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Mír 4.1 CBL 2 Brabús agus caillteanas 
Agus muid ag plé le ceisteanna ina bhfuil céatadáin, tá sé an-tábhachtach a bheith ábalta 
céatadán a thiontú ina dheachúil. 

Nuair a shloinntear céatadán mar dheachúil, bíonn an t-áireamhán leictreonach an-áisiúil 
chun an céatadán atá de dhíth a ríomh. 

Tugtar roinnt samplaí thíos:

Chun 4% a fháil, iolraigh faoi 0.04. Chun 104% a fháil, iolraigh faoi 1.04.

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 cheannaímid. Is gnách CBL a bheith san áireamh sna praghsanna marcáilte ar 
earraí i bhformhór na siopaí, mar sin ní ga dúinn í a ríomh.

Tugtar praghsanna earraí costasacha gan an CBL a chur san áireamh, uaireanta, cuir i 
gcás teilifíseán agus troscán.  Sna cásanna sin, comhaireann úinéir an tsiopa an méid CBL 
a bhíonn le híoc agus cuireann sé le luach an earra í. 

An Uimhríocht Fheidhmeach

 • céatadán cainníochta a fháil,
 • cainníocht a mhéadú nó a laghdú de 

chéatadán,

 • CBL a ríomh,
 • céatadán brabúis nó caillteanais a 

ríomh.

Beidh a fhios agat ón gCéad Bhliain cén chaoi le

 • corrlach brabúis agus marcáil suas a 
ríomh,

 • táillí billí tí a ríomh,
 • muirir cánach ioncaim a chur i 

bhfeidhm ar an ráta caighdeánach 
agus ar an ráta ard,

 • asbhaintí MSU agus ÁSPC a ríomh,
 • pá glan tar éis na n-asbhaintí uile a 

ríomh,

 • malartú idir airgeadraí éagsúla,
 • ús iolraithe a chur le hinfheistíochtaí 

agus le hiasachtaí,
 • an fhoirmle le haghaidh ús iolraithe a 

úsáid,
 • ráta nó príomhshuim infheistíochta 

nó iasachta a fháil,
 • dímheas a ríomh.

Sa chaibidil seo, foghlaimeoidh tú cén chaoi le
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Más é �280 + CBL ar 23% an luach ar earra áirithe, is féidir an praghas iomlán a ríomh 
mar seo:

100% 1 23% 5 123%

Áireamhán in úsáid: �280 3 123 SHIFT  (   5 �344.4

Sampla 1

Is é 23% an ráta CBL a íoctar ar earraí leictreacha.

 (i) Faigh praghas díola meaisín níocháin a bhfuil luach �650 + CBL air.
 (ii) Más é �738 praghas díola ipad cén praghas a bhí air sular cuireadh an CBL leis?

 (i) 23% de �650 5 �650 3 0.23 5 �149.50
  praghas díola an mheaisín níocháin 5 �650 1 �149.50
NÓ 5 �799.50
Má chuirimid 23% leis, gheobhaimid 123%.
123% de �650 5 �650 3 1.23 5 �799.50 … mar atá thuas.

 (ii) Seasann �738 do 123% den phraghas sular cuireadh CBL leis.

 123% 5 �738

 1% 5   738
 ___ 123  

 100% 5   738
 ___ 123   3   100

 ___ 1   5 �600

Sampla 2

Méadaítear táille thraenach de 6% go �42.40.
Cérbh í an tseantáille?

Iolraítear an tseantáille faoi 1.06 chun  ? €42.40� 1.06
an táille nua a fháil. 
Mar sin, caithfear an táille nua a roinnt ar 1.06  €40 €42.40� 1.06
chun an tseantáille a fháil.

An tseantáille 5 �42.40 4 1.06 5 �40.

2. Céatadán brabúis nó caillteanais
Agus muid ag plé le céatadán brabúis nó caillteanais, is ar an mbunphraghas a 
bhunaímid an céatadán seo, mura ndeirtear a mhalairt linn.

   Brabús  100   Caillteanas  100 Céatadán 5	 ___________	 3	 ______; Céatadán 5 ___________	 3	 ______
 brabúis  Bunphraghas  1 caillteanais  Bunphraghas  1

D’fhéadfá roinnt ar 1.23 chun 
an freagra a fháil freisin.
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Sampla 3

Ach carr a dhíol ar �14 400, chaillfeadh déileálaí 4% ar an luach ceannaigh.
 (i) Cé mhéad a d’íoc an déileálaí ar an gcarr?
 (ii) Ríomh an céatadán brabúis a dhéanfadh sé dá ndíolfadh sé an carr ar �17 250.

 (i) Seasann �14 400 do 96% den luach ceannaigh.

 96% 5 �14 400
 1% 5 �150
 100% 5 �15 000, i.e. luach ceannaigh 5 �15 000.

 (ii) Brabús 5 �17 250 2 �15 000 5 �2250

Céatadán brabúis 5   2250 ______ 
15 000

   3   100 ____ 
1

   5 15%

Fiosrú: 
Mhéadaigh brabús Chomhlacht A 5% in 2017 agus 5% eile in 2018.

Mhéadaigh brabús Chomhlacht B 10% i gcaitheamh an dá bhliain chéanna. 
(2017/2018)

Fiosraigh an bhfuil difríocht idir brabúis an dá chomhlacht don dá bhliain 
2017/2018.

Taispeáin an obair go léir a rinne tú chun tacú le do fhreagra.

Cleachtadh 4.1
 1. Scríobh na céatadáin seo ina ndeachúlacha:

 (i) 7% (ii) 3  1 _ 2  % (iii) 12% (iv) 15% (v) 16  1 _ 2  %

 (vi) 104% (vii) 110% (viii) 114% (ix) 125% (x) 87  1 _ 2  %

 2. (i) Méadaigh 120 de 10% (ii) Méadaigh 150 de 6%

 (iii) Laghdaigh 600 de 5% (iv) Laghdaigh 820 de 12  1 _ 2  %

 3. Méadaítear táillí traenach de 4%.
 (i) Faigh an táille nua más é �28 an tseantáille.
 (ii) Más é �36.40 an táille nua, faigh an tseantáille.

 4. Méadaítear praghas ticéad amharclainne de 7% go �26.75.  
Cén praghas a bhí air sular méadaíodh é?
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 5. Is é �520 móide CBL ar 23% praghas díola rothair.   
Faigh praghas an rothair tar éis CBL a chur leis.

 6. Is é �984 praghas díola teilifíseáin.  
Má tá CBL ar 23% san áireamh sa phraghas seo, faigh an praghas sular cuireadh an CBL leis.

 7. �204.30 atá i mbille leictreachais tar éis CBL ar 13  1 _ 2  % a chur leis.  
Faigh méid an bhille sular cuireadh an CBL leis.

 8. I reic, laghdaítear praghas ball troscáin de 15%. 
Cén praghas a bhí air roimh an reic, más é �1360 an praghas sa reic?

 9. 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.

10. Ach seaicéad a dhíol ar �416, dhéanfadh siopa 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.

Fiosrú: 
Sa tionscal miondíola, úsáidtear na téarmaí Marcáil Suas agus Corrlach go rialta.

Bain úsáid as na foirmlí thíos chun an tábla a chóipeáil agus a chomhlánú agus 
fiosraigh an chaoi a n-athraíonn na céatadáin seo de réir mar a athraíonn an 
brabús.

(Marcáil Suas)% 5   Brabús _______ 
Bunphraghas

   3 100%       (Corrlach)% 5   Brabús __________ Praghas díola   3 100%

Bunphraghas Brabús Praghas díola % Marcáil Suas % Corrlach
€100 €10
€100 €20
€100 €30
€100 €40
€100 €50
€100 €60
€100 €70
€100 €80
€100 €90
€100 €100

Tabhair faoi deara: Ainm eile ar ‘céatadán brabúis’ is ea ‘% marcáil suas’.
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11. Má tá corrlach 50% ar sheaicéad atá ar díol ar €250, faigh:
 (i) an brabús (ii) bunphraghas an tseaicéid (iii) an mharcáil suas ar an seaicéad.
12. Má dhíoltar meaisín níocháin a bhfuil bunphraghas €500 agus marcáil suas 25% air, faigh:
 (i) an brabús (ii) praghas díola an mheaisín (iii) an corrlach ar an meaisín

13. Ach ríomhaire glúine a dhíol ar �1150, dhéanfadh siopa brabús 25%. 
(i) Cóipeáil agus comhlánaigh an tábla sonraí don earra seo.

  

Bunphraghas Praghas díola Brabús % Marcáil suas % Corrlach

 (ii) Cén praghas díola ba chóir a chur ar an ríomhaire glúine chun brabús 20% a 
dhéanamh

14. 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.

15. Ceannaíonn grósaeir glasraí 30 bosca sú talún ar �5.25 an ceann agus díolann sé 28 
ceann ar bhrabús 30%.  Má bhí an dá bhosca eile dodhíolta, faigh a chéatadán brabúis 
ar an idirbheart.

16. Is é �615 praghas consól cluichí agus CBL ar 23% san áireamh.

Tairgeann Siopa A lacáiste 24%  ar an bpraghas díola.
Deir Siopa B nach gcuirfidh siad CBL leis an bpraghas.
Deir Siopa C go laghdóidh siad an praghas roimh CBL de 25% agus ansin go 
gcuirfidh siad CBL ar 23% leis an bpraghas laghdaithe.

Cé acu siopa a thairgeann an praghas díola is saoire agus cé mhéad níos saoire atá sé?

17. Díoltar calóga arbhair Uí Cheallaigh i bpacáistí          
caighdeánacha 500 g ar �2.40.
I rith feachtas poiblíochta, méadaítear toilleadh an  
phacáiste de 20% ach fanann an praghas mar a bhí.  
Ríomh an céatadán caillteanais sa phraghas in aghaidh  
an chileagraim i rith an fheachtais.

18. D’fhógair siopa go raibh “Gach rud ar leathphraghas sa reic”  ach anois, fógraíonn siad 
go bhfuil  “Laghdú de 15% sa bhreis ar phraghsanna reaca”. 
Cén céatadán laghdaithe ar an mbunphraghas í an tairiscint nua?

19. Bíodh x 5 an bunphraghas agus y 5 an praghas díola. Mar sin, i bhfoirm tábla:

 

Bunphraghas Praghas díola Brabús % Marcáil suas % Corrlach

x y y 2 x   
y 2 x

 _____ x   3   100 ____ 
1

   %   
y 2 x

 _____ y   3   100 ____ 
1

   %

 (i) Má tá    
y 2 x

 _____ 
x

   3   100 ____ 
1

  % 5 a% taispeáin go bhfuil   
y 2 x

 _____ 
y

   5   a _______ 
100 1 a

  .

 (ii) Mar sin, más é 5% an % marcáil suas faigh an % corrlach.
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Mír 4.2 Billí tí 
Sa roinn seo, beimid ag plé le billí éagsúla tí, m.sh. billí leictreachais, gáis, teileafóin, postais 
agus árachais.

Taispeántar na rudaí seo a leanas ar gach bille fóntais:

> an líon aonad a ídíodh

> an costas ar aonad amháin (praghas an t-aonad)

> táillí breise e.g. táillí seasta, tobhaigh

> CBL

Agus muid ag plé le billí atá bunaithe ar léamh méadair, is mar seo a aimsítear líon na 
n-aonad a ídíodh:

Líon na n-aonad a ídíodh 5 an léamh seo 2 an léamh roimhe seo

Sampla 1

Ríomh an bille leictreachais de réir an eolais a thugtar thíos: 

Táille sheasta: �18.60
An léamh méadair seo: 38423  An léamh méadair roimhe seo: 37483
Costas an t-aonad: 23 cent
CBL ar an mbille iomlán: 13%

Líon na n-aonad a ídíodh 5 38423 2 37483 5 940
Costas an leictreachais a ídíodh 5 940 3 23 cent  5 940 3 �0.23 

5 �216.20
Luach an bhille roimh CBL 5 �18.60 1 �216.20 5 �234.80 
CBL 5 �234.80 3 0.13 5 �30.52

An bille iomlán  5 �234.80 1 �30.52 
5 �265.32

Cleachtadh 4.2
 1. Is mar seo a leanas a ghearrtar bille leictreachais ar shealbhóir tí:

 (i) Táille sheasta �26.80
 (ii) 1256 aonad @ 23c an t-aonad
 (iii) CBL ar 13%  ar an mbille iomlán.
Faigh méid iomlán an bhille leictreachais.

Nó

   Costas 1 CBL 5 113% 5 1.13
 Bille 5 €216.20 3 1.13 5 €265.32
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 2. Is iad seo a leanas na táillí a ghearrann soláthróir ar leictreachas a sholáthar:

 Ráta lae: 24c an t-aonad   Ráta oíche: 10.5c an t-aonad.

Ríomh bille leictreachais gach duine de na tomhaltóirí seo a leanas, bunaithe ar na rátaí 
aonaid a thugtar thuas.  Cuirtear CBL ar 12  1 _ 2  % le gach bille.

Ainm Líon na n-aonad a 
ídíodh ar an ráta lae

Líon na n-aonad a 
ídíodh ar an ráta oíche

An táille sheasta

D. Ó Meachair 420 130 �28.90

G. Ó Gormáin 560 370 �25.60

 3. Fuair Bean Uí Eidhin bille �130.80 ar an leictreachas a ídíodh i rith dhá mhí.  Bhí táille 
sheasta �25.20 san áireamh sa bhille seo.  Má chosain gach aonad leictreachais 22 cent, 
déan amach cé mhéad aonad a ídíodh.

 4. Léadh méadar gáis Ríona ar 1 Márta. 

SOLÁTHAIRTÍ GÁIS SGS
TÁILLÍ:

Táille sheasta: 28c sa lá
Gás a úsáidtear: 84c an t-aonad

Ba é seo an léamh: 1 7 4 2

92 lá níos déanaí, léadh an méadar arís.
Ba é seo an léamh: 1 9 5 6

Ríomh an bille gáis iomlán a bheidh le híoc ag Ríona  
don 92 lá ón 1 Márta má chuirtear CBL ar 13%  leis.

 5.  Is mar seo a leanas a ghearrtar bille gáis ar shealbhóir tí:
Táille sheasta �26.30  
Ráta laghdaitheach ar na teirmeacha a ídítear:

0220 teirm: �1.40 an teirm 
21240 teirm: �1.26 an teirm  
níos mó ná 40 teirm: �1.06 an teirm.

Ríomh bille an tsealbhóra do thréimhse ina n-ídíonn sé 54 teirm agus ina gcuirtear CBL 
ar 12  1 _ 2  % leis an mbille.

 6. Thóg Eoin an carr seo ar cíos ar feadh 8 lá  

€70 sa lá móide 40c an ciliméadar

 
agus thiomáin sé 850 ciliméadar. 
 (i) Cé mhéad a chosain sé air an carr a bheith  

ar cíos aige?
 (ii) Thóg Eibhlín carr cosúil leis ar cíos ar feadh 10 lá.   

Más é �1610 costas an carr a bheith ar cíos aici  
siúd, cé mhéad ciliméadar a thiomáin sí?
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 7. Tuilleann Aodán �12.80 san uair ar ghnáthsheachtain oibre 38 uair an chloig. 
Íoctar ragobair ar ráta ‘am go leith’.  
Léiríonn an tábla thíos na huaireanta a d’oibrigh Aodán an tseachtain seo caite.

Lá Luan Máirt Céadaoin Déardaoin Aoine

Uaireanta 10 8 7 9 12

 (i) Cé mhéad uair ragoibre a rinne sé an tseachtain seo caite?
 (ii) Ríomh a phá iomlán an tseachtain seo caite.
 (iii) Má thuill sé �582.40 i seachtain áirithe, cé mhéad uair ragoibre a rinne sé an 

tseachtain sin?

 8. Gearrann Eircom 15c ar gach aonad méadraithe. Má ídíonn gach glao áitiúil 1 aonad 
amháin gach 3 nóiméad (nó cuid de nóiméad) i rith an bhuaic-ama, ríomh costas gach 
ceann de na glaonna áitiúla seo a dhéantar ag an mbuaic-am:

Am tosaithe Am críochnaithe
(i) 9.07 a.m. 9.12 a.m.

(ii) 12.49 p.m. 1.04 p.m.

(iii) 11.54 a.m. 12.16 p.m.

 9. Is iad seo a leanas na costais sa mhí a bhaineann le fón Orla (is le billí a íocann sí).

Táille sheasta: �15
Táillí glaonna: An chéad 50 nóiméad saor in aisce
 Nóiméid sa bhreis, 18 cent an nóiméad
Téacsteachtaireachtaí: An chéad 100 ceann saor in aisce
 Téacsteachtaireachtaí sa bhreis, 14 cent an ceann.

I rith mhí an Mheithimh, chaith Orla 120 nóiméad i mbun glaonna agus sheol sí 128 
téacsteachtaireacht.

 (i) Ríomh an costas iomlán ar a glaonna uile.
 (ii) Faigh méid iomlán a bille an mhí sin.

I rith mhí Iúil, chaith Orla 143 nóiméad i mbun glaonna agus sheol sí x 
téacsteachtaireacht.

 (iii) Más é �39.02 a bille, faigh luach x.

10. Má úsáideann Áine a carr ar thaisteal a bhaineann le gnó, beidh cead aici 68 cent an 
ciliméadar a éileamh ar an gcéad 80 km agus 42 cent an km ar an gcuid eile den turas.

 (i) Cé mhéad is féidir léi a éileamh ar thuras 135 km?
 (ii) Ar thuras amháin, d’éiligh sí �119.08.  Cén t-achar a thaistil sí?
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11. Ba mhaith le Cáit fón cliste a fháil.  
Seo iad na táillí éagsúla.

Má theastaíonn ó Cháit a fón a úsáid ar  
feadh 120 nóiméad ar a laghad in aghaidh  
na míosa (ach faoi bhun 143 nóiméad  
i gcónaí), cé acu táille ba chóir di a roghnú  
chun an margadh is saoire a fháil?

Mír 4.3 Cáin ioncaim 
Sa tír seo, daoine a shaothraíonn pá nó tuarastal, íocann siad cáin ioncaim ar a gcuid ioncaim 
go léir. Dhá ráta cáin ioncaim atá ann.   
An Ráta Caighdeánach agus an Ráta Ard a thugtar ar na rátaí sin.
Sa bhliain 2019, 20% a bhí sa Ráta Caighdeánach, agus 40% sa Ráta Ard.
Ach athraíonn na rátaí sin ó am go chéile.

Ag tús na bliana, tugtar creidmheas cánach agus scoithphointe an ráta chaighdeánaigh
do gach duine atá fostaithe. Más é �35 300 scoithphointe an ráta chaighdeánaigh, ciallaíonn 
sé sin go n-íocann an duine cáin ioncaim ar an ráta caighdeánach (mar shampla 20%) ar an 
gcéad �35 300 dá ioncam. Gearrtar cáin ar an ráta ard (mar shampla 40%) ar aon ioncam sa 
bhreis ar �35 300. Nuair a bhíonn an cháin ioncaim seo ríofa, cáin chomhlán nó ollcháin a 
thugtar uirthi. Baintear creidmheas cánach an duine as an gcáin chomhlán chun an cháin is 
iníoctha a ríomh.
Laghdaíonn creidmheasanna an méid cánach is gá duit a íoc agus braitheann siad ar do 
chúinsí pearsanta, e.g. singil/pósta, cé mhéad páiste atá agat, etc.

Cáin is iníoctha 5 Cáin chomhlán 2 creidmheas cánach

Sampla 1
�800 pá na seachtaine ag clódóir áirithe. Ar ráta caighdeánach 20% a íocann 
sé cáin ar gach cuid den ioncam aige.  Más é �48 a chreidmheas cánach gach 
seachtain, déan amach an méid cáin ioncaim a íocann sé.

An cháin chomhlán  5 20% de �800 
5 �800 3 0.2 5 �160

Cáin is iníoctha  5 Cáin chomhlán 2 creidmheas cánach 
5 �160 2 �48 
5 �112

  �112 de cháin ioncaim a íocann sé gach seachtain.

Táille Costas/mí Costas an ghlao / 
nóiméad

1 �15 40c

2 �24 26c

3 �30 15c

4 �40  8c
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An Ráta Ard  
Taispeánann an léaráid thíos méid na cánach ioncaim a íocfaidh duine ar phá comhlán 
seachtainiúil �700, más é �500 scoithphointe an ráta chaighdeánaigh agus �80 an 
creidmheas cánach in aghaidh na seachtaine.

An Ráta Caighdeánach (20%) An Ráta Ard (40%)

�500 @ 20% 5 �100 �200 @ 40% 5 �80
↑

Scoithphointe an ráta chaighdeánaigh (�500)

Cáin chomhlán 5 �500 @ 20% 1 �200 @ 40%
 5 �100 1 �80  5 �180

Cáin is iníoctha 5 Cáin chomhlán 2 creidmheas cánach  
 5 �180 2 �80 5 �100

Sampla 2
�45 000 ioncam bliana mná.  �35 300 scoithphointe an ráta chaighdeánaigh atá 
aici agus �4000 an creidmheas cánach.   Más é 20% an ráta caighdeánach cánach 
agus 40% an ráta ard, cé mhéad cáin ioncaim a íocfaidh sí i rith na bliana?

Cáin chomhlán  5 20% de �35 300 1 40% de (�45 000 - €35 300)  
5 0.2 3 �35 300 1 0.4 3 �9700  
5 �7600 + �3880 = �11 480

Cáin is iníoctha  5 Cáin chomhlán 2 creidmheas cánach  
5 �11 480 2 �4000

  An cháin is iníoctha 5 �7480

Sampla 3
Íocann fear �4500 cáin ioncaim sa bhliain.  Tá creidmheas cánach �2400 aige.  
Má íocann sé cáin de réir an ráta chaighdeánaigh 20% ar a ioncam uile, ríomh 
ioncam comhlán (nó oll-ioncam) na bliana aige.

 Cáin is iníoctha 5 Cáin chomhlán 2 creidmheas cánach
⇒ �4500 5 Cáin chomhlán 2 �2400
⇒ Cáin chomhlán 5 �4500 1 �2400 5 �6900

An cháin chomhlán 5 20% den ioncam comhlán

⇒ 20% den ioncam comhlán 5 �6900

 1% den ioncam comhlán 5 �    6900 _____ 
20

  

 100% den ioncam comhlán 5 �    6900 _____ 
20

   3   100 ____ 
1

  

	   ioncam comhlán 5 �34 500
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An Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU)  
Tháinig an Muirear Sóisialta Uilíoch i bhfeidhm ar 1 Eanáir 2011.
Gearradh é in ionad tobhach eile a cealaíodh ón data sin.

Tugtar thíos rátaí an Mhuirir Shóisialta Uilíoch sa bhliain agus sa tseachtain (2019):

Tairseacha ioncaim (2019)
Sa bhliain Sa tseachtain Ráta an MSU

Suas le �12 012 Suas le �231 0.5%

Ó �12 012 go �19 874 Ó �231 go �382 2.0%

Ó �19 874 go �70 044 Ó  �382 to �1347 4.5%

�70 044 1 �1347 1 8.0%

ÁSPC (Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa)  
Is asbhaint eile é ÁSPC as pá nó ioncam duine.
Úsáideann an stat é chun sochair dhífhostaíochta agus pinsin seanaoise a íoc.
Is é 4% den tuarastal iomlán an ráta is coitianta.

Sampla 4
�840 an pá seachtainiúil atá ag Conchúr.
Íocann sé gnáthrátaí MSU agus ÁSPC ar 4%.
�65 an creidmheas cánach a dhlitear dó agus íocann sé cáin ioncaim ar an ráta 
caighdeánach 20%.
Ríomh a phá glan tar éis na hasbhaintí uile a íoc.

MSU:  �231 @ 0.5% 1 (�382 2 �231) @ 2.0% 1 (�840 2 �382) @ 4.5% 
5 �231 3 0.005 1 �151 3 0.02 1 �458 3 0.045 
5 �24.79

ÁSPC: �840 @ 4% 5 �840 3 0.04 5 �33.60

Cáin ioncaim: Méid  5 Cáin chomhlán 2 creidmheas cánach 
5 �840 @ 20% 2 �65 
5 �103

Asbhaintí uile:  5 �24.79 1 �33.60 1 �103 
5 �161.39

Pá glan:  5 �840 2 �161.39  
5 �678.61
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Cleachtadh 4.3
 1. �800 pá na seachtaine ag Tomás. 

�90 de chreidmheas cánach sa tseachtain atá  
aige. Ar ráta 20% a íocann sé cáin ioncaim.  
Cóipeáil agus comhlánaigh an tábla ar dheis  
chun pá glan Thomáis a fháil.

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

 3. �750 pá na seachtaine ag Laobhaise.  
�72 an creidmheas cánach seachtainiúil atá aici agus ar ráta caighdeánach 25% a 
íocann sí cáin ioncaim.   
Déan amach an méid cáin ioncaim a íocann sí gach seachtain.

 4. �3200 pá na míosa ag Conchúr.  �280 an creidmheas cánach míosúil atá aige agus ar 
ráta caighdeánach 22% a íocann sé cáin ioncaim.  
Déan amach an méid cáin ioncaim a íocann sé gach mí.

 5. �42 000 tuarastal na bliana ag Síle. �3600 an creidmheas cánach sa bhliain atá aici 
agus ar ráta caighdeánach 22% a íocann sí cáin ioncaim.   
Déan amach cáin ioncaim na bliana aici.

 6. �1050 pá na seachtaine ag siúinéir. �78 an creidmheas cánach atá aige sa tseachtain 
agus ar ráta caighdeánach 24% a íocann sé cáin ioncaim. 
 (i) Déan amach an méid cáin ioncaim a íocann sé gach seachtain.
 (ii) Cad é a phá glan (i.e. pá le tabhairt abhaile) sa tseachtain?

 7. Tá tuarastal bliantúil �46 000 ag Aingeal. 
�35 300 scoithphointe an ráta caighdeánaigh agus �3200 an creidmheas cánach atá 
aici. Más é 20% an ráta caighdeánach cánach agus 40% an ráta ard, faigh 
 (i) cáin chomhlán na bliana aici
 (ii) an méid cáin ioncaim a d’íoc sí an bhliain sin.

Pá comhlán �800

Cáin @ 20% ……

Creidmheas cánach �90

Cáin is iníoctha ……

Pá glan ……

Pá comhlán
Cáin @ 22%
Creidmheas cánach
Cáin is iníoctha
Pá glan
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 8. �980 an pá seachtainiúil a shaothraíonn iriseoir. 
�679 scoithphointe an ráta caighdeánaigh agus �44 an creidmheas cánach atá aige. 
20% an ráta caighdeánach cánach agus 40% an ráta ard.
Faigh (i) cáin chomhlán na seachtaine aige
 (ii) an méid cáin ioncaim a íocann sé sa tseachtain.

 9. Ta tuarastal bliantúil �48 000 ag Niamh. 
�34 000 scoithphointe an ráta caighdeánaigh agus �4600 an creidmheas cánach atá 
aici. Más é 20% an ráta caighdeánach cánach agus 40% an ráta ard, faigh amach an 
méid cáin ioncaim a íocann sí.

Fiosrú: 
Is é 20% an ráta caighdeánach cánach, is é 40% an ráta ard agus is é €35 000 
scoithphointe an ráta chaighdeánaigh. Cóipeáil agus comhlánaigh an tábla agus an 
graf thíos.

Tuarastal Cáin Cáin Iomlán
€ @20% @40%
10000 €2000 €0 €2000
20000 €0
30000 €0
35000 €7000 €0 €7000
40000
50000 €6000
60000
70000   

10000

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

20000
30000

40000
50000

60000
70000

80000

Tuarastal (Euro)

Cáin
ioncaim

(Euro)

Má ghlactar leis go bhfuil creidmheas cánach € 3000 i gceist i ngach ceann de na 
leibhéil tuarastail thuas, tarraing graf nua ar an dá ais chéanna chun tionchar na 
hasbhainte seo ar an ngraf a fhiosrú. Déan póstaer le do chuid torthaí a léiriú.
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10. Tugtar rátaí an Mhuirir Shóisialta Uilíoch (MSU) sa tábla thíos:

Tairseacha Ioncaim (2019)
Sa bhliain Sa tseachtain Ráta an MSU

�0 2 �12 012 Suas le �231 0.5%

�12 012 2 �19 874 Ó �231 to �382 2.0%

�19 874 2 �70 044 Ó �382 to �1347 4.5%

�70 044 1 �1347 1 8.0%

 (i) Tá tuarastal bliantúil �57 000 ag Aodán. 
Ríomh a MSU don bhliain.

 (ii)  Tá pá seachtainiúil �950 ag Póilín. 
Ríomh a MSU don tseachtain.

 (iii) �63 000 an tuarastal bliantúil atá ag díoltóir.  
Ríomh a MSU don bhliain.

 (iv) �1200 an pá seachtainiúil atá ag pluiméir. 
Ríomh a MSU don tseachtain.

11. �43 000 an tuarastal bliantúil atá ag bainisteoir.  �3500 an creidmheas cánach atá aici 
agus íocann sí cáin ioncaim ar a hioncam uile ar an ráta caighdeánach r%. 
Má íocann sí �5960 cáin ioncaim sa bhliain, faigh r.

12. �60 sa tseachtain an creidmheas cánach atá ag tiománaí bus áirithe.  Íocann sé cáin 
ioncaim ar a chuid pá go léir ar an ráta caighdeánach, 20%. 
Más é �140 an cháin ioncaim a íocann sé sa tseachtain, faigh a phá seachtainiúil comhlán.

13. �48 000 tuarastal comhlán na bliana ag Lasairíona agus �31 000 scoithphointe an ráta 
chaighdeánaigh a ghearrtar uirthi. 20% ráta caighdeánach na cánach ioncaim agus 
35% an ráta ard.  Más ionann �7200 agus an méid cáin ioncaim a íocann sí sa bhliain, 
ríomh a creidmheas cánach.

14. �4400 an méid cáin ioncaim a d’íoc Léan sa bhliain. Is fiú �2600 na creidmheasanna 
cánach a íoctar léi agus is ar an ráta caighdeánach, 20%, a íocann sí cáin ioncaim ar a 
cuid tuarastail go léir. Ríomh tuarastal comhlán na bliana ag Léan.

15. �900 pá na seachtaine ag Finín. 
�68 an creidmheas cánach atá aige agus is é �620 scoithphointe an ráta 
chaighdeánaigh a ghearrtar air.   
20% an ráta caighdéanach cánach agus 40% an ráta ard. 
Íocann sé MSU de réir na rátaí a thugtar i gCeist 11. thuas.  
Ina theannta sin, íocann sé ÁSPC ar ráta 4%  ar a phá go léir.
 (i) Cé mhéad cáin ioncaim a íocann sé sa tseachtain?
 (ii) Cé mhéad MSU a íocann sé?
 (iii) Ríomh an méid ÁSPC a íocann sé.
 (iv) Cad é a phá glan don tseachtain?

Is mar a chéile pá glan 
agus ‘pá le tabhairt 
abhaile’.
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16. Bainisteoir monarchan é Sean de Faoite a bhfuil tuarastal �54 000 sa bhliain aige. 
Is é �4300 a chreidmheas cánach bliantúil agus �36 000 scoithphointe an ráta 
chaighdeánaigh. Is é 20% an ráta caighdeánach cáin ioncaim agus 40% an ráta ard. 
Íocann sé MSU de réir Cheist 10. thuas agus íocann sé ÁSPC ar ráta 4% ar a thuarastal go léir.
 (i) Cé mhéad cáin ioncaim a íocann sé sa bhliain?
 (ii) Cé mhéad MSU a íocann sé?
 (iii) Cé mhéad ÁSPC a íocann sé?
 (iv) Ríomh a phá glan don bhliain.
 (v) Sloinn a phá glan mar chéatadan dá tuarastal comhlán.  

Tabhair do fhreagra ceart go dtí an tslánuimhir is gaire.

17. Íoctar �10.40 le hEimhear ar gach uair an chloig de sheachtain oibre 35 uair.  
Uair an chloig ar bith a oibríonn Eimhear de bhreis ar na 35 uair sin, íoctar 1  1 _ 2   oiread an 
ghnáthráta in aghaidh na huaire léi. �68 sa tseachtain an creidmheas cánach atá aici 
agus is é 26% an ráta caighdeánach cánach.  
Íocann sí MSU de réir Ceist 10. thuas agus íocann sí ÁSPC ar ráta 5%.

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) an méid MSU a d’íoc sí
 (iv) an méid ÁSPC a d’íoc sí
 (v) pá glan na seachtaine sin.

18. D’íoc bean �6600 de cháin ioncaim sa bhliain.  
�4600 an creidmheas cánach a bhí aici agus ba é �28 000 scoithphointe an ráta 
chaighdeánaigh.  
Ba é 20% an ráta caighdeánach cánach agus 40% an ráta ard.

 (i) Ríomh cáin chomhlán na bliana aici.
 (ii) Cé mhéad cáin ioncaim a d’íoc sí ar an ráta caighdeánach?
 (iii) Cé mhéad cáin ioncaim a d’íoc sí ar an ráta ard?
 (iv) Cé mhéad ioncaim a thuill sí de bhreis ar �28 000?
 (v) Cérbh é ioncam comhlán na bliana ag an mbean?

19. Is é �38 500 an t-ioncam comhlán atá ag Pádraigín in aghaidh na bliana. 
Is é �3300 an creidmheas cánach bliantúil atá aici. 
Is é scoithphointe an ráta chaighdeánaigh ná �33 800. 
Is é 20% ráta caighdeánach na cánach ioncaim agus is é 40% an ráta ard. 
(a) Faigh glanioncam Phádraigín don bhliain. 
Faigheann Pádraigín ardú pá. Dá bharr sin, méadaíonn a glanioncam don bhliain go dtí 
�34 780. 
(b) Faigh an t-ioncam comhlán nua atá ag Pádraigín don bhliain.



77

Mír 4.4 Airgeadraí a mhalartú 
Má théimid go tír nach bhfuil i limistéar an euro, go hiondúil athraímid ár gcuid euro go 
hairgeadra na tíre sin.

Má fheiceann tú �1 5 $1.35 ar fhógra i mbanc, conas a athróidh tú $100 go euro?

Má theastaíonn euro uainn sa fhreagra, cuirfimid euro ar thaobh na láimhe deise den 
‘chothromóid’.

Má tá �1 5 $1.35, 

 $1.35 5 �1 … cuir an t-ord droim ar ais

 $1 5 �    1 ____ 
1.35

  

 $100 5 �    1 ____ 
1.35

   3   100 ____ 
1

   5 �74.07

 $100 5 �74.07

Sampla 1
Má tá �1 5 120 yen, 
 (i) cé mhéad yen a gheofá ar �1200?
 (ii) cé mhéad euro a gheofá ar 8000 yen?

 (i)  �1 5 120 yen (ii)  �1 5 120 yen
   �1200 5 (120 3 1200) yen   120 yen 5 �1

    5 144 000 yen   1 yen 5 �   1 ____ 
120

  

      8000 yen 5 �   1 ____ 
120

   3   8000 _____ 
1

  

        5 �66.666

       8000 yen 5 �66.67

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

Sampla 2

Mhalartaigh cuairteoir ó Mheiriceá $2000 ar euro.  �1 5 $1.36 an ráta malairte a 
fuair sé. Gearradh táille ar an tseirbhís seo.  Má fuair an cuairteoir �1444.20, ríomh 
an táille in euro.

Cuir an t-airgeadra a theastaíonn 
uait ar thaobh na láimhe deise den 
‘chothromóid’.
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Teastaíonn euro uainn sa fhreagra; mar sin, cuirfimid euro ar thaobh na láimhe deise 
den chothromóid.

	 �1 5 $1.36
⇒ $1.36 5 �1

 $1 5 �   1 ____ 
1.36

  

 $2000 5 �   1 ____ 
1.36

   3   2000 _____ 
1

  

 $2000 5 �1470.59

Fuair an duine �1444.20.
⇒   an táille 5 �1470.59 2 �1444.20 5 �26.39
�26.39 an táille.

Cleachtadh 4.4
 1. 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?

 2. Má tá �1 5 120 yen, 
 (i) cé mhéad yen a gheofá ar �900?
 (ii) cé mhéad euro a gheofá ar 9000 yen?

 3. Má tá �1 5 £0.80 steirling, 
 (i) cé mhéad punt steirling  a gheofá ar �1200?
 (ii) cé mhéad euro a gheofá ar £600?

 4. Ar chuairt ar an Eilvéis, cheannaigh duine seaicéad leathair  

560F

 
ar 560 franc Eilvéiseach.

Má tá �1 5 1.4 franc Eilvéiseach, faigh costas an tseaicéid in euro.

 5. Má tá �1 5 1.4 dollar Ceanadach,
 (i) cé mhéad dollar Ceanadach a gheofá ar �3500?
 (ii) cé mhéad euro a gheofá ar 5600 dollar Ceanadach?

 6. Mhalartaigh cuairteoir Eilvéiseach 4200 franc Eilvéiseach ar euro ag bureau de change. 
�1 5 1.4 franc Eilvéiseach an ráta malairte.  
Déan amach ina euro cé mhéad a fuair an cuairteoir má ghearr an bureau coimisiún 1% 
uirthi.
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 7. D’íoc turasóir Téalannach 140 000 baht Téalannach le gníomhaire taistil ar shaoire in Éirinn.  
Chaith an gníomhaire �2460 ar eagrú na saoire. 
Ríomh, ina baht, an brabús a rinne an gníomhaire má tá �1 5 40 baht.

 8. Cuireann banc an comhartha seo ar taispeáint os cionn na deisce malairte airgeadraí.  
Mhalartaigh Tomás €800 dá thuras chun na Seapáine. 
Cé mhéad yen a fuair sé?

 D'athraigh sé 2080 yen ar ais go euro nuair  
a d'fhill sé.  
Cé mhéad euro a fuair sé?

 9. Nuair a bhí ráta malairte �1 5 9.8 de rand na hAfraice Theas i bhfeidhm, mhalartaigh 
bean 12 000 de rand na hAfraice Theas ar euro sa bhanc. Ghearr an banc táille don 
idirbheart seo. Má fuair an bhean �1166.60, faigh ina euro an táille a ghearr an banc uirthi.

10. Ar thuras go dtí an tSualainn, mhalartaigh turasóir �4500 ar chorónacha Sualannacha 
nuair a bhí ráta malairte �1 5 8.75 coróin i bhfeidhm. Chaith sé 25 400 coróin agus, 
ar a bhealach abhaile, d’athraigh sé a raibh fágtha aige ar ais go euro, nuair a bhí ráta 
malairte �1 5 8.60 coróin i bhfeidhm. Cé mhéad a fuair sé ina euro?

11. Mhalartaigh turasóir ón Astráil $2500 ar euro ag banc in Éirinn. Ghearr an banc coimisiún 
céatadánach ar an idirbheart. Má bhí ráta malairte �1 5 A$1.36 i bhfeidhm agus má 
fuair an turasóir �1801.47, faigh an coimisiún céatadánach a ghearr an banc air.

12. Cheannaigh ceannaí francanna Eilvéiseacha nuair a bhí ráta malairte �1 5 1.45 franc i 
bhfeidhm. Má fuair sé 43 400 franc, faigh amach cé mhéad euro a mhalartaigh sé. 
Tabhair do fhreagra ceart go dtí an euro is gaire.

Dhíol sé na francanna Eilvéiseacha nuair a bhí ráta malairte �1 5 1.28 franc i bhfeidhm. 
Faigh, ceart go dtí an euro is gaire, an méid brabúis nó caillteanais a rinne an ceannaí 
san idirbheart seo.

13. Ar thuras ó SAM go Meicsiceo, stad Michelle agus Marta  
i mbaile i SAM, áit ar cheannaigh Michelle geansaí ar $61.56. 
I Meicsiceo, cheannaigh Marta an geansaí céanna ar 828.75 pesos. 
Féach ar rátaí malairte an dá thír. Cén tír ina raibh  
an geansaí níos saoire? Cén difríocht idir an dá  
phraghas?

Ceannaímid Díolaimid

Yen 130 127

Rátaí malairte
€1 = $1.15
€1 = 22.6 pesos
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Mír 4.5 Ús iolraithe 
Má infheistímid �100 sa bhanc ar feadh bliana ar 6% sa bhliain, tuillfimid �6 úis. 

An phríomhshuim (P) a thugtar ar an �100.
An ráta (i) sa bhliain a thugtar ar an 6%.
An méid deiridh (F) a thugtar ar an �106.

Má infheistítear �400 ar feadh 1 bhliain ar ráta úis 5%,
is é an t-ús a thuillfear ná �400 x 5% 5 �400 x 0.05 5 �20

Sloinntear an ráta i mar dheachúil i gcónaí. 

Má infheistítear �800 ar feadh bliana ar 6% sa bhliain,  
ansin

 (i) iolraímid �800 faoi 0.06 chun an t-ús a ríomh,  
    i.e. Ús 5 �800 3 0.06 5 �48 
 (ii) iolraímid �800 faoi 1.06 chun an méid deiridh a ríomh,  
    i.e. Méid deiridh 5 �800 3 1.06 5 �848

Ús iolraithe  
Chuir Seán �800 i gcomhar creidmheasa ar ús 6% in aghaidh na bliana. 
�800 X 0.06 5 �48 an t-ús a fuair sé sa chéad bhliain.  
I ndeireadh na chéad bhliana, mar sin, bhí �848 aige ina chuntas.  
Sa dara bliain, thuill �848 ús ar 6%, i.e. thuill ús na chéad bhliana ús dá chuid féin i rith an 
dara bliain.  
Ús iolraithe a thugtar ar an gcineál seo úis.

Léirítear an modh bunúsach le hús iolraithe a ríomh sa sampla seo a leanas.

Sampla 1

Infheistítear �1200 ar ús iolraithe 4% in aghaidh na bliana ar feadh 3 bliana.  
Cé mhéad a thabharfaidh an infheistíocht seo?

Príomhshuim na chéad bhliana 5 �1200
Ús na chéad bhliana 5 4% de �1200
 5 1200 3 0.04 5 �48
Príomhshuim an dara bliain 5 �1200 1 �48 5 �1248
Ús an dara bliain 5 4% de �1248
 5 1248 3 0.04 5 �49.92

Méid deiridh 5 an 
phríomhshuim + ús

i 5 ráta úis
p 5 príomhshuim infheistithe
Ús tuillte 5 P 3 i

€800 + €800 x 0.06
5 €800 x (1 + 0.06)
5 €800 x 1.06
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Príomhshuim an tríú bliain 5 �1248 1 �49.92 5 �1297.92
Ús an tríú bliain 5 4% de �1297.92
 5 1297.92 3 0.04
 5 51.9168 5 �51.92

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

Príomhshuim Ráta Ús Méid deiridh
Bliain 1 �1200 4% �48 �1248

Bliain 2 �1248 4% �49.92 �1297.92

Bliain 3 �1297.92 4% �51.92 �1349.84

Fiosrú: 
Cóipeáil agus comhlánaigh an tábla thíos chun a t-ús iolraithe a thuilltear ar �1200 a 
ríomh tar éis dó a bheith infheistithe ar ráta 3% ar feadh ceithre bliana.

Príomhshuim  
(tús na bliana)

Méid deiridh  
(deireadh na bliana)

Bliain 1 �1200 �1200 3 1.03 5      €1200 3 (1.03)(    )

Bliain 2 �1200 3 (1.03)(    ) �1200 3 (         )(     ) 3 (         ) 5 €1200 3 (1.03)(     )

Bliain 3 �1200 3 (1.03)(    ) �1200 3 (         )(     ) 3 (         ) 5 €1200 3 (1.03)(     )

Bliain 4 �1200 3 (1.03)(    ) �1200 3 (         )(     ) 3 (         ) 5 €1200 3 (1.03)(     )

Comhlánaigh an líne seo a leanas chun an méid deiridh a ríomh tar éis do �1200 a 
bheith infheistithe ar feadh ‘t’ bliain ar ús iolraithe 3%.

Bliain t 5 €1200 3 (1.03)(     )

Conclúid: Má infheistítear �P ar feadh t bliain ar i % is é an méid deiridh (F) ná F 5 
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F 5 P(1 1 i)t

       

F 5 méid deiridh
P 5 príomhshuim
i 5 ráta úis
t 5 líon na mblianta

Tabhair faoi deara: Ní féidir linn an fhoirmle seo a úsáid ach don tréimhse ama ina bhfuil an 
ráta úis seasta agus mura ndéantar aistarraingtí ná lóisteálacha ar bith. 

Sampla 2

Úsáid an fhoirmle le haghaidh ús iolraithe chun an t-ús iolraithe ar �2800 ar 
feadh trí bliana ar 7.5% sa bhliain a ríomh.

F 5 P(1 1 i)t

5 2800(1 1 0.075)3

5 2800(1.075)3

F 5 �3478.43 … ar an áireamhán

Ús iolraithe 5 �3478.43 2 �2800 5 �678.43

An ráta agus an phríomhshuim a fháil  
Má infheistítear �300 ar feadh bliana ar 6% sa bhliain, is é an t-ús ná �300 X 0.06 5 �18
Ach, má deirtear linn go dtuilleann �300 �18 in aon bhliain amháin, conas is féidir an t-ús a 
aimsiú? 
D’fhéadfaimis a rá, má thuilleann �300 �18, go dtuillfeadh �100 �6, is é sin, ráta 6%.

Mar sin is é an ráta ná   18 ____ 
300

   3   100 ____ 
1

   5   18 ___ 
3

   5 6%

Sampla 3
Má mhéadaíonn �650 go �702 in aon bhliain amháin, faigh an ráta.

Ús 5 �702 2 �650 5 �52
 Ús 100  52  100Ráta 5		____________  3 ____ 5 ____ 3 ____ 5 8
 Príomhshuim 1  650  1

 an ráta 5 8%

1

3

 Ús 100
Ráta 5 –––––––––––– 3 ––– %
 Príomhshuim 1
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Sampla 4
Cén tsuim airgid, a infheistíodh ar ús iolraithe 4% sa bhliain, a thabharfaidh 
�3149.62 i ndiaidh trí bliana?

F 5 P(1 1 i)t

3149.62 5 P(1.04)3

P(1.04)3 5 3149.62 … anseo táimid ag lorg na príomhshuime, P.

P 5   3149.62 _______ 
(1.04)3   5   3149.62 _______ 

1.1249
   5 �2800

Ba é �2800 an tsuim a infheistíodh.

Dímheas  
Má dhímheasann luach cairr ar ráta 20% sa bhliain, ní bheidh i luach an chairr i ndeireadh na 
chéad bhliana ach 80% dá luach i dtús na chéad bhliana. 
Chun 80% de shuim airgid a fháil, iolraigh faoi 0.8 mar tá 80% 5 0.8.

Más �25 000 a bhí ar charr, agus má dhímheasann a luach 15% in aghaidh na bliana, beidh a 
luach

 (i) i ndeireadh na chéad bhliana  5 �25 000 X 0.85
 (ii) i ndeireadh an dara bliain  5 �25 000 X 0.85 X 0.85 5 �25 000 X (0.85)2

 (iii) i ndeireadh an tríú bliain  5 �25 000 X 0.85 X 0.85 X 0.85 
   5 �25 000 3 (0.85)3

    …………………………
I ndeireadh 8 mbliana, is é �25 000 X (0.85)8 a luach.

Sampla 5
Dímheasann luach meaisín de 10% sa bhliain.
Más fiú �58 320 an meaisín i ndeireadh 3 bliana, cén luach a bhí air nuair a bhí sé 
nua?

Abraimis gurb é P luach an mheaisín nuair a bhí sé nua.
Luach P i ndeireadh 3 bliana 5 P(0.9)3 

 P(0.9)3 5 58 320
 P(0.729) 5 58 320

 P 5   58 320 ______ 
0.729

   5 80 000

Ba é �80 000 luach an mheaisín nuair a bhí sé nua.
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Cleachtadh 4.5
Faigh an t-ús iolraithe a tuilleadh ar na hinfheistíochtaí i gCeisteanna (1210), gan an 
fhoirmle le haghaidh ús iolraithe a úsáid. (Tá Ceist 1 agus Ceist 2 leathdhéanta.)

 1. �400 ar feadh 2 bhliain ar 6%

 

Príomhshuim Ráta Ús Méid deiridh

Bliain 1 €400 6% €424

Bliain 2 6%

 Total compound interest 5

 2. �ar feadh 2 bhliain ar 8%

 

Príomhshuim Ráta Ús Méid deiridh

Bliain 1 €800 8% €64

Bliain 2 8%

 Total compound interest 5

 3. �900 ar feadh 2 bhliain ar 5%  4. �1000 ar feadh 2 bhliain ar 9%

 5. �700 ar feadh 2 bhliain ar 4%  6. �850 ar feadh 2 bhliain ar 10%

 7. Úsáid an fhoirmle le haghaidh ús iolraithe chun méid deiridh gach ceann de na 
hinfheistíochtaí seo a leanas a ríomh, ceart go dtí an cent is gaire:

 (i) �600 ar feadh 2 bhliain ar 5% (ii) �800 ar feadh 2 bhliain ar 9%

 8. Infheistíodh �4600 ar ús iolraithe ar feadh dhá bhliain.   
Más é 4% ráta úis na chéad bhliana agus 5% ráta úis an dara bliain, ríomh an t-ús iomlán 
a íocadh sa dá bhliain.

 9. Infheistíodh �1500 ar feadh dhá bhliain ar ús iolraithe.  
Is é 3% an ráta sa chéad bhliain agus 4% an ráta sa dara bliain.  
Faigh an méid i ndeireadh an dá bhliain.

10. Fuair comhlacht �12 000 ar iasacht ó bhanc ar ús iolraithe 11% sa bhliain.  
D’aisíoc an comhlacht �5000 i ndeireadh na chéad bhliana.  
Bain úsáid as an leagan amach sa tábla thíos lena fháil amach cé mhéad airgid a bhí ag 
an mbanc ar an gcomhlacht ag deireadh an dara bliain.

 

Príomhshuim Ráta Ús Méid deiridh Aisíocaíocht

Bliain 1 €12 000 11% 2 €5000

Bliain 2 11%



85

11. Fásfaidh �700 go �756 i ndeireadh bliana má infheistítear é ar 8% sa bhliain.

 (i) Cén uimhir a iolraítear faoi �700 chun �756 a fháil?
 (ii) Cén uimhir a roinntear �756 uirthi chun �700 a fháil?

12. Infheistíodh suim áirithe airgid ar 7% sa bhliain.  
Más é �6848 an méid tar éis bliana, ríomh an tsuim a infheistíodh.

13. Infheistíodh �2500 i gcumann foirgníochta.  
Más é �2612.50 an méid tar éis bliana, ríomh an ráta úis.

14. Cén tsuim airgid, infheistithe ar feadh trí bliana ar ús iolraithe 8% sa bhliain, a 
thabharfadh �1007.77?

15. Cén tsuim airgid, infheistithe ar ús iolraithe 5% sa bhliain, a thabharfadh �10 988.78 i 
gceann sé bliana?

16. Infheistíodh �8000 ar feadh trí bliana ar ús iolraithe. 
Is é 5% an ráta sa chéad bhliain agus 6% an ráta sa dara bliain. 
Faigh méid na hinfheistíochta i ndeireadh dhá bhliain. 
I ndeireadh an tríú bliain, bhí �9260.16 infheistithe. 
Ríomh an ráta úis sa tríú bliain.

17. Faigheann duine �15 000 ar iasacht ar feadh dhá bhliain.  
Gearrtar ús ar 12% sa bhliain an chéad bhliain. 
Aisíocann an duine �6000 i ndeireadh na chéad bhliana. 
Má tá fiacha �12 042 air i ndeireadh an dara bliain, faigh an ráta úis sa dara bliain.

18. Infheistíodh suim airgid ar feadh dhá bhliain.  
Ba é 4% an ráta úis sa chéad bhliain agus 5% an ráta úis sa dara bliain. 
Ba é �9282 an méid i ndeireadh an dara bliain.
 (i) Cén uimhir a roinntear �9282 uirthi chun an méid i ndeireadh na chéad bhliana a 

fháil?
 (ii) Cén uimhir a roinntear an méid i ndeireadh na chéad bhliana uirthi chun an tsuim a 

infheistíodh a fháil?  
Faigh an tsuim a infheistíodh.

19. D’infheistigh duine �10 000 i gcumann foirgníochta.  
Is é 2  1 _ 2   % an ráta úis sa chéad bhliain.  
I ndeireadh na chéad bhliana, d’infheistigh an duine �1000 breise. 
Is é 2% an ráta úis sa dara bliain. 
Ríomh luach na hinfheistíochta i ndeireadh an dara bliain.

I ndeireadh an dara bliain, d’infheistigh an duine �2000 breise. 
I ndeireadh an tríú bliain, ba é �14 014 an méid infheistithe. 
Ríomh an ráta úis sa tríú bliain.
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20. Chosain meaisín �15 000. 
Má dhímheas a luach de 15% sa bhliain, faigh a luach i ndeireadh dhá bhliain.

21. Dímheasann luach veaineanna de 20% sa bhliain.

 (i) Má ceannaíodh veain ar �23 000, faigh a luach i ndeireadh trí bliana.
 (ii) Más é �11 520 luach veain tar éis dhá bhliain, faigh a luach nuair a bhí sé nua.

22. Ceannaíodh carr nua ar �24 000. Dhímheas a luach de 20% sa chéad bhliain. 
Má b’fhiú �16 128 an carr i ndeireadh an dara bliain, cén céatadán dímheasa a tháinig 
ar a luach i rith an dara bliain?

23. Infheistíonn Aodhán €5000 i gcuntas speisialta coigiltis ar feadh dhá bhliain. 
Is é 3% ráta na chéad bhliana agus tá ráta níos airde i bhfeidhm sa dara bliain. 
Gearrfar cáin ar ráta 40% gach bliain ar an ús a thuilltear. 
(a) Cé mhéad is fiú infheistíocht Aodháin ag deireadh na chéad bhliana, tar éis don 
cháin a bheith íoctha? 
(b) Measann Aodhán go mbeidh luach €5196.89 ar a infheistíocht ag deireadh an dara 
bliain tar éis don cháin a bheith asbhainte. Ríomh an ráta úis don an dara bliain.
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Cuir triail ort féin 4
 1. I rith tréimhse dhá mhí, d’ídigh Muintir Mhic Cába 980 aonad leictreachais. 

Chosain gach aonad 21c agus ba é �21.30 an táille sheasta.     
Faigh méid iomlán a mbille tar éis CBL ar 12  1 _ 2  % a chur leis. 

 2. Tá tuarastal bliantúil �42 800 ag Síle.  
Tá creidmheas cánach �3350 aici agus is é �31 000 scoithphointe an ráta 
chaighdeánaigh aici. 
Más é 20% an ráta caighdeánach agus 40% an ráta ard, cé mhéad cáin ioncaim a íocann 
sí sa bhliain?

 3. Fuair fear �8000 ar iasacht ón mbanc ar ús iolraithe 12% in aghaidh na bliana.  
D’aisíoc sé �3000 ag deireadh na chéad bhliana.  
Cé mhéad a bhí ag an mbanc air i ndeireadh an dara bliain?

 4. 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.

 5. Nuair a bhíonn �1 5 $1.28 SAM, athraíonn duine $1920 SAM go euro. 
Gearrtar táille ar an tseirbhís seo. 
Cad é an táille céatadánach má fhaigheann an duine �1462.50?

 6. Gach ball éadaigh fir le linn reaca, is lú de 20% an praghas atá air ná an praghas 
marcáilte.

  (i) Más é �336 praghas reaca cóta, cad é an praghas marcáilte?
  (ii)  Má dhéanann lucht an tsiopa brabús 5% ar bhunphraghas an chóta sa reic, cén 

céatadán brabúis a bhí siad a dhéanamh ar an mbunphraghas roimh an reic?

 7. Cheannaigh Eibhlín 0.8 kg piorraí ar �1.90 an cileagram agus 1.4 kg úll. �4.46 a bhí 
orthu san iomlán.  
Cén praghas an cileagram a bhí ar na húlla?

 8. Meánn próca ina bhfuil 8 seacláid 160 g. 
Meánn an próca céanna, agus 20 seacláid ann, 304 g. 
Cé mhéad a mheánn an próca ann féin?

 9. I ndeireadh an dara bliain, b’fhiú �5342.40 suim airgid a infheistíodh ar ús iolraithe.
  (i)  Má b’ionann an ráta úis sa dara bliain agus 6%, cé mhéad ab fhiú an infheistíocht i 

ndeireadh na chéad bhliana?
   (ii) Más é �4800 an tsuim a infheistíodh ar dtús, faigh an ráta úis sa chéad bhliain.
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10. Taistealaíonn Marc go Baile Átha Cliath ar an traein go minic.  
Cosnaíonn gnáth-thicéad fillte �34.50 air. 
Cosnaíonn Cárta Leap �70.  Má bhíonn an cárta sin aige, ní chosnaíonn an ticéad fillte 
ach �23.  
Má cheannaíonn sé ceann de na ticéid chomhtháite taistil seo, cad é an líon is lú turas 
fillte go BÁC a chaithfidh sé a dhéanamh chun go mbeidh an costas iomlán níos lú ná 
costas na ngnáth-thicéad?

11. Tá tuarastal bliana �39 000 ag Siobhán Ní Bhuachalla. 
�4750 an creidmheas cánach atá aici, agus �31 000 scoithphointe an ráta 
chaighdeánaigh a ghearrtar uirthi. Más é 20% an ráta caighdeánach agus 40% an ráta 
ard, cé mhéad cáin ioncaim a íocann sí sa bhliain?

12. Infheistíodh suim áirithe airgid ar feadh dhá bhliain ar ús iolraithe.  
6% an ráta úis sa chéad bhliain agus 5  1 _ 2  % sa dara bliain.  
Má b’fhiú �6709.80 an infheistíocht i ndeireadh an dara bliain, ríomh an tsuim a 
infheistíodh.

13. Tá bille leictreachais Ríona bunaithe ar na sonraí seo a leanas:

An léamh roimhe seo 46523
An léamh seo 48249
Costas an aonaid 21.5 cent
Táille sheasta �21.40
CBL ar an mbille iomlán 13  1 _ 2  %

Ríomh an bille iomlán, CBL san áireamh.

14. Mhalartaigh turasóir Astrálach 2000 dollar ar euro nuair a bhí ráta �1 5 1.6 dollar 
Astrálach i bhfeidhm.  
Cén táille, ina céatadán, a bhí ar an idirbheart má fuair sí �1225? 

15. Dímheasann luach carr nua 20% sa chéad bhliain.  I rith an dara bliain, dímheasann an 
luach 15% den luach a bhí air ag tús na bliana sin.   
Más é �15 640 luach an chairr i ndeireadh a dara bliain, faigh costas an chairr nuair a 
bhí sí nua.

16. Tairgeann comhlacht rogha idir na beartaíochtaí pá a leanas do Sheán:

 A  : méadú 6% i mbliana agus méadú 6% an bhliain seo chugainn

 B  : méadú 5  1 _ 2  % i mbliana agus méadú 6  1 _ 2  % an bhliain seo chugainn.

 Cé acu rogha ba chóir do Sheán glacadh leis?  Mínigh do fhreagra.

17. D’infheistigh bean �12 000 i gcumann foirgníochta ar 7% in aghaidh na bliana. 
I ndeireadh na chéad bhliana, tharraing sí �B as.  Má b’fhiú �8923.80 an infheistíocht i 
ndeireadh an dara bliain, ríomh luach B.
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18. Tá �3600 de chreidmheas cánach sa bhliain ag Cóilín. Is é �30 000 scoithphointe an 
ráta chaighdeánaigh. Is é 20% an ráta caighdeánach agus 35% an ráta ard. Má íocann 
Cóilín �7650 cáin ioncaim sa bhliain, faigh a thuarastal comhlán sa bhliain.

19. Tá Desmond agus a 3 chara ag iarraidh saoire samhraidh a chur in áirithe dóibh féin. 
Tá sé i gceist acu dhá sheomra dhá leaba a roinnt ag Óstán an Aigéin Chiúin. 
Taispeántar costas na seomraí sa bhróisiúr thíos:

  

6 Meitheamh - 3  
Iúil

4  
Iúil

- 7  
Lúnasa

8  
Lúnasa

- 12  
Meán  
Fómhair

13  
Meán  
Fómhair

- 15 
Deireadh 
Fómhair

7 n-oíche 14 oíche 7 n-oíche 14 oíche 7 n-oíche 14 oíche 7  
n-oíche

14  
oíche

Seomra 
singil

€525 €675 €595 €765 €625 €780 €575 €720

Seomra 
dúbailte

€605 €775 €675 €865 €705 €880 €645 €800

Seomra 
dhá leaba

€605 €785 €685 €880 €715 €895 €645 €810

Tairiscint speisialta; lascaine 2% ar gach mí má íoctar aisti ina hiomláine roimhe ré (suas go 
sé mhí ar a mhéad).

 Praghas an duine is ea gach praghas a thaispeántar. 
Is mian leis na cairde dul ar saoire ar feadh 14 oíche ón 24 Lúnasa. 
Tá €245 ag Desmond agus faigheann sé an chuid eile den chostas don tsaoire ar iasacht óna 
thuismitheoirí. 
Íocann sé as an tsaoire ar an 22 Márta. 
An t-airgead ar fad atá ag a thuismitheoirí air, íocann sé an chuid chéanna de leo gach mí ar 
feadh 5 mhí. 
Cé mhéad a íocann sé leo gach mí?

20. Infheistíonn Cyril €5000 i gcuntas speisialta bainc. Is é 3% an ráta úis atá ar fáil don chéad 
bhliain agus tá ráta níos airde ar fáil don dara bliain má fhágtar an t-airgead i dtaisce. 
Íoctar cáin choinneála ar ús taisce (DIRT) 40% ag deireadh gach bliana. Más é €5212.16 an 
méid deiridh ina chuntas ag deireadh an dara bliain tar éis dó na cánacha ar fad a íoc, faigh:

  (i) an méid deireadh ina chuntas ag deireadh na chéad bhliana.
  (ii) an ráta úis a d'íoc sé don dara bliain.

21. €38 500 a bhí i dtuarastal Fhearghais don bhliain. Ba é €3300 an creidmheas cánach agus ba é 
€33 800 scoithphointe an ráta chaighdeánaigh.

  (i) Más é 20% an ráta caighdeánach cánach agus más é 40% an ráta ard, faigh a  
  ghlanioncam don bhliain.

  (ii) Mar thoradh ar ardú pá, mhéadaigh glanioncam Fhearghais go dtí €34 780. Faigh a  
  ioncam comhlán don bhliain.



90

Tasc: 
Sa tasc seo iarrfar ort meastachán a dhéanamh ar an gcostas a bhaineann le (a) seomra ranga agus 
(b) scoil a phéinteáil.

(a) I ngrúpaí, oibrígí amach toisí na ndromchlaí péinteáilte in bhur seomra ranga.

Seiceálaigí cé mhéad méadar cearnach is féidir a chumhdach le lítear péinte agus ansin 
ríomhaigí an líon lítear a bheadh ag teastáil chun an seomra a phéinteáil. (Glacaigí leis nach 
bhfuil ach 1 bhrat péinte amháin ag teastáil.)

Ríomhaigí an líon uaireanta a bheadh ag teastáil chun an seomra a ullmhú agus a phéinteáil.

Déanaigí meastachán ar chostas an trealaimh a bheadh  
ag teastáil, i.e. scuaba, rollóirí, téip, clúdaigh chosanta, etc.

Déanaigí meastachán ar cé mhéad airgid a ghearrfadh  
péintéir gairmiúil san uair. Cuirigí forchostais ar nós  
árachais, taistil (veain), etc. san áireamh
Cóipeálaigí agus comhlánaígí cairt, cosúil leis an gceann  
thíos, ina bhfuil na meánluachanna do bhur ngrúpa

Costas an 
t-aonad

Costas 
iomlán

Costas iomlán  
+ CBL

Líon lítear ag teastáil 5 (     )
Líon uaireanta ag teastáil 5 (     )
Trealamh

Meastachán ar an gcostas a bhainfeadh le bhur seomra ranga a phéinteáil. €
(b) Toisc go mbíonn a lán seomraí ranga den chineál céanna i scoileanna, tá sé éasca costas 
seomra amháin a iolrú chun teacht ar mheastachán ar an gcostas iomlán a bhainfeadh leis na 
seomraí ranga a phéinteáil.

Ní hamhlaidh, áfach, do na spásanna idir na seomraí ranga (dorchlaí), seomraí speisialta (oifigí, 
halla, etc.).

Déanaigí liosta de na seomraí ar fad in bhur scoil agus bainigí úsáid as iolraitheoir chun 
meastachán a dhéanamh ar an gcostas a bhainfeadh leis na seomraí speisialta a phéinteáil (e.g. 
b'fhéidir go mbeadh póirse = 1 3 seomra ranga, dromchla = 4 3 seomra ranga, etc).
Dearaigí bhur gcairt féin agus cuirigí san áireamh na spásanna a bheadh le péinteáil in bhur scoil.

Spásanna Iolraitheoir Costas (+CBL)
Seomraí ranga
Halla
Dromchla

Meastachán ar an gcostas a bhainfeadh le bhur scoil a phéinteáil. €

Cuirigí bhur meastachán i gcomparáid le meastacháin na ngrúpaí eile.


