Caibidil 5 An Uimhríocht Fheidhmeach
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An Uimhríocht Fheidhmeach

idil

5

Beidh a fhios agat ón gCéad Bhliain conas:
• céatadán de chainníocht a fháil,
• cainníocht a mhéadú nó a laghdú
de chéatadán,
• CBL a ríomh,

• céatadán brabúis nó caillteanais a
ríomh.

Sa chaibidil seo, foghlaimeoidh tú conas:
• táillí billí tí a ríomh,
• ús iolraithe a chur le
• muirir cánach ioncaim a chur i
hinfheistíochtaí agus le hiasachtaí,
bhfeidhm ar an ráta caighdeánach, • ráta nó príomhshuim infheistíochta
• pá glan tar éis asbhaintí a ríomh,
nó iasachta a fháil,
• malartú idir airgeadraí éagsúla,
• dímheas a ríomh.

Mír 5.1 Billí tí   
Sa roinn seo, beimid ag plé le billí éagsúla tí, mar shampla billí leictreachais, gáis agus
teileafóin. Chomh maith leis sin, beimid ag plé le costais phostais, laethanta saoire agus
árachais chomh maith le costais a bhaineann le carr a fháil ar cíos agus le fón póca.
Taispeántar ar gach bille fóntais:
> an líon aonad fuinnimh a ídíodh
> costas an t-aonad,
> táillí breise e.g. táillí seasta, tobhaigh,
> CBL
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Sampla 1
Táille sheasta:
€23.80
Líon na n-aonad a úsáideadh: 1025
Costas an aonaid:
23 cent
CBL ar an mbille iomlán:
10%.
1025 aonad @ 23c an t-aonad		 5 1025 3 23c
		
5
€235.75
Táille sheasta		 5
23.80
Iomlán		
5
€259.55
CBL @ 10%		 5
25.96 [€259.55 4 10 5 €25.96]
Iomlán (agus CBL san áireamh)		 5
€285.51
Ríomh an bille leictreachais
de réir an eolais a thugtar thall:

Cleachtadh 5.1
1. Ríomh iomlán an bhille seo ón ngaráiste:
7 lítear ola @ €8.30 an lítear
5
20 lítear peitril @ €1.65 an lítear
5
4 phillín coscáin @ €35.40 an pillín
5
3 uair an chloig saothair @ €21 san uair 5
4 bhonn @ €74.80 an bonn
5
Iomlán: €
2. Ríomh iomlán an bhille seo, agus an CBL san áireamh:

9 lítear péinte @ €10.50 an lítear
5
3 scuab @ €8.30 an ceann
5
6 rolla de pháipéar balla @ €14.25 an ceann
5
3 phaicéad de thaos greamaithe @ €6.90 an ceann 5
10 mbileog páirín @ 95c an ceann
5
		
5€
CBL ar 20% 5
Iomlán: 5 €
3. Déan amach iomlán an bhille seo ó ionad garraíodóireachta:
7 gcrann róis @ €9.30 an ceann
5 thor @ €14.40 an ceann
4 _12 dosaen bleibeanna @ €8.40 an dosaen
2 spád @ €35.50 an ceann
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800 gram de shíol féir @ €4.80 an 100 g
12 kg de leasú @ €4.55 an kg

5
5
5€
1
CBL ar 12 _2 % 5
Iomlán 5 €

4. Ceannaíonn pluiméir na hearraí seo a leanas i siopa soláthróirí tógálaithe:
30 méadar de phíobán copair @ €6.80 an méadar
12 sconna @ €28.30 an ceann
16 fheistiú copair @ €7.30 an ceann
5 radaitheoir @ €184 an ceann
Ríomh an méid a bhíonn le híoc aige má fhaigheann sé lacáiste 20%.
5. Léiríonn bille leictreachais an t-eolas seo a leanas:
Léamh an mhéadair
An léamh faoi láthair
An léamh roimhe seo
87642
86971
(i) Cé mhéad aonad leictreachais a ídíodh?
(ii) Cosnaíonn gach aonad 21c. Oibrigh amach costas iomlán na n-aonad
a úsáideadh.
6. Is mar seo a leanas a ghearrtar bille leictreachais ar shealbhóir tí:
> Táille sheasta €26.80
> 1256 aonad @ 23c an t-aonad
> CBL ar 10% ar an mbille iomlán.
Faigh méid iomlán an bhille leictreachais.
7. Fuair Bean Uí Cheallaigh bille €130.80 ar an leictreachas a ídíodh i rith dhá mhí. Bhí
táille sheasta €25.20 san áireamh sa bhille sin. Má chosain gach aonad leictreachais
22 cent, déan amach cé mhéad aonad a ídíodh.
8. Tugann bille leictreachais an t-eolas seo a leanas:
An léamh faoi láthair:
38429 aonad
An léamh roimhe seo:
36738 aonad
Táille sheasta €18.40
Faigh méid iomlán an bhille, an táille sheasta san áireamh, má chosain gach aonad
leictreachais 23 cent.
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9. Is iad seo a leanas na táillí a ghearrann soláthróir ar leictreachas a sholáthraítear:
Ráta lae: 24c an t-aonad    Ráta oíche: 10.5c an t-aonad
Ríomh bille leictreachais gach duine de na daoine seo a leanas, bunaithe ar na rátaí
aonaid a thugtar thuas:
Ainm
D. Maher
G. O’Gorman

Líon na n-aonad a ídíodh Líon na n-aonad a ídíodh An táille
de réir an ráta lae
de réir an ráta oíche
sheasta
420
130
€28.90
560
370
€25.60

10. Ídíonn cuisneoir 1.2 aonad leictreachais in aghaidh an lae (24 uair).
Cén costas atá ar chuisneoir a úsáid ar feadh bliana (365 lá) má chosnaíonn gach
aonad leictreachais 15c?
11. Léadh méadar gáis Ríona ar 1 Márta.
1 7 4 2 an léamh a bhí air.
92 lá níos déanaí, léadh an méadar arís.
1 9 5 6 an léamh a bhí air.
Ríomh an bille gáis iomlán a bheidh le híoc ag
Ríona don 92 lá ón 1 Márta, ag úsáid na dtáillí
a thugtar ar dheis.

SOLÁTHAIRTÍ GÁIS SGS
TÁILLÍ:
An táille sheasta, 28c sa lá
Gás a ídítear: 84c an t-aonad

12. Is mar seo a leanas a ghearrtar bille leictreachais ar shealbhóir tí:
An táille sheasta: €26.30.
Ráta laghdaitheach ar aonaid a ídítear:
0–20 teirm: €1.40 an teirm
21–40 teirm: €1.26 an teirm
Níos mó ná 40 teirm: €1.06 an teirm.
Ríomh bille an tsealbhóra tí do thréimhse ina n-úsáideann sé 54 teirm.
13. Sa tábla ar dheis, feictear rátaí postais i gcomhair
Meáchan gan a
An
bearta a chur chuig áit ar bith in Éirinn.
bheith os cionn costas
Faigh an costas iomlán a bheadh ar na
1 kg
€6.50
bearta seo a leanas a sheoladh:
3 kg
€9.80
(i) 2 bheart a bhfuil meáchan 3.4 kg i ngach ceann díobh
5 kg
€12.60
(ii) 4 bheart a bhfuil meáchan 1.6 kg i ngach ceann díobh
10 kg
€17.60
(iii) 1 bheart amháin a bhfuil meáchan 7.1 kg ann
(iv) 2 bheart a bhfuil meáchan 4.8 kg i ngach ceann díobh.
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14. Thóg Eoin an carr seo ar cíos ar feadh 8 lá agus
thiomáin sé 850 ciliméadar. Cé mhéad a chosain
sé air an carr a bheith ar cíos aige?

CARRANNA AR CÍOS
€70 sa lá agus 40c an ciliméadar

15. Tuilleann Aodán €12.80 san uair nuair a dhéanann sé gnáthsheachtain oibre 38
uair. Íoctar ragobair ar ráta ‘am go leith’.
Léiríonn an tábla thíos na huaireanta cloig a d’oibrigh Aodán an tseachtain seo caite.
Lá
Uaireanta

Luan
10

Máirt
8

Céadaoin
7

Déardaoin
9

Aoine
12

(i) Cé mhéad uair ragoibre a rinne sé an tseachtain seo caite?
(ii) Ríomh a phá iomlán don tseachtain seo caite.
(iii) Má thuill sé €582.40 i seachtain áirithe, cé mhéad uair ragoibre a rinne sé
an tseachtain sin?
16. Is iad seo a leanas na costais sa mhí a bhaineann le fón Orla.
An táille sheasta: €15
Táillí glaonna:
An chéad 50 nóiméad saor in aisce
Nóiméid sa bhreis, 18 cent an nóiméad
Téacsteachtaireachtaí: An chéad 100 téacsteachtaireacht saor in aisce
Téacsteachtaireachtaí sa bhreis, 14 cent an téacsteachtaireacht.
I rith mhí an Mheithimh, chaith Orla 120 nóiméad i mbun glaonna agus sheol sí
128 téacsteachtaireacht.
(i) Ríomh an costas iomlán a bhain lena cuid glaonna uile.
(ii) Faigh méid iomlán a bille don mhí sin.
17. Gearrann comhlacht teileafóin 15c ar gach aonad méadraithe. Má ídíonn gach glao
áitiúil 1 aonad amháin gach 3 nóiméad (nó cuid de 3 nóiméad) i rith an bhuaic-ama,
ríomh costas gach ceann de na glaonna áitiúla seo a dhéantar ag an mbuaic-am:
(i)
(ii)
(iii)

Am tosaithe
9.07 a.m.
12.49 p.m.
11.54 a.m.

Am críochnaithe
9.12 a.m.
1.04 p.m.
12.16 p.m.

18. Is mar seo a leanas a ríomhtar an costas a bhaineann le costais glao teileafóin go dtí
an Astráil:
€5.40 ar an chéad 3 nóiméad, agus
€1.75 ar gach nóiméad (nó cuid de nóiméad) os cionn 3 nóiméad
Faigh amach cé mhéad a bheadh ar ghlao go dtí an Astráil a mhairfeadh 8 _12  nóiméad.
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19. Sa tábla thíos, feictear an costas a bhaineann le saoire choicíse do dhuine fásta ag
fanacht in óstán, in árasán nó i dteach ar cíos:
Lóistín
Bealtaine Meitheamh
Óstán Loredo
€1120
€1280
Árasáin Vista
€760
€850
Tithe Centra
€830
€900
Páistí faoi bhun 16 bliana d’aois: leathphraghas

Iúil
€1390
€930
€970

Lúnasa
€1470
€1020
€1080

Faigh an costas iomlán ar gach ceann de na saoirí seo a leanas:
(i) beirt daoine fásta in Óstán Loredo ar feadh coicíse i mí Iúil
(ii) ceathrar daoine fásta in Tithe Centra ar feadh coicíse i mí Lúnasa
(iii) beirt daoine fásta agus beirt pháistí, in aois 8 agus 12, in Árasáin Vista ar feadh
coicíse i mí Bealtaine
(iv) beirt daoine fásta agus triúr páistí, in aois 10, 11 agus 17, in Óstán Loredo ar
feadh coicíse i mí Lúnasa.
20. Tugann an tábla thíos na táillí ar árachas a fháil ar fhoirgnimh agus ar a bhfuil iontu,
de réir mheastacháin Chomhlacht Árachais Uí Chlúmháin.

Ceantar 1
Ceantar 2
Ceantar 3
Ceantar 4

Foirgnimh in aghaidh
gach €1000
€2.80
€3.20
€3.60
€3.84

A bhfuil iontu in
aghaidh gach €1000
€7.40
€8.50
€10.25
€11.10

Bain úsáid as an tábla thuas chun an táille árachais a ríomh ar gach ceann acu seo:
(i) Teach i gCeantar 3 ar fiú €320,000 é
(ii) Teach i gCeantar 4 ar fiú €260,000 é agus a bhfuil luach €25,000 ar a bhfuil sa teach
(iii) Teach i gCeantar 1 ar fiú €220,000 é agus a bhfuil luach €42,000 ar a bhfuil sa teach
i gCeantar 1
(iv) Teach i gCeantar 2 ar fiú €180,000 é agus a bhfuil luach €32,000 ar a bhfuil sa teach.
Gearrann comhlacht árachais táille €5.40 an €1000 luacha ar árachas tine a chur ar
fhoirgneamh. Má íocann úinéir an fhoirgnimh €1404 leis an gcomhlacht árachais,
cad é luach an fhoirgnimh seo?

80

Caibidil 5 An Uimhríocht Fheidhmeach
21. Taispeántar bille leictreachais Shinéad thíos.
Cóipeáil agus comhlánaigh é chun an bille iomlán do mhí na Bealtaine agus mí an
Mheithimh a fháil.
An léamh faoi
láthair

An léamh
roimhe seo

14305

Aonaid ídithe

13445

Praghas an
t-aonad

Méid

0.17

Airgead
sábháilte

(Ráta Débhreosla / Dochar Díreach
/ Ríomhshonrascadh)

Táille sheasta

65 lá

Tobhach
oibleagáide
seirbhíse poiblí

Bealtaine /
Meitheamh

€20

@ €0.4 / lá
€15

Fo-iomlán
CBL @ 13.5%
Iomlán

Fiosrú:

Chuaigh Iúile, Nadia agus Ailín i gcomhair lóin.
D'íoc gach duine acu €10 leis an bhfreastalaí as a lón.
Sin €30 san iomlán.

Tairiscint Speisialta
3 lón ar €25

Nuair a chuaigh an freastalaí go dtí an scipéad, rith sé leis go raibh sé tar éis
dearmad a dhéanamh ar an tairiscint speisialta agus thóg sé €5 ón scipéad
le hairgead a thabhairt d'Iúile agus dá cairde. Toisc nach féidir €5 a roinnt go
cothrom ar 3, chuir sé €2 ina phóca agus thug €1 do gach duine de na cairde.
Mar sin, d'íoc gach duine acu €9 as a lón.
3 x €9 = €27 + €2 i bpóca an fhreastalaí 5 €29.
Cá bhfuil an €1 atá ar iarraidh?

Mír 5.2 Céatadáin a úsáid   
Cé go n-úsáideann daoine áireamhán de ghnáth chun céatadán d'uimhir a fháil, tá sé
tábhachtach go dtuigfimis na próisis mhatamaiticiúla atá i gceist.
Ar dtús, athraíonn an t-áireamhán an céatadán ina dheachúil agus ansin iolraíonn sé an
deachúil faoin uimhir atá ag teastáil.
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Tugtar roinnt samplaí thíos:
Céatadáin a thiontú ina ndeachúlacha
Chun 4% a fháil, iolraigh faoi 0.04
Chun 12% a fháil, iolraigh faoi 0.12
Chun 87% a fháil, iolraigh faoi 0.87
Chun 104% a fháil, iolraigh faoi 1.04

Le háireamhán a úsáid chun 104% de 80
a fháil:
104 … shift … ( …  … 80 … 5 83.2
1.04 3 80 5 83.2

Chun 187% a fháil, iolraigh faoi 1.87

1. Cáin Bhreisluacha (CBL)
Is é is cáin bhreisluacha nó CBL ann ná cáin a ghearrann an rialtas ar chuid mhór
de na rudaí a cheannaítear. I bhformhór na siopaí cuirtear an CBL san áireamh sna
praghsanna marcáilte ar na hearraí. Ní bhíonn orainn an CBL a ríomh mar sin.
Uaireanta tugtar na praghsanna ar earraí costasacha, teilifíseáin, feithiclí tráchtála
agus troscán, mar shampla, gan an CBL a chur san áireamh. Sna cásanna sin,
comhaireann úinéir an tsiopa an méid CBL a bhíonn le híoc agus cuireann sé le luach
an earra í.
Más é an luach ar earra áirithe €280 1 CBL de réir 23%, is féidir an praghas iomlán a
ríomh mar seo:
1% de �280 5 �2.80
23% de �280 5 �2.80 3 23 5 �64.40
 an praghas iomlán 5
 �280 1 �64.40
5 �344.40

Áireamhán in úsáid:
100% 1 23% 5 123%
Chun 123% a fháil, méadaítear faoi 1.23
An praghas iomlán 5
 �280 3 1.23
5 �344.40

Sampla 1
Is é an ráta CBL a íoctar ar rothair ná 23%.
(i) Faigh praghas díola rothair a bhfuil luach
€360 1 CBL air.
(ii) Fógraítear rothar eile ar €615, CBL san áireamh.
Cén praghas a bhí ar an rothar seo sular
cuireadh an CBL leis?
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(i) 23% de E360 5 E360 3 0.23 5 E82.80
 praghas díola an rothair 5 E360 1 E82.80
		
5 E442.80
Nó
Má chuirtear 23% leis, gheofar 123%
123% de E360 5 E360 3 1.23 5 E442.80 … mar atá thuas.
(ii) Seasann €615 do 123% den phraghas sular cuireadh CBL leis.
123% 5 E615
615 
1% 5 E  ____
123
615  3 ____
100% 5 E  ____
  100
 
123
1
100% 5 E500
 ba é praghas an rothair sular cuireadh an CBL leis ná €500.

2. Céatadán brabúis nó caillteanais
Nuair atáthar ag plé le céatadán brabúis nó caillteanais, bunaítear an céatadán sin ar
an mbunphraghas, mura ndeirtear a mhalairt linn.
Brabús
100 %; Céatadán caillteanais 5 ––––––––––––––
Caillteanas 3 ––––
100 %
Céatadán brabúis 5 ––––––––––––––
3 ––––
Bunphraghas
1
Bunphraghas
1

Sampla 2
(i) Ceannaíonn siopa crua-earraí lomairí faiche ar €480 agus díolann siad iad
ar €576. Ríomh an céatadán brabúis a dhéanann an siopa ar na lomairí.
(ii) Nuair a dhíolann siopa leictreach meaisíní níocháin ar €650, déanann
siad brabús 25%. Cé mhéad a d’íoc an siopa ar na meaisíní níocháin sin?
(i) Brabús 5 E576 2 E480 5 E96
Brabús 3 ––––
100 %
Céatadán brabúis 5 –––––––––––––
Bunphraghas
1
96   3 ____
		 5 ____
  100
  5 20%
1
480
An céatadán brabúis 5 20%.
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(ii)

Seasann €650 do 125% den bhunphraghas … corrlach brabúis 25%.


125% 5 E650
650 
1% 5 E ____
125
650  3 ____
100% 5 E ____
  100
 
1
125

		 5 E520
 D’íoc an siopa €520 ar na meaisíní níocháin.

Cleachtadh 5.2
1. Scríobh na céatadáin seo ina ndeachúlacha:
_1 %
(i) 6%
(ii) 8%
(iii) 7 
2
1
_
(vi) 13%
(vii) 12  2 
%
(viii) 106%
2. (i)
(ii)
(iii)
(iv)

(iv) 9 _12 %
(ix) 112%

(v) 10%
(x) 84%

Méadaigh 200 de 10%.
Méadaigh 120 de 20%.
Méadaigh 250 de 4%.
Laghdaigh 120 de 15%.

3. (i) Faigh 80% de 400.
(iii) Faigh 185% de 600.

(ii) Faigh 5% de 360.
(iv) Faigh 12 _12 % de 120.

4. Faigh praghas díola gach ceann díobh seo a leanas:
(i) iPad a chosnaíonn €650 1 CBL ar 23%.
(ii) Consól cluichí a chosnaíonn €120 1 CBL ar 21%.
(iii) Foireann bonn a chosnaíonn €300 1 CBL ar 13 _12 %.
(iv) Foireann troscáin paitió a chosnaíonn €1200 1 CBL ar 15%.
5. Chosain béile le haghaidh ceathrair €110 1 CBL ar 9%.
Faigh costas an bhéile tar éis an CBL a chur leis.
6. €220 atá i mbille óstáin tar éis CBL de réir 10% a chur leis.
Faigh méid an bhille sular cuireadh an CBL leis.
7. Is é €984 praghas díola teilifíseáin. Má tá CBL ar 23% san áireamh sa phraghas sin,
faigh an praghas sular cuireadh an CBL leis.
8. €135 atá i mbille leictreachais tar éis CBL ar 12 _12 % a chur leis.
Faigh méid an bhille sular cuireadh an CBL leis.
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9. Scríobh amach na
méideanna is ceart a bheith
sna boscaí oráiste
marcáilte A go G.

Bunphraghas
E176
E460
E1.80
D
E
F
E3680

Brabús nó caillteanas Praghas díola
E8.80 de bhrabús
A
E92 de chaillteanas
B
E0.63 de bhrabús
C
E5000 de chaillteanas
E25 000
E4.20 de bhrabús
E42
E2560 de chaillteanas
E8000
G
E4800

10. Ceannaíonn grósaeir glasraí oráistí ar 80c agus díolann sé iad ar €1.
Faigh a chéatadán brabúis.
11. Cheannaigh Seán pictiúr ar €600 agus dhíol sé é ar €660. Faigh
(i) an brabús
(ii) an céatadán brabúis.
12. Ceannaíonn siopa éadaí fear seaicéid ar €320 agus díolann siad iad ar €400.
Faigh an céatadán brabúis a dhéanann an siopa.
13. Cheannaigh seodóir fáinne gealltanais ar €1200 agus dhíol
sé é ar bhrabús 15%. Faigh praghas díola an fháinne.
14. Má dhíolann siopa teilfíseáin ar €720, déanann an siopa brabús 20%.
(i) Cé mhéad a d’íoc an siopa ar na teilifíseáin?
(ii) Dá ndíolfadh an siopa na teilifíseáin ar €690, cén céatadán brabúis a
dhéanfadh an siopa?
(iii) Dá ndíolfadh an siopa na teilifíseáin ar €570, cén céatadán caillteanais a
dhéanfadh an siopa?
15. Marcálann úinéir siopa praghas gach earra suas de 30%.
Má dhíolann sí earra ar €78, faigh an bunphraghas agus an brabús ar an earra.
16. Ceannaíonn ionad garraíodóireachta plandaí ar €11.50 agus díolann siad iad ar
€14.95. Ríomh an céatadán brabúis a dhéanann siad.
17. I reic, laghdaítear na praghsanna marcáilte de 30%.
(i) Ríomh praghas seaicéid sa reic más é €350 an praghas marcáilte.
(ii) Faigh praghas marcáilte gúna más é €168 an praghas sa reic.
18. Má dhíolann siopa ríomhaire glúine ar €1150, déanann siad brabús 25%.
(i) Cé mhéad a d’íoc an siopa ar an ríomhaire?
(ii) Chun brabús 20% a dhéanamh, cén praghas ba chóir dóibh a chur ar an ríomhaire?
19. Nuair a dhíoltar earra ar €176, déantar brabús 10% ar an mbunphraghas. Ríomh an
céatadán brabúis ar an mbunphraghas, má mhéadaítear an praghas díola go €192?
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20. Ceannaíonn grósaeir glasraí 30 bosca sú talún ar €5.25 an ceann agus díolann sé 28
ceann ar bhrabús 30%. Murar díoladh an dá bhosca eile, faigh a chéatadán brabúis
ar an idirbheart.
21. Nuair a dhíolann siopa seaicéad ar €416, déanann siad brabús 30%.
(i) Faigh bunphraghas an tseaicéid.
(ii) Má laghdaítear praghas díola an tseaicéid de 10% i reic, ríomh an céatadán
brabúis a dhéanfaidh an siopa ar an mbunphraghas.
22. Tá Pilib ag iarraidh i-pad a cheannach. Téann sé go dtí trí shiopa éagsúla.
€320
bain 1
– den
5 phraghas

€260

€310
15% lascaine

Cén siopa ina bhfuil an praghas is fearr ar an i-pad ar fáil?

Mír 5.3 Ús   
Má infheistímid airgead i mbanc, i gcumann foirgníochta nó i gcomhar creidmheasa,
íocann siad sinn as úsáid an airgid sin bheith acu.
Ús a thugtar ar an airgead a íocann siad.
An phríomhshuim a thugtar ar an airgead
a infheistítear.

Méid 5 Príomhshuim 1 Ús

Má íoctar ús ar 6% linn, faightear €6 sa bhliain in aghaidh gach €100 a infheistítear.
An ráta a thugtar ar an gcéatadán úis a fhaighimid.
Má infheistíonn tú €100 ar ús 8% ar feadh bliain amháin, gheobhaidh tú €8 úis air.
Beidh €108 i do chuntas bainc agat mar sin i ndeireadh na chéad bhliana.
An méid a thugtar ar an airgead a bhíonn i do
chuntas bainc agat i ndeireadh bliana ar bith.

Sampla 1
Infheistítear €350 ar feadh bliain amháin ar ús 6% in aghaidh na bliana.
Oibrigh amach an méid i ndeireadh na bliana.
Méid 5 106% of €350
		 5 €350 3 1.06
		 5 €371
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Cleachtadh 5.3
1. Gan áireamhán a úsáid, scríobh síos:
(i) 6% de €100

(ii) 8% de €100

(iii) 4% de €200

(iv) 7% de €300

2. Bain úsáid as d’áireamhán chun iad seo a leanas a fháil:
(i) 4% de €600

(ii) 7% de €750

(iii) 9% de €950

(iv) 11% de €1200

3. Bain úsáid as d’áireamhán chun iad seo a leanas a fháil:
(i) 4 _12 % de €600

(iii) 7 _12 % de €1380

(ii) 8 _12 % de €1500

(iv) 12 _12 % de €2400

4. Bain úsáid as d’áireamhán chun iad seo a leanas a fháil:
(i) 108% de €300

(ii) 106% de €900

(iii) 104% de €1600

(iv) 112% de €1750

(v) 115% de €1050

(vi) 110% de €680.

5. Faigh an t-ús a thuilltear ar gach ceann díobh seo a leanas:
(i) €300 tar éis 1 bhliana ar 3%
(ii) €700 tar éis 1 bhliana ar 6%
(iii) €1200 tar éis 1 bhliana ar 8%

(iv) €1400 tar éis 1 bhliana ar at 4%

(v) €600 tar éis 1 bhliana ar 2%

(vi) €2000 tar éis 1 bhliana ar 6%.

Mír 5.4 Ús iolraithe   
Chuir Seán €500 i gcomhar creidmheasa ar ús 6% in aghaidh na bliana.
Fuair sé ús €30 sa chéad bhliain.
I ndeireadh na chéad bhliana, mar sin, bhí €530 aige ina chuntas.
Sa dara bliain, thuill €530 ús ar 6%.
6% de €530 5 €530 3 0.06
		
5 €31.80
Tabhair faoi deara go bhfuil níos mó úis ann i ndiaidh an dara bliain (€31.80) ná mar a
bhí i ndiaidh na chéad bhliana (€30).
Tharla sé sin mar gur thuill ús na chéad bhliana ús dá chuid féin i rith an dara bliain.


is é an méid i ndeireadh an dara bliain ná
€530 1 €31.80

5 €561.80
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Ús iolraithe a thugtar ar an gcineál sin úis.
Léirítear an modh bunúsach le hús iolraithe a ríomh sa sampla seo a leanas.

Sampla 1
Infheistítear €1200 ar feadh 3 bliana ar ús iolraithe 4% in aghaidh na bliana.
Cén méid a bheadh ann i ndeireadh na dtrí bliana?
Príomhshuim na chéad bhliana

5 €1200

Ús na chéad bhliana

5 4% of €1200
5 1200 3 0.04 5 €48

Príomhshuim an dara bliain

5 €1200 1 €48 5 €1284

Ús an dara bliain

5 4% of €1248
5 1248 3 0.04 5 €49.92

Príomhshuim an tríú bliain

5 €1248 1 €49.92 5 €1297.92

Ús an tríú bliain

5 4% of €1297.92
5 1297.92 3 0.04
5 51.9168 5 €51.92

 An méid i ndeireadh an tríú bliain 5 €1297.92 1 €51.92
5 €1349.84

Nuair a bhíonn ús iolraithe á ríomh, bíonn táblaí an-úsáideach chun an t-eolas a leagan
amach, mar a léirítear sa chéad sampla eile.

Sampla 2
Infheistítear €1800 ar feadh 3 bliana ar 3% in aghaidh na bliana.
Ríomh (i) an t-ús iolraithe a thuilltear agus (ii) an méid deiridh.
Bliain Príomhshuim
1
€1800

Ráta
3%

Ús
(1800 3 0.03) 5 €54

Méid deiridh
€1854

2

€1854

3%

(1854 3 0.03) 5 €55.62

€1909.62

3

€1909.62

3%

(1909.62 3 0.03) 5 €57.29

€1966.91

(i) Ús iolraithe a thuilltear 5 €54 1 €55.62 1 €57.29 5 €166.91
		 Tabhair faoi deara; is féidir linn an t-ús iolraithe a ríomh mar seo freisin:
€1966.91 2 €1800 5 €166.91.
(ii) An méid deiridh 5 €1966.91
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Cleachtadh 5.4
1. Cóipeáil agus comhlánaigh an chairt seo a leanas chun teacht ar (i) an ús iolraithe
(ii) an méid deiridh nuair a infheistítear €400 ar feadh 2 bhliain ar 6%. Bíodh do
fhreagra ceart go dtí an cent is gaire.
Bliain
1

Príomhshuim
€400

2

Ráta
Ús
6% (400 3 0.06) 5
6%

Méid deiridh
€
€

2. Bain úsáid as an gcairt seo a leanas chun teacht ar an ús iolraithe ar €800
infheistithe ar feadh 2 bhliain ar 8%.
Bíodh do fhreagra ceart go dtí an cent is gaire.
Bliain
1
2

Príomhshuim
€800

Ráta
8%
8%

Ús

Méid deiridh
€
€

Faigh an t-ús iolraithe ar gach ceann díobh seo a leanas:
Bíodh do chuid freagraí ceart go dtí an cent is gaire, nuair is gá.
3. €900 ar feadh 2 bhliain de réir 5%	 
4. €1000 ar feadh 2 bhliain de réir 9%
5. €700 ar feadh 2 bhliain de réir 4%	 
6. €850 ar feadh 2 bhliain de réir 10%
7. €800 ar feadh 3 bliana de réir 5%	  8. €1200 ar feadh 2 bhliain de réir 12%
9. €700 ar feadh 2 bhliain de réir 11%

10. €1800 ar feadh 3 bliana de réir 4%

11. Faigh an t-ús iolraithe, ceart go dtí an euro is gaire, ar €840 ar feadh 2 bhliain ar ús
7% in aghaidh na bliana.
12. Ríomh an méid airgid a gheofar má infheistítear €1200 ar ús 12% in aghaidh na
bliana ar feadh dhá bhliain.
13. Infheistíonn bean €1500 ar ús iolraithe i gcumann foirgníochta ar feadh trí bliana ar 5%
in aghaidh na bliana. Cé mhéad a bheidh aici sa chumann i ndeireadh na dtrí bliana?
14. Infheistíodh €1400 ar ús iolraithe ar feadh dhá bhliain.
Ba é 8% ráta úis na chéad bhliana agus ba é 10% ráta úis an dara bliain.
Ríomh an méid i ndeireadh an dá bhliain.
15. Fuair feirmeoir €12 000 ar iasacht ón mbanc ar ús iolraithe 9% in aghaidh na bliana.
Cé mhéad a bhí ag an mbanc air i ndeireadh trí bliana?
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16. D'infheistigh Éile €12 000 dá cuid airgid i mbanc ar feadh 3 bliana. Ba é an ráta úis
don chéad bhliain ná 3%. Sa dara bhliain mhéadaigh an ráta úis go dtí 4% agus sa
tríú bhliain mhéadaigh sé arís go dtí 6%. Ag deireadh an dara bliain thóg Éile €500
amach chun íoc as saoire.
Cóipeáil agus comhlánaigh an chairt thíos lena fháil amach cé mhéad airgid a bhí
ag Éile ag deireadh na trí bliana.
Bliain Príomhshuim
1
€12 000
2
3

Ráta
3%
4%
6%

Ús

Méid deiridh
€
€
€

Aistarraingt
€500

17. (i)	Cén céatadán de €2000 é €15?
(ii)	Más é €20 an t-ús a thuilltear ar €3000 sa chomhar creidmheasa áitiúil tar éis
1 bhliana, faigh an ráta úis.
18. (i) Faigh €30 mar chéatadán de €2500,
(ii)	Nuair a infheistítear €12 000 ar feadh 1 bhliana, tuilltear ús €45. Cén ráta úis a
úsáideadh?
19. Cóipeáil agus comhlánaigh an chairt thíos ina dtaispeántar coigilteas Thomáis thar
thréimhse trí bliana:
Bliain
1

Príomhshuim
€1200

Ráta

Ús

Méid deiridh
€1236

2

€1236

€1273.08

3

€1273.08

€1311.27

Mír 5.5 Cáin ioncaim   
Íocann formhór na ndaoine a shaothraíonn pá nó tuarastal cuid áirithe dá n-ioncam leis
an stát.
Baineann fostóirí an t-airgead as pá na ndaoine agus cuireann siad ar aghaidh go dtí na
Coimisinéirí Ioncaim é.
Cáin ioncaim a thugtar ar an airgead a íoctar leis an stát ar an tslí sin.
Íocann daoine cáin ioncaim ar a gcuid ioncaim go léir. Tá dhá ráta Cáin Ioncaim ann.
An Ráta Caighdeánach agus an Ráta Ard a thugtar ar na rátaí sin.
20% nó mar sin a bhíonn sa Ráta Caighdeánach, agus 40% nó mar sin sa Ráta Ard.
Sa chaibidil seo, ní bheimid ag plé ach amháin leis an Ráta Caighdeánach.
I dtosach gach bliana, tugtar deimhniú ar chreidmheas cánach do gach fostaí.
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Tugann sé sin eolas ar an méid airgid a bhaineann an fostaí as a cháin chomhlán in
aghaidh na seachtaine nó míosa. Baintear creidmheas cánach an duine as an gcáin
chomhlán chun an cháin iníoctha a fháil.
Pá glan  Pá comhlán  Cáin is iníoctha
Cáin is iníoctha  cáin chomhlán  creidmheas cánach

Sampla 1
€860 pá na seachtaine ag clódóir áirithe. Ar ráta caighdeánach 21% a íocann
sé cáin ar gach cuid den ioncam aige.
Más é €66 an creidmheas cánach atá aige gach seachtain, ríomh an méid cáin
ioncaim a íocann sé.
Cáin chomhlán 5 21% de €860
		
5 €860 3 0.21 5 €180.60
Cáin iníoctha 5 cáin chomhlán 2 an creidmheas cánach
		
5 €180.60 2 €66
		
5 €114.60
€114.60 cáin ioncaim a íocann sé gach seachtain.

Cleachtadh 5.5
1. €800 pá na seachtaine ag Aodán.
€90 an creidmheas cánach atá aige
gach seachtain.
Ar ráta 20% a íocann sé cáin ioncaim.
Cóipeáil agus comhlánaigh an tábla ar dheis
chun pá glan Aodáin a fháil.

Pá comhlán
Cáin @ 20%
Creidmheas cánach
An cháin iníoctha
Glanphá

2. €34 800 tuarastal na bliana ag Eibhlín.
€2585 an creidmheas cánach atá aici.
Ar ráta 22% a íocann sí cáin ioncaim.
Cóipeáil agus comhlánaigh an tábla ar dheis.

Pá comhlán
Cáin @ 22%
Creidmheas cánach
An cháin iníoctha
Glanphá

3. Cóipeáil agus comhlánaigh é seo a leanas:

€800
……
€90
……
……

Pá seachtainiúil
5 €600
Cáin @ 20% ar gach cuid den ioncam 5 €600 3 0.2 5 €…
Creidmheasanna cánach
5 €42
An cháin iníoctha
5 €… 2 €42 5 €… .
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4. €770 pá na seachtaine ag Laobhaise. Is é €72 an creidmheas cánach atá aici gach
seachtain agus ar ráta caighdeánach 25% a íocann sí cáin ioncaim.
Cé mhéad cáin ioncaim a íocann sí gach seachtain.
5. €3200 pá na míosa ag Ciarán.
Is é €280 an creidmheas cánach atá aige gach mí agus ar ráta caighdeánach 22% a
íocann sé cáin ioncaim. Ríomh an méid cáin ioncaim a íocann sé gach mí.
6. €920 pá na seachtaine ag Eilís. €84 an creidmheas cánach atá aici gach seachtain
agus íocann sí cáin ioncaim ar ráta caighdeánach 24%.
Cé mhéad cáin ioncaim a íocann sí gach seachtain.
7. Is é €42 000 an tuarastal in aghaidh na bliana atá ag Siobhán. €3600 an
creidmheas cánach atá aici gach bliain agus íocann sí cáin ioncaim ar ráta
caighdeánach 22%. Faigh an méid cáin ioncaim a íocann sí gach bliain.
8. Is é €1050 an pá a bhíonn ag siúinéir in aghaidh na seachtaine. €78 an creidmheas
cánach atá aige gach seachtain agus íocann sé cáin ioncaim ar ráta caighdeánach 24%.
(i) Ríomh an méid cáin ioncaim a íocann sé gach seachtain.
(ii) Cad é an glanphá a fhaigheann sé sa tseachtain (i.e. an pá a thugann sé abhaile)?
9. Íoctar €10.40 san uair le hEimhear agus oibríonn sí 35 uair sa tseachtain. Faigheann
sí 1 _12  oiread an ghnáthráta in aghaidh na huaire ar gach uair an chloig a oibríonn sí
de bhreis ar na 35 uair. Is é €68 an creidmheas cánach atá aici sa tseachtain agus is é
26% an ráta caighdeánach cánach. Más 45 uair a oibríonn sí seachtain áirithe, faigh:
(i) pá comhlán na seachtaine sin aici
(ii) an méid cáin ioncaim a íocann sí
(iii) glanphá na seachtaine sin.
10. Bainisteoir monarchan é Sean de Faoite agus is é €54 000 aigéan tuarastail bliantúil
atá aige. Is é €4300 an creidmheas cánach atá aige gach bliain agus is é 24% an ráta
caighdeánach cáin ioncaim.
Anuas air sin, íocann sé 6% dá thuarastal mar ranníocaíocht phinsin.
(i) Oibrigh amach a ranníocaíocht phinsin sa bhliain.
(ii) Cé mhéad cáin ioncaim a íocann sé sa bhliain?
(iii) Cad é an glanphá atá aige ag deireadh na bliana tar éis an cháin ioncaim agus
an ranníocaíocht phinsin a bhaint as.
P. Mac Suibhne
11. Is é tuarastal bliantúil Phádraig ná
Ráta cánach 20%
€48 000.
Creidmheas cánach bliantúil 5 €2600
Bain úsáid as an eolas ar a chárta
Ranníocaíochtaí seasta pinsin in
tuarastail chun teacht ar:
aghaidh na míosa de €120
(i) na hasbhaintí iomlána in aghaidh na míosa,
(ii) a phá glan in aghaidh na míosa.
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12. Tuilleann Siobhán €46 000 in aghaidh na bliana. Is é a creidmheas cánach in
aghaidh na bliana ná €3800 agus is é an ráta cánach caighdeánach ná 20%.
Faigheann sí íocaíocht gach coicís ar feadh 26 seachtain agus baintear €140 dá pá
in aghaidh na coicíse mar asbhaintí socraithe.
Faigh a pá glan in aghaidh na coicíse.

Mír 5.6 Idirbhearta airgeadra   
Nuair a thugaimid cuairt ar thír nach n-úsáideann an euro, is iondúil go ndéanaimid ár
gcuid euro a mhalartú ar airgeadra na tíre sin.
€1 5
Is é an punt steirling (£) airgeadra na Breataine.
Is é dollar na Stát Aontaithe ($) airgeadra S.A.M.
Má thugann tú cuairt ar mhalartán airgeadra eachtraigh,
is iondúil go mbíonn clár ann a thaispeánann an méid in
airgeadra eile a gheobhaidh tú ar €1.
Tá sampla de chlár mar sin ar dheis.

Steirling
Dollar na Stát
Aontaithe
Yen na Seapáine
Franc na hEilvéise

0.85
1.40
110
1.3

Nuair a bhíonn tú ag oibriú amach an méid in airgeadra faoi leith a gheobhaidh tú mar
mhalairt ar airgeadra eile, cuir an t-airgeadra a theastaíonn uait ar thaobh na láimhe deise.

Sampla 1
Má tá €1 5 $1.4 agus €1 5 110 yen, ríomh
(i) cé mhéad dollar a gheofá ar €400
(ii) cé mhéad euro a gheofá ar 5000 yen.
(i) €1 5 $1.4
  €400 5 $1.4 3 400
5 $560
(ii) 110 yen 5 €1
1
1 yen 5 € ___
  110


Is dollair a theastaíonn; cuirtear na
dollair ar thaobh na láimhe deise.

1
5000 yen 5 5000 3 ___
  110
 5 ____
  5000
110  5 €45.4545

		
5 €45.45
  5000 yen 5 €45.45

Tabhair faoi deara: Slánaítear freagraí a
bhaineann le hairgead go dtí dhá ionad
dheachúlacha.

Cleachtadh 5.6
1. Má tá €1 5 $1.45 agus €1 5 115 yen,
(i) cé mhéad dollar a gheofá ar €300?
(ii) cé mhéad yen a gheofá ar €750?
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2. Má tá €1 5 1.3 dollar S.A. ,
(i) cé mhéad dollar a gheofá ar €450?
(ii) cé mhéad euro a gheofá ar 800 dollar?
3. Má tá €1 5 120 yen,
(i) cé mhéad yen a gheofá ar €900?
(ii) cé mhéad euro a gheofá ar 9000 yen?
4. Má tá €1 5 £0.80 steirling,
(i) cé mhéad punt steirling a gheofá ar €1200?
(ii) cé mhéad euro a gheofá ar £600?
5. Agus é ar saoire san Eilvéis, cheannaigh duine seaicéad
leathair ar 560 franc de chuid na hEilvéise.
Má tá €1 5 1.4 franc de chuid na hEilvéise,
faigh costas an tseaicéid in euro.

560 F
r

6. Má tá €1 5 1.4 dollar de chuid Cheanada,
(i) cé mhéad dollar de chuid Cheanada a gheofá ar €3500?
(ii) cé mhéad euro a gheofá ar 5600 dollar de chuid Cheanada?
7. Má tá €1 5 $1.4 agus €1 5 £0.85 steirling,
(i) ríomh in euro costas ceamara a bhfuil $350 air i Nua-Eabhrac
(ii) ríomh in euro costas uaireadóra a bhfuil £360 air i Londain.
8. Má tá €1 5 9.2 krona de chuid na Sualainne, oibrigh amach
(i) cé mhéad krona de chuid na Sualainne a gheofá ar €750
(ii) cé mhéad euro a gheofá ar 1500 krona de chuid na Sualainne.
9. Mhalartaigh cuairteoir de chuid 4200 franc de chuid na hEilvéise ar euro ag bureau
de change.
€1 5 1.45 franc de chuid na hEilvéise an ráta malairte.
Déan amach, ceart go dtí an euro is gaire, cé mhéad a fuair an cuairteoir má ghearr
an bureau coimisiún 1% uirthi.
10. Má tá €1 5 9.5 de rand na hAfraice Theas, ríomh
(i) costas cairr in euro, a bhfuil an praghas 64 000 rand marcáilte air san Afraic Theas
(ii) costas eitilte ó Bhaile Átha Cliath go Cape Town i rand, más é €840 an praghas luaite.
Bíodh an freagra ar chuid (i) ceart go dtí an euro is gaire.
11. Cuireann banc an comhartha seo ar taispeáint
Airgeadra Eachtrach:
os cionn na deisce airgeadra eachtraigh.
Ceannaímid Díolaimid
Mhalartaigh Tomás €800 dá thuras chun na
Seapáine. Cé mhéad yen a fuair sé?
Yen
130
127
D'athraigh sé 2080 yen ar ais go euro nuair
a d'fhill sé. Cé mhéad euro a fuair sé?
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Cuir triail ort féin 5
1. Tá Cáit ag eagrú lón picnice d’ochtar.
Caitheann sí €36.20 ar cheapairí, €8.40 ar chriospaí agus €15.40 ar dheochanna.
		 (i) Cad é costas iomlán na picnice?
		(ii)	Toilíonn an t-ochtar an costas iomlán a roinnt go cothrom.
Cé mhéad a íocann gach aon duine acu?
2. Ceannaíonn Caitríona pictiúr ar €800 agus díolann sí é ar €1040.
Cén céatadán brabúis a dhéanann sí?
3. Is mar seo a leanas a ghearrtar bille leictreachais ar shealbhóir tí:
>Táille sheasta €23.40
>1256 aonad @ 22c an t-aonad
>CBL 10% ar an mbille iomlán.
Oibrigh amach méid iomlán an bhille leictreachais.
4. Oibrigh amach pá comhlán gach duine de na hoibrithe seo a leanas má fhaigheann
siad uile 1½ oiread an ghnáthráta tar éis 40 uair oibre:
		 (i) Tiománaí a oibríonn 45 uair ar €15.40 san uair
		(ii) Pluiméir a oibríonn 48 uair ar €18 san uair.
5. Fuair Bean Uí Shúilleabháin bille €176.24 ar an leictreachas a ídíodh i rith tréimhse
dhá mhí. Bhí táille sheasta €22.40 san áireamh sa bhille sin. Má chosain gach aonad
leictreachais 24c, faigh amach cé mhéad aonad a ídíodh.
6. Tá biachlár na bialainne Bia Blasta ar dheis.
(i)Cheannaigh Seosamh 3 bhurgar, 3 mhála
sceallóg agus 2 dheoch bhoga.
Cé mhéad a d’íoc sé?
(ii)Cheannaigh Seosaimhín 3 bhurgar agus
3 dheoch bhoga.
Cén tsóinseáil a fuair sí as €30?

Bia Blasta
Burgar

4.20

Burgar cáise

5.10

Sceallóga

2.70

Deochanna boga

1.95

7. €620 pá na seachtaine ag Barra. €34 an creidmheas cánach atá aige agus íocann
sé cáin ioncaim ar a phá iomlán ar an ráta caighdeánach 22%.
Oibrigh amach an méid cáin ioncaim a íocann sé gach seachtain.
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8. Gearrann comhlacht gáis an ráta laghdaitheach seo a leanas ar an ngás a ídíonn
gnáthúsáideoir baile.
An chéad 585 kWh i rith tréimhse dhá mhí
An chéad 585 kWh eile i rith tréimhse dhá mhí
Gach gás eile i rith tréimhse dhá mhí

12c sa kWh
8c sa kWh
6c sa kWh

I rith tréimhse dhá mhí, d’ídigh Bean Uí Laoghaire 1476 kWh gáis.
Más é €45.20 an táille sheasta ar an mbille, ríomh méid an bhille tar éis CBL de réir
15% a chur leis.
Bíodh do fhreagra ceart go dtí an euro is gaire.
9. Má infheistítear €900 ar feadh dhá bhliain ar 6% sa bhliain, riómh an tús iolraithe.
10. Is féidir carr a fháil ar cíos ar dhá mhodh:
A: €85 sa lá agus gan aon chostas breise a íoc
B: €35 sa lá agus 60c ar gach ciliméadar a dhéantar.
Theastaigh ó dhuine carr a fháil ar cíos ar feadh coicíse chun 1200 km a thaisteal.
Faigh amach
		(i) cé mhéad a d’íocfadh sé (ar mhodh A agus ar mhodh B)
		(ii) cé mhéad a shábhálfadh sé dá n-úsáidfeadh sé an modh is saoire.
11. Má tá €1 5 40 baht de chuid na Téalainne, ríomh
		(i) cé mhéad baht is féidir a mhalartú ar €1800
		(ii) cé mhéad is fiú 2200 baht in euro.
12. Infheistíodh €4500 ar feadh dhá bhliain ar ús iolraithe.
8% an ráta don chéad bhliain agus 6% an ráta don dara bliain.
Faigh an t-ús iomlán a gnóthaíodh.
13. Faigh an céatadán ardaithe i ngach ceann díobh seo:
		(i) Ó €25 go €28.50      (ii) Ó 2 metres go 2.14 méadar.
14. €42 000 tuarastal bliana ag Síle. €3200 an creidmheas cánach atá aici.
Íocann sí cáin ioncaim ar ráta 24%.
		(i) Cé mhéad cáin ioncaim a íocann sí in aghaidh na bliana?
		(ii) Déan amach a pá glan in aghaidh na bliana.
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15. Freagraíonn gach céatadán ardaithe nó laghdaithe d’iolraitheoir.
Meaitseáil na hathruithe céatadáin seo lena n-iolraitheoirí.
A
B
Méadaigh de 76%
Laghdaigh de 24%
 1.24
C
D
Méadaigh de 24%
Laghdaigh de 76%
 0.8
E

Méadaigh de 20%

F

Laghdaigh de 20%

 0.24

 0.76
 1.76
 1.2

16. Chun carr a fháil ar cíos, íocann duine €390 sa tseachtain, agus 22 cent in aghaidh
an chiliméadair a dhéantar.
		(i) Faigh an costas a bhaineann leis an gcarr a fháil ar cíos ar feadh coicíse má
		 dhéantar 960 km.
		(ii)	Fuair turasóir carr ar cíos ar feadh coicíse agus d’íoc sí €1275.
Cé mhéad ciliméadar a rinne sí?
17.	Tá sé i gceist ag Niall agus naonúr dá chuid cairde cluiche gailf a imirt agus dul
i gcomhair béile socraithe ina dhiaidh sin.
Taispeántar na praghsanna thíos:

Galf

€30 an duine
lascaine 20% do ghrúpaí de
dheichniúr nó níos mó

Béile socraithe
€25 an duine nó
€60 do ghrúpa de thriúr

	Tá €480 ag Niall chun íoc as an ngalf ar fad agus as na béilí ar fad. Tabharfar pé
airgead a bheidh fágtha mar shéisín.
Cé mhéad airgid a bheidh fágtha don séisín?

97

Téacs & Trialacha 2 Gnáthleibhéal

Tasc:

San Uimhríocht Fheidhmeach, úsáidtear a lán téarmaí chun fadhbanna éagsúla
a phlé. Tá sé an-tábhachtach go mbeadh tuiscint mhaith agat ar na téarmaí sin.
Déan taighde ar gach ceann de na téarmaí seo a leanas agus déan liosta de na
sainmhínithe faoina bhfuil do ghrúpa ar aon intinn.
Tuarastal
Pá
Ioncam
Coimisiún
Ragobair
Tascobair
Cáin ioncaim
Creidmheas cánach
Cáin iníoctha
Pá comhlán
Pá glan
Lascaine
Buiséad
Brabús
Caillteanas
Infheistíocht
Príomhshuim
Ráta úis
Ús iolraithe
CBL
Méid deiridh
Iasacht
Aisíocaíocht
Téarma iasachta
Dímheas
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