais sheachtainiúil ar fáil, mar aon le duais €1 mhilliún saor ó cháin gach ráithe. Ní thuilleann
Duaisbhannaí ús ach bíonn siad incháilithe chun duaiseanna a bhuachan gach seachtain.

Comhair chreidmheasa

Tá comhair chreidmheasa lonnaithe ar fud na tíre agus tá seans
maith ann go bhfuil ceann i do cheantar féin. Bíonn comhar
creidmheasa faoi úinéireacht na mball, grúpa daoine i gceantar,
i gcumann nó in ionad oibre a chuireann a gcuid airgid i dtaisce
le chéile (nó a 'cheannaíonn' scaireanna in eagraíocht) agus a
thugann airgead ar iasacht dá chéile ag rátaí iomaíocha úis.

Cuireann comhair chreidmheasa cuntais choigiltis ar fáil agus
cuireann brainsí áirithe cuntais taisce ar fáil. Is ionann do
choigilteas agus do chuid scaireanna, agus dá bhrí sin dá mhéad do choigilteas is ea is mó líon na
scaireanna a bhíonn agat san eagraíocht.

Cuntais choigiltis:Má bhíonn airgead i dtaisce i gcuntas den chineál seo, seans go mbeadh
díbhinn le fáil ag deireadh na bliana. Is féidir airgead a lóisteáil sa chuntas am ar bith.

Cuntais taisce: Tugtar ráta iomaíoch úis ar chuntais taisce ach bíonn ús ar chuntais taisce i
gcomhair chreidmheasa faoi réir DIRT.

De bhrí go mbíonn comhair chreidmheasa lonnaithe i bpobail, beidh tú ag cuidiú leis an bpobal
trína bheith i do bhall.

Má chuireann tú airgead i dtaisce le comhar creidmheasa is féidir leat cur isteach ar iasacht
phearsanta chun carr a cheannach, an teach a athchóiriú nó dul ar saoire, mar shampla.

Cumainn foirgníochta

Íocann cumann foirgníochta ús ar choigilteas agus tugann siad airgead ar iasacht chun maoin a
cheannach nó a uasghrádú. Cuireann cumainn foirgníochta raon leathan seirbhísí ar fáil, mar a
dhéanann banc.

Cuireann siad rátaí iomaíocha úis ar fáil ar chuntais taisce
agus bíonn brainsí acu ar fud na tíre. Is é an chúis is mó a
ndéanfaí airgead a chur i dtaisce le cumann foirgníochta
chun morgáiste a fháil. Sampla de chumann foirgníochta
in Éirinn is ea an Cumann Oideach Foirgníochta (EBS).

Is é is díbhinn ann íocaíocht le scairshealbhóirí atá i gcomhréir le líon
na scaireanna a bhíonn acu. Ní bhíonn an tsuim chéanna ann gach uair
a dhéantar íocaíocht, toisc go mbraitheann an tsuim ar an airgead a
bhíonn ar fáil agus ar líon na ndaoine a gcaitear an t-airgead a roinnt
eatarthu.
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Obair i ngrúpaí

PSU

Foirmle
Is í an fhoirmle a bhaineann le hús
simplí:

Ús = Bunairgead x Ráta x Am

SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

Ús ar choigilteas a ríomh
Is é is ús ann luach saothair as airgead a chur i dtaisce le hinstitiúid airgeadais. Tá dhá
bhealach ann chun ús a ríomh:

> ús simplí > ús iolraithe.

Ús simplí

Is é is ús simplí (ar a dtugtar bunráta úis freisin) ann airgead is féidir a thuilleamh ach
airgead (bunairgead) a infheistiú. Cuirtear céatadán (an t-ús) den bhunairgead leis an
mbunairgead, agus ar an mbonn sin méadaítear an tsuim.

Ús iolraithe

Is é is ús iolraithe ann go gcuirtear ús leis an airgead atá i dtaisce agus go dtuilleann
an t-ús sin ús as sin amach. Ciallaíonn sé sin go dtuilleann an coigilteoir ús ar an
ús chomhmaith le hús ar an mbunairgead. Dá bhrí sin is fearr an luach saothair a
gheobhaidh coigilteoirí le hús iolraithe ná mar a gheofaí le scéimeanna coigiltis úis
shimplí.

Sampla

Cuireann Megan €1,000 i dtaisce
ag ráta 2% ar feadh dhá bhliain:

Ús = 1,000 × 2% × 2 = €40

9.10 Ríomh an t-ús simplí do gach duine díobh seo a leanas:

(a) Cuireann Paul €500 i dtaisce ag ráta 2% ar feadh trí bliana.

(b) Cuireann John €5,000 i dtaisce ag ráta 3.5% ar feadh cúig bliana.

(c) Cuireann Katherine €2,250 i dtaisce ag ráta 2.75% ar feadh ceithre
bliana go leith.

9.9 Agus sibh ag obair i ngrúpaí, bainigí úsáid as an teimpléad atá i
Leabhar Saothair na nDaltaí mar threoir chun na roghanna
coigiltis atá ag na hinstitiúidí airgeadais éagsúla a chur i gcomparáid
lena chéile e.g. comhar creidmheasa, cumann foirgníochta, banc
tráchtála, An Post. Roghnaíodh gach grúpa cineál amháin institiúide
airgeadais agus cruthaígí póstaer chun torthaí na hoibre a chur i
láthair.

9.11 Ríomh an t-ús iolraithe do gach ceann de na cúinsí seo a leanas:

(a) €1,000 a chuirtear i dtaisce ar feadh dhá bhliain ar ús iolraithe 4%.

(b) €6,000 a chuirtear i dtaisce ar feadh trí bliana ar ús iolraithe 3%.

(c) €3,750 a chuirtear i dtaisce ar feadh cúig bliana ar ús iolraithe 4.25%.
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Ráta coibhéiseach bliantúil (AER)

Taispeánann AER an ráta iarbhír úis a bheidh le fáil ar an gcoigilteas ag deireadh na
bliana. Is gnáthchleachtas in Éirinn é go dtaispeánfadh institiúidí airgeadais na rátaí
seo agus is bealach maith iad chun comparáid a dhéanamh idir institiúidí airgeadais.

Is é is AER ann an ráta úis a d'fhéadfaí a thuilleamh ar an gcoigilteas in imeacht bliana
le ráta úis iolraithe. Ní chiallaíonn sé sin go gcaithfí an t-airgead a choinneáil sa
chuntas ar feadh bliana, ach sin a bheadh ann dá ndéanfaí amhlaidh. Tá sé úsáideach
chun fáltais ar chuntais choigiltis a chur i gcomparáid lena chéile toisc go dtugann
sé an tsuim a thuillfí beag beann ar a mhinice a dhéanfaí ús a chur chun sochair an
chuntais. Taispeántar AER gan DIRT a ghlacadh san áireamh de ghnáth.

Sampla a léiríonn an difríocht idir ús simplí agus ús iolraithe

Tá €2,000 i dtaisce ag Mary Daly ina cuntas taisce. Ríomhtar an t-ús ag 5% sa
bhliain. Cé mhéad a bheidh sa chuntas aici tar éis (a) bliain amháin (b) dhá bhliain
agus (c) trí bliana le (i) ús simplí agus (ii) ús iolraithe?

Réiteach

Ús a thuilltear ag ráta úis shimplí (5%) Ús a thuilltear ag ráta úis iolraithe (5%)

Suim Ús Suim Ús
Bliain 1 €2,000 €100.00 Bliain 1 €2,000 €100.00

Bliain 2 €2,000 €100.00 Bliain 2 €2,100 €105.00

Bliain 3 €2,000 €100.00 Bliain 3 €2,205 €110.25

Ús iomlán €300.00 Ús iomlán €315.25
Tabhair do d'aire: Tá an t-ús a thuilltear
bunaithe ar an mbunairgead a cuireadh i
dtaisce; dá bhrí sin, ní thiocfaidh aon athrú ar
an íocaíocht bhliantúil úis.

Tabhair do d'aire: Cuirtear an t-ús ón
mbliain roimhe sin leis an mbunairgead
sula ndéantar ús na bliana reatha a ríomh
agus dá bhrí sin íoctar ús ar shuim níos airde
gach bliain, rud a mhéadaíonn méid an úis a
íoctar.

Má fhéachaimid ar shampla Mary Daly arís, ach má chuirimid an ráta bliantúil 5% i gcomparáid
le ráta 5% a iolraítear gach sé mhí, siod é an chuma a bheidh ar an tábla:

Ús a thuilltear ag ráta úis iolraithe (5%) Ús a thuilltear ag ráta úis iolraithe (5%) a
iolraítear gach sé mhí

Suim Ús Suim Ús
Tar éis 6 mhí €2,000 @ 2.5% = €50.00

Tar éis 1
bhliain

€2,000 €100 Tar éis 1
bhliain

€2,050 @ 2.5% = €51.25

Ús iomlán €100 Ús iomlán €101.25

Tabhair do d'aire: Rát úis (AER) =
(100 ÷ 2,000) × 100 = 5%

Tabhair do d'aire: Rát úis (AER) =
(101.25 ÷ 2,000) × 100 =
5.06%
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Cáin Choinneála ar Ús Taisce (DIRT)
Is cáin é seo a ghearrtar ar an ús a thuilltear ar chuntais choigiltis. Asbhaineann
an banc ag an bhfoinse é agus tugtar d'Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim é, arb iadsan
a bhailíonn an cháin uile in Éirinn. Cuirtear an glan-ús chun sochair do chuntas an
tsealbhóra, i.e. ús lúide DIRT.

Sampla

Tá €2,000 i dtaisce i mbanc ag Louise Hughes. Tuilleann sí ús simplí 5% sa bhliain
agus ní mór do Louise DIRT 41% a íoc ar an ús a thuilltear. Cé mhéad DIRT a íocann
sí agus cé mhéad a bheidh sa chuntas aici tar éis bliain amháin?

Réiteach

Ríomh an t-ús €2,000 @ 5% = ús €100

Ríomh DIRT €100 @ 41% = DIRT €41

Ús faighte = €59 glan

Tá €2,000 + €59 = €2,059 ina cuntas ag Louise anois.

9.13 Abair go bhfuil €2,000 agat le cur i dtaisce ar feadh dhá bhliain. Cá gcuirfeá
an t-airgead sin agus cén fáth?

9.14 Déanann tú amach gurbh acmhainn duit €20 sa mhí a chur i dtaisce, gach
mí. Cén cineál cuntais a d'osclófá? Tabhair cúiseanna le do fhreagra.

9.12 (a) Cé acu infheistíocht is fearr tar éis bliana, má ghlactar leis nach
gcaithfear DIRT a íoc? Taispeáin do ríomhanna.

(i) €5,000 i gcuntas coigiltis ag ráta úis shimplí 4.5%.

(ii) €6,000 i gcuntas coigiltis ag ráta úis iolraithe 4%, a iolraítear gach
trí mhí.

(b) Cén AER a bheadh ag an dá chás thuas?

9.15 (a) Bunaithe ar na buiséid agus na miondealuithe airgid a rinne tú sna
caibidlí roimhe seo, cé mhéad ab acmhainn duit a chur i dtaisce gach
seachtain nó gach mí? Roghnaigh suim a d'fhéadfá a chur i dtaisce gan
deacracht agus roghnaigh suim a d'fhéadfá a chur i dtaisce dá ngearrfá
siar ar chaiteachas eile.

(b) Cá gcuirfeá do chuid airgid i dtaisce, agus cén cineál cuntais a
roghnófá? Tabhair míniú le do roghanna.
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Caibidil 9 :: Airgead a Choigilt agus a Infheistiú

9.16 Pléigh an aois nó an tréimhse saoil ba chóir do dhaoine tosú ag
cur airgid i dtaisce.

9.17 D'fhoghlaim tú i gcaibidil 8 nuair a chuirtear airgead i dtaisce i
gcuntas coigiltis, go ndéanann an institiúid airgeadais an t-airgead
sin a infheistiú chun brabús a dhéanamh. Arbh fhearr leat go
ndéanfaí an t-airgead sin a infheistiú go heiticiúil nó ar chóir don
institiúid airgeadais an fáltas is fearr ar an airgead a fháil?

Ba chóir go mbeifeá in ann na príomhthéarmaí seo a leanas a shainmhíniú, a litriú,
samplaí a thabhairt agus iad a chur i bhfeidhm sa saol dáiríre.

Ceacht: Scríobh abairt agus úsáid na téarmaí seo a leanas. Is féidir níos mó ná téarma
amháin a úsáid i ngach abairt.

An Post

ráta coibhéiseach bliantúil (AER)

cumann foirgníochta

banc tráchtála

ús iolraithe

comhar creidmheasa

cuntas taisce phrapéilimh

Cáin Choinneála ar Ús Taisce (DIRT)

ús

infheistiú

leachtacht

cuntas taisce fógra

bunairgead

ráta

riosca

coigilteas

ús simplí

cuntas taisce téarma
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Sainmhíniú
Is éard atá i gceist le
hiasachtaí ná airgead a fháil ó
dhuine nó ó institiúid airgeadais,
agus geallúint a thabhairt an
t-airgead a aisíoc, mar aon le
hús, ag am socraithe amach
anseo.

Torthaífoghlama

Caibidil 10 ::
Iasachtaí do Theaghlaigh agus do
Dhaoine Aonair

Nuair a bheidh an chaibidil seo críochnaithe agat, beidh ar do chumas na nithe
seo a leanas a dhéanamh:

✔ An ról a bhíonn ag iasachtaí i gcás airgeadas teaghlaigh agus airgeadas pearsanta a
mhíniú.

✔ Cuntas a thabhairt ar na cúiseanna a bhfaightear airgead ar iasacht.

✔ Príomhfhoinsí airgeadais do theaghlaigh agus do dhaoine aonair a chur i gcomparáid
lena chéile.

✔ Cuntas a thabhairt ar na cineálacha éagsúla iasachtaí atá ar fáil do theaghlaigh agus
do dhaoine aonair.

✔ Míniú a thabhairt ar na nithe ar a smaoineoidh iasachtóir sula n-aontaíonn sé ar
iasacht a thabhairt.

✔ Na costais agus na hiarmhairtí a bhaineann le hiasachtaí a scrúdú.

✔ Ús (APR) a ghabhann le hiasachtaí a ríomh.

✔ Cuntas a thabhairt ar na cearta agus ar na freagrachtaí a bhaineann le hiasachtaithe.

Ar chóir dúinn airgead a fháil ar iasacht?

B’fhéidir nach mbeidh sé i gcónaí indéanta gach rud atá de dhíth
orainn (nó atá uainn) a cheannach as an airgead atá ar fáil dúinn.
I gcaibidil a 5 chonaiceamar go mbíonn easnaimh bhuiséid ag
teaghlaigh uaireanta toisc go mbíonn a gcaiteachas pleanáilte
níos airde ná an t-airgead is féidir leo a thuilleamh agus a
shábháil.

Réiteach amháin ar an easpa airgeadais seo is ea an
t-airgead atá de dhíth orainn a fháil ar iasacht.

Féach Caibidil 5

Neither a borrower nor a lender be,

For loan oft loses both itself and friend.

Hamlet, William Shakespeare

10.1 Céard a chiallaíonn ráiteas
Hamlet? An gceapann tú
gur comhairle mhaith atá
ann? Tabhair cúis amháin a
thacaíonn le do thuairim.
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Is éard atá i gceist le sócmhainn ná rud ar bith atá faoi úinéireacht duine
nó gnólachta a bhfuil luach airgeadúil ag baint leis.

Dá réir sin, is éard atá i gceist le hús
ná an costas airgeadais a bhaineann
le hiasacht a fháil.

Ós rud é go bhfuil costais ag baint
le hiasachtaí, ní mór smaoineamh orthu go cúramach. Ní mór don iasachtaí na costais agus na
hiarmhairtí ar fad a bhaineann le hiasacht a thuiscint. Ceisteanna ciallmhara le cur ort féin sula
dtugann tú faoi iasacht is ea:

> An bhfuil an t-earra de dhíth go géar orm?Mura bhfuil an t-earra riachtanach, bheadh sé ní
b’fhearr déanamh gan é nó airgead a shábháil dó. B’fhéidir go bhfuil earra eile ann atá níos
saoire.

> An féidir liom an t-airgead a fháil aon bhealach eile, gan dul i muinín iasachta?Má tá sé
indéanta an ceannachán a chur siar d’fhéadfá cuid den airgead nó an t-airgead go léir atá de
dhíth a shábháil. Dá mhéad airgead a shábhálann tú, is ea is lú a bheidh ort a fháil ar iasacht.

> Cémhéad a íocfaidhmé air?Má bhíonn ort airgead a fháil ar iasacht chun earra a cheannach,
cuirfidh sé leis an bpraghas mar gearrfar ús ar an iasacht. Mar shampla, dá mbeadh ort airgead
a fháil ar iasacht chun carr a chosnaíonn €20,000 a cheannach, b’fhéidir gurbh é €23,000 an
fíorchostas a bheadh ort nuair a chuirfí ús san áireamh.

> Anmbeidh na haisíocaíochtaí arm'acmhainn agam?? Ní mór gur leor d’ioncam chun na
tráthchodanna a aisíoc. Céard a tharlódh dá gcaillfeá do phost nó dá méadófaí an ráta úis?

Cúiseanna le hiasachtaí (teaghlaigh)
Cé go bhfuil sé níos fearr gan iasacht a fháil de ghnáth, uaireanta tá sé riachtanach,
sna cásanna seo a leanas mar shampla.

> Chun íoc as earraí fíorchostasacha: Tá sé rídheacair don chuid is mó de dhaoine
earra fíorchostasach cosúil le carr nó teach a cheannach láithreach. B’fhéidir nach
mbeidh an dara rogha agat ach iasacht nó morgáiste a fháil chun an t-airgead a
thiomsú. Beidh ort an t-airgead a aisíoc ar feadh roinnt blianta ach i ndeireadh na
dála beidh sócmhainn luachmhar agat.

10.2 Tá deischostas ag baint le hiasachtaí
chomhmaith. Céard a d’fhéadfadh a
bheith sa deischostas?

Is éard atá i gceist le tráthchuid ná suim airgid shocraithe atá le híoc mar
cheann de na híocaíochtaí roinnte thar thréimhse shocraithe.

S-P-R

PSC
PSBES
PSFB
PSBF

10.3 Dá mbeadh rud éigin ann a bhí uait go géar ach a chosnaigh €150, nach
raibh agat, an ndéanfá:

(a) Airgead a choigilt dó agus gan airgead a chaitheamh ar rudaí nach
raibh de dhíth ort (m.sh. pléisiúir ar bith) chun an t-airgead a choigilt sa
tréimhse ba ghiorra agus ab fhéidir?

(b) Airgead a choigilt dó ach ligean duit féin cúpla euro a chaitheamh ar
phléisiúir fós, cé go dtógfadh sé tamaillín eile an líon iomlán a choigilt?

(c) An t-airgead a fháil ar iasacht ionas go bhféadfá an t-earra a fháil
láithreach, ach go mbeifeá ag íoc as an iasacht ar feadh dhá bhliain
agus go n-íocfá €225 i ndeireadh na dála mar gheall ar an ús?

Tabhair cúiseanna le do fhreagra.

Caibidil 10:: Iasachtaí do Theaghlaigh agus do Dhaoine Aonair
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10.4 Déan plé ar cé acu de na cúiseanna seo a leanas atá go maith mar
chúiseanna chun airgead a fháil ar iasacht i do thuairim, más ann
dóibh.

(a) Teach a cheannach.

(b) An dara teach a cheannach.

(c) Dul ar laethanta saoire.

(d) Íoc as ócáidí speisialta (an Nollaig, breithlaethanta, srl.).

(e) Íoc as táillí ollscoile.

(f) Íoc as billí teaghlaigh / fóntais.

(g) Teilifíseán nua a cheannach.

(h) Íoc as do bhainis.

(i) Íoc as obráid éigeandála.

(j) Airgead a bheith agat go dtí an chéad lá pá eile.

(k) Íoc as bille cánach.

> Chun déileáil le heasnaimh ghearrthréimhseacha:Má tá baol
ann go mbeidh easnamh buiséid ag teaghlach agus nach bhfuil
a ndóthain airgid sábháilte acu chun an difear a dhéanamh
suas, b’fhéidir nach mbeadh an dara rogha acu ach dul sa tóir ar
airgead gearrthréimhseach.

> I gcás éigeandála: Ó am go ham
téann rudaí mícheart nó cliseann
orthu agus b’fhéidir go mbeadh
ar theaghlaigh airgead a fháil ar
iasacht chun íoc as deisiúcháin
nó costais nach rabhthas ag súil
leo. Cé go ligfidh pleanáil mhaith airgeadais don teaghlach airgead atá sábháilte
acu a úsáid chun íoc as costas na héigeandála gan iasacht a bheith de dhíth
orthu, uaireanta, bíonn an cineál iasachta seo tábhachtach agus riachtanach ag
an am. D’fhéadfadh cumhdach árachais a bheith áisiúil chun déileáil le cuid de na
fadhbanna seo nach rabhthas ag súil leo.

Ag fáil airgid ar iasacht
Ní mór d’iasachtaithe an cineál iasachta a chur in oiriúint don chineál riachtanais atá
acu. Cinntíonn prionsabal nameaitseála go dtagann riachtanais ghearrthréimhseacha,
mheántréimhseacha agus fhadtréimhseacha le foinsí airgeadais gearrthréimhseacha,
meántréimhseacha agus fadtréimhseacha oiriúnacha. Mínítear iad seo i dTábla 10.1.

Tábla 10.1 Prionsabal nameaitseála

Riachtanas Sampla Fad na tréimhse
aisíoca

Foinsí airgeadais

Gearrthréimhseach Easnamh
buiséid

Laistigh de
bhliain amháin

Rótharraingt bhainc, cárta
creidmheasa

Meántréimhseach Carr nua a
cheannach

Bliain amháin go
cúig bliana

Iasacht mheántréimhseach,
fruilcheannach, léasú

Fadtréimhseach Teach a
cheannach

Níos mó ná cúig
bliana

Morgáiste

Féach Caibidil 9

Féach Caibidil 11
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Cárta creidmheasa

Is féidir le sealbhóirí cártaí earraí a cheannach láithreach agus íoc
astu níos déanaí. Is airde na rátaí úis a ghearrtar ar fhiachais chárta
creidmheasa, rud a fhágann gur foinse chostasach airgid ghearrthréimhsigh atá ann.

10.7 Is áisiúil cárta creidmheasa a bheith agat, ach ní mór a úsáid go
cúramach. Céard iad na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le
cártaí creidmheasa?

Féach Caibidil 8

10.6 Cén iarmhairt a bheadh ann mura laghdófaí suim na rótharraingte, nó
mura laghdófaí ach de bheagán í, faoina dáta deiridh?

Bítear ag súil leis go laghdófar rótharraingtí bainc thar an tréimshe cheadaithe, agus
gearrtar ús ó am go ham. Dá ndéanfaí rótharraingt a laghdú ghlanfaí le himeacht ama
í.

Cineálacha iasachtaí do theaghlaigh agus do dhaoine aonair

Gearrthréimhseach

Rótharraingtí bainc

Tugtar cead do shealbhóirí cuntais reatha níos mó airgid a aistarraingt
as a gcuntas ná mar atá acu ann. Is féidir airgead a fháil ar iasacht
go dtí teorainn ar leith. Tá rótharraingtí ar fáil ó bhainc, ó chumainn
foirgníochta agus ó chomhair chreidmheasa.

Féach Caibidil 8

Dar leis an Suirbhé Airgeadais Teaghlaigh agus Tomhaltais a rinne an Phríomh-Oifig
Staidrimh (CSO), a thugann léargas ar chúinsí airgeadais theaghlaigh na hÉireann
in 2013, ba é €1,000 an meánmhéid fiachais a bhain le rótharraingtí in 2013. Bhí
rótharraingtí ag timpeall ar 10% de theaghlaigh, ach mhéadaigh sé seo go dtí 18% do
dhaoine a bhí féinfhostaithe.

Ba é €4,000 an meánmhéid rótharraingte do dhuine a bhí féinfhostaithe, i
gcomparáid le €700 do dhuine a bhí dífhostaithe.

An raibh a fhios agat?

S-P-R

PSBES

10.5 Cén fáth, an gceapann tú, ar chosúla go mbeadh rótharraingt de
dhíth níos mó ar dhaoine atá féinfhostaithe ná ar dhaoine atá i mbun
gnáthfhostaíochta?
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Meántréimhseach

Iasacht mheántréimhseach

Is féidir teacht ar an bhfoinse airgeadais seo ó réimse institiúidí airgeadais; bainc,
cumainn foirgníochta agus comhair chreidmheasa san áireamh. Is féidir le hiasachtaí
aisíocaíochtaí míosúla socraithe a dhéanamh thar thréimhse shocraithe. Cuimsítear
aisíocaíocht na hiasachta móide ús sna híocaíochtaí míosúla seo.

Fruilcheannach (HP)

Is foinse airgeadais mheántréimhseach é fruilcheannach lena n-íocann an
ceannaitheoir éarlais mar aon le líon aontaithe tráthchodanna seasta rialta ina
dhiaidh sin. Beidh an tsócmhainn faoi úinéireacht an fhruilitheora i ndeireadh
na dála, ach ní go dtí go n-íocfar an tráthchuid dheireanach. Níl aon urrús de
dhíth ach beidh an ráta úis an-ard (b’fhéidir i bhfad níos mó ná 20%). Dá réir sin,
is minic a úsáidtear HP mar rogha dheiridh mura bhfuil duine éigin in ann iasacht
mheántréimhseach a fháil.

Tá sé de cheart ag an bhfruilitheoir éirí as an gcomhaontú laistigh de dheich lá tar éis
cóip den chomhaontú a fháil. Tugtar tréimhsemharana air seo.

Léasú

Is éard atá i gceist le léasú ná sócmhainn a fháil ar cíos (m.sh. feithiclí).

Tugann an comhaontú léasa cead do theaghlach nó do dhuine aonair seilbh a
ghlacadh agus úsáid a bhaint as an tsócmhainn chomh fada is a dhéanann siad
íocaíochtaí rialta leis an gcomhlacht léasa.

Ní bheidh an tsócmhainn, a fhanann i seilbh an chomhlachta léasa, faoi úinéireacht
an teaghlaigh/duine aonair go brách.

Sampla de fhruilcheannach

Tá na hAnluainigh ag iarraidh meaisín níocháin a cheannach
ó Kitchen Electrics Ltd ach úsáid a bhaint as comhaontú
fruilcheannaigh. Íocfaidh comhlacht airgeadais Kitchen Electrics
Ltd praghas iomlán an mheaisín níocháin agus ansin, aisíocfaidh na
hAnluainigh tráthchodanna rialta leis an gcomhlacht airgeadais thar
thréimhse shocraithe.

Is leis an gcomhlacht airgeadais an meaisín níocháin go dtí go
n-íocann na hAnluainigh an tráthchuid dheireanach.

Fíor 10.1 Cad atá i gceist le fruilcheannach

Íocaíocht as
earraí

Soláthar
earraí

Miondíoltóir

Airgeadaí
m.sh. comhlacht airgeadais

Fruilitheoir
m.sh. an duine a

úsáideann na hearraí

Maoiniú creidmheasa
a aisíoc ina ghálaí
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Fadtréimhseach

Morgáiste/iasacht fhadtréimhseach

Is iondúil go mbaineann teaghlaigh agus daoine aonair
úsáid as iasacht fhadtréimhseach ar leith ar a dtugtar
morgáiste le maoin a cheannach. Tá morgáistí ar fáil ó
bhainc thráchtála agus ó chumainn foirgníochta.

10.8 Tá Mary ag iarraidh teilifíseán nua a cheannach a chosnaíonn €2,000. Níl an
t-airgead sábháilte aici, mar sin, tá dhá rogha aici chun an teilifíseán a fháil.

Rogha 1: Fruilcheannach - Éarlais €400 a íoc chomhmaith le €150 in
aghaidh na míosa ar feadh bliana.

Rogha 2: An teilifíseán a fháil ar cíos le haghaidh €50 in aghaidh na
seachtaine.

(a) Céard é costas iomlán an fhruilcheannaigh?

(b) Céard é an cíos iomlán le haghaidh bliain amháin?

(c) Cé acu a roghnófá? Tabhair míniú le do rogha.

Meascán atá san fhocal morgáiste idir dhá sheanfhocal Fraincise a chiallaíonn
‘marbh’ agus ‘gealltanas’, mar sin, is éard atá i gceist le morgáiste ná gealltanas
marbh. Tá dhá chúis a mbaintear úsáid as an bhfocal ‘morgáiste’ chun cur síos
a dhéanamh ar iasacht urraithe: is í an chéad cheann go n-éiríonn an fiachas
neamhnitheach nó ‘marbh’ nuair a chomhlíontar an ‘gealltanas’ (an gheallúint
go ndéanfaí aisíoc). Is í an dara ceann má theipeann ar an duine a thugann an
gealltanas (an morgáisteoir) an iasacht a aisíoc, bíonn an mhaoin a gealladh
mar urrús ‘marbh’ dó/di (i.e. is leis an iasachtóir anois í).

An raibh a fhios agat?

Nuair a fhaigheann iasachtaí morgáiste, téann siad i mbun conartha le hiasachtóir
an iasacht a aisíoc chomhmaith le hús. Aontaíonn siad go n-úsáidfear an teach mar
chomhthaobhacht don iasacht. Mura n-aisíocann siad an fiachas, is féidir leis an
iasachtóir an maoin a dhíol chun an chuid neamhíoctha den fhiachas a fháil.

Is iondúil go mbíonn tréimhsí aisíoca a mhaireann idir 15 agus 30 bliain ag baint
le morgáistí. Tá na rátaí iasachta a bhaineann le morgáistí níos ísle ná na rátaí a
bhaineann le hiasachtaí meántréimhseacha ach beidh costas iomlán an mhorgáiste i
bhfad níos airde toisc go bhfuil an tréimhse aisíoca chomh fada sin.

Iasacht a fháil ó iasachtóirí airgid
Is daoine nó comhlachtaí (cé is moite de bhainc, cumainn foirgníochta agus comhair
chreidmheasa) iad iasachtóirí airgid a bhfuil sé mar phríomhghnó acu iasacht a
thabhairt. In Éirinn, ní mór d’iasachtóirí airgid ceadúnas a bheith acu chun iasachtaí
a thabhairt. Tugtar ‘iasachtóirí gan cheadúnas’ ar na hiasachtóirí airgid nach bhfuil
ceadúnas acu agus atá ag sárú an dlí. 97
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Tá iasachtóirí airgid a bhfuil ceandúnas acu faoi smacht rialacha agus rialachán docht.
Ní dhéantar rialú ar iasachtóirí airgid nach bhfuil ceadúnas acu agus d’fhéadfaidís
rátaí úis an-ard (oiread agus 188% APR) a ghearradh agus go leor brú a chur ar dhuine
éigin fiachais a aisíoc go sciobtha. Ar na cúiseanna seo, moltar go láidir duit gan
bacadh le hiasachtóirí airgid nach bhfuil ceadúnas acu.

Is é Banc Ceannais na hÉireann a eisíonn ceadúnais iasachta in Éirinn agus atá
freagrach as an tionscal a rialú.

Ní mór d’iasachtóirí airgid na rudaí seo a leanas a chur ar fáil d’iasachtaí:

> Comhaontú iasachta a thugann eolas cruinn faoin iasacht.

> Míniú go bhfuil costas ard ag baint leis an iasacht.

> Tréimhse mharana deich lá. I rith na tréimhse seo, is féidir leis an iasachtaí
athchomhairle a dhéanamh agus socrú gan tabhairt faoin iasacht. Sa chás sin,
ba chóir don iasachtaí a insint don iasachtóir i scríbhinn gur chinn siad gan
leanúint ar aghaidh leis an iasacht.

> Leabhar aisíoca, ina dtugtar costas iomlán na hiasachta agus líon iomlán na
n-aisíocaíochtaí. Gach uair a dhéantar aisíocaíocht, ní mór an tsuim agus an
dáta a scríobh sa leabhar.

> Taifead ar gach comhaontú iasachta, a choinníonn an t-iasachtóir.

Sa nuacht
Iasachtaí ‘a bhfuil ciall leo’
In 2015 seoladh scéimmhicreachreidmheasa i níos mó ná tríocha comhar
creidmheasa chun a mhéad a bhraitear ar iasachtóirí airgid a laghdú. Tharla sé gur
éirigh chomh hiontach sin léi gur cuireadh fad leis an scéim (ó mhí Lúnasa 2016)
chun na comhair chreidmheasa ar fad a chláraíonn léi a chur san áireamh.

Tá iasachtaí a bhfuil ciall leo ar fáil do dhaoine a fhaigheann íocaíochtaí leasa
shóisialaigh nach mbeadh in ann creidmheas a fháil ó fhoinsí eile. Is féidir idir
€100 agus €2,000 a fháil agus is é 1% in aghaidh na míosa, nó 12% in aghaidh na
bliana (12.68% APR) an t-uasráta úis.

Foinse: Eolas ó citizensinformation.ie

Cur isteach ar iasacht ó institiúid airgeadais
Is féidir airgead a fháil ar iasacht ó na hinstitiúidí airgeadais seo a leanas in Éirinn:

> Bainc thráchtála > Comhair chreidmheasa > Cumainn foirgníochta.

Ní mór smaoineamh ar iasacht a fháil sula bhfaigheann tú í. Tóg an t-am le
smaoineamh ar fhreagraí ar na ceisteanna tábhachtacha seo a leanas:

> Cé mhéad airgid atá orm a fháil ar iasacht?

> Cé mhéad is acmhainn dom a aisíoc gach seachtain nó mí?

> Cé mhéad ama a bheidh de dhíth orm chun an t-airgead a aisíoc?

> Cá bhféadaim na rátaí úis is fearr a fháil?
98
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Scrúdófar d’acmhainneacht chreidmheasa má chuireann tú isteach ar chárta creidmheasa nó ar
chomhaontú fruilcheannaigh freisin.

Is féidir d’acmhainneacht chreidmheasa a léiriú ó do chuid ráiteas bainc agus ó thuarascáil ó Bhiúró
Creidmheasa na hÉireann (ICB).

Is éard atá i gceist le hacmhainneacht chreidmheasa ná meastachán ar
an gcumas atá ag duine iasacht a aisíoc, bunaithe ar a stair choigiltis agus
iasachta le hinstitiúidí airgeadais.

D’acmhainneacht chreidmheasa: eolas ón ICB
1 Céard a théann i bhfeidhm armo chumas iasacht a fháil?

Bíonn eolas ar d’ioncam, d’fhostaíocht, do chostais mhaireachtála
agus d’aisíocaíochtaí ar iasachtaí reatha ag teastáil ón gcuid is mó
d’iasachtóirí chun cabhrú lena gcinneadh an mbeidh tú in ann
iasacht a aisíoc. Is maith leis an gcuid is mó d’iasachtóirí féachaint ar
d’acmhainneacht chreidmheasa freisin. Is leid an-mhaith í seo le feiceáil

Beidh ort dul i dteagmháil leis an institiúid airgeadais óna bhfuil tú ag iarraidh iasacht
a fháil, ach coinne phearsanta a dhéanamh nó réamhcheadú a fháil ar líne.

Beidh ort foirm iarratais iasachta a líonadh agus an t-eolas seo a leanas a chur ar fáil:

> Sonraí pearsanta: ainm, seoladh baile,
dáta breithe, srl. Ní mór do dhuine a bheith
os cionn 18 sula bhféadann siad iasacht a
fháil ó institiúid airgeadais.

> Sonraí cónaithe: do sheoladh baile, má
íocann tú cíos ar lóistín nó má tá morgáiste
agat.

> Sonraí fostaíochta: iarrfar do dhuillíní
pá is déanaí ort le feiceáil cé mhéad a
thuilleann tú. Tá seans ann go mbeidh ort
do P60 is déanaí a chur ar fáil chomhmaith
(is ráiteas cánach cinn bliana é seo a thugann d’fhostóir duit agus a
léiríonn do thuilleamh bliantúil).

> Taifead ar do choigilteas: is maith le hiasachtóirí cuntas teiste
coigiltis a fheiceáil.

> Stair d’iasachtaí: is maith le hiasachtóirí fianaise a fheiceáil gur aisíoc
tú iasachtaí go hiomlán agus in am roimhe seo.

> Cúis na hiasachta: b’fhéidir go mbeidh ort sonraí agus costais a chur ar fáil, mar
shampla, má tá tú ag tógáil tí, ag déanamh feabhsúchán ar do theach, nó ag
ceannach cairr.

Má fhaigheann níos mó ná duine amháin airgead ar iasacht, beidh ar gach duine an
t-eolas thuas a chur ar fáil.

Acmhainneacht chreidmheasa

Sula dtugann siad airgead ar iasacht, seiceálfaidh an institiúid airgeadais ar
d’acmhainneacht chreidmheasa.

Féach Caibidil 12
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an mbeidh tú in ann an t-airgead a aisíoc. Is cosúil go mbeidh acmhainneacht
chreidmheasa mhaith agat má bhíonn cuntas teiste maith agat ar iasachtaí
a aisíoc roimh ré. Tá seans ann go mbeidh do thaifead creidmheasa go dona
má chlis ort aisíocaíochtaí a íoc go rialta nó má theip ort iasacht a aisíoc ina
hiomláine san am a caitheadh.

2 Cén chaoi a bhfuil a fhios ag iasachtóirí faoi m’iasachtaí go dtí seo?

Seolann an chuid is mó d’iasachtóirí in Éirinn eolas ar iasachtaithe agus a
n-aisíocaíochtaí chuig gníomhaireacht lárnach, Biúró Creidmheasa na hÉireann
(ICB). Coinníonn an ICB eolas ar iasachtaithe agus a gcuid iasachtaí ar feadh
cúig bliana tar éis dheireadh na hiasachta. Coinnítear an t-eolas seo i ‘dtuairisc’
chreidmheasa aonair a choinníonn an ICB faoi gach iasachtaí.

Bíonn na rudaí seo a leanas i do thuairisc chreidmheasa:

> D’ainm, do dháta breithe, seoladh/seoltaí baile ar bhain tú úsáid astu le
hidirbhearta airgeadais.

> Ainmneacha na n-iasachtóirí agus uimhreacha cuntais d’iasachtaí atá agat
faoi láthair, nó a bhí á n-aisíoc agat laistigh de na cúig bliana deiridh.

> Aisíocaíochtaí a rinne nó nach ndearna tú gach mí do gach iasacht.
> Teip ar iasacht a aisíoc ina hiomláine.
> Iasachtaí a glanadh ach ar tháillí níos ísle ná mar a bhí le híoc ag an tús.
> Cásanna dlí a thóg d’iasachtóir ort.

Mar sin, cuireann eolas an ICB íomhá iomlán ar do stair chreidmheasa in iúl, pé
olc nó maith í.

3 An bhfuil cead agm’iasachtóir mo stair chreidmheasa a sheiceáil?

Nuair a shíníonn tú iarratas iasachta nó morgáiste tugann tú cead do
d’iasachtóir eolas ar d’aisíocaíochtaí a sheoladh chuig gníomhaireacht
teistiméireachta creidmheasa, ICB mar shampla, agus eolas a fháil ar do
stair chreidmheasa. Má bhíonn do stair chreidmheasa go dona, ní cosúil go
dtabharfaidh iasachtóir iasacht duit fiú má bhíonn an t-ioncam agat chun í a
aisíoc. Fiú má bhíonn do stair chreidmheasa go hiontach, áfach, tá seans ann
nach dtabharfaí iasacht duit má cheapann an t-iasachtóir gur bhain tú do
theorainn aisíocaíochta amach.

Foinse: An suíomh www.icb.ie

10.9 Tá teach ar díol le haghaidh €200,000. Tá trí pháirtí a bhfuil suim acu ann, ach
tá iasacht de dhíth orthu ar fad. Is ceannaitheoirí céaduaire iad go léir, rud a
chiallaíonn go bhfuil éarlais 20% ar a laghad de dhíth orthu chun an teach a
cheannach.

(a) Tá post maith ag Pat agus is féidir leis aisíocaíochtaí an mhorgáiste a íoc
gach mí gan deacracht. Faoi láthair, tá sé ag maireachtáil saor ó chíos
lena thuismitheoirí agus níl aon airgead sábháilte aige, ach gheall a
thuismitheoirí go dtabharfaidís éarlais €40,000 dó don teach.

(b) Tá éarlais €45,000 sábháilte ag Enda agus Siobhán. Is í Siobhán amháin
atá ag tabhairt na bpinginí isteach faoi láthair, ach caitear a thrian de
sin ar chíos atá ar árasán na lánúine. Níor íoc Enda iasacht, ba chóir a100
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Sa nuacht

Amhaca léinn, fainic cleasanna agusmealltacht an
chreidmheasa shaoráidigh

Le Fiona Reddan

Faigheann roinnt mhaith daoine iasachtaí chun íoc as táillí agus costais
mhaireachtála, ach luath nó mall beidh ort iad a aisíoc.

Is minic a bhíonn bainc i bhfad níos flaithiúla faoina gcuid cleachtas iasachta le
mic léinn ná mar a bhíonn siad le daoine a bhfuil ioncam acu. Ach más mac léinn
thú atá ag iarraidh rochtain a fháil ar chreidmheas, ní mór cuimhneamh cé go
bhféadfadh sé a bheith saoráideach teacht air, d’fhéadfadh sé a bheith i bhfad
níos deacra a aisíoc. Má thiteann tú ar gcúl le do chuid aisíocaíochtaí agus tú i
do mhac léinn, d’fhéadfadh sé seo dul i bhfeidhm ar do rátáil chreidmheasa sna
blianta atá amach romhat agus ar do chumas morgáiste nó iasacht cairr a fháil.

Smaoinigh ar an sampla de mhac léinn a chuireann isteach ar iasacht le haghaidh
gach bliain dá b(h)unchéim. Cé nach mbeidh ach €150 le híoc in aghaidh na
míosa thar ocht mbliana, €2,271.32 is ea costas an chreidmheasa. Mar sin, tá na
muirir €12,000 sin ina muirir €14,271 anois.

Foinse: Alt leasaithe as The Irish Times, 18 Lúnasa 2015

Má bhíonn an t-iasachtóir míshásta le do stair
chreidmheasa nó le do chumas an iasacht a aisíoc,
b’fhéidir go n-iarrfaí ort ráthóir a fháil.

bheith críochnaithe cúig bliana ó shin, ar ais ina hiomláine go fóill agus tá
fiachas €16,500 aige ar a chárta creidmheasa. Tá dhá chárta creidmheasa
ag Siobhán agus fiachas €8,950 orthu ar an iomlán, bhí sí déanach lena
haisíocaíochtaí le haghaidh trí mhí i mbliana.

(c) Tá €40,000 sábháilte ag Julie agus Rachel. Fuair Julie iasacht san am a
caitheadh a íocadh go rialta gach mí agus a íocadh ina hiomláine bliain ó
shin. Tá fiachas €600 ar chárta creidmheasa Rachel, ach níl aon táillí air de
bharr íocaíochtaí déanacha. Tá árasán ar cíos ag Rachel agus tá Julie ina
cónaí lena tuismitheoirí agus cíos €300 á íoc aici gach mí.

Cén chaoi an gceapann tú a mbraithfeadh iasachtóirí agus iad ag féachaint ar
na trí iarratas iasachta bunaithe ar an eolas sin thuas? Tabhair cúiseanna le do
fhreagra i ngach cás.

Is éard atá i gceist le ráthóir
ná duine atá socair ó thaobh
airgeadais de agus a thoilíonn
iasacht a aisíoc sa chás nach
mbeifeá in ann nó toilteanach
amhlaidh a dhéanamh.

Mar shampla, má bhíonn iasacht de dhíth ort don ollscoil, ach mura mbíonn foinse
rialta ioncaim agat, d’fhéadfadh an banc cead a thabhairt do do thuismitheoirí
a bheith mar ráthóirí don iasacht. Ciallaíonn sé seo go bhfuil do thuismitheoirí
freagrach as d’fhiachas má mhainníonn tú sna aisíocaíochtaí. Chun bheith ina ráthóirí,
bheadh ar do thuismitheoirí a n-acmhainneacht chreidmheasa a léiriú.
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D’fhéadfadh an institiúid airgeadais comhthaobhacht a iarraidh ort freisin. má tá tú ag fáil iasachta.

Is mó seans go dtabharfaidh institiúidí airgeadais iasachtaí a do theaghlaigh má
roinntear an riosca. Is iondúil go mbíonn ar an iasachtaí cuid den tionscadal a
mhaoiniú lena chuid airgid féin mar sin. Mar shampla, ba mhaith leis na Donnachaigh
síneadh a chur lena dteach a chosnaíonn €22,000; aontaíonn an banc €18,000 a
thabhairt dóibh ar iasacht má úsáideann na Donnachaigh €4,000 dá gcuid airgid féin
d’fhuílleach an chostais.

Is minic a chuireann iasachtóirí tástáil struis ar chliaint le feiceáil an mbeidh siad
in ann an iasacht bheartaithe a aisíoc. Breathnaíonn tástálacha struis ar an athrú a
thiocfadh ar aisíocaíochtaí míosúla dá méadófaí rátaí úis. Dá mba rud é go gcuirfí
cuid mhór d’ioncam indiúscartha ar fáil d’aisíocaíochtaí iasachta, d’fhéadfadh an
t-iasachtóir a shocrú go mbeadh iasacht ba lú nó tréimhse ní b'fhaide ní b’oiriúnaí.

Is éard atá i gceist le comhthaobhacht ná rud éigin a mbaintear úsáid as mar
urrús le haghaidh aisíocaíocht iasachta. Mura bhfuil tú in ann an iasacht a
aisíoc, is féidir leis an institiúid airgeadais an acmhainn a thógáil. m.sh. gníomhais
teidil do mhaoine, agus a dhíol chun an chuid eile den airgead a fháil ar ais.

Costais tráthchodanna
Nuair a fhaigheann tú iasacht ó institiúid airgeadais socróidh sibh sprioc ama sula
gceadaítear an iasacht. Beidh ort anméid a bheidh tú in ann a aisíoc gachmí a
shocrú.

Dá fhad a bhíonn tréimhse an aisíoca, is mó a chosnóidh sí ós rud é go ngearrfar
ús go dtí go n-aisíocfar an iasacht go hiomlán. D’fhéadfadh an chúis a bhí agat chun
an iasacht a fháil ar dtús a bheith ina hualach ní ba dheireanaí.

Sainmhíniú
Is éard atá i gceist le bheith
dócmhainneach ná gan a bheith
in ann d’fhiachais a aisíoc nuair a
bhíonn siad dlite.

Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann (ISI)
Is eagraíocht neamhspleách reachtúil í an ISI a bunaíodh faoin Acht
um Dhócmhainneacht Phearsanta (2012). Tá sí freagrach as gach
rud a bhaineann le dócmhainneacht phearsanta.

Seirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (MABS)
Is í MABS seribhís chomhairle airgid an stáit. Cabhraíonn sí le
fadhbanna a bhíonn ag daoine iasachtaí a aisíoc agus cabhraíonn
sí leo a gcuid airgid a láimhseáil. Cuireann MABS seirbhís rúnda ar
fáil saor in aisce. Tugann comhairleoirí airgeadais na heagraíochta
cabhair phraiticiúil do dhaoine a bhfuil fiacha orthu. Tá uirlis
bhuiséid áisiúil ar shuíomh MABS a chabhraíonn leat do chuid airgid
a láimhseáil agus fiachas a sheachaint.

0761 07 2000
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Ciallaíonn iasacht fhreagrach nach bhfaigheann tú níos mó airgid ar
iasacht ná mar atá ar d’acmhainn a aisíoc.

PSBES
PSU

Plé

PSODE
PSBF
PSFB

Plé

PSODE
PSBF
PSFB
PSC

Ar an láimh eile, má bhíonn tréimhse an aisíoca gearr, beidh na haisíocaíochtaí
míosúla ard, rud a d’fhéadfadh tionchar mór a bheith aige ar chúrsaí airgid an
teaghlaigh. Mar shampla, beidh aisíocaíochtaí míosúla timpeall ar €410 le híoc ar
iasacht chairr €20,000 má aisíoctar thar cúig bliana í, ach d’fhéadfaí €630 a íoc in
aghaidh na míosa agus an iasacht a ghlanadh i dtrí bliana. Beidh an t-ús agus mar sin
an costas iomlán níos lú, ach b’fhéidir nárbh fhiú é mar gheall ar an mbrú a bheadh ar
an teaghlach i rith na tréimhse sin.

Cinntigh go mbeidh tú in ann coinneáil suas leis na suimeanna míosúla i rith na
hiasachta sula ndéanann tú an comhaontú. Iasacht fhreagrach is é seo.

10.10 Ba mhaith leis na Murchaigh dul ar saoire ar feadh coicíse. Ní
raibh an dara rogha acu ach iasacht a fháil a thógfadh trí bliana le
haisíoc mar nach raibh sé ar n-acmhainn ag an am.

(a) Déan plé ar conas a cheapann tú a bhraithfídís, agus iad fós
ag aisíoc na hiasachta i bhfad tar éis gur imigh an dath gréine
agus cuimhneacháin na laethanta saoire.

(b) Céard a cheapann tusa a bheadh ní b’fhearr mar thréimhse
chun iasacht i gcomhair laethanta saoire a aisíoc?

(c) Pléigh an cúis mhaith iad laethanta saoire chun iasacht a
fháil.

10.11 Cén chaoi a bhféadfá a chinntiú go mbeifeá in ann an iasacht a aisíoc?

10.12 Ba mhaith le Ben a chistin a athchóiriú. Tá luachan €7,800 aige ó
chomhlacht cistine. D’oibrigh Ben amach go bhféadfadh sé an
iasacht seo a aisíoc i mbliain amháin lena ioncam indiúscartha dá
rachadh sé amach ní b’annaimhe, mura rachadh sé ar laethanta
saoire, agus dá n-íocfadh sé a laghad agus ab fhéidir as billí an tí
ar feadh na bliana.

Déan plé ar an gcontúirt a bheadh ann dá n-úsáidfeadh Ben gach
cuid dá ioncam breise chun an iasacht a aisíoc.
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Dá airde atá an APR, is mó an costas a bheidh leis an iasacht. Ríomhtar APR gach
bliain ar phríomhshuim íslithe ach na hiasachta.

Is féidir leat an APR a úsáid chun iasachtaí den mhéid céanna agus a mhaireann ar
feadh na tréimhse céanna a chur i gcomparáid lena chéile. Mar shampla, cosnóidh
iasacht €20,000 a bhfuil APR 17% ag baint léi agus atá le haisíoc thar 15 bliain níos
mó ná iasacht €20,000 a bhfuil APR 12% ag baint léi agus atá le haisíoc thar 15
bliain. Níl APR oiriúnach chun iasachtaí a bhfuil tréimhsí éagsúla ag baint leo a chur i
gcomparáid lena chéile - má bhíonn difear idir na tréimhsí, ba chóir duit féachaint ar
chostas an chreidmheasa.

APR a ríomh

Sampla 1

Iasacht Oideachais ón gComhar Creidmheasa: €600 ag APR 8.5% thar cheithre bliana,
agus ísliú €150 ag teacht ar an iasacht gach bliain (i.e. ní mór do na haisíocaíochtaí
an t-ísliú seo a chur ar an iasacht agus an t-ús a íoc freisin). Ríomh costas iomlán na
hiasachta.

Réiteach

Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

€600 × 8.5%

€600 − €150 = €450 × 8.5%

€450 − €150 = €300 × 8.5%

€300 − €150 = €150 × 8.5%

Ús

€51.00

€38.25

€25.50

€12.75

Iomlán íoctha = €600 + €51 + €38.25 + €25.50 + €12.75 = €727.50

Costas an chreidmheasa = €127.50 (€727.50 − €600)

Is éard ata i gceist leis an bpríomhshuim íslitheach ná an méid atá fós le
haisíoc agat am ar bith i rith na hiasachta. Téann sé i laghad gach mí de
bharr aisíocaíochtaí.

Is éard ata i gceist le costas an chreidmheasa ná fíorchostas na hiasachta,
i.e. an difríocht idir an tsuim a fhaigheann tú ar iasacht agus an tsuim a
aisíocann tú.

Conas ús a ríomh
Léirítear an t-ús a bhíonn ar iasacht mar ráta céatadánach bliantúil (APR).

Is ríomh é an ráta céatadánach bliantúil ar chostas iomlán na hiasachta a
léiríonn an costas bliantúil ar an méid a glacadh ar iasacht. Glacann sé san
áireamh gach costas a bhíonn i gceist thar thréimhse na hiasachta, cibé
muirir shocrúcháin agus ráta úis a bheadh ann san áireamh. Cuirtear táillí
agus muirir le méid na hiasachta sula ríomhtar ús.
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Sampla 2

Socraíonn Mary ar charr a cheannach ar €6,000. Tá na roghanna seo a leanas aici:

Rogha 1: Fruilcheannach: Éarlais €400 mar aon le cúig thráthchuid is tríocha, €240 an ceann

Rogha 2: Iasacht €6,000 ar APR 10.5% thar cheithre bliana, agus méid na hiasachta ag laghdú €1,500
gach bliain.

(i) Ríomh an costas iomlán a ghabhann le gach rogha díobh.

(ii) Cé acu an rogha is fearr?

Réiteach

Rogha 1 – fruilcheannach (€6,000) Rogha 2 – iasacht (€6,000)

Éarlais €400.00 Bliain 1 €6,000 × 10.5% €630.00

35 tráthchuid × €240 €8,400.00 Bliain 2 €4,500 × 10.5% €472.50

Iomlán íoctha €8,800.00 Bliain 3 €3,000 × 10.5% €315.00

Bliain 4 €1,500 × 10.5% €157.50

Ús iomlán €1,575.00

Íocaíochtaí in
aghaidh na bliana

4 × €1,500 €6,000.00

Iomlán íoctha €7,575.00

Costas an chreidmheasa = €2,800 Costas an chreidmheasa = €1,575

Is é an dara rogha an rogha is fearr toisc go bhfuil na híocaíochtaí úis níos saoire/ísle.

10.13 Tá ar Dhónal €16,000 a fháil ar iasacht chun carr nua a cheannach. Tá dhá rogha
aige agus is mian leis an costas a bheidh leis an dá cheann acu a ríomh sula
ndéanann sé rogha. Is iad na roghanna ná:

(i) APR 9.75% thar cheithre bliana.

(ii) APR 8.5% thar chúig bliana.

(a) Céard é costas an chreidmheasa i ngach aon chás?

(b) Dá scaipfí na haisíocaíochtaí go cothrom thar thréimhse na hiasachta, cé mhéad a
bheadh ar Dhónal a aisíoc gach mí i ngach aon chás (don cent is gaire)?

(c) Mura bhfuil Dónal in ann ach €360 a aisíoc in aghaidh na míosa, cén rogha a
bheidh air a fháil?

(d) Cé mhéad sa bhreis a chosnóidh sé air cur isteach ar an iasacht seo in ionad na
hiasachta eile?

Cearta iasachtaí
Tá sé de cheart ag iasachtaí:

> Sonraí scríofa an chomhaontaithe a fháil.

> Tréimhse mharana deich lá a fháil.

> A bheith ar an eolas faoin APR.

> A bheith ar an eolas faoi phraghas airgid thirim agus faoi phraghas iomlán creidmheasa an táirge
m.sh. carr.

> A bheith ar an eolas faoi líon na dtráthchodanna agus an tsuim atá ag gabháil le gach aon cheann
acu.

> A bheith ar an eolas faoi aon táillí nó pionóis a bhaineann leis an iasacht a ghlanadh roimh an am. 105
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Príomhthéarmaí
PSL
PSC
PSBES
PSBN

Ba chóir go mbeifeá in ann na príomhthéarmaí seo a leanas a shainmhíniú, a
litriú, samplaí a thabhairt agus iad a chur i bhfeidhm sa saol dáiríre.

Ceacht: Scríobh abairtí agus úsáid na téarmaí seo a leanas iontu. Is féidir níos
mó ná téarma amháin a úsáid i ngach abairt.

ráta céatadánach bliantúil (APR)

sócmhainn

rótharraingt bhainc

iasachtaí a fháil

comhthaobhacht

tréimhse mharana

cárta creidmheasa

acmhainneacht chreidmheasa

príomhshuim íslitheach

ráthóir

fruilcheannach

Seirbhís Dócmhainneachta na
hÉireann

tráthchuid

Biúró Creidmheasa na hÉireann (ICB)

léasú

prionsabal na meaitseála

iasacht mheántréimhseach

Seirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle
Airgid (MABS)

iasachtóirí airgid

morgáiste

iasacht phearsanta

iasacht fhreagrach

urrús

tástáil struis

Plé

PSODE
PSBF
PSBES
PSC

SNÁITHE A HAON :: AIRGEAD PEARSANTA

10.14 Tá cara Mark, Nysa, i gceannas ar sheirbhís phárolla. Iarrann
Mark ar Nysa cúpla duillín pá bréagach a phriontáil amach a
d'fhéadfadh sé a thaispeáint don bhanc nuair a chuirfidh sé
isteach ar iasacht fhadtréimhseach, toisc go gceapfaidh an banc
nach dtuilleann sé a dhóthain airgid chun an iasacht a thabhairt
dó bunaithe ar an bhfíorthuarastal atá aige.

Pléigh ar cheart do Mark é seo a dhéanamh. Conas a cheapann
tú a mhothóidh Nysa faoi seo?

Rioscaí a bhaineann le hiasachtaí
B’fhéidir nach mbeidh tú in ann an iasacht (móide ús) a aisíoc mar gheall ar athrú ar
chúinsí pearsanta. Dá dtarlódh sé seo:

> D’fhéadfá an t-urrús a chailleadh

> D'fhéadfaí tú a thabhairt chun cúirte agus baol fíneála nó pianbhreithe
príosúnachta ann.

> Beidh tionchar aige seo ar d’acmhainneacht chreidmheasa, rud a laghdóidh do
chumas iasachtaí a fháil amach anseo.

106

EDCO_TFB_SE_CH10 Gaeilge.indd 106 25/11/2016 15:36



Gluais
amheá, weigh, weigh up, assess
acmhainn, resource; a bheith in acmhainn

rud a cheannach, to be able to afford
something

achtúire, actuary
ailse, cancer
airgead tirim, cash
airgeadra, currency
airgeadra dlíthairgthe, legal tender
aisghabháil, repossess
aisíocaíocht, repayment
áisiúil, handy, convenient
áisiúlacht, convenience
aitheantas, identity
alltacht ar dhuine, shocked, disgusted
amráta, time rate
anann, pineapple
aonuaire, once-off
ar anmbonn céanna, similarly
ar athló, postpone
árachas sóisialach pá-choibhneasta, pay

related social insurance
árachaí, insured person
árachóir, insurer
ársa, antique
asbhaint, deduction
astarraingtí, drawings [airgead a bhaint

amach as gnólacht]
athbhreithniú, review
athchóiriú, renovate
athdháileadh, redistribution
athfhillteach, TG athfhilltigh, recurring
athmheas, re-evaluate
athnuachan, renew
atógáil, rebuilding
babhtáil, to swap
bain siar as duine, surprise/shock someone
baincéireacht, banking
baintreach, widow
barra gránaigh, cereal bar
barrachairt, barr chart
barrachas, surplus
beag beann ar, no matter how…
bearta réamhchúraim, precautions
bláthadán, vase
bónas cheal éilimh, no-claims bonus
bonn, coin, tyre (féach ar anmbonn céanna)
brabús, profit
bréagbharainneacht, false economy
buanordú, standing order
bunphréimh, basic premium
buntuarastal, basic salary
caillteanas, loss
cáin choinneála ar ús taice, deposit interest

retention tax
cairde, féach ceannach
calaois, fraud
caingean dlí, legal action
cánachas, taxation
caoldíreach, dividend
carthanacht, directly

cathú, temptation
céaduaine, first-time
ceadúnaithe, licenced
cealú, elimination
ceanglas dlíthiúil, legal requirement
ceannach ar cairde, buy on credit
ceannaí, merchant, buyer
ceant, auction
ceardchumann, trade union
cion, offence (dlí)
cion coiriúil, criminal offence
ciorrú, Iolra ciorruithe, cutback
ciorrúchán, abbreviation
ciseog, punnet
clásal caillroinnte, average clause
cléireach, Iolra cléirigh, clerk
cleithiúnach, dependent
cliant, client
cloí le, stick to (plans, etc.)
cnapshuim, lump sum
cód fíoraithe cárta, card verification code
cód rochtana pearsanta, personal access

number
coigeartóir caillteanais, loss adjuster
coigilteas, savings
coigilteoir, saver
coinne, appointment
cóireáil, treatment
coirpeach, Iolra coirpigh, criminal
colscaradh, TG colscartha, divorce
comhaontú léasa, lease agreement
comhar creidmheasa, credit union
comhardaithe, balanced
comhardú, balance
comhdhalta, fellow student
comhlacht, company
comhthaobhacht, collateral
cothabháil, maintenance
cruatan, hardship
cruthaitheacht, creativity
cruthúnas, proof
cúinse, circumstance, condition
cúiteamh, compensation
cumann foirgníochta, building society
cumhdach árachais, insurance cover
cuntas taisce fógra, notice deposit account
cuntas taisce prapéilimh, demand deposit

account
cuntas taisce téarma, term deposit account
cur i leataobh, set aside
dallamullóg a chur ar dhuine, to con/trick

someone
daoinemuinteartha, relatives
de dhíth, required, needed
de láimh, manually, by hand
dearcadh, point of view, perspective
dearthóra, designer [clothes, etc]
deischostas, opportunity cost
díbhinn, dividend
dífhostaithe, unemployed
díol iontais, it's surprising/amazing

107

EDCO_TFB_SE_GLUAIS.indd 107 29/11/2016 09:26



Gluais

díol suntais, it's surprising/amazing
díolphointe, point of sale
dioscaireacht, housework, chores
díscríobh, write-off
dlisteanach, legitimate
dlite, due, owing
dliteanas, liability
dlíthairgthe, féach airgeadra
dochar díreach, direct debit
docht, strict (dlí, etc.)
dóchúlacht, probability, likelihood
dócmhainneacht, insolvency
dosheachanta, unavoidable
dramhluach, scrap value
dréacht bainc, bank draft
dreasacht, incentive
drochíde, abuse
duaisbhannaí, prize bonds
duillín aistarraingthe, withdrawal slip
duillín pá, pay slip
duillín lóisteála, lodgement slip
dul i ngleic le, to tackle
dúlra, nature
éalang, defect (croí, súil, etc)
éarlais, deposit
earraí, goods
easnamh, deficit
éigeantach, compulsory
éiginnteacht, uncertainty
éileamh árachais, insurance claim
eisiamh, Iolra eisiataí, exclusion
eisiataí, féach eisiamh
eiticiúil, ethical
fáltas, receipt (airgead a fhaightear)
fanacht glan ar, stay away from, avoid
faoi réir, subject to
farasbarr, excess
fearas, device
feidhmíocht, performance
feiliúnach = oiriúnach = fóirsteanach
fiach, TG féiche, Iolra fiacha, a debt
fiachas, debt
fíoras ábhartha, material fact
fioscaireacht, phising
fógra athnuachana, renewal notice
fóillíocht, leisure
foirm éilimh, claim form
foirm rúin, proposal form
foláireamh, warning
fóntas, utility
forlíonadh, supplement
forlíonadh ioncam teaghlaigh, family income

supplement
formhór, most, majority
fothain, shelter
fruilcheannach, hirer
fruilitheoir, hire purchase
fuílleach, remainder
furasta, easily done
gairm, career
gála, instalment
gan beann ar bhrabús, not for profit
géaga, limbs
géarchéim, crisis

geilleagar, economy [of a country]
giniúint, generate
glanioncam, net income
glan-ús, net interest
gníomhaire eastáit, estate agent
gníomhaireacht, agency
gníomhaireacht bhaincéireachta an chisteáin

náisiúnta, national treasury management
agency account

gníomhaireacht teistiméireachta
creidmheasa, credit reference agency

gnólacht, a business
go príomha, mainly
grósaeireacht, grocery
guthán cliste, smartphone
i bhfad i gcéin, far away
i gcomhréir le, proportional to
i ndeireadh na dá, eventually
iarbhír, actual
iarmhairt, effect, result
iarmhéid, balance
iasacht, loan
iasachtóir, lender
idirbheart, transaction
idirdhealú a dhéanamh, differentiate/

distinguish between
iliomad, many, great amount
imlíne, outline
incháilithe do, qualify for
inneachar, contents
insteallta, injections
iontráil, entry
iomaíoch, competitive
íosta, minimum
in ainneoin, despite
ina ngátar, in need of
indéanta, possible
indiúscartha, disposable
infheistíocht, investment
inmholta, recommended
intomhaiste, measurable/predictable
ioncam comhlán, gross income
is cosúla ná amhalairt, more likely than not
is dóichí ná amhalairt, more likely than not
is iondúil, it is often
lánúin, couple
lascaine, discount
leabhar miondealaithe airgid, analysed cash

book
leabharchoimeád iontrála dúbailte, double

entry book keeping
leachtacht, liquidity
leannán, partner (duine den lánúin)
leas inárachais, insurable interest
leas sóisialach, social welfare
léasú, leasing
leathán dédhualach, double ply sheet
leathscoite, semi-detached
leid, tip, hint
léirthuiscint, appreciation, understanding
leordhóthanach, sufficient, enough
liamhás, ham
litearthacht, literacy
luach athsholáthair, replacement value
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saoráideach, Breischéim saoráidí, easy
saoránach, citizen
saor-rogha, free choice
saorthaisteal, free travel
saothar ealaíne, work of art
sárú, dlí a shárú, to break the law
scair, share [in company]
scairshealbhóir, shareholder
scarbhileog, spreadsheet
scéimmhicreachreidmheasa, microcredit

scheme
scor, TG scoir, retirement
scothaosta, elderly
seachaíocht, subrogation
sealbhóir, holder, owner, posessor
sealúchas, possession
séanadh, deny
seantéada, old rope
seilbh, posession, own
séisin, tip [money]
siamsaíocht, entertainment
siod é, this is
siopa ilrannach, department store
sladmhargadh, sale
slánaíocht, indemnity
slis, chip
smailc, snack
sochar, benefit, credit (cuntasaíocht)
sochar comhchineáil, benefit in kind
sochar cuardaitheora poist, job seeker's benefit
sochar imeallach, fringe benefit
sochar linbh, child benefit
sócmhainn, asset
soláthróir, provider, supplier
solúbtha, flexible
sonrasc, invoice
sprioc ama, time limit
sraith, row, series, cycle
sreangáin, wires
staidreamh, statistics
stair chreidmheasa, credit history
stáiseanóireacht, stationery
stobhach, stew
stuama, wise, sensible
tagairt, TG tagartha, reference
tagartha, féach tagairt
taifeadadh, recording
taisceadán, a safe
talamh slán a dhéanamh de rud, to take

something for granted
tapaíonn, féach tapú
tapú, take advantage of
tarraiceán, drawer
tascráta, piece rate
tástáil struis, stress test
teagmhas, incident
tearc-árachas, underinsurance
teidlíocht, entitlement
teorainn chaithimh, spending limit
teoranta, limited
timthriall, cycle
tionscnamh (mar bhriathar), to instigate, set up
tobcheannach, impulse buying
tomhaiste, thought out, measured, planned

luach fíoraithe cárta, card verification value
luach saothair, reward
luach tarrthála, salvage value
mainnigh, default
maoin, property
maoiniú, funding
mar a chéile, the same
meá, weighing scales
meastachán, estimate
meon lánmhaith, utmost good faith
miasniteoir, dishwasher
milleán, blame
miondíoltóir, retailer
muicín taisce, piggy bank
muirear, charge
múnla, model
murab ionann agus, unlike
néaltrú, dementia
neamh-inárachaithe, uninsurable
neasteaghlach, near family [relation]
ní hamhlaidh, that's not the case
níos grinne, more in-dept
níos mine, more in-dept
níos réalaíche, more real
nod, tip, hint
oidhreacht, inheritance
óir, because
ológ, olive
pá, wage, payment
pá-chonair, pay path
páirtchaillteanas, partial loss
pianbhreith príosúnachta, prison sentence
piara, peer
píchairt, pie chart
polasaí dearlaice, endowment policy
préimh, premium [insurance, etc]
printíseacht, apprenticeship
príomhshuim íslitheach, declining premium
próca, jar
radaitheoir, radiator
ragobair, overtime
raidhse, range, amount [of something]
ráithe, quarter (of year)
ranníoc, contribute (money to)
raon, range (of )
ráta céatadánach bliantúil, annual percentage

rate
ráta coibhéiseach bliantúil, annual equivalent

rate
rátáil chreidmheasa, credit rating
ráthóir, guarantor
reachtúil, statutory
réalaíoch, realistic
réamhcheadú, pre-approval
ríomhaire láimhe, tablet
róchaitheamh, over spending
roghnaíoch, discretionary
rótharraingt, overdraft
rótharraingt bhainc, bank overdraft
rótharraingthe, overdrawn
saincheist, issue
saineolas, expertise
sainfheidhmeach, specific purpose
sainordú dochair dhirigh, direct debit mandate
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tosaíocht, priority
tráthchodanna, féach tráthchuid
tráthchuid, Iolra tráthchodanna, instalment
tráthúil, timely
trealamh, equipment
tréidlia, vet
tréimhsemharana, cooling-off period
tromchúiseach, serious
troscán, furniture
tuarastal, salary
tuile, flood
tuilleamh, earning
uacht, a will
ualú, loading
uasta, maximum
uireasa, without
urrús, guarantee
ús iolraithe, compound interest
ús simplí, simple interest
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