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ACHT DO MHUIREARÚ AGUS D’FHORCHUR
DLEACHTANNA ÁIRITHE CUSTAM AGUS IONCAIM
INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL), DO LEASÚ AN DLÍ
A BHAINEANN LE CUSTAIM AGUS IONCAM INTÍRE
(LENA nÁIRÍTEAR MÁL) AGUS DO DHÉANAMH
TUILLEADH FORÁLACHA I dTAOBH AIRGEADAIS.

[19 Nollaig, 1992]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID I

Cáin Ioncaim agus Cáin Chorparáide

1.—Leasaítear, leis seo, alt 41 den Acht Airgeadais, 1980, tríd an
bhfo-alt seo a leanas a chur leis i ndiaidh fho-alt (8):

"(9) (a) D’ainneoin aon fhorála eile den alt seo—

(i) féadfaidh an tAire trí fhógra i scríbhinn arna
thabhairt do chuideachta cháilithe an codán (dá
ngairtear ‘an faoiseamh’ anseo ina dhiaidh seo
san fho-alt seo) a laghdú, ar dá réir atá, nó ar
dá réir a bheadh murach an fo-alt seo, cáin
chorparáide is iníoctha, a mhéid is inchurtha í i
leith ioncaim ó oibríochtaí trádála iomchuí, le
laghdú, trí cibé codán is lú ná sin (dá ngairtear
an ‘faoiseamh athbhreithnithe’ anseo ina
dhiaidh seo san fho-alt seo) is cuí leis an Aire a
shonrú san fhógra, arb é an codán é ar dá réir a
dhéanfar an cháin chorparáide sin a laghdú, i
gcás gur deimhin leis an Aire—

(I) go bhfuil cuid de na scaireanna sa
chuideachta cháilithe nó an scaireanna go
léir inti ar úinéireacht go díreach nó go
neamhdhíreach (de réir bhrí alt 156 den
Acht Cánach Corparáide, 1976) ag
cuideachta nó cuideachtaí (dá ngairtear ‘na
hinfheisteoirí’ anseo ina dhiaidh seo san
fho-alt seo) a bhfuil cónaí uirthi nó orthu
lasmuigh den Stát nó go bhfuil cónaí ar an
gcuideachta cháilithe lasmuigh den Stát
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agus go bhfuil sí ag trádáil sa Stát trí
bhrainse nó gníomhaireacht,

(II) go bhfuil an chuideachta cháilithe (dá
ngairtear ‘an chuideachta cháilithe
chéadluaite’ anseo ina dhiaidh seo san
fhomhír seo) i mbun, nó ar tí, trádáil a
sheoladh sa Stát ar cuid di nó arb é atá inti
oibríochtaí trádála iomchuí a bhfuil ag
gabháil leo leibhéil ghníomhaíochta agus
fostaíochta sa Stát i ndáil leis na
hoibríochtaí sin sa chuideachta cháilithe
chéadluaite, nó i gcuideachta cháilithe eile
lena ndearna an chuideachta cháilithe
chéadluaite comhaontú chun oibríochtaí
den sórt sin a sheoladh, ar leibhéil iad, ag
féachaint don deimhniú a bheidh eisithe nó
le heisiúint don chuideachta cháilithe
chéadluaite nó don chuideachta cháilithe
eile, de réir mar a bheidh, faoin bhfo-alt
iomchuí, a bheidh substaintiúil agus a
rannchuidíonn, nó a rannchuideoidh, le
forbairt an Limistéir mar Lárionad
Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta nó le
forbairt an aerfoirt, de réir mar a bheidh,

(III) go mbeadh de thoradh ar an modh ina
mbeadh, murach an fo-alt seo, na
hinfheisteoirí nó an chuideachta cháilithe,
de réir mar a bheidh, faoi réir cánachais
iomchuí i leith ioncaim ó oibríochtaí trádála
iomchuí go scoirfeadh an chuideachta
cháilithe de bheith ag seoladh oibríochtaí
trádála iomchuí a bhí á seoladh aici, nó
nach mbeadh oibríochtaí trádála iomchuí á
seoladh ag an gcuideachta cháilithe, de réir
mar a bheidh, sa Stát, agus

(IV) go gcinnteodh an faoiseamh athbhreithnithe
go leanfaidh na hoibríochtaí trádála
iomchuí go léir de chuid na cuideachta
cáilithe nó cuid shubstaintiúil díobh de
bheith á seoladh, nó go mbeidh siad á
seoladh, nó go rannchuideoidh siad, le
forbairt an Limistéir mar Lárionad
Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta nó le
forbairt an aerfoirt, de réir mar a bheidh,

agus i gcás ina mbeidh fógra den sórt sin tugtha ag
an Aire, beidh feidhm ag fo-alt (2) amhail is dá
gcuirfí an faoiseamh athbhreithnithe in ionad an
fhaoisimh:

Ar choinníoll nach mó an laghdú ar an
bhfaoiseamh chun teacht ar an
bhfaoiseamh athbhreithnithe ná an méid is
gá chun an toradh a shonraítear i gclásal
(IV) a áirithiú,

(ii) féadfaidh an tAire, faoi réir an choinníll a
ghabhann le fomhír (i), trí fhógra arna thabhairt
i scríbhinn don chuideachta cháilithe
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(I) méadú nó laghdú a dhéanamh ar an
bhfaoiseamh athbhreithnithe a shonraítear
i bhfógra roimhe sin arna thabhairt don
chuideachta cháilithe faoin bhfo-alt seo, nó

(II) an faoiseamh a athshuíomh,

agus i gcás go mbeidh fógra den sórt sin tugtha ag
an Aire, beidh feidhm ag fomhír (i) amhail is dá mba
é an faoiseamh athbhreithnithe a shonraítear san
fhógra arna thabhairt faoin bhfomhír sin an
faoiseamh athbhreithnithe a shonraítear faoin
bhfomhír seo nó déanfar an faoiseamh a athshuíomh,
de réir mar a bheidh.

(b) Beidh éifeacht le fógra arna thabhairt ag an Aire
faoin bhfo-alt seo lena ina sonraítear faoiseamh
athbhreithnithe nó méadú nó laghdú ar an
bhfaoiseamh athbhreithnithe sin nó athshuíomh an
fhaoisimh, ón dáta a bheidh sonraithe san fhógra
agus féadfar gur dáta é roimh an dáta a thabharfar
an fógra sin.

(c) Forléireofar an fo-alt seo i dteannta alt 39A (a
cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1981) agus
alt 39B (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais,
1987):

Ar choinníoll, a mhéid a bheidh sé le forléiriú
i dteannta an ailt sin 39A, nach bhforléireofar
amhlaidh é ach amháin a mhéid is oibríochtaí
trádála iad na hoibríochtaí trádála iomchuí a
sheolann cuideachta cháilithe de réir bhrí an ailt
sin a d’fhéadfadh an tAire a dheimhniú mar
oibríochtaí trádála iomchuí chun críocha an ailt
sin 39B dá ndéanfaí iad a sheoladh sa Limistéar
seachas san aerfort.

(d) San fho-alt seo—

tá le ‘an t-aerfort’ agus ‘an Limistéar’, faoi
seach, na bríonna céanna atá leo in ailt 39A
agus 39B;

ciallaíonn ‘an tAire’ an tAire Airgeadais;

folaíonn ‘cuideachta cháilithe’, faoi réir an
choinníll a ghabhann le mír (c), cuideachta nach
bhfuil oibríochtaí trádála seolta aici sa Limistéar
nó san aerfort agus a bhfuil sé beartaithe aici
oibríochtaí trádála a sheoladh ar oibríochtaí
trádála iomchuí a bheidh iontu;

ciallaíonn ‘an fo-alt iomchuí’ fo-alt (2) d’alt 39A
nó fo-alt (2) d’alt 39B, de réir mar a bheidh;

ciallaíonn ‘cánachas iomchuí’, i ndáil le
hinfheisteoir nó le cuideachta cháilithe, aon
cháin a fhorchuirtear faoi dhlíthe aon stáit mar
gheall ar an bhfaoisimh.”.
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2.—Leasaítear, leis seo, alt 45 den Acht Airgeadais,1980, tríd an
gcoinníoll seo a leanas a chur ag gabháil le fo-alt (3) i ndiaidh an
fho-ailt sin:

“Ar choinníoll, más rud é, maidir le tréimhse chuntasaíochta,
go ndéantar cáin chorparáide is iníoctha ag cuideachta, a laghdú,
de bhua fho-alt (9) (arna chur isteach le halt 1 den Acht
Airgeadais (Uimh. 2), 1992) d’alt 41, den fhaoiseamh
athbhreithnithe (de réir bhrí an fho-ailt sin (9)), is é an
creidmheas cánach i leith dáilte a meastar chun críocha an ailt
seo gur dáileadh é arna dhéanamh don tréimhse chuntasaíochta
méid arna chinneadh de réir na foirmle—

E
D × 1

2 ————
100 — E[ ]

i gcás—

gurb é D méid nó luach an dáilte, agus

gurb é E méid a chinnfear de réir na foirmle

T
— × 100
I

i gcás—

gurb é T an cháin chorparáide is iníoctha ag an gcuideachta don
tréimhse chuntasaíochta, a mhéid atá sí inchurtha i leith ioncaim
ó dhíol na n-earraí sin (de réir bhrí alt 41), tar éis cibé méid a
bheidh le hasbhaint faoin alt sin 41 a asbhaint ón gcáin sin, agus

gurb é I an t-ioncam sin ó dhíol na n-earraí sin.”.

3.—Leasaítear, leis seo, Caibidil IV de Chuid I den Acht
Airgeadais, 1986—

(a) i bhfo-alt (1) d’alt 31—

(i) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “taisce”:

“ciallaíonn ‘airgeadra coigríche’ airgeadra seachas
airgeadra an Stáit;”,

(ii) sa mhíniú ar “taisce iomchuí”—

(I) tríd an gcoinníoll breise seo a leanas a chur le mír
(e) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais,
1991) i ndiaidh an choinníll a ghabhann leis an
mír sin:

“Ar choinníoll freisin nach mbeidh feidhm ag
an mír seo maidir le taisce atá ainmnithe in
airgeadra coigríche a dhéanfar ar an dáta
feidhme nó dá éis,”,

agus
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(II) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (i) i mír (ee) (a cuireadh isteach leis an
Acht Airgeadais, 1992):

"(i) a dhéantar an dáta feidhme nó dá éis acu
seo a leanas, agus a mbeidh an t-ús uirthi
ar úinéireacht thairbhiúil ag an gcéanna—

(I) cuideachta atá nó a bheidh laistigh de
réim cánach corparáide i leith an úis,
nó

(II) scéim pinsin,

agus”,

(b) i bhfo-alt (1) d’alt 37A (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 1992), trí na míreanna seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) ní bheidh an cuntas ainmnithe in airgeadra
coigríche;

(aaa) ní bheidh an cuntas bainteach le haon chuntas
eile atá ar seilbh ag an sealbhóir cuntais nó ag
aon duine eile; agus chun na críche sin tá cuntas
bainteach le cuntas eile, más rud é—

(i) (I) gur osclaíodh ceachtar cuntas faoi threoir an
chuntais eile, nó d’fhonn a chumasú an
cuntas eile a oscailt ar théarmaí áirithe, nó
d’fhonn a éascú an cuntas eile a oscailt ar
théarmaí áirithe, agus

(II) gur lú, go suntasach, fabhar don sealbhóir
cuntais na téarmaí ar ar osclaíodh ceachtar
cuntas dá mba rud é nár osclaíodh an
cuntas eile,

nó

(ii) go ndéanfar na téarmaí ar a n-oibrítear ceachtar
cuntas a athrú nó difear a dhéanamh dóibh ar
shlí ar bith mar gheall ar an gcuntas eile a
bheith ann;”,

agus

(c) i bhfo-alt (1) d’alt 37B (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 1992), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad
mhír (c):

"(c) lena ndearbhófar, an tráth a dhéantar an
dearbhú, maidir leis an ús ar an taisce a
ndéantar an dearbhú ina leith—

(i) (I) go bhfuil sé ar úinéireacht thairbhiúil
ag cuideachta atá laistigh de réim
cánach corparáide, agus

9
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(II) go n-áireofar é i mbrabúis na
cuideachta ar ina leith a bheidh cáin
corparáide le muirearú uirthi,

nó

(ii) go bhfuil sé ar úinéireacht thairbhiúil ag
scéim pinsean,”.

CUID II

Custaim agus Mál

Caibidil I

Feithiclí a Chlárú agus Cánachas ar Fheithiclí

4.—Sa Chaibidil seo, ciallaíonn “Acht 1992” an tAcht
Airgeadais, 1992.

5.—Leasaítear, leis seo, Cuid II d’Acht 1992—

(a) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 130:

“Feithicil a
thógtar ón
bhfonnadh.

130A.—Chun críocha na Caibidle seo,
folaíonn feithicil neamhchláraithe feithicil a
thógtar aníos ó fhonnadh atá nua
neamhúsáidte nó a dhíorthaítear ó fheithicil
neamhchláraithe eile.”,

(b) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 135:

“Feithiclí sain-
chuspóireacha.

135A.—Tá feithicil shainchuspóireach a
bheartaítear a úsáid in áit seachas áit
phoiblí díolmhaithe ón gceanglas go
mbeidh sí cláraithe mura gceanglófar agus
go dtí go gceanglófar í a bheith ina hábhar
do cheadúnas faoi Acht 1952.”,

(c) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 144:

“Aisghairm
agus
cúlghairm.

144A.—(1) Déantar, leis seo, alt 75 den
Acht Airgeadais, 1984, a aisghairm le
héifeacht ón 1ú lá d’Eanáir, 1993.

(2) Déantar, leis seo, an tOrdú
d’Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 236)
(Dleachtanna Máil ar Mhótarfheithiclí,
Teilifíseáin agus Ceirníní Gramafóin), 1979
(I.R. Uimh. 57 de 1979), an tOrdú
d’Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 272)
(Dleachtanna Máil ar Mhótarfheithiclí),
1984 (I.R. Uimh. 353 de 1984), an tOrdú
d’Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 273)
(Dleacht Máil ar Ghluaisrothair), 1984
(I.R. Uimh. 354 de 1984), agus an tOrdú
d’Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 279)
(Mótarfheithiclí agus Gluaisrothair)
(Leasú), 1985 (I.R. Uimh. 267 de 1985), a
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chúlghairm le héifeacht ón 1ú lá d’Eanáir,
1993.”.

6.—Leasaítear, leis seo, alt 130 d’Acht 1992—

(a) trí na mínithe seo a leanas a chur in ionad na mínithe ar
“feithicil de chuid earnáil A”, “feithicil de chuid earnáil
B” agus “feithicil de chuid earnáil C”:

“ciallaíonn ‘feithicil de chuid earnáil A’ feithicil seachas
feithicil de chuid earnáil D, gluaisrothar nó feithicil
liostaithe—

(a) atá deartha, déanta nó oiriúnaithe, d’aon toisc nó
go formhór chun an tiománaí amháin, nó an
tiománaí agus duine amháin eile nó níos mó, a
iompar, nó

(b) nach mó ná 3 thona a meáchan neamhualaithe
agus ina bhfuil limistéar aici a bhfuil díon air ar
chúl shuíochán an tiománaí—

(i) atá feistithe le taobhfhuinneog amháin nó
níos mó, nó

(ii) ina bhfuil nó ina raibh oscailtí corpraithe atá
oiriúnach le haghaidh taobhfhuinneoga a
fheistiú agus nach bhfuil dúnta ná séalaithe
de réir cibé coinníollacha a fhorordófar, nó

(iii) ina bhfuil suíochán amháin nó níos mó
feistithe nó ina bhfuil daingneáin nó feistí
eile curtha ar fáil d’fhonn suíochán amháin
nó níos mó a fheistiú, nó

(iv) ina bhfuil an t-urlár déanta nó feistithe ar
shlí seachas de réir cibé coinníollacha a
fhorordófar;

ciallaíonn ‘feithicil de chuid earnáil B’ feithicil (seachas
feithicil de chuid earnáil A, feithicil de chuid earnáil D,
gluaisrothar nó feithicil liostaithe) nach mó ná 3 thona a
meáchan neamhualaithe agus ag a bhfuil limistéar a
bhfuil díon air ar chúl shuíochán an tiománaí is limistéar
ar lú ná 2 mhéadar ar fhad a urlár nuair a dhéantar é a
thomhas ar cibé modh a cheadóidh na Coimisinéirí:

Ar choinníoll, i gcás nach mó ná 1.3 tona meáchan
neamhualaithe mótarfheithicle agus ina bhfuil toirt
ualaigh is mó ná 2 mhéadar chiúbacha sa limistéar den
fheithicil a bhfuil díon air ar chúl shuíochán an tiománaí
nuair a dhéantar é a thomhas ar cibé modh a cheadóidh
na Coimisinéirí, nach measfar gur feithicil de chuid
earnáil B í an fheithicil;

ciallaíonn ‘feithicil de chuid earnáil C’ feithicil seachas
feithicil de chuid earnáil A, feithicil de chuid earnáil B,
feithicil de chuid earnáil D nó gluaisrothar;

ciallaíonn ‘feithicil de chuid earnáil D’ ceann de na
feithiclí seo a leanas, eadhon, carráiste easláin, cairt
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bhruscair, inneall scuabtha, inneall spréite uisce nach n-
úsáidtear ach chun sráideanna agus bóithre poiblí a
ghlanadh, otharcharr, rollóir bóthair, inneall dóiteáin,
bealach éalaithe dóiteáin, feithicil nach
n-úsáidtear eisiach chun go dtarlófar (cibé acu trína
iompar nó trína tharraingt é) innealra déanta bóithre
nach n-úsáidtear ach chun bóithre a dhéanamh nó a
dheisiú agus feithicil nach n-úsáidtear ach chun go
dtarlófar (cibé acu trína n-iompar nó trína dtarraingt é)
báid tarrthála agus a bhfearas nó aon trealamh eile chun
cúnamh a thabhairt i dtaca le beatha daoine agus maoin
a chaomhnú i gcásanna longbhriste nó guaise ar muir;”,

(b) trí “nó feithicil de chuid earnáil D a mhodhnú ar shlí a
dhéanfaidh feithicil de chuid earnáil A, feithicil de chuid
earnáil B nó feithicil de chuid earnáil C di” a chur isteach
i ndiaidh “feithicil de chuid earnáil A nó feithicil de chuid
earnáil B di” sa mhíniú ar “athchóiriú”,

(c) trí “otharcharr”, “inneall dóiteáin”, “bealach éalaithe
dóiteáin”, “scuabaire bóthair”, “carráiste easláin” a
scriosadh as an míniú ar “feithicil liostaithe”, agus

(d) trí “nó feithicil (lena n-áirítear rothar ag a bhfuil gabhálas
chun é a thiomáint le cumhacht mheicniúil) nach mó ná
400 cileagram a meáchan neamhualaithe oiriúnaithe agus
a úsáidtear le haghaidh easlán” a chur isteach i ndiaidh
“nó feithiclí eile spóirt)” sa mhíniú ar “feithicil
inneallghluaiste”.

7.—Leasaítear, leis seo, alt 131 d’Acht 1992—

(a) i bhfo-alt (1), trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (d):

“(e) (i) Déanfaidh na Coimisinéirí, de réir cibé
coinníollacha (más ann) a fhorordóidh
siad, clár ar leithligh a bhunú, dá ngairtear
‘an clár zz’ sa Chaibidil seo, le haghaidh
feithiclí a bheidh sa Stát go sealadach agus
chun úsáide daoine a bheidh bunaithe
lasmuigh den Stát, agus chuige sin amháin,
agus a ndéanfaidh na daoine sin iarratas i
scríbhinn i ndáil leo chuig an duine a
bheidh ag cothabháil an chláir zz lena
gclárú agus na sonraí forordaithe i ndáil
leo a thabhairt dó.

(ii) Féadfar cibé sonraí i ndáil le feithicil agus
lena húinéireacht agus le nithe
comhghaolmhara is cuí leis na
Coimisinéirí a thaifeadadh sa chlár zz.

(iii) Féadfaidh an duine a bheidh ag cothabháil
an chláir zz taifead sa chlár a leasú nó
taifead a scriosadh as.
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(iv) Féadfar an clár zz a bhunú agus a
chothabháil i bhfoirm nach foirm inléite
más féidir é a athrú go foirm inléite.

(f) San fho-alt seo, beidh le ‘daoine a bheidh
bunaithe lasmuigh den Stát’ an bhrí a shanntar
dó le rialacháin arna ndéanamh ag an Aire
chun críocha alt 135.

(g) Féadfaidh na Coimisinéirí daoine a mbeidh
cónaí orthu sa Stát nó a bheidh ag seoladh gnó
ann a cheapadh chun an clár zz a chothabháil
thar a gceann.

(h) Déanfar marc aitheantais ar a mbeidh na
litreacha zz agus uimhir uathúil a shannadh do
gach feithicil a thaifeadfar sa chlár zz agus
déanfar an marc a thaispeáint ar an bhfeithicil
gach tráth le linn di a bheith sa Stát.

(i) Measfar, maidir le feithicil ar a mbeidh marc
aitheantais arna shannadh di faoi mhír (h),
chun críocha alt 135(a), gur feithicil í a tugadh
isteach sa Stát go sealadach agus beidh sí faoi
réir cibé coinníollacha, srianta agus
teorainneacha a fhorordóidh an tAire chun
críocha alt 135(a).”,

(b) i bhfo-alt (2), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (b)—

“(c) I gcás go n-athrófar sonraí forordaithe feithicle
cláraithe tar éis an fheithicil a chlárú, déanfar
na sonraí athraithe a dhearbhú do na
Coimisinéirí d’fhonn an taifead sa chlár a
bhaineann leis an bhfeithicil a leasú.”,

(c) i bhfo-alt (4), trí “nó gur feithicil í dá dtagraítear in alt 143
(3) nó atá díolmhaithe ó chlárú faoi alt 135A” a chur
isteach i ndiaidh “de thuras na huaire an fheithicil”,

(d) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (5):

“(5A) Ar iarraidh ó úinéir feithicle, féadfaidh na
Coimisinéirí, faoi réir cibé coinníollacha (más ann) a
shonróidh siad, marc aitheantais a shannadh don fheithicil
is marc a roghnóidh an t-úinéir ar cibé táille a íoc a bheidh
forordaithe.”, agus

(e) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (8):

“(9) Féadfaidh na Coimisinéirí, ar iarraidh ó dhuine a
shuífidh chun a sástachta go bhfuil forais réasúnacha aige
chun an iarraidh a dhéanamh agus faoi réir cibé
coinníollacha (más ann), agus ar cibé táille a íoc, a
shonróidh siad—
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(a) cibé faisnéis ón gclár, nó

(b) cóipeanna de cibé taifid sa chlár nó de cibé
codanna de cibé taifid sa chlár,

is dóigh leo a bheith cuí a thabhairt don duine.”.

8.—Leasaítear, leis seo, alt 132 d’Acht 1992—

(a) i bhfo-alt (1), trí “de réir cibé ceann is cuí de na rátaí a
shonraítear i bhfo-alt (3)” a chur in ionad “de réir cibé
ceann is cuí de na rátaí sin a bheidh sonraithe de thuras
na huaire le hAcht den Oireachtas”,

agus

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(2):

"(3) Déanfar an dleacht máil a fhorchuirtear le fo-alt
(1) a mhuirearú, a thobhach agus a íoc—

(a) i gcás inar feithicil de chuid earnáil A ag a bhfuil
inneall ar mó a toilleadh sorcórach ná 2,012
ceintiméadar ciúbach an fheithicil is ábhar don
chlárú nó don dearbhú lena mbaineann, de réir
ráta is ionann agus 31.8 faoin gcéad de luach
na feithicle nó £100, cibé acu is mó,

(b) i gcás inar aon fheithicil eile de chuid earnáil A
í, de réir ráta is ionann agus 25.75 faoin gcéad
de luach na feithicle nó £100, cibé acu is mó,

(c) i gcás inar feithicil de chuid earnáil B í, de réir
ráta is ionann agus 13.3 faoin gcéad de luach
na feithicle nó £100, cibé acu is mó,

(d) i gcás inar feithicil de chuid earnáil C í, de réir
ráta £40,

(e) i gcás inar feithicil de chuid earnáil D í, de réir
ráta nialais faoin gcéad de luach na feithicle,

(f) faoi réir fho-alt (4), i gcás inar gluaisrothar í—

(i) má thiomáintear é le hinneall dócháin
inmheánaigh nach mó a thoilleadh ciúbach
ná 350 ceintiméadar ciúbach, de réir ráta
£2.50 in aghaidh gach ceintiméadair
chiúbaigh den toilleadh sin,

(ii) má thiomáintear é le hinneall dócháin
inmheánaigh ar mó a thoilleadh ciúbach
ná 350 ceintiméadar ciúbach, de réir ráta
£2.50 in aghaidh gach ceintiméadair
chiúbaigh maidir leis an gcéad 350
ceintiméadar ciúbach den toilleadh sin
agus £1.25 in aghaidh gach ceintiméadair
chiúbaigh maidir le gach ceintiméadar
ciúbach breise den toilleadh sin, agus
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(iii) má thiomáintear é ar shlí seachas le
hinneall dócháin inmheánaigh, de réir an
ráta ar a dhéanfaí í a mhuirearú, a
thobhach agus a íoc dá ndéanfaí an
gluaisrothar a thiomáint le hinneall
dócháin inmheánaigh a mbeadh an
t-aschur céanna cumhachta aige.

(4) (a) I gcás go suífear, chun sástacht na gCoimisinéirí,
gur sine gluaisrothar ná 3 mhí d’aois, déanfar
an méid iomlán cánach cláraithe feithiclí is
iníoctha i leith an ghluaisrothair a laghdú faoi
threoir a aoise den chéatadán cuí a shonraítear
sa Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo.

(b) San fho-alt seo, ciallaíonn ‘aois’, i ndáil le
gluaisrothar, an t-am atá caite ón dáta a tháinig
an gluaisrothar i seirbhís den chéad uair.

AN TÁBLA

Aois an ghluaisrothair An céatadán ar dá
réir a laghdófar an

méid cánach
cláraithe feithiclí is

iníoctha

Os cionn 3 mhí ach nach mó ná bliain amháin 10%

Os cionn bliana ach nach mó ná 2 bhliain 20%

Os cionn 2 bhliain ach nach mó ná 3 bliana 40%

Os cionn 3 bliana ach nach mó ná 4 bliana 50%

Os cionn 4 bliana ach nach mó ná 5 bliana 60%

Os cionn 5 bliana ach nach mó ná 7 mbliana 70%

Os cionn 7 mbliana ach nach mó ná 10
mbliana 80%

Os cionn 10 mbliana ach nach mó ná 30
bliain 90%

Os cionn 30 bliain 100%

(5) I gcás feithicle cláraithe a bheidh athchóirithe agus
ar ar íocadh, agus í i seanstaid, cáin cláraithe feithiclí nó
dleacht mháil mótarfheithicle a fhorchuirtear le hOrdú
1979 laghdófar an méid cánach cláraithe feithiclí is
iníoctha ar an bhfeithicil faoi fho-alt (3) de mhéid aon
dleachta nó cánach den sórt sin a íocadh roimhe sin.

(6) I gcás go gclárófar feithicil gan cáin cláraithe
feithiclí a íoc faoi fho-alt (1), (4) nó (5) d’alt 134 nó gur
íocadh an cháin i leith an chláraithe de réir ráta is lú ná
an ráta is inmhuirearaithe de ghnáth, nó gur aisíocadh í go
hiomlán nó go páirteach, faoin bhfo-alt sin (5) agus, mar
gheall ar athrú ar an úsáid a bhaintear aisti, go ndéanfar í
a úsáid ar shlí seachas de réir na gcoinníollacha, na srianta
nó na dteorainneacha a raibh an clárú gan cáin cláraithe
feithiclí a íoc faoina réir, tiocfaidh cáin cláraithe feithiclí
chun bheith dlite agus iníoctha tráth an athraithe sin ar an
úsáid de réir an ráta agus ar an luach a bheidh cuí don
fheithicil an tráth sin mura gcinnfidh na Coimisinéirí a
mhalairt.”.
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9.—Leasaítear, leis seo, alt 133 d’Acht 1992—

(a) i bhfo-alt 2—

(i) i mír (a), trí “an praghas, lena n-áirítear na cánacha
agus na dleachtanna go léir,” a chur in ionad “an
praghas, lena n-áirítear cáin cláraithe feithiclí,”,

(ii) i mír (b), tríd an gcoinníoll a scriosadh,

(iii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(c):

“(d) I gcás go mainneoidh monaróir nó dáileoir
mórdhíola aonair dearbhú a thabhairt faoi
mhír (a) nó é a thabhairt sa mhodh
forordaithe, féadfaidh na Coimisinéirí an
praghas díola ar an margadh oscailte don
fheithicil lena mbaineann a chinneadh chun
críocha an ailt seo.”,

agus

(b) i bhfo-alt (3), tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “praghas díola ar an margadh oscailte”—

“ciallaíonn ‘praghas díola ar an margadh oscailte’—

(a) i gcás feithicle nua dá dtagraítear i bhfo-alt (2),
an praghas arna chinneadh de réir an fho-ailt
sin,

(b) i gcás aon fheithicle nua eile, an praghas, lena
n-áirítear na cánacha agus dleachtanna go léir,
is dóigh leis na Coimisinéirí a chinnfí faoi fho-
alt (2) i ndáil leis an bhfeithicil sin dá mbeadh
sí ar díol sa Stát tar éis do mhonaróir nó do
dháileoir mórdhíola aonair sa Stát í a
sholáthar,

(c) i gcás feithicle seachas feithicil nua, an praghas,
lena n-áirítear na cánacha agus dleachtanna go
léir, is dóigh leis na Coimisinéirí a bhféadfaí le
réasún bheith ag súil leis ar an bhfeithicil ar í
a mhiondíol den chéad uair ar bhonn
neamhthuilleamaí sa Stát agus, le linn an
praghas sin a dhéanamh amach—

(i) beidh ar áireamh sa phraghas, ag féachaint
do mhúnla agus do shonraíocht na
feithicle lena mbaineann, luach aon
fheabhsuithe nó gabhálas nach bhfuil
feistithe nó i gceangal leis an bhfeithicil,
agus nach ndíoltar in éineacht leis an
bhfeithicil, tráth an chláraithe, ach a
mbeifí ag súil leis de ghnáth go mbeidís
feistithe nó i gceangal léi nó go ndíolfaí iad
in éineacht leis an bhfeithicil, mura suífear
chun sástacht na gCoimisinéirí nach
ndearnadh, an tráth sin, na feabhsuithe nó
na gabhálais sin a bhaint den fheithicil nó
nár díoladh iad in éineacht leis an
bhfeithicil d’fhonn a praghas díola ar an
margadh oscailte a laghdú, agus
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(ii) déanfar luach na bhfeabhsuithe nó na
ngabhálas sin nach gcuirfí i gcuntas le linn
an praghas díola ar an margadh oscailte
don fheithicil a chinneadh faoi fhorálacha
fho-alt (2) dá mba fheithicil nua an
fheithicil lenar bhain an fo-alt sin a
eisiamh ón bpraghas.”.

10.—Leasaítear, leis seo, alt 134 d’Acht 1992—

(a) i bhfo-alt (1), trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (g):

“(h) gur le haghaidh úsáide go hoifigiúil í ag an
bhForas Eorpach chun Dálaí Maireachtála
agus Oibre a Fheabhsú,

(i) gur le haghaidh úsáide pearsanta í ag oifigigh nó
comhaltaí eile d’fhoireann an Fhorais Eorpaigh
chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a
Fheabhsú a aistríonn a n-áit chónaithe chuig an
an Stát chun post a thógáil ansin leis an
bhForas.”,

agus

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(5):

“(6) Nuair a scriosfar taifead sa chlár agus nuair
is deimhin leis na Coimisinéirí go raibh sé ceart an
scriosadh a dhéanamh in imthosca eisceachtúla a
d’éirigh laistigh de 7 lá oibre tar éis an fheithicil lena
mbaineann a chlárú agus nárbh ábhar do cheadúnas
faoi Acht 1952 an fheithicil, féadfaidh siad, faoi réir
cibé coinníollacha a fhorchuirfidh siad, an cháin
cláraithe feithiclí go léir nó cuid den cháin chláraithe
feithiclí a íocadh ar an bhfeithicil lena mbaineann a
aisíoc.

(7) Faoi réir fho-alt (9), maidir le duine a bhfuil
gnó á sheoladh aige ag léasú nó ag fruiliú feithiclí le
daoine eile nó ag tabhairt teagaisc i dtaobh tiomána
feithiclí, i gcás ina bhfaighidh sé feithicil earnáil de
chuid A neamhchláraithe nó gluaisrothar
neamhchláraithe agus gur fáil í an fháil ar ina leith a
bheidh teideal aige faoi alt 12 den Acht Cánach
Breisluacha, 1972 chun an cháin bhreisluacha a
mhuirearófar air i leith na fála a asbhaint, déanfar
méid den cháin cláraithe feithiclí a íocadh i leith na
feithicle a aisíoc leis an duine, faoi réir aon
choinníollacha, srianta agus teorainneacha
forordaithe.

(8) Is éard a bheidh i méid na haisíocaíochta
cánach cláraithe feithiclí a dhéanfar le duine faoi fho-
alt (7) céatadán den cháin sin a íocadh i leith na
feithicle lena mbaineann arna chinneadh de réir na
foirmle—

R × 100

————

(R + 100)
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i gcás gurb é R an ráta faoin gcéad de cháin
bhreisluacha ab inmhuirearaithe ar fháil na feithicle
ag an duine.

(9) Ní dhéanfar aisíocaíocht cánach cláraithe
feithiclí le duine faoi fho-alt (7) ach amháin i gcás gur
fhabhraigh teideal chun asbhainte cánach breisluacha
chuig an duine ar an bhfeithicil lena mbaineann a fháil
tar éis an 1ú lá d’Eanáir, 1993:

Ar choinníoll gur íocadh aon cháin bhreisluacha ab
iníoctha ag an duine a mbeidh teideal aige thairis sin
chun na haisíocaíochta cánach cláraithe feithiclí dá
ndéantar foráil faoi fho-alt (7) agus a bhí dlite faoi
dháta aisíocaíochta na cánach cláraithe feithiclí.

(10) Ní údaróidh aon ní i bhfo-alt (7) go ndéanfar
níos mó ná aisíocaíocht amháin cánach cláraithe
feithiclí i leith feithicle.”.

11.—Leasaítear, leis seo, alt 135 d’Acht 1992 tríd an mír seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) gur thar ceann duine a bheidh bunaithe lasmuigh den
Stát a thugtar isteach sa Stát í chun a úsáide gnó agus
nach feithicil de chuid earnáil A ná gluaisrothar í,”.

12.—Leasaítear, leis seo, alt 136 d’Acht 1992—

(a) i bhfo-alt (5), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (a):

“(aa) a chinntiú go mbeidh an marc aitheantais a
shanntar di faoi alt 131 (5) ar taispeáint ar an
bhfeithicil sa mhodh forordaithe, agus”,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (8):

“(8) Ní ceadmhach do dhuine údaraithe feithicil
neamhchláraithe a úsáid in áit phoiblí ach amháin i gcúrsa
an ghnó lena mbaineann an t-údarú faoi alt 136 agus faoi
réir cibé coinníollacha, srianta nó teorainneacha a
fhorordófar.”.

13.—Leasaítear, leis seo, alt 139 d’Acht 1992—

(a) i bhfo-alt (1), trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad
mhír (b).

“(b) a bheith i seilbh na feithicle, mura dtaispeánfar marc
aitheantais dá dtagraítear in alt 131 (6) uirthi nó
mura dtaispeánfar an marc uirthi sa mhodh
fhorordaithe,

(bb) más feithicil neamhchláraithe í an fheithicil, í a úsáid
in áit phoiblí de shárú ar na coinníollacha
forordaithe,”,

agus

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):
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“(5) Más rud é go mbeidh aon duine bainteach go
feasach le seachaint cánach cláraithe feithiclí nó le bearta
a dhéanamh chun í a sheachaint, cibé acu aige féin nó ag
duine eile, beidh sé ciontach i gcion agus dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, pionós £1,000 faoin
dlí a bhaineann le mál nó príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad araon, a
chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, pionós, faoin dlí a
bhaineann le mál, de thrí oiread mhéid na
cánach cláraithe feithiclí lena mbaineann nó
£10,000, cibé acu is mó, nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná cúig bliana, nó iad
araon, a chur air.

(6) Dlífear feithicil a ndearnadh cion faoi fho-alt (3) nó
(5) ina leith a fhorghéilleadh.”.

14.—Leasaítear, leis seo, alt 141 d’Acht 1992—

(a) i bhfo-alt (2), trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad
mír (n):

“(n) an modh ar a dtabharfar cuntas maidir le
feithiclí faoi alt 137 a fhorordú,

(o) socrú a dhéanamh i ndáil le taifead a scriosadh
ón gclár,

(p) socrú a dhéanamh i ndáil leis an gclár zz a
bhunú agus a chothabháil,

(q) an táille is iníoctha ar mharc aitheantais a
shannadh faoi fho-alt 131(5A) a shonrú,

(r) na coinníollacha ar faoina réir a fhéadfaidh
duine údaraithe feithiclí neamhchláraithe a
úsáid in áit phoiblí a shonrú,

(s) socrú a dhéanamh i ndáil le haisíocaíochtaí faoi
alt 134(7).”,

agus

(b) i bhfo-alt (3), trí “(seachas fo-ailt (6) agus (7))” a chur
isteach i ndiaidh “d’ailt 134”.

15.—Leasaítear, leis seo, alt 142 d’Acht 1992 trí na fo-ailt seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (3),

"(3) Aon uair a bhíonn drochamhras ar oifigeach do na
Coimisinéirí nó ar chomhalta den Gharda Síochána le réasún—

(a) nár cláraíodh feithicil, nó

(b) gur athchóiríodh feithicil agus nach ndearnadh
dearbhú i ndáil leis an athchóiriú faoi alt 131, nó

(c) nár íocadh aon cháin cláraithe feithiclí i leith feithicle,
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féadfaidh an t-oifigeach, má tá sé údaraithe go cuí chuige sin ag
na Coimisinéirí agus ar a údarú a thabhairt ar aird, má iarrann
aon duine dá ndéanfaidh sé difear air déanamh amhlaidh, nó
féadfaidh an comhalta, an fheithicil a choinneáil go dtí go
ndéanfar cibé scrúdú, fiosruithe nó imscrúduithe a mheasfaidh
an t-oifigeach, nó oifigeach eile do na Coimisinéirí, nó an
comhalta is gá d’fhonn a chinneadh chun sástacht ceachtar de na
hoifigigh sin nó an chomhalta cibé acu a cláraíodh an fheithicil, a
rinneadh an dearbhú sin a dúradh nó a íocadh an cháin cláraithe
feithiclí, de réir mar is cuí.

(3A) (a) Féadfaidh oifigeach do na Coimisinéirí, a bheidh
údaraithe go cuí acu chuige sin, na cumhachtaí a
thugtar do chomhalta den Gharda Síochána le halt
103 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961, i ndáil
le fógraí dá dtagraítear san alt sin a sheachadadh ar
dhaoine agus a ghreamú d’fheithiclí, a fheidhmiú i
ndáil le cion faoi alt 71 den Acht Airgeadais, 1976,
amhail is dá mba chion é a bhfuil feidhm ag an alt
sin 103 maidir leis.

(b) Beidh feidhm ag fo-alt (5) den alt sin 103 i ndáil le
cion faoin alt sin 71 nó 73 amhail is dá mba chion é
a bhfuil feidhm ag an alt sin 103 maidir leis.

(c) Aon uair a bheidh cumhacht faoin alt sin 103 a
thugtar d’oifigeach do na Coimisinéirí de bhua mhír
(a), á feidhmiú aige, déanfaidh sé, má iarrann aon
duine dá ndéantar difear air déanamh amhlaidh, a
údarú a thabhairt ar aird don duine sin.

(d) Féadfaidh na Coimisinéirí imeachtaí a thionscnamh
agus a thabhairt ar aghaidh i leith ciona a bheidh
sonraithe i bhfógra faoin alt sin 103, arna
sheachadadh ar dhuine nó arna ghreamú d’fheithicil
ag oifigeach do na Coimisinéirí, nó i leith ciona faoi
fho-alt (7) den alt sin maidir le sárú ar fho-alt (6)
den alt sin i ndáil le fógra den sórt sin.”.

16.—Leasaítear, leis seo, alt 143 d’Acht 1992—

(a) i bhfo-alt (2), trí “nó aon ghluaisrothar ar ar íocadh nó ar
ar urraíodh dleacht ghluaisrothair nó dár tugadh
faoiseamh i leith dleachta gluaisrothair, nó ar ar loghadh
dleacht ghluaisrothair faoi Ordú 1984,” a chur in ionad
“nó Ordú 1984”,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (2):

"(3) Aon fheithicil ar ar íocadh nó ar ar urraíodh
dleacht mháil nó dár tugadh faoiseamh i leith dleachta
máil, nó ar ar loghadh dleacht máil faoi Ordú 1979 nó
Ordú 1984 roimh an 1ú lá d’Eanáir, 1993, agus nár
ceanglaíodh í a bheith ina hábhar ceadúnais faoi Acht 1952
roimh an lá sin, ní cheanglófar í a thaifeadadh sa chlár
mura gceanglaítear, agus go dtí go gceanglaítear, í a bheith
ina hábhar do cheadúnas den sórt sin.”.
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17.—Leasaítear, leis seo, alt 92 den Acht Airgeadais, 1989, trí “nó
a loghadh” a chur isteach i bhfo-alt (1) (a) i ndiaidh “a aisíoc”.

Caibidil II

Dleachtanna Máil ar Fheithiclí agus Ceadúnú Feithiclí

18.—Sa Chaibidil seo, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs
a mhalairt—

ciallaíonn “Acht 1920” an Roads Act, 1920;

ciallaíonn “Acht 1952” an tAcht Airgeadais (Dleachta Máil)
(Feithiclí), 1952;

ciallaíonn “Acht 1992” an tAcht Airgeadais, 1992;

ciallaíonn “údarás ceadúnúcháin” comhairle contae, nó bardas
contaebhuirge, a dhéanann ceadúnais faoi alt 1 d’Acht 1952 nó
ceadúnais tiomána nó ceadúnais shealadacha faoi Chuid III den Acht
um Thrácht ar Bhóithre, 1961 a dheonú;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Comhshaoil;

tá le “úinéir” a bhrí a shanntar dó le halt 130 d’Acht 1992 agus
forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin;

ciallaíonn “an clár” an clár arna bhunú agus arna chothabháil ag na
Coimisinéirí Ioncaim faoi alt 131 d’Acht 1992 agus forléireofar focail
ghaolmhara dá réir sin;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe ag an Aire le rialacháin;

ciallaíonn “feithicil” feithicil inneallghluaiste de réir bhrí alt 130
d’Acht 1992.

19.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena
bhforordófar aon ní nó aon rud dá dtagraítear sa Chaibidil seo mar
ní nó rud atá forordaithe nó le forordú nó i ndáil le haon nithe dá
dtagraítear sa Chaibidil seo mar nithe is ábhar do rialacháin nó chun
lánéifeacht a thabhairt don Chaibidil seo agus féadfar foráil a
dhéanamh le rialacháin den sórt sin maidir le cibé nithe
teagmhasacha, iarmhartacha, forlíontacha nó idirthréimhseacha is gá
chun lánéifeacht a thabhairt don Chaibidil seo.

(2) Aon duine a sháróidh foráil de rialacháin faoin alt seo, beidh
sé ciontach i gcion agus dlífear ar é a chiontú go hachomair fíneáil
nach mó ná £1,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6
mhí, nó iad araon, a chur air.

(3) Déanfar rialacháin a dhéanfar faoin gCaibidil seo a leagan faoi
bhráid Dháil Éireann a luaithe is féidir tar éis iad a dhéanamh agus,
má dhéanann Dáil Éireann, laistigh den 21 lá a shuífidh Dáil Éireann
tar éis na rialacháin a leagan faoina bráid, rún a rith ag neamhniú na
rialachán, beidh na rialacháin ar neamhní dá réir sin, ach sin gan
dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoi na rialacháin.

20.—(1) (a) Nuair a thaifeadfar feithicil sa chlár, tógfar amach
ceadúnas faoi alt 1 d’Acht 1952 i leith na feithicle, agus
déanfar an dleacht máil i leith na feithicle a fhorchuirtear
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leis an Acht sin agus is iníoctha ar an gceadúnas a
mhuirearú, a thobhach agus a íoc, le héifeacht ó dháta an
taifeadta sin.

(b) Ní dhéanfar an dleacht máil sin a mhuirearú, a thobhach
nó a íoc—

(i) ar fheithicil atá le húsáid go heisiach in áit seachas
áit phoiblí agus fad a bheidh an fheithicil á húsáid
amhlaidh, nó

(ii) ar fheithicil dá dtagraítear in alt 143 (1) d’Acht 1992.

(2) (a) Más rud é—

(i) go ndéanfar iarratas ar cheadúnas a dheonú faoi alt 1
d’Acht 1952 i leith feithicle nárbh ábhar do
cheadúnas den sórt sin roimhe sin, tráth is déanaí
ná 7 lá oibre tar éis dháta taifeadta na feithicle sa
chlár, nó

(ii) go ndéanfar iarratas ar cheadúnas den sórt sin a
dheonú tráth is déanaí ná mí tar éis don cheadúnas
is déanaí den sórt sin i ndáil leis na bhfeithicil lena
mbaineann do dhul in éag,

déanfaidh úinéir na feithicle, i dteannta na dleachta máil
is iníoctha faoin alt sin ar an gceadúnas, muirear a íoc leis
an údarás ceadúnúcháin lena mbaineann ina mbeidh cibé
méid a fhorordófar i leith aon tréimhse tar éis dháta an
taifeadta sin nó an éaga sin agus roimh an iarratas sin ar
úsáideadh an fheithicil in áit phoiblí lena linn, agus
féadfaidh an t-údarás méid an mhuirir a ghnóthú ón
úinéir mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse
inniúla.

(b) Féadfar méideanna éagsúla a fhorordú chun críocha mhír
(a) ag féachaint d’fhad na tréimhse dá dtagraítear sa
mhír sin.

(3) Chun críocha na Caibidle seo, is éard é dáta an taifeadta sa
chlár dáta déanta an taifeadadh sin a bheidh sonraithe san fhaisnéis
nó sna cóipeanna a thóg an tAire nó a soláthraíodh dó faoi alt 131
(7) d’Acht 1992 i ndáil leis an taifead.

(4) In aon imeachtaí i gcúirt mar gheall ar chion faoi alt 5 (5)
d’Acht 1920 nó alt 71 den Acht Airgeadais, 1976, i leith feithicle atá
taifeadta sa chlár agus nárbh ábhar do cheadúnas faoi alt 1 d’Acht
1952 tráth déanta an chiona nó roimhe sin, is cosaint don duine a
chúiseofar sa chion a thaispeáint gur tógadh amach ceadúnas den
sórt sin i leith na feithicle tráth nach déanaí ná 7 lá oibre tar éis
dháta an taifeadta.

21.—(1) Féadfaidh údarás ceadúnúcháin—

(a) ar iarratas chuige sin a bheith déanta chuige ag duine a
sheolann gnó monaraithe feithiclí, gnó déileála i
bhfeithiclí, nó gnó dáilte nó deisithe feithiclí, nó aon ghnó
forordaithe eile (ach gan duine a áireamh a sheolann gnó
monaraithe comhpháirteanna nó codanna d’fheithiclí nó
gnó déileála i gcomhpháirteanna nó codanna d’fheithiclí
nó dáilte comhpháirteanna nó codanna d’fheithiclí, nó
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gnó iompair feithiclí agus nach seolann aon cheann de na
gnóthaí eile a dúradh),

(b) ar an dleacht máil den mhéid cuí a shonraítear i bhfo-alt
(3) a íoc leis an údarás,

(c) ar cibé faisnéis a cheanglóidh an t-údarás le réasún chun
críocha an ailt seo a thabhairt don údarás, agus

(d) ar é a chruthú chun sástacht an údaráis go gcomhlíonann
sé cibé coinníollacha eile (más ann) a bheidh forordaithe
agus nach duine é lena mbaineann an t-eisiamh a
shonraítear i mír (a),

ceadúnas (dá ngairtear ceadúnas trádála san alt seo) a eisiúint chuig
an duine.

(2) Is é a bheidh i gceadúnas trádála—

(a) i gcás gluaisrothair, pláta a thaispeánfar ar chúl na feithicle
sa mhodh forordaithe, agus

(b) i gcás aon fheithicle eile, dhá phláta, a dtaispeánfar ceann
amháin díobh ar thosach na feithicle agus a dtaispeánfar
an ceann eile díobh ar chúl na feithicle, sa mhodh
forordaithe,

agus beidh sé i cibé foirm agus beidh iontu cibé marcanna aitheantais
agus faisnéis a fhorordófar.

(3) (a) Déanfar dleacht máil a mhuirearú, a thobhach agus a íoc
ar cheadúnas trádála arb é a bheidh ann—

(i) i gcás ceadúnais lena thaispeáint ar ghluaisrothar agus
ar ghluaisrothar amháin, £25,

(ii) i gcás ceadúnais lena thaispeáint ar aon fheithicil eile
agus uirthi sin amháin, £150.

(b) Déanfar dleacht máil a mhuirearú, a thobhach agus a íoc
ar cheadúnas trádála a eiseofar in ionad ceadúnais trádála
a cailleadh, a goideadh nó a díothaíodh, arb é a bheidh
ann—

(i) i gcás ceadúnais lena thaispeáint ar ghluaisrothar agus
ar ghluaisrothar amháin, £15,

(ii) i gcás ceadúnais lena thaispeáint ar aon fheithicil eile
agus uirthi sin amháin, £35.

(4) Rachaidh ceadúnas trádála in éag an 31 lá de Nollaig díreach
i ndiaidh dháta a eisithe.

(5) Ní bheidh feidhm ag ailt 5 (5) ná 13 (1) d’Acht 1920, alt 1 (1)
d’Acht 1952 agus ailt 71 agus 73 den Acht Airgeadais, 1976, maidir
le feithicil aon tráth a dtaispeánfar ceadúnas trádála ar an bhfeithicil
de réir an ailt seo lena linn.

(6) (a) Ní dhéanfaidh sealbhóir ceadúnais trádála é a thaispeáint
nó a chur faoi deara nó a cheadú é a thaispeáint ar
fheithicil seachas—
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(i) feithicil a bheidh i seilbh an tsealbhóra sin go
sealadach, nó

(ii) más úinéir mótarlín an sealbhóir sin, feithicil a bheidh
ina sheilbh go buan agus a bheidh ag dul faoi scrúdú
in áit phoiblí agus nach mbeidh paisinéirí (seachas
an tiománaí) nó earraí á n-iompar aici.

(b) San fho-alt seo, ciallaíonn “úinéir mótarlín” duine (seachas
déileálaí (de réir bhrí alt 130 d’Acht 1992) nó duine a
shealbhaíonn díolúine eisiach chun cineálacha agus
múnlaí áirithe feithiclí a thabhairt isteach sa Stát lena
ndíol) a bheidh taifeadta sa chlár nó i gclár a bhunófar
faoi alt 6 (1) d’Acht 1920 mar úinéir ar 10 bhfeithicil ar
a laghad agus ar ina áitreabh a dhéanann fostaithe de
chuid an duine cothabháil agus deisiúcháin ar na feithiclí.

(7) Ní dhéanfaidh sealbhóir ceadúnais trádála é a thaispeáint nó
a chur faoi deara nó a cheadú é a thaispeáint ar fheithicil má bhíonn
an ceadúnas imithe in éag nó cúlghairthe nó má bhíonn ceadúnas eile
curtha ina ionad nó le linn an fheithicil a úsáid le haghaidh críocha tí,
áineasa nó sóisialta.

(8) Ní dhéanfaidh ná ní athróidh duine pláta go calaoiseach, ar
pláta é a airbheartaíonn a bheith ina cheadúnas trádála, nó a bheith
ina chuid de cheadúnas trádála, ná ní dhéanfaidh sé aon phláta den
sórt sin arna dhéanamh nó arna athrú amhlaidh a sholáthar nó a
úsáid le hintinn mheabhlaireachta.

(9) (a) Féadfaidh duine achomharc a dhéanamh chun na Cúirte
Dúiche i gcoinne diúltú d’iarratas arna dhéanamh aige ar
cheadúnas trádála ag údarás ceadúnúcháin agus déanfar
achomharc den sórt sin chun an bhreithimh den Chúirt
Dúiche a fheidhmíonn dlínse sa dúiche Cúirte Dúiche ina
bhfuil príomháit ghnó an duine suite.

(b) Is cinneadh críochnaitheach cinneadh ón gCúirt Dúiche
faoin bhfo-alt seo.

(10) (a) Aon duine a sháróidh foráil den alt seo, beidh sé ciontach
i gcion agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná £1,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 6 mhí, nó iad araon, a chur air.

(b) Ar dhuine a chiontú i gcion faoin alt seo—

(i) ordóidh an Chúirt Dúiche go ndéanfaidh an duine an
ceadúnas trádála lena mbaineann an cion agus aon
cheadúnais trádála eile a shealbhaíonn an duine a
ghéilleadh don údarás ceadúnúcháin a d’eisigh iad
agus cúlghairfidh an t-údarás sin na ceadúnais,

(ii) i gcás gurb é an ciontú sin an chéad chiontú ar an
duine faoin alt seo, beidh an duine dícháilithe chun
ceadúnas trádála a shealbhú ar feadh tréimhse bliana
ó dháta an chiontaithe nó, má dhaingnítear an ciontú
ar achomharc, ó dháta an daingnithe,

(iii) i gcás gur dara ciontú ar an duine faoin alt seo é an
ciontú agus go ndearnadh an cion lena mbaineann
tráth nach déanaí ná 5 bliana tar éis an dáta a
ndearnadh an cion lenar bhain an ciontú is déanaí
roimhe sin faoin alt seo, beidh an duine dícháilithe
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chun ceadúnas trádála a shealbhú ar feadh tréimhse
3 bliana ó dháta an chiontaithe chéadluaite nó, má
dhaingnítear an ciontú sin ar achomharc, ó dháta an
daingnithe, agus

(iv) i gcás gur tríú ciontú ar an duine faoin alt seo é an
ciontú agus go ndearnadh an cion lena mbaineann
tráth nach déanaí ná 5 bliana tar éis an dáta a
ndearnadh an cion lenar bhain an ciontú is déanaí
roimhe sin faoin alt seo, beidh an duine dícháilithe
chun ceadúnas trádála a shealbhú ó dháta an
chiontaithe chéadluaite nó, má dhaingnítear an
ciontú sin ar achomharc, ó dháta an daingnithe,

(11) In aon imeachtaí i gcúirt mar gheall ar chion ní gá don
ionchúiseamh—

(a) a bhréagnú le fianaise go bhfuil ceadúnas trádála ar
marthain agus, maidir lena chruthú go bhfuil ceadúnas
den sórt sin ar marthain, is ar an duine a bheidh ag
iarraidh leas a bhaint as an gcruthúnas sin a bheidh sé, nó

(b) a chruthú nach úinéir mótarlín an duine (de réir bhrí fho-
alt (6)) nó nach feithicil lena mbaineann fomhír (i) d’fho-
alt (6) (a) feithicil agus, maidir lena chruthú gur úinéir
mótarlín (de réir na brí a dúradh) duine nó gur feithicil
lena mbaineann an fhomhír sin (i) feithicil, is faoin duine
a bheidh ag iarraidh leas a bhaint as an gcruthúnas sin a
bheidh sé.

(12) San alt seo, tá le “gluaisrothar” an bhrí a shanntar dó le halt
130 d’Acht 1992.

22.—Leasaítear, leis seo, Acht 1952, maidir le ceadúnais faoi alt 1
den Acht sin a bheidh bainte amach in aghaidh tréimhsí dar tosach
an 1ú lá d’Eanáir, 1993, nó dá éis, tríd an bhfomhír seo a leanas a
chur in ionad fhomhír (c) (a cuireadh isteach le halt 75 den Acht
Airgeadais, 1971) de mhír 2 de Chuid I den Sceideal a ghabhann leis:

“(c) Aon fheithicil (seachas feithicil atá déanta nó
oiriúnaithe lena húsáid agus a úsáidtear chun
meaisín, ceardlann, acra nó deis a iompar, lena
ndéantar nó ina ndéantar earraí atá á n-iompar ag
an bhfeithicil sin a phróiseáil nó a mhonarú le linn
an fheithicil a bheith ag gluaiseacht) atá déanta nó
oiriúnaithe lena húsáid, agus nach n-úsáidtear ach
amháin, chun meaisín, ceardlann, acra nó deis a
iompar (is meaisín, ceardlann, acra nó deis atá
ionsuite mar chuid den fheithicil nó i gceangal go
buan léi ar shlí eile) agus ní chun aon ualach eile a
iompar seachas airteagail a úsáidtear i ndáil leis an
meaisín, leis an gceardlann, leis an acra nó leis an
deis sin nó le hearraí a phróiseáiltear nó a
mhonaraítear ann, lena n-áirítear aon fheithicil (ar a
dtugtar feithicil aisghabhála de ghnáth) atá déanta
nó buanoiriúnaithe chun feithicil mhíchumasaithe a
ardú, a tharraingt agus a iompar nó chun aon cheann
amháin nó níos mó de na críocha sin .......... £50.”.
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23.—Aisghairtear, leis seo, alt 9 d’Acht 1920, alt 15 den Finance
Act, 1922, agus alt 94 den Acht Airgeadais, 1973, ar an agus ón 1ú
lá d’Eanáir, 1993.

Caibidil III

Ilghnéitheach

24.—Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn “na Coimisinéirí” na Coimisinéirí Ioncaim;

tá le “táirgí inmháil” an bhrí a shanntar dó le halt 104 den Acht
Airgeadais, 1992;

ciallaíonn “Rialacháin 1992” Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Custaim agus Mál), 1992 (I.R. Uimh. 394 de 1992);

tá le “miontáirgeoir fíona” agus le “fíon” na bríonna céanna, faoi
seach, atá leo i Rialachán 3 de Rialacháin 1992.

25.—(1) Féadfaidh na Coimisinéirí rialacháin a dhéanamh chun
éifeacht a thabhairt d’fhorálacha Rialacháin 4, 5 agus 23 (1) de
Rialacháin 1992, agus, go háirithe, ach gan dochar do ghinearáltacht
an mhéid sin roimhe seo, féadfar le rialacháin a dhéanfar faoin alt
seo—

(a) maidir leis na Rialacháin sin 4 agus 5:

(i) rialú a dhéanamh ar sholáthar táirgí inmháil do
thaistealaithe, ar dhíol táirgí inmháil le taistealaithe
nó ar dhiúscairt táirgí inmháil do thaistealaithe (is
taistealaithe de réir na brí a shanntar leis an
Rialachán sin 4) agus, i gcás ina mbeidh dleacht
mháil inmhuirearaithe, an duine a chinneadh a
dhlífidh í a íoc agus, i dtaca leis sin, an modh ar a
muirearófar an dleacht, an t-am íocfar í agus an
modh ar a n-íocfar í a fhorordú; agus

(ii) na hoibleagáidí, na ceanglais agus na nósanna
imeachta a bheidh le comhlíonadh ag duine sa Stát
a bheidh ag fáil fíona faoi shocrú fionraí dleachta ó
mhiontáirgeoir fíona a shonrú;

agus

(b) maidir leis an Rialachán sin 23 (1):

(i) rialú a dhéanamh ar tháirgeadh, allmhairiú, díol,
seachadadh, stóráil agus úsáid táirge lena mbaineann
an Rialachán sin 23 (1);

(ii) socrú a dhéanamh maidir leis an dleacht a
fhorchuirtear de bhua an Rialacháin sin 23 (1) a
áirithiú, a íoc, a bhailiú, a loghadh agus a aisíoc;

(iii) a cheangal ar dhuine a stórálann, a dhíolann nó a
úsáideann táirge lena mbaineann an Rialachán sin 23
(1) aon leabhair, doiciméid, cuntais nó taifid eile
(lena n-áirítear taifid i bhfoirm mheaisín- inléite) a
bhaineann le ceannach, allmhairiú, fáil, úsáid, díol
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nó diúscairt táirge den sórt sin ag an duine sin, a
choimeád, i cibé slí a fhorordóidh na Coimisinéirí,
agus iad a chaomhnú ar feadh tréimhse sonraithe
agus a cheadú d’aon oifigeach do na Coimisinéirí na
leabhair, doiciméid, cuntais agus taifid eile sin a
iniúchadh agus cóipeanna a dhéanamh díobh (lena
n-áirítear, i gcás taifead i bhfoirm mheaisín-inléite,
cóipeanna i bhfoirm inléite);

(iv) a cheangal ar aon duine a tháirgeann táirge, nó a
dhéileálann i dtáirge, lena mbaineann an Rialachán
sin 23 (1) faisnéis a bhaineann le soláthar nó le
húsáid táirge den sórt sin a thabhairt.

(2) Féadfar, le rialacháin a dhéanfar faoin alt seo agus a bhainfidh
le Rialachán 23 (1) de Rialacháin 1992, forálacha éagsúla a
dhéanamh le haghaidh daoine, áitreabh nó táirgí d’aicmí nó de
thuairiscí éagsúla lena mbaineann an Rialachán sin 23 (1), le
haghaidh imthosca éagsúla agus le haghaidh cásanna éagsúla.

(3) Déanfar rialacháin a dhéanfar faoin alt seo a leagan faoi
bhráid Dháil Éireann a luaithe is féidir tar éis a ndéanta agus má
dhéanann Dáil Éireann, laistigh den 21 lá a shuífidh Dáil Éireann
tar éis na rialacháin sin a leagan faoina bráid, rún a rith ag neamhniú
na rialachán sin, beidh na rialacháin sin ar neamhní dá réir sin, ach
sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoi na
rialacháin.

26.—(1) Aon fhíon a mbeidh cion déanta ina leith faoi Rialachán
5 de Rialacháin 1992, nó aon earraí a bheidh pacáilte in éineacht le
fíon den sórt sin nó a úsáidfear chun é a cheilt, dlífear iad a
fhorghéilleadh agus, i gcás go bhfaighfear aon táirgí den sórt sin in
aon fheithicil nó i gcóir iompair eile, nó uirthi, nó i gceangal léi ar
aon slí, measfar gur úsáideadh an fheithicil nó an chóir iompair eile
sin chun an fíon sin a iompar agus dlífear í a fhorghéilleadh freisin.

(2) Aon táirgí inmháil a mbeidh cion déanta ina leith faoi
Rialachán 6 de Rialacháin 1992, nó aon earraí a bheidh pacáilte in
éineacht le táirgí den sórt sin nó a úsáidfear chun iad a cheilt, dlífear
iad a fhorghéilleadh agus, i gcás go bhfaighfear aon táirgí den sórt
sin in aon fheithicil nó i gcóir iompair eile, nó uirthi, nó i gceangal
léi ar aon slí, measfar gur úsáideadh an fheithicil nó an chóir iompair
eile sin chun na táirgí sin a iompar agus dlífear í a fhorghéilleadh
freisin.

(3) (a) Aon deoch alcólach a mbeidh cion déanta ina leith faoi
Rialachán 20 de Rialacháin 1992, agus aon soithí, uirlisí
agus ábhair le haghaidh táirgeadh agus monarú na dí
alcólaí sin, dlífear iad a fhorghéilleadh.

(b) I mír (a), folaíonn “deoch alcólach” beoir, fíon, fíon
déanta, leann úll, leann piorraí agus biotáille.

(4) Aon táirge lena mbaineann Rialachán 23 de Rialacháin 1992
agus a mbeidh cion déanta ina leith faoi mhír (6) den Rialachán sin,
agus aon ábhair agus airceadail a ndearnadh an cion ina leith, dlífear
iad a fhorghéilleadh.

27.—(1) (a) Faoi réir mhír (b), beidh feidhm, fara aon mhodhnuithe
is gá, ag forálacha na nAchtanna Custam agus ag
forálacha aon ionstraime a bhaineann le dleachtanna
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custam a rinneadh faoi reacht, agus nach bhfeidhmítear
ar shlí eile le Rialacháin 1992, i ndáil le forálacha na
Rialachán sin maidir le táirgí inmháil a allmhairítear
isteach sa Stát mar atá feidhm acu i ndáil le dleachtanna
custam.

(b) I gcás foráil i Rialacháin 1992 nó i gCaibidil II de Chuid
II den Acht Airgeadais, 1992, a bheith i gcomhréir le
foráil de na hAchtanna Custam nó d’aon ionstraim a
bhaineann le dleachtanna custam a rinneadh faoi reacht,
ní bheidh feidhm ag an bhforáil deiridh sin.

(2) (a) Faoi réir mhír (b), beidh feidhm, fara aon mhodhnuithe is
gá, ag forálacha na reachtanna a bhaineann leis na
dleachtanna máil agus le bainistiú na ndleachtanna sin
agus ag forálacha aon ionstraime a bhaineann le
dleachtanna máil a rinneadh faoi reacht, agus nach
bhfeidhmítear ar shlí eile le Rialacháin 1992, i ndáil le
forálacha na Rialachán sin maidir le táirgí inmháil a
tháirgtear nó a mhonaraítear sa Stát mar atá feidhm acu
i ndáil le dleachtanna máil.

(b) I gcás foráil i Rialacháin 1992 nó i gCaibidil II de Chuid
II den Acht Airgeadais, 1992, a bheith i gcomhréir le
foráil de na reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna
máil nó d’aon ionstraim a bhaineann le dleachtanna máil
a rinneadh faoi reacht, ní bheidh feidhm ag an bhforáil
deiridh sin.

CUID III

Dleachtanna Stampa

28.—(1) Scoirfidh míreanna (b), (c) agus (d) d’fho-alt (8) (arna
leasú le halt 49 den Acht Airgeadais, 1987) d’alt 92 den Acht
Airgeadais, 1982, d’éifeacht a bheith leo maidir le préimheanna
iomchuí a gheobhaidh árachóir ar thosach feidhme an fho-ailt seo nó
dá éis.

(2) Scoirfidh alt 109 den Acht Airgeadais, 1990, d’éifeacht a
bheith leis maidir le caipiteal bheidh infheistithe ag sealbhóir aonad,
nó thar a cheann, ar thosach feidhme an ailt seo nó dá éis.

(3) Tiocfaidh fo-ailt (1) agus (2) i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú.

CUID IV

Ilghnéitheach

29.—Déantar, leis seo, na cánacha agus na dleachtanna go léir
(seachas na dleachtanna máil ar fheithiclí a fhorchuirtear le Caibidil
II de Chuid II) a fhorchuirtear leis an Acht seo a chur faoi chúram
agus faoi bhainistiú na gCoimisinéirí Ioncaim.

30.—(1) Féadfar an tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1992, a ghairm
den Acht seo.
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(2) Déanfar Cuid I (a mhéid a bhaineann le cáin ioncaim) a
fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim agus (a mhéid a
bhaineann le cáin chorparáide) a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna
Cánach Corparáide.

(3) Déanfar Cuid II (a mhéid a bhaineann le custaim) a fhorléiriú
i dteannta na nAchtanna Custam agus (a mhéid a bhaineann le
dleachtanna máil) a fhorléiriú i dteannta na reachtanna a bhaineann
leis na dleachtanna máil agus le bainistiú na ndleachtanna sin.

(4) Déanfar Cuid III (a mhéid a bhaineann le dleachtanna
stampa) a fhorléiriú i dteannta an Stamp Act, 1891, agus na
n-achtachán ag leasú nó ag leathnú an Achta sin.

(5) Ach amháin a mhéid a éilíonn an comhthéacs a mhalairt,
forléireofar aon tagairt san Acht seo d’aon achtachán eile mar
thagairt don achtachán sin arna leasú le haon achtachán eile, nó faoi
aon achtachán eile, lena n-áirítear an tAcht seo.

(6) San Acht seo, aon tagairt do Chuid, d’alt nó do Sceideal is
tagairt í do Chuid nó d’alt den Acht seo, nó do Sceideal a ghabhann
leis an Acht seo, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d’achtachán éigin
eile atá beartaithe.

(7) San Acht seo, aon tagairt d’fho-alt, do mhír nó d’fhomhír is
tagairt í don fho-alt, don mhír nó don fhomhír den fhoráil (lena
n-áirítear Sceideal) ina bhfuil an tagairt, mura gcuirtear in iúl gur
tagairt d’fhoráil éigin eile atá beartaithe.
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