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AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1993

[An tiontú oifigiúil]
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RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach

Alt
1. Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

2. Léiriú.

CUID II

Méaduithe

3. Sochair árachais shóisialaigh (rátaí nua).

4. Íocaíochtaí cúnaimh shóisialaigh (rátaí nua).

5. Sochar linbh.

6. Sochar páchoibhneasa.

7. Forlíonadh ar ioncam teaghlaigh (rátaí seachtainiúla nua).

CUID III

Leasuithe ar Scéimeanna Láithreacha

8. Liúntas máithreachais.

9. Pinsean easláine — coinníollacha chun é a fháil.

10. Íocaíochtaí tar éis bháis.

11. Leathnú ar an míniú ar chleithiúnaí aosaithe.

12. Tréimhsí bearnaithe fostaíochta le cur i gcuntas le linn
teideal chun sochair a chinneadh.

13. Cúnamh dífhostaíochta — acmhainn a ríomh.

14. Cúnamh dífhostaíochta — dícháiliú.

15. Liúntas réamhscoir — lánúineacha.
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CUID IV

Ranníocaí Árachais Shóisialaigh

16. Ranníocaí árachais shóisialaigh páchoibhneasa (méadú ar na
huasteorainneacha tuillimh).

17. Ranníocaí féinfhostaíochta (méadú ar an uasteorainn
tuillimh agus ar ranníocaí íosta).

18. Díolúine ó ranníocaí a íoc, etc.

19. Rialacháin le haghaidh ranníocaí.

20. Pinsean seanaoise (ranníocach), pinsean baintrí (ranníocach)
— ranníocaí féinfhostaíochta.

21. Faighteoirí liúntais réamhscoir a dhíolmhú ó árachas
sóisialach.

CUID V

Ilghnéitheach

22. Dícháiliú — éilimh chalaoiseacha.

23. Uimhir phearsanta seirbhísí sóisialacha.

24. Leasú ar an Tríú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht
(rialacha maidir le hacmhainn a ríomh).

25. Sochar dífhostaíochta agus cúnamh dífhostaíochta —
coinníollacha teidil.

26. Fostaíocht inárachaithe (díobhálacha ceirde).

CUID VI

Leasuithe roimh Chomhdhlúthú chun Forálacha Éagsúla den
Chód Leasa Shóisialaigh a Ailíniú agus a Chomhdhlúthú

27. Forálacha a bhaineann le héilimh agus íocaíochtaí, le
cumhachtaí agus dualgais cigirí leasa shóisialaigh agus
le cionta a ailíniú agus a chomhdhlúthú.

28. Pionóis faoi na hAchtanna Leasa Shóisialaigh.

29. Leasú ar alt 296 (cinntí) den Phríomh-Acht.

30. Aisghairm de dhroim alt 27.

31. Forálacha a bhaineann le cinntí, agus an éifeacht atá le cinntí,
le ró-íocaíochtaí, le haisíocaíochtaí, le híocaíochtaí
eatramhacha agus le fionraí íocaíochta a ailíniú agus
a chomhdhlúthú.

32. Aisghairm de dhroim alt 31.

33. Fógra i dtaobh méadú ar acmhainn.

34. Sócmhainní a dháileadh.

35. Ré íocaíochta sochair míchumais.
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36. Teacht faoi árachas.

37. Aisghairm — an Ciste Dífhostaíochta Forlíontach.

38. Leasuithe ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht a eascraíonn
as forálacha éagsúla a chomhdhlúthú.

39. Léiriú i gcoitinne.

40. Ionstraimí, oifigigh agus doiciméid a bhuanú.

41. Tosach feidhme Chuid VI.

CUID VII

Leasuithe ar Acht na bPinsean, 1990

42. Mínithe.

43. Cionta.

44. Rialacháin.

45. Sochar caomhnaithe a ríomh.

46. Feidhm.

47. Aisghairm.

48. Dualgais ghinearálta iontaobhaithe scéimeanna.

49. An Ard-Chúirt do chur iontaobhaithe as oifig agus do
cheapadh iontaobhaithe.

50. Easaontas idir Cuid VI agus scéimeanna.

51. Oifigeach comhionannais.

52. Leasú ar an Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht na bPinsean.

SCEIDEAL A

SCEIDEAL B

SCEIDEAL C

SCEIDEAL D

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1990

An tAcht um Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha
Cliath, 1992 1992, Uimh. 15

Finance Act, 1921 1921, c. 32

An tAcht Airgeadais, 1958 1958, Uimh. 25

An tAcht Airgeadais, 1970 1970, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1972 1972, Uimh. 19

An tAcht Airgeadais, 1992 1992, Uimh. 9

An tAcht um Ranníocaí Sláinte, 1979 1979, Uimh. 4

Acht an Údaráis um Ard-Oideachas, 1971 1971, Uimh. 22

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967 1967, Uimh. 6

An tAcht Caidrimh Thionscail, 1990 1990, Uimh. 19

An tAcht um Áiseanna Saothair, 1987 1987, Uimh. 15

Na hAchtanna um Údaráis Áitiúla (Deontais
Ardoideachais), 1968 go 1992

An tAcht um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta,
1973 1973, Uimh. 4

An tAcht um Chomhairle Náisiúnta na gCáilíochtaí
Oideachais, 1979 1979, Uimh. 30

Acht na bPinsean, 1990 1990, Uimh. 25

Probation of Offenders Act, 1907 1907, c. 17

Acht na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha, 1992 1992, Uimh. 16

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981 1981, Uimh. 1

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1984 1984, Uimh. 5

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Leasú), 1984 1984, Uimh. 27

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1986 1986, Uimh. 8

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1987 1987, Uimh. 2

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Uimh. 2), 1987 1987, Uimh. 29

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1988 1988, Uimh. 7

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1989 1989, Uimh. 4

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1990 1990, Uimh. 5

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1991 1991, Uimh. 7

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1992 1992, Uimh. 5

An tAcht i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla, 1938 1938, Uimh. 37

An tAcht um Ghníomhaireacht Fostaíochta don Aos Óg,
1981 1981, Uimh. 32
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ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA
LEASA SHÓISIALAIGH, 1981 GO 1992, DO LEASÚ AGUS
DO LEATHNÚ ACHT NA bPINSEAN, 1990, AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE
COMHGHAOLMHARA.

[2 Aibreán 1993]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID I

Réamhráiteach

1.—(1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1993, a ghairm den
Acht seo.

(2) Déanfar an tAcht seo, seachas Cuid VII, a fhorléiriú le chéile
leis na hAchtanna Leasa Shóisialaigh mar aon Acht amháin agus
féadfar an tAcht seo agus hAchtanna sin a lua le chéile.

2.—(1) San Acht seo—

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Leasa Shóisialaigh
(Comhdhlúthú), 1981;

ciallaíonn “Acht 1984” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1984;

ciallaíonn “Acht 1986” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1986;

ciallaíonn “Acht Uimh. 2 de 1987” an tAcht Leasa Shóisialaigh
(Uimh. 2), 1987;

ciallaíonn “Acht 1988” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1988;

ciallaíonn “Acht 1989” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1989;

ciallaíonn “Acht 1990” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1990;

ciallaíonn “Acht 1991” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1991;

ciallaíonn “Acht 1992” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1992;
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Sochair árachais
shóisialaigh (rátaí
nua).

Íocaíochtaí cúnaimh
shóisialaigh (rátaí
nua).
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ciallaíonn “Acht na bPinsean” Acht na bPinsean, 1990.

(2) Ciallaíonn tagairtí san Acht seo nó in aon achtachán eile do
“na hAchtanna Leasa Shóisialaigh” an Príomh-Acht agus gach
achtachán atá le forléiriú le chéile leis mar aon ní amháin.

CUID II

Méaduithe

3.—(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht trí na Codanna atá
leagtha amach i Sceideal A a ghabhann leis an Acht seo a chur in
ionad Chodanna I go IV (a cuireadh isteach le halt 3 d’Acht 1992)
den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht sin.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh—

(a) a mhéid a bhaineann sé le sochar dífhostaíochta, an 22ú lá
d’Iúil, 1993,

(b) a mhéid a bhaineann sé le sochar míchumais, sochar
díobhála, aisce mhíthreorach agus pinsean míthreorach,
an 26ú lá d’Iúil, 1993,

(c) a mhéid a bhaineann sé le sochar banchéile thréigthe,
pinsean easláine agus pinsean scoir, an 29ú lá d’Iúil,
1993, agus

(d) a mhéid a bhaineann sé le sochar báis faoi alt 50, 51 nó 52
den Phríomh-Acht, pinsean seanaoise (ranníocach),
sochar marthanóra, pinsean baintrí (ranníocach) agus
liúntas dílleachta (ranníocach), an 30ú lá d’Iúil, 1993.

4.—(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht trí na Codanna atá
leagtha amach i Sceideal B a ghabhann leis an Acht seo a chur in
ionad Chodanna I agus III (a cuireadh isteach le halt 4 d’Acht 1992)
den Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht sin.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh—

(a) a mhéid a bhaineann sé le cúnamh dífhostaíochta, an 21ú
lá d’Iúil, 1993,

(b) a mhéid a bhaineann sé le liúntas leasa forlíontach, an 26ú
lá d’Iúil, 1993,

(c) a mhéid a bhaineann sé le liúntas réamhscoir, liúntas
banchéile thréigthe, liúntas do bhanchéile príosúnaigh,
liúntas tuismitheora aonair (seachas liúntas tuismitheora
aonair is iníoctha i leith baintrí nó baintrí fir) agus liúntas
cúramóra, an 29ú lá d’Iúil, 1993, agus

(d) a mhéid a bhaineann sé le pinsean seanaoise, pinsean dall,
pinsean baintrí (neamhranníocach), liúntas tuismitheora
aonair is iníoctha i leith baintrí nó baintrí fir agus pinsean
dílleachta (neamhranníocach), an 30ú lá d’Iúil, 1993.
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5.—(1) Leasaítear leis seo an Ceathrú Sceideal a ghabhann leis an
bPríomh-Acht tríd an gCuid seo a leanas a chur in ionad Chuid IV
(a cuireadh isteach le halt 5 d’Acht 1991):

“CUID IV

Na Méideanna Sochair Linbh

An méid i leith gach linbh den chéad An méid i leith gach linbh de bhreis ar
triúr leanbh thriúr

(1) (2)

£20.00 £23.00

”.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 1ú lá de Mheán
Fómhair, 1993.

(3) Leasaítear leis seo alt 225 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo
a leanas a chur in ionad fho-alt (3) (arna leasú le halt 17 d’Acht
1986):

“(3) Faoi réir an Achta seo, aon duine a bheidh cáilithe le
haghaidh sochair linbh, íocfar leis deontas de réir fho-alt (3A) i
leith beirt leanbh cháilithe nó níos mó i gcás gur chuid den
ilbhreith chéanna breith gach linbh acu.

(3A) Is é méid an deontais a bheidh iníoctha de réir fho-alt
(3) £200 más beirt líon na leanaí cáilithe, £300 i gcás gur triúr
an líon díobh atá ann agus £400 más mó ná triúr an líon díobh
atá ann.”.

(4) Beidh feidhm ag fo-alt (3) den alt seo i gcás aon ilbhreithe a
tharlóidh an 1ú lá d’Iúil, 1993, nó dá éis.

6.—(1) Leasaítear leis seo alt 73 den Phríomh-Acht trí “£80” a
chur in ionad “£78” (a cuireadh isteach le halt 9 d’Acht 1992).

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo i ndáil le haon tréimhse
bhearnaithe fostaíochta dar tosach an 6ú lá d’Aibreán, 1993, nó dá
éis.

7.—(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas
a chur in ionad alt 232B (a cuireadh isteach le halt 6 d’Acht 1992):

“Teideal chun
forlíonadh ar
ioncam
teaghlaigh.

232B.—Faoi réir an Achta seo, beidh liúntas (dá
ngairtear ‘forlíonadh ar ioncam teaghlaigh’ sa
Chuid seo) iníoctha as airgead a sholáthróidh an
tOireachtas i leith teaghlaigh más lú an t-ioncam
seachtainiúil teaghlaigh ná—

(a) i gcás teaghlaigh nach bhfuil ach aon
leanbh amháin ann, £175, nó

(b) i gcás teaghlaigh a bhfuil beirt leanbh
ann, £195, nó

(c) i gcás teaghlaigh a bhfuil triúr leanbh
ann, £215, nó
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Liúntas
máithreachais.
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é a fháil.
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(d) i gcás teaghlaigh a bhfuil ceathrar
leanbh ann, £235, nó

(e) i gcás teaghlaigh a bhfuil cúigear leanbh
ann, £260, nó

(f) i gcás teaghlaigh a bhfuil seisear leanbh
ann, £280, nó

(g) i gcás teaghlaigh a bhfuil seachtar
leanbh ann, £297, nó

(h) i gcás teaghlaigh a bhfuil ochtar leanbh
nó níos mó ann, £314.”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 29ú lá d’Iúil, 1993.

CUID III

Leasuithe ar Scéimeanna Láithreacha

8.—(1) Leasaítear leis seo alt 24 (a cuireadh isteach le halt 19
d’Acht 1992) den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Féadfar a fhoráil le rialacháin go mbeidh teideal chun
liúntais máithreachais, faoi réir cibé coinníollacha agus i cibé
imthosca a fhorordófar, ag cibé aicme nó aicmí ban a mbeadh
an teideal sin acu, mura mbeadh nach gcomhlíontar na
coinníollacha atá leagtha amach i bhfo-ailt (1) (b) agus (1) (c).”.

(2) Leasaítear leis seo alt 26 (a cuireadh isteach le halt 19 d’Acht
1992) den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad
fho-alt (3):

“(3) San alt seo, ciallaíonn ‘tuilleamh seachtainiúil ináirithe’
an meánmhéid, arna ríomh de réir rialachán, de thuilleamh
ináirithe agus cibé ioncam eile a bheidh forordaithe, a gheofar
in imeacht seachtaine gan dul thar cibé teorainn a bheidh
forordaithe.”.

(3) Tiocfaidh fo-alt (2) den alt seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh
an tAire le hordú.

9.—Leasaítear leis seo alt 89 (arna leasú le halt 9 d’Acht Uimh. 2
de 1987) den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad
fho-alt (2):

“(2) San alt seo, ciallaíonn ‘dáta iomchuí’—

(a) aon dáta i ndiaidh tréimhse iomlán bliana d’éagumas
leanúnach chun oibre, nó

(b) cibé tréimhse is giorra ná sin a a bheidh forordaithe,
faoi réir cibé coinníollacha agus i cibé imthosca a
bheidh forordaithe,

i gcás an duine árachaithe a bheith tar éis tosú ar thréimhse
leanúnach éagumais chun oibre agus go mbeifear tar éis a
chruthú ina dhiaidh sin é a bheith buan-éagumasach chun oibre.
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(2A) Beidh rialacháin chun críocha fho-alt (2) den alt seo
faoi réir cheadú an Aire Airgeadais.”.

10.—Leasaítear leis seo alt 125 (2) (arna leasú le halt 9 d’Acht
1991) den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (e):

“(f) faoi réir mhír (a), i gcás go mbeidh liúntas cúramóra
á fháil ag duine agus go bhfaighidh an pinsinéir
iomchuí, ar ina leith atá an cúramóir sin ag cur cúram
agus aire lánaimseartha ar fáil, bás agus gurb é an
cúramóir céile an phinsinéara sin, áireofar in aon
sochar is iníoctha faoi mhír (a) méadú i leith
cleithiúnaí aosaithe ar choinníoll go mbeadh an
duine a mbeidh an liúntas cúramóra á fháil aige
cáilithe thairis sin mar chleithiúnaí aosaithe murach
go raibh an liúntas sin á fháil aige.”.

11.—Leasaítear leis seo alt 2 (arna leasú le halt 15 d’Acht 1992)
den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) D’fhonn teideal duine chuig méadú i leith cleithiúnaí
aosaithe a chinneadh, déanfar tagairtí do chéile sa mhíniú ar
‘cleithiúnaí aosaithe’ atá i bhfo-alt (1) agus i rialacháin a
dhéanfar faoin bhfo-alt sin a fhorléiriú mar thagairtí a
chiallaíonn gach duine de lánúin phósta atá in aontíos, nó fear
agus bean nach bhfuil pósta le chéile ach atá ag maireachtáil i
bhfochair a chéile mar fhearchéile agus banchéile.”.

12.—(1) Leasaítear leis seo alt 22 (1) (a cuireadh isteach le halt
55 d’Acht 1991) den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur
in ionad mhír (b):

“(b) roimh an lá sin, go raibh teideal ag duine, i leith aon
tréimhse bearnaithe fostaíochta (cibé acu is cuid di
an lá sin nó nach ea) le linn na tréimhse dar tosach
an dáta is aon bhliain amháin díreach roimh an lá
sin, chun sochair míchumais in aghaidh 312 lá,”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le haon éileamh ar shochar
míchumais a dhéanfar an 5ú lá d’Aibreán, 1993, nó dá éis.

13.—(1) Leasaítear leis seo alt 146 (1) (a cuireadh isteach le halt
27 d’Acht 1992) den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii)
de mhír (b):

“(ii) aon airgead a gheofar mar shochar, mar
phinsean, mar chúnamh, mar liúntas nó
mar fhorlíonadh faoi Chuid II, III, IV nó
IVA,”,

(b) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fhomhír (xii):
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“(xiii) cibé méid a fhorordófar den airgead go léir
a thuillfidh sé i leith fostaíochta pearsanta
reatha faoi chonradh seirbhíse;”, agus

(c) trí mhír (f) a scriosadh.

(2) Beidh rialacháin chun críocha fho-alt (1) den alt seo faoi réir
cheadú an Aire Airgeadais.

14.—(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh alt 140 (a cuireadh isteach le halt 27
d’Acht 1992):

“Dícháiliú. 140A.—(1) Ní bheidh duine i dteideal cúnamh
dífhostaíochta a fháil le linn dó a bheith ag freastal
ar chúrsa staidéir, seachas i cibé imthosca agus faoi
réir cibé coinníollacha agus ar feadh cibé tréimhsí
a fhorordófar.

(2) San alt seo—

ciallaíonn ‘bliain acadúil’ tréimhse ina dtosóidh
cúrsa staidéir i mbliain amháin agus ina
gcríochnóidh sé sa chéad bhliain eile ina dhiaidh
sin agus folaíonn sé saoire téarma;

ciallaíonn ‘cúrsa staidéir’, faoi réir fho-alt (3),
cúrsa lae lánaimseartha staidéir, teagaisc nó
oiliúna i bhforas oideachais;

ciallaíonn ‘foras oideachais’—

(a) scoil,

(b) ollscoil,

(c) coláiste ollscoile,

(d) aon fhoras a bheidh ainmnithe ag an
Aire Oideachais i rialacháin arna
ndéanamh de bhun alt 1 d’Acht an
Údaráis um Ard-Oideachas, 1971, mar
fhoras ard-oideachais chun críocha an
Achta sin,

(e) aon fhoras lena mbaineann an tAcht um
Chomhairle Náisiúnta na gCáilíochtaí
Oideachais, 1979,

(f) aon fhoras arna bhunú faoi Acht na
gColáistí Teicniúla Réigiúnacha, 1992,

(g) aon fhoras arna chorprú faoin Acht um
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha
Cliath, 1992,

(h) aon fhoras nach foras chun críocha
mhíreanna (a) go (g) é agus lena
mbaineann na hAchtanna um Údaráis
Áitiúla (Deontais Ardoideachais),
1968 go 1992, nó

(i) cibé foras eile a fhorordófar.
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(3) Chun críocha an ailt seo, measfar, faoi réir
rialachán a dhéanfar faoi fho-alt (1), duine a
bheith ag freastal ar chúrsa staidéir—

(a) ar feadh na tréimhse trí mhí díreach tar
éis don duine sin oideachas dara
leibhéal a chríochnú nó a fhágáil nó
Scrúdú na hArdteistiméireachta de
chuid na Roinne Oideachais a
chríochnú, (cibé acu is déanaí),

(b) ar feadh ré bliana acadúla, nó

(c) ar feadh na tréimhse díreach tar éis
bliain acadúil amháin a bheith
críochnaithe, seachas an bhliain
dheireanach acadúil de chúrsa staidéir,
suas go dtí tosach na bliana acadúla
dár gcionn.”.

(2) Leasaítear leis seo alt 2 (1) (arna leasú le hailt 15 agus 27
d’Acht 1992) den Phríomh-Acht trí “nó atá 18 mbliana d’aois nó os
a chionn agus a mheastar a bheith ag freastal ar chúrsa staidéir de
réir bhrí alt 140A (3) (a),” a chur isteach i mír (a) den mhíniú ar
“leanbh cáilithe” tar éis “atá faoi bhun 18 mbliana d’aois”.

(3) Leasaítear leis seo alt 201 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt
seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Ní bheidh duine i dteideal liúntas leasa forlíontach a
fháil le linn dó a bheith ag freastal ar chúrsa staidéir de réir bhrí
alt 140A.”.

15.—(1) Leasaítear leis seo alt 138 (a cuireadh isteach le halt 27
d’Acht 1992) den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(7) Chun críocha an ailt seo, déanfar tagairt do ‘cúnamh
dífhostaíochta’ a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt do
liúntas réamhscoir.”.

(2) Leasaítear leis seo alt 156B (arna leasú le halt 40 d’Acht 1990)
den Phríomh-Acht trí “Faoi réir an ailt seo agus alt 138” a chur in
ionad “Faoi réir fho-alt (2)” i bhfo-alt (1).

CUID IV

Ranníocaí Árachais Shóisialaigh

16.—(1) Leasaítear leis seo alt 10 (1) den Phríomh-Acht—

(a) trí “£21,300” a chur in ionad “£20,300” i mír (c) (a
cuireadh isteach le halt 7 d’Acht 1992), agus

(b) trí “£20,000” a chur in ionad “£19,000” i mír (cc) (a
cuireadh isteach le halt 7 d’Acht 1992).

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 6ú lá d’Aibreán, 1993.
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17.—(1) Leasaítear leis seo alt 17C den Phríomh-Acht—

(a) trí “£250” a chur in ionad “£234” i míreanna (a), (c) agus
(i) (a cuireadh isteach le halt 13 d’Acht 1991),

(b) trí “£124” a chur in ionad “£116” i mír (b) (a cuireadh
isteach le halt 13 d’Acht 1991), agus

(c) trí “£20,000” a chur in ionad “£19,000” i mír (d) (a
cuireadh isteach le halt 8 d’Acht 1992).

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 6ú lá d’Aibreán, 1993.

18.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh alt 10 (arna leasú le halt 7 d’Acht 1992):

“10A.—Fostóir a d’fhostaigh, le linn na tréimhse dar tosach
an 19ú lá de Dheireadh Fómhair, 1992, agus dar críoch an 19ú
lá de Mheán Fómhair, 1993, fostaithe breise faoin scéim agus de
bhua na scéime arna riaradh ag an Roinn Leasa Shóisialaigh
agus ar a dtugtar an Scéim Díolúine Árachais Shóisialaigh Pá-
Choibhneasa d’Fhostóirí, ní dhlífidh sé, le linn na tréimhse dar
tosach an 6ú lá d’Aibreán, 1993, agus dar críoch an 5ú lá
d’Aibreán, 1995, gach ceann nó aon cheann díobh seo a leanas
a íoc i leith fostaithe breise ar glanmhéadú iad ar fhórsa saothair
an fhostóra faoin scéim de bhreis ar an bhfórsa saothair a bhí i
bhfeidhm an 9ú lá de Mheán Fómhair, 1992, eadhon—

(a) an ranníoc a shonraítear in alt 10 (1) (b) (ii) den
Acht seo;

(b) an ranníoc sláinte is iníoctha ag fostóir faoi alt 5 (1)
(b) den Acht um Ranníocaí Sláinte, 1979;

(c) an tobhach fostaíochta agus oiliúna is iníoctha ag
fostóir faoi alt 16 (c) den Acht um Ghníomhaireacht
Fostaíochta don Aos Óg, 1981 (arna leathnú le halt
25 den Acht um Áiseanna Saothair, 1987).”.

19.—Leasaítear leis seo alt 15 (2) den Phríomh-Acht tríd an mír
seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) aon fheidhm a bhaineann le haon ní dá dtagraítear
san fho-alt sin a shannadh don Ard-Bhailitheoir nó
do cibé duine eile a bheidh fostaithe faoi chonradh
ag an Aire, le toiliú an Aire Airgeadais, chun na
críche sin,”.

20.—(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—

(a) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 79 (arna
leasú le halt 10 d’Acht 1992):

“79A.—(1) Ní mheasfar na coinníollacha ranníoca atá
in alt 79 a bheith comhlíonta ag duine, a bhí ina ranníocóir
féinfhostaithe, mura mbeidh na ranníocaí féinfhostaíochta
go léir is iníoctha aige de réir alt 17C íoctha.

(2) D’ainneoin fho-alt (1), féadfaidh an tAire, más
deimhin leis gur chuí déanamh amhlaidh in imthosca uile



[1993.] [Uimh. 5.]An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1993.

an cháis, a ordú nach ndéanfar fo-alt (1) a chur chun
feidhme sa chás sin.”,

(b) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 93A (a
cuireadh isteach le halt 14 d’Acht 1988):

“93B.—(1) I gcás go mbeidh taifead árachais duine, a
bhí ina ranníocóir féinfhostaithe, á úsáid chun teideal chun
pinsin baintrí (ranníocach) a chruthú, ní mheasfar na
coinníollacha ranníoca atá in alt 93 a bheith comhlíonta
mura mbeidh na ranníocaí féinfhostaíochta go léir is
iníoctha aige de réir alt 17C íoctha.

(2) D’ainneoin fho-alt (1), féadfaidh an tAire, más
deimhin leis gur chuí déanamh amhlaidh in imthosca uile
an cháis, a ordú nach ndéanfar fo-alt (1) a chur chun
feidhme sa chás sin.”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le haon éileamh ar phinsean
faoi Chaibidil 7 nó faoi Chaibidil 11 de Chuid II den Phríomh-Acht
a dhéanfar an 6ú lá d’Aibreán, 1993, nó dá éis.

21.—Leasaítear leis seo Cuid IIA (arna leasú le halt 37 d’Acht
1990) den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an
mír seo a leanas a chur in ionad mhír 2:

“2. Ranníocóir féinfhostaithe—

(a) atá, de bhua fhorálacha Chaibidil 2 de Chuid III, ag
fáil cúnamh dífhostaíochta, nó

(b) atá, de bhua fhorálacha Chaibidil 2A de Chuid III, ag
fáil liúntas réamhscoir.”.

CUID V

Ilghnéitheach

22.—(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh alt 300B (a cuireadh isteach le halt 31
den Acht seo):

“300BB.—I gcás duine a ndéanfar a éileamh ar shochar, ar
chúnamh nó ar fhorlíonadh ar ioncam teaghlaigh a dhílamháil
nó a laghdú de réir alt 300B (a), féadfaidh oifigeach
breithiúnachta, ag féachaint d’imthosca an cháis, an duine sin a
dhícháiliú chun aon sochar, cúnamh nó forlíonadh ar ioncam
teaghlaigh, de réir mar a bheidh, a fháil ar feadh tréimhse 9
seachtain agus tosóidh an tréimhse dícháilíochta—

(a) i gcás go laghdófar amhlaidh aon sochar, cúnamh nó
forlíonadh ar ioncam teaghlaigh den sórt sin, an lá a
thabharfar an cinneadh athbhreithnithe, nó

(b) in aon chás eile, an lá a thiocfaidh an duine sin ina
dhiaidh sin chun bheith i dteideal aon sochair,
cúnaimh nó forlíonta ar ioncam teaghlaigh, de réir
mar a bheidh,
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agus déileálfar le haon tréimhse dícháilíochta den sórt sin amhail
is dá mba thréimhse í ar íocadh an sochar sin, an cúnamh sin nó
an forlíonadh sin ar ioncam teaghlaigh, de réir mar a bheidh,
ina leith.”.

(2) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh alt 203 (arna leasú le halt 13 d’Acht Uimh. 2
de 1987):

“203A.—In aon chás ina ndícháileofar duine chun aon sochar,
cúnamh nó forlíonadh ar ioncam teaghlaigh a fháil de réir alt
300BB nó alt 294H (3), déanfar neamhshuim dá riachtanais féin
don tréimhse dícháilíochta lena theideal chun liúntais leasa
fhorlíontaigh a fhionnadh ach amháin a mhéid gur de na
riachtanais sin an riachtanas soláthar a dhéanamh dá
chleithiúnaithe aosaithe nó dá leanaí cleithiúnacha.”.

(3) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire
le hordú.

23.—(1) Féadfaidh an tAire uimhir phearsanta seirbhísí
sóisialacha a leithroinnt agus a eisiúint chuig duine ar cibé modh is
cuí leis an Aire.

(2) Ceanglófar ar éilitheoir nó ar thairbhí faoi na hAchtanna
Leasa Shóisialaigh cibé faisnéis, de réir mar a fhorordófar, a
thabhairt d’oifigeach don Aire, ar faisnéis í is gá chun go ndéanfar
uimhir phearsanta seirbhísí sóisialacha a leithroinnt agus a eisiúint
faoi fho-alt (1).

(3) Chun críocha na nAchtanna Leasa Shóisialaigh, lena n-áirítear
éileamh a dhéanamh ar shochar mar a mhínítear in alt 294A (a
chuirtear isteach le halt 27 den Acht seo) nó aon sochar den sórt sin
a íoc, déanfaidh duine a uimhir phearsanta seirbhísí sóisialacha agus
uimhir phearsanta seirbhísí sóisialacha a chéile, más ann, agus uimhir
phearsanta seirbhísí sóisialacha aon linbh chleithiúnaigh a thabhairt
d’oifigeach don Aire.

(4) San alt seo, déanfar tagairt do “uimhir phearsanta seirbhísí
sóisialacha” a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt d’uimhir ar
a dtugtar uimhir ioncaim agus árachais shóisialaigh.

24.—Leasaítear leis seo mír (4) (arna leasú le halt 56 d’Acht 1991)
de Riail 1 den Tríú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht trí
“glanluach airgid cibé sochar nach in airgead de réir mar a
fhorordófar agus cibé ioncaim a gheobhaidh leanbh cáilithe nó leanaí
cáilithe de réir mar a fhorordófar” a chur in ionad “glanluach airgid
aon tuilleamh nach in airgead as luain phearsanta agus lena n-áirítear
freisin cibé sochair eile nach in airgead agus cibé ioncam arna fháil
ag leanbh cáilithe nó ag leanaí cáilithe de réir mar a fhorordófar”.

25.—(1) Leasaítear leis seo alt 29 (4) (a) (a cuireadh isteach le
halt 28 d’Acht 1989) den Phríomh-Acht tríd an bhfomhír seo a leanas
a chur in ionad fhomhír (iii):

“(iii) go bhfuil fostaíocht oiriúnach á lorg dáiríre aige,
ach nach bhfuil sé in ann í a fháil, ag féachaint
dá aois, dá neart coirp, dá oideachas, dá
ghnáthshlí bheatha, dá áit chónaithe agus
d’imthosca a theaghlaigh,”.
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(2) Leasaítear leis seo alt 136 (1) (a cuireadh isteach le halt 27
d’Acht 1992) den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur in
ionad mhír (f):

“(f) go bhfuil fostaíocht oiriúnach á lorg dáiríre aige, ach
nach bhfuil sé in ann í a fháil, ag féachaint dá aois,
dá neart coirp, dá oideachas, dá ghnáthshlí bheatha,
dá áit chónaithe agus d’imthosca a theaghlaigh,
agus”.

26.—(1) Leasaítear leis seo alt 38 (arna leasú le halt 29 d’Acht
1988) den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad
fho-alt (11):

“(11) Le linn do dhuine atá dífhostaithe a bheith ag freastal
ar cibé cúrsa a fhorordóidh agus a sholáthróidh cibé duine a
bheidh forordaithe, measfar, chun críocha na Coda seo, é a
bheith i bhfostaíocht inárachaithe (díobhálacha ceirde) agus é a
bheith fostaithe ag an duine a bhfuil an cúrsa á sholáthar aige.”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire
le hordú.

CUID VI

Leasuithe roimh Chomhdhlúthú chun Forálacha Éagsúla den
Chód Leasa Shóisialaigh a Ailíniú agus a Chomhdhlúthú

27.—Leasaítear, leis seo, an Príomh-Acht tríd an gCuid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh alt 294 (arna leasú le halt 21 d’Acht
1988):

“CUID VIIA

RIARACHÁN

Réamhráiteach

Mínithe. 294A.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn ‘sochar’—

(a) aon sochar a thuairiscítear in alt 17,

(b) aon chúnamh a thuairiscítear in alt 134
(1),

(c) sochar linbh,

(d) forlíonadh ar ioncam teaghlaigh.

CAIBIDIL I

Éilimh agus Íocaíochtaí

Éilimh. 294B.—(1) Is coinníoll a ghabhfaidh le ceart
aon duine chun aon sochair go ndéanfaidh sé
éileamh ar an sochar sa tslí fhorordaithe.
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(2) Féadfar a fhoráil le rialacháin go
ndícháileofar duine chun aon sochar a fháil má
mhainníonn sé a éileamh ar an sochar sin a
dhéanamh laistigh den am forordaithe, ach féadfar
a fhoráil le haon rialacháin den sórt sin go
bhfadófar, faoi réir cibé coinníollacha a
fhorordófar, an t-am ar laistigh de a fhéadfar an
t-éileamh a dhéanamh.

(3) Féadfar a fhoráil le rialacháin go lamhálfar
éileamh ar shochar go sealadach roimh an dáta a
thiocfaidh an t-éilitheoir iarbhír chun bheith i
dteideal an tsochair sin, ar cibé modh agus faoi
réir cibé coinníollacha a fhorordófar.

(4) Chun críocha an Achta seo, measfar, maidir
le haon éileamh nó fógra a dhéanfar nó a chuirfear
leis an bpost nó ar aon mhodh eile, gur ar an dáta
a gheobhaidh oifigeach don Aire é a rinneadh nó
a tugadh an t-éileamh nó an fógra sin.

Íocaíochtaí. 294C.—(1) Féadfar foráil a dhéanamh le
rialacháin maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) an t-am agus an modh chun sochar a íoc,

(b) an fhaisnéis agus an fhianaise a bheidh
le tabhairt ag éilitheoir nó ag tairbhí
le linn iarratas a dhéanamh go n-íocfar
sochar, agus

(c) i gcomhairle leis an bPost, sochair
shonraithe a íoc tríd an bPost.

(2) Féadfar, le rialacháin a dhéanfar faoin alt
seo maidir leis an am chun sochar a íoc, foráil a
dhéanamh—

(a) d’ainneoin aon ní atá san Acht seo—

(i) i gcás sochar sonraithe (seachas
sochar linbh), maidir le coigeartú
a dhéanamh ar thosú agus ar
chríochnú an tsochair sin, nó
maidir le hathruithe ar ráta an
tsochair sin, ionas nach ndéanfar
íocaíochtaí i leith tréimhsí is giorra
ná seachtain ná de réir rátaí
éagsúla in aghaidh codanna
éagsúla de sheachtain,

(ii) i gcás sochair linbh, maidir le
coigeartú a dhéanamh ar thosú
agus ar chríochnú an tsochair sin,
nó maidir le hathruithe ar ráta an
tsochair sin, ionas nach ndéanfar
íocaíochtaí de réir rátaí éagsúla le
haghaidh codanna éagsúla de mhí,

(b) maidir leis an gceart chun aon suim is
iníoctha mar shochar a mhúchadh i
gcás nach bhfaightear íocaíocht uirthi
laistigh de 6 mhí nó cibé tréimhse is
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giorra ná sin a fhorordófar ón am atá
an tsuim sin infhaighte de réir
rialachán.

Íocaíocht le
daoine seachas
an t-éilitheoir
nó an tairbhí.

294D.—(1) Féadfar a fhoráil le rialacháin—

(a) go bhféadfaidh duine a bhfuil sochar
iníoctha leis duine eile a ainmniú chun
an sochar sin a fháil thar a cheann,

(b) go bhféadfar duine a cheapadh chun go
bhfeidhmeoidh sé, thar ceann
éilitheora nó tairbhí atá faoi bhun 16
bliana d’aois nó atá nó a d’fhéadfadh
teacht chun bheith éagumasach de
thuras na huaire ar ghníomhú, aon
cheart nó cumhacht a bhfuil teideal ag
an éilitheoir nó ag an tairbhí é nó í a
fheidhmiú faoin Acht seo, agus go
n-údarófar do dhuine a cheapfar
amhlaidh aon suim is iníoctha mar
shochar a ghlacadh, agus déileáil léi,
thar ceann an éilitheora nó an tairbhí,

(c) go bhféadfar, i gcás gur dóigh leis an
Aire gur cóir déanamh amhlaidh sna
himthosca, duine a cheapadh le go
ndéanfaidh sé thar ceann éilitheora
nó tairbhí—

(i) maidir le sochar míchumais, sochar
dífhostaíochta, sochar díobhála,
pinsean seanaoise (ranníocach),
pinsean scoir, pinsean easláine,
cúnamh dífhostaíochta, liúntas
réamhscoir, pinsean seanaoise nó
pinsean dall, cibé cion den sochar,
den phinsean, den chúnamh nó
den liúntas a mheasfaidh an tAire
a bheith réasúnach sna himthosca
a ghlacadh agus déileáil leis:

Ar choinníoll nach mó in aon chás
an méid a ndéileálfar leis ar an tslí
seo ná an méid iomlán is iníoctha
lúide an méid is iníoctha de bhua
alt 21 (1), 32 (1), 44 (1), 81 (1), 86
(1), 91 (1), 137 (1) (b) (i), 156B
(1) (a) nó 162 (1) (d), de réir mar
is iomchuí,

(ii) maidir le pinsean baintrí
(ranníocach) nó sochar banchéile
thréigthe, cibé cion den phinsean
nó den sochar is iníoctha de bhua
alt 95 (1) nó 103 (1), de réir mar
is cuí, nó maidir le liúntas
tuismitheora aonair, cibé cion den
liúntas is iníoctha i leith linbh
cháilithe de bhua alt 198C(1), a
ghlacadh agus déileáil leis,
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(iii) maidir le pinsean míthreorach,
sochar linbh nó forlíonadh ar
ioncam teaghlaigh, cibé cion den
phinsean, den sochar nó den
fhorlíonadh a mheasfaidh an tAire
a bheith réasúnach sna himthosca,
a ghlacadh agus déileáil leis,

(d) i dtaca le bás aon duine, go bhféadfar
éileamh ar shochar a dhéanamh nó a
chur ar aghaidh ina ainm, faoi réir cibé
coinníollacha a fhorordófar.

(2) Féadfar freisin a fhoráil le rialacháin go
bhféadfar probháid nó cruthúnas eile ar theideal
ionadaí phearsanta aon duine éagtha a ligean thar
ceal i gcás íocaíocht aon suime i leith sochair, agus
go bhféadfar, in aon chás den sórt sin, an tsuim a
íoc leis na daoine nó a dháileadh ar na daoine a
dhealraíonn, amhail mar a fhoráiltear leis na
rialacháin, a bheith i dteideal an tsuim sin nó aon
chuid di a fháil, mar dhaoine a bhfuil teideal
tairbhiúil acu chuici faoi aon ionstraim thiomnach
nó mar neasghaolta, nó mar chreidiúnaithe an
duine éagtha, nó í a íoc le haon duine nó daoine
áirithe nó a dháileadh ar aon daoine áirithe
d’eisiamh na coda eile.

Dearbhuithe
reachtúla.

294E.—Féadfar, le rialacháin lena bhforordófar
foirm iarratais chun aon chríche, a cheangal go
ndéanfar na ráitis go léir, nó aon cheann díobh, a
dhéanfaidh an t-éilitheoir san fhoirm sin a fhíorú
le dearbhú reachtúil agus go bhféadfaidh oifigeach
breithiúnachta nó aon oifigeach eile don Aire nó
cibé duine eile a bheidh údaraithe ag an Aire
chuige sin an dearbhú reachtúil sin a thógáil agus
a ghlacadh.

Cigirí leasa
shóisialaigh.

294F.—(1) Féadfaidh an tAire cibé daoine agus
cibé líon daoine dá chuid oifigeach is cuí leis a
cheapadh chun bheith ina gcigirí leasa shóisialaigh
chun críocha cibé forálacha de Chodanna II, III,
IV, IVA, X agus den Chuid seo a chinnfidh sé i
gcás na gceapachán sin.

(2) Déanfaidh gach cigire leasa shóisialaigh
imscrúdú, agus tabharfaidh sé tuarascáil don Aire,
i dtaobh aon éilimh ar shochar nó i leith sochair,
agus i dtaobh aon cheiste a eascróidh maidir leis
an sochar sin nó i ndáil leis an sochar sin a
tharchuirfidh an tAire chuige, agus féadfaidh sé,
chun críche an imscrúdaithe agus na tuarascála sin,
a cheangal—

(a) ar éilitheoir nó ar thairbhí,

(b) ar chéile an éilitheora nó an tairbhí nó
ar aon fhostóir de chuid an éilitheora
nó an tairbhí,

(c) i gcás sochair linbh, ar aon duine ar
faoina chúram atá leanbh a mbeidh an
t-éileamh déanta ina leith,
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(d) ar dhuine atá faoi dhliteanas ranníoc a
dhéanamh faoi alt 316 (1) nó ar aon
fhostóir de chuid aon duine den sórt
sin, agus

(e) ar ionadaí pearsanta duine a raibh, aon
tráth, aon sochar á fháil aige,

cibé faisnéis a thabhairt dó agus cibé
doiciméid a thabhairt ar aird dó,
laistigh de cibé tréimhse a fhorordófar,
a theastóidh uaidh le réasún.

(3) Beidh cumhacht ag cigire leasa shóisialaigh,
chun críocha Chodanna II, III, IV, IVA, X agus
na Coda seo, gach ní nó aon ní de na nithe seo a
leanas a dhéanamh—

(a) dul isteach, gan fógra roimh ré, gach
tráth réasúnach, in aon áitreabh nó áit
a fhéadfar a iniúchadh faoin alt seo,

(b) cibé scrúdú agus fiosrú a dhéanamh is
gá chun a fháil amach an ndéantar nó
an ndearnadh forálacha Chuid II, III,
IV, IVA, X nó na Coda seo a
chomhlíonadh in aon áitreabh nó áit
den sórt sin,

(c) scrúdú a dhéanamh, ina aonar nó i
láthair aon duine eile, de réir mar is cuí
leis, i ndáil le haon nithe a dteastóidh,
le réasún, faisnéis uaidh ina dtaobh
chun críocha Chodanna II, III, IV,
IVA, X nó na Coda seo, ar gach duine
a gheobhaidh sé in aon áitreabh nó áit
den sórt sin, nó a mbeidh cúis
réasúnach aige chun a chreidiúint go
bhfuil nó go raibh sé ina dhuine
árachaithe, agus a cheangal go
scrúdófar amhlaidh gach duine den
sórt sin agus go síneoidh gach duine
den sórt sin dearbhú ar fhírinne na
nithe a scrúdófar é amhlaidh ina
dtaobh, agus

(d) cibé cumhachtaí eile a fheidhmiú is gá
chun Codanna II, III, IV, IVA, X agus
an Chuid seo a chur in éifeacht.

(4) Déanfaidh áititheoir aon áitribh nó áite a
fhéadfar a iniúchadh faoin alt seo, agus aon duine
eile a bhfuil nó a raibh—

(a) aon duine ar fostú aige i bhfostaíocht
inárachaithe nó i bhfostaíocht
inárachaithe (díobhálacha ceirde), nó

(b) aon éilitheoir nó tairbhí ar fostú aige,

agus seirbhísigh agus gníomhairí aon áititheora nó
duine eile den sórt sin, agus aon duine árachaithe,
aon éilitheoir nó tairbhí nó aon duine a bhfuil
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sochar den sórt sin á éileamh ina leith, an fhaisnéis
sin go léir a thabhairt do chigire leasa shóisialaigh
agus na cláir, na cártaí, na leatháin phá, na taifid
phá agus na doiciméid eile sin go léir a thabhairt
ar aird lena n-iniúchadh a theastóidh le réasún ón
gcigire leasa shóisialaigh chun a fháil amach an
bhfuil nó an raibh ranníocaí iníoctha, nó ar íocadh
ranníocaí go cuí, i leith aon duine, nó an bhfuil nó
an raibh sochar iníoctha le haon duine nó ina leith.

(5) Aon duine a shealbhaíonn deimhniú
údarúcháin faoi alt 17 (arna leasú le halt 28 den
Acht Airgeadais, 1992) den Acht Airgeadais, 1970,
déanfaidh sé, ar chigire leasa shóisialaigh á
iarraidh sin, an deimhniú sin a thabhairt don
chigire lena iniúchadh aige.

(6) Más rud é, maidir le haon duine—

(a) go moilleoidh nó go mbacfaidh sé cigire
leasa shóisialaigh go toiliúil le linn dó
aon dualgas nó cumhacht faoin alt seo
a fheidhmiú, nó

(b) go ndiúltóidh nó go bhfailleoidh sé aon
cheist a fhreagairt nó aon fhaisnéis a
thabhairt nó aon doiciméad a thabhairt
ar aird nuair a cheanglófar air
déanamh amhlaidh faoin alt seo, nó

(c) go ndéanfaidh sé aon duine a cheilt nó
a chosc nó go bhféachfaidh sé le haon
duine a cheilt nó a chosc ó láithriú os
comhair cigire leasa shóisialaigh nó
aon duine eile a cheapfar faoin alt seo,
nó óna scrúdú aige,

beidh sé ciontach i gcion.

(7) D’ainneoin na bhforálacha roimhe seo den
alt seo, ní cheanglófar ar dhuine faoin alt seo aon
fhianaise a thabhairt nó aon cheist a fhreagairt a
d’ionchoireodh é féin.

(8) Tabharfar deimhniú a cheaptha do gach
cigire leasa shóisialaigh, agus ar dhul isteach in
aon áitreabh nó in aon áit chun críocha Chodanna
II, III, IV, IVA, X agus na Coda seo, déanfaidh
sé, má iarrtar amhlaidh air, an deimhniú sin a
thabhairt ar aird.

(9) Is iad na háitribh nó na háiteanna a
fhéadfar a iniúchadh faoin alt seo aon áitribh nó
áiteanna a bhfuil forais réasúnacha ag cigire leasa
shóisialaigh chun a chreidiúint—

(a) go bhfuil, nó go raibh, daoine ar fostú
iontu, nó

(b) go bhfuil, nó go raibh, daoine
féinfhostaithe iontu,
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agus aon áitreabh nó áit a bhfuil forais
réasúnacha ag cigire leasa shóisialaigh
chun a chreidiúint go gcoimeádtar aon
doiciméid a bhaineann le daoine i
bhfostaíocht nó le daoine
féinfhostaithe ann.

(10) I gcás aon áitreabh nó áit a bheith le
hiniúchadh ag cigire nó oifigeach a bheidh ceaptha
nó ar fostú ag Aire eile den Rialtas, nó a bheidh
faoi urláimh Aire eile den Rialtas, féadfaidh an
tAire socruithe a dhéanamh leis an Aire eile sin
chun aon cheann de chumhachtaí nó de dhualgais
cigire leasa shóisialaigh a cheapfar faoin alt seo
a dhílsiú don chigire nó don oifigeach a bheidh
fostaithe ag an Aire eile sin agus, i gcás go
ndéanfar socrú den sórt sin, beidh ag an gcigire
nó ag an oifigeach sin cumhachtaí uile cigire leasa
shóisialaigh a cheapfar faoin alt seo chun críocha
an iniúchta.

(11) I gcás go gceanglófar ar dhuine le fo-alt
(4) taifid a thabhairt ar aird a theastóidh de bhun
rialachán a dhéanfar faoi alt 15 (5), déanfaidh sé,
ar chigire leasa shóisialaigh á iarraidh sin, na taifid
sin a thabhairt ar aird ag a sheoladh cláraithe nó
ag a phríomh-áit ghnó.

(12) Aon duine a mhainneoidh déanamh de
réir iarrata taifid a thabhairt ar aird faoi fho-alt
(11) laistigh de 21 lá tar éis an iarraidh sin a
eisiúint i scríbhinn arna cur leis an bpost cláraithe
chuige ag a sheoladh cláraithe nó ag a phríomh-áit
ghnó, beidh sé ciontach i gcion.

(13) Aon taifid i dtaobh daoine atá ar fostú
agus a bhfuil sé d’oibleagáid ar fhostóir iad a
choimeád faoi rialacháin a dhéanfar faoi alt 15 (5)
agus a thabharfar ar aird do chigire leasa
shóisialaigh, is fianaise prima facie iad go raibh na
daoine sin ar fostú ag an bhfostóir sin agus ar
thuilleamh na ndaoine sin agus ar na tréimhsí a
raibh na daoine sin fostaithe aige.

Fostóirí do
choimeád
cóipeanna de
ráitis arna n-
eisiúint faoin
Acht um
Fhógra Íosta
agus Téarmaí
Fostaíochta,
1973.

294G.—I gcás go n-eiseoidh fostóir ráiteas chuig
fostaí ina mbeidh na sonraí a shonraítear in alt 9
den Acht um Fhógra Íosta agus Téarmaí
Fostaíochta, 1973, coinneoidh sé cóip den ráiteas
sin ar feadh tréimhse dhá bhliain ón dáta a eisíodh
an ráiteas sin agus tabharfaidh sé an chóip sin do
chigire leasa shóisialaigh, ar í a éileamh, lena
hiniúchadh faoi alt 294F.

Ráitis
bhréagacha
agus cionta,
lena n-áirítear
cionta a
bhaineann le
comhlachtaí
corpraithe.

294H.—(1) Más rud é—

(a) chun íocaíocht aon sochair a fháil, nó
teideal chuige a shuíomh, dó féin nó
d’aon duine eile, nó

(b) chun íocaíocht aon sochair a fháil, nó
teideal chuige a shuíomh, dó féin nó
d’aon duine eile, ar mó é ná an sochar
a raibh teideal aige chuige, nó
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(c) chun aon aisíoc faoin Acht seo, aige féin
nó ag aon duine eile, a sheachaint,

nó chun aon chríche eile a bhaineann leis an Acht
seo, go ndéanfaidh aon duine—

(i) aon ráiteas nó aon uiríoll a thabhairt go
feasach (cibé acu i scríbhinn nó ó
bhéal) ar ráiteas nó uiríoll é atá, go
feadh a eolais, bréagach nó
míthreorach in aon phonc ábhartha, nó
aon fhíoras ábhartha a cheilt go
feasach, nó

(ii) aon doiciméad nó faisnéis is eol dó a
bheith bréagach i bponc ábhartha a
thabhairt ar aird nó a thabhairt nó a
chur faoi deara nó a cheadú go feasach
é nó í a thabhairt ar aird nó a
thabhairt,

beidh sé ciontach i gcion.

(2) Aon fhostóir nó aon seirbhíseach nó
gníomhaire d’fhostóir a chabhróidh nó a neartóidh
le fostaí i bhfostaíocht an fhostóra sin nó a
chomhairleoidh dó nó a thabharfaidh air aon
chion faoi fho-alt (1) a dhéanamh, beidh sé
ciontach i gcion.

(3) I gcás duine a chiontófar i gcion faoin alt
seo, déanfar an tréimhse dícháilíochta a chuirfear
chun feidhme de réir fhorálacha alt 300BB a fhadú
go 3 mhí agus forléireofar forálacha an ailt sin agus
beidh éifeacht leo dá réir sin.

(4) Aon duine a chiontófar i gcion faoin alt seo
i ndáil le sochar linbh, beidh sé dícháilithe chun
sochar linbh a fháil ar feadh na tréimhse 3 mhí
díreach tar éis dáta an chiontaithe.

(5) I gcás go gciontófar duine i gcion faoi fho-
alt (1) nó (2) agus, de bharr an chiona sin, go
bhfuair fostaí dá chuid aon sochar (seachas sochar
linbh) nach raibh sé i dteideal a fháil, dlífidh an
duine sin suim a íoc leis an Aire ar é á éileamh
nach mó ná méid an tsochair sin a íocadh leis an
bhfostaí sin de bharr an chiona a dúradh fad a bhí
sé ar fostú aige agus féadfaidh an tAire an tsuim
sin, mura mbeidh sí aisíoctha amhlaidh, a ghnóthú
mar fhiach faoi reacht in aon chúirt dlínse inniúla.

(6) D’ainneoin fhorálacha fho-alt (5) nó aon
fhorálacha eile den Acht seo faoina bhféadfar
méideanna sochair (seachas sochar linbh) a
ghnóthú, ní bheidh an méid a ghnóthóidh an tAire
in aon chás níos mó ná méid an tsochair a fuair an
fostaí agus nach raibh sé i dteideal a fháil.

(7) Féadfar, le rialacháin faoin Acht seo, foráil
a dhéanamh maidir le cionta arb éard iad sáruithe
ar na rialacháin sin nó mainneachtainí na
rialacháin sin a chomhlíonadh agus, i gcás go
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ndéanfar foráil maidir leis na cionta sin, aon duine
a bheidh ciontach in aon chion den sórt sin,
dlífear, ar é a chiontú go hachomair, na pionóis dá
bhforáiltear le halt 294L (1) (a) a chur air.

(8) Más rud é go ndéanfaidh comhlacht
corpraithe cion faoin Acht seo agus, i gcás ciona
faoi fho-alt (1), más rud é go ndéanfaidh fostaí nó
oifigeach de chuid an chomhlachta chorpraithe an
cion, agus go gcruthófar go ndearnadh amhlaidh é
le toiliú, le cúlcheadú nó le ceadú, nó gurb
inchurtha é i leith aon fhaillí thoiliúil ar thaobh,
aon duine is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó
oifigeach eile de chuid an chomhlachta
chorpraithe, nó duine a d’airbheartaigh a bheith
ag gníomhú in aon cháil den sórt sin, beidh an
duine sin, chomh maith leis an gcomhlacht
corpraithe, ciontach i gcion agus dlífear imeachtaí
a thionscnamh ina choinne agus é a phionósú
amhail is dá mbeadh sé ciontach sa chion
céadluaite.

(9) Is cosaint mhaith ar ionchúiseamh mar
gheall ar chion faoi fho-alt (8) do dhuine a
shuíomh go ndearnadh an cion i ngan fhios dó
agus go ndearna sé gach dícheall ba chóir dó a
dhéanamh chun an cion a chosc, ag féachaint dá
phost mar stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó
oifigeach eile agus do na himthosca go léir.

(10) Aon toghairm nó doiciméad eile is gá,
chun críche imeachtaí faoin Acht seo, a sheirbheáil
ar chomhlacht corpraithe, féadfar an céanna a
sheirbheáil—

(a) trína fhágáil in oifig chláraithe an
chomhlachta chorpraithe nó trína chur
leis an bpost go dtí an oifig sin,

(b) trína fhágáil in aon áit sa Stát ina
seolann an comhlacht corpraithe gnó
nó trína chur leis an bpost go dtí an áit
sin, nó

(c) trína chur leis an bpost chuig aon duine
is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó
oifigeach eile de chuid an chomhlachta
chorpraithe nó a airbheartaíonn a
bheith ag gníomhú in aon cháil den
sórt sin san áit a gcónaíonn an duine
sin.

Cionta i ndáil
le ranníocaí
fostaíochta.

294I.—(1) Más rud é, maidir le fostóir—

(a) go mainneoidh sé aon ranníoc
fostaíochta a íoc ag am forordaithe nó
laistigh d’am forordaithe a dhlífidh sé
faoi Chuid II a íoc,

(b) go n-asbhainfidh sé iomlán aon ranníoca
fostóra, nó aon chuid d’aon ranníoc
fostóra, i leith duine as luach saothair
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an duine sin, nó go bhféachfaidh sé
lena asbhaint nó lena hasbhaint, nó

(c) go ndéanfaidh sé asbhaint as luach
saothair duine i leith aon ranníoca
fostaíochta a dhlífidh an fostóir faoi
Chuid II a íoc agus go mainneoidh sé
an ranníoc fostaíochta a ndearnadh an
asbhaint ina leith a íoc ag am
forordaithe nó laistigh d’am
forordaithe,

beidh an fostóir ciontach i gcion.

(2) Aon fhostóir nó aon seirbhíseach nó
gníomhaire a bheidh ag gníomhú thar ceann an
fhostóra sin, a dhéanfaidh, chun a dhliteanas i leith
ranníocaí fostaíochta a dhlífidh sé a íoc faoi Chuid
II agus nach mbeidh íoctha aige a sheachaint nó
méid an chéanna a laghdú—

(a) aon ráiteas nó uiríoll a thabhairt (cibé
acu i scríbhinn nó ó bhéal) ar ráiteas
nó uiríoll é atá, go feadh a eolais,
bréagach nó míthreorach in aon phonc
ábhartha, nó aon fhíoras ábhartha a
cheilt go feasach, nó

(b) aon doiciméad nó faisnéis is eol dó a
bheith bréagach i bponc ábhartha a
thabhairt ar aird nó a thabhairt nó a
chur faoi deara nó a cheadú go feasach
é nó í a thabhairt ar aird nó a
thabhairt,

beidh sé ciontach i gcion.

(3) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin
alt seo dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, na pionóis
dá bhforáiltear in alt 294L (1) (a) a
chur air,

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó
ná £10,000 nó cibé méid atá
comhionann le dhá oiread an mhéid a
bheidh neamhíoctha nó asbhainte
amhlaidh, cibé acu is mó, nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná 3 bliana, nó iad araon, a chur air.

(4) (a) I gcás fostóir a bheith ciontaithe faoin
alt seo sa chion arb éard é
mainneachtain aon ranníocaí
fostaíochta a íoc a dhlífidh sé faoi
Chuid II a íoc, dlífidh sé suim a íoc leis
an gCiste Árachais Shóisialaigh ar
cóimhéid leis an méid a mhainnigh sé
a íoc agus, ar an gciontú sin, má
rinneadh fógra i dtaobh é a bheith
beartaithe déanamh amhlaidh a
sheirbheáil leis an toghairm nó leis an
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mbarántas, féadfar fianaise a thabhairt
gur mhainnigh an fostóir ranníocaí
fostaíochta eile a íoc i leith an duine
chéanna i rith na dtrí bliana roimh an
dáta a seirbheáladh an fógra amhlaidh,
agus ar an mainneachtain sin a bheith
cruthaithe féadfaidh an chúirt a ordú
don fhostóir suim a íoc leis an gCiste
Árachais Shóisialaigh ar cóimhéid le
hiomlán na ranníocaí fostaíochta go
léir a mbeidh cruthaithe ina leith
amhlaidh gur mhainnigh sé iad a íoc,
agus áireofar ar cheart an fhostóra
achomharc a dhéanamh in aghaidh an
chiontaithe faoin alt ceart achomharc a
dhéanamh in aghaidh ordú den sórt
sin.

(b) Aon suim a íocfaidh fostóir faoin bhfo-
alt seo, déileálfar léi mar íocaíocht do
shásamh na ranníocaí fostaíochta
neamhíoctha, agus ní fhéadfaidh an
fostóir cuid an duine árachaithe de na
ranníocaí fostaíochta sin a ghnóthú ón
duine árachaithe.

(5) Ní dhéanfar aon ní san alt seo ná i
rialacháin faoin alt seo a fhorléiriú mar ní a
choisceann ar an Aire aon suimeanna atá dlite don
Chiste Árachais Shóisialaigh a ghnóthú trí
imeachtaí sibhialta.

Faisnéis a
bheidh le
tabhairt ag
fostóirí.

294J.—(1) Déanfaidh fostóir, maidir le haon
duine atá nó a bhí ar fostú aige cibé sonraí, lena
n-áirítear sonraí i dtaobh tréimhsí fostaíochta, a
thabhairt don Aire i scríbhinn a theastóidh ón
Aire chun go bhféadfar éileamh ar aon sochar ag
an duine sin nó ina leith a chinneadh nó a
athbhreithniú.

(2) Féadfar le rialacháin na sonraí a
thabharfaidh fostóir faoi fho-alt (1) a shonrú agus
an modh ar a dtabharfar na sonraí sin a fhorordú.

(3) Aon duine a mhainneoidh fo-alt (1) nó
rialacháin a dhéanfar faoi fho-alt (2) a
chomhlíonadh, beidh sé ciontach i gcion.

Feidhm an
Probation of
Offenders Act,
1907.

294K.—Más rud é—

(a) (i) go gcúiseofar fostóir ranníocóra
fhostaithe i gcion i ndáil le híoc
ranníocaí fostaíochta i leith an
ranníocóra sin, nó

(ii) go gcúiseofar duine faoin Acht seo
i gcion i ndáil le haon sochar a
fháil, agus

(b) go mbeartóidh an chúirt ordú a
dhéanamh faoi alt 1 (1) den Probation
of Offenders Act, 1907,
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ní dhéanfaidh an chúirt an t-ordú sin go dtí gur
deimhin léi go bhfuil na riaráistí go léir i leith na
ranníocaí sin íoctha ag an bhfostóir sin nó aon
mhéideanna a dhlífear a aisíoc i leith an tsochair
sin aisíoctha.”.

28.—(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh alt 294K (a chuirtear isteach le halt
27 den Acht seo):

“Pionóis. 294L.—(1) Ach amháin mar a bhforáiltear a
mhalairt, aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin
Acht seo, dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná £1,000 nó príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó
iad araon, a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó
ná £10,000 nó príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 3 bliana, nó iad
araon, a chur air.

(2) I gcás go leanfaidh duine, tar éis é a chiontú
i gcion faoin Acht seo, den fhoráil lena mbaineann
a shárú, beidh sé ciontach i gcion ar gach lá a
leanfar den sárú agus, maidir le gach cion den sórt
sin, dlífear, ar é a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná £200 a chur air nó, ar é a chiontú ar
díotáil, fíneáil nach mó ná £2,000 a chur air.”.

(2) Leasaítear leis seo alt 15 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt
seo a leanas a chur in ionad fho-alt (8) (a cuireadh isteach le halt 6
d’Acht Uimh. 2 de 1987):

“(8) Aon duine a mhainneoidh fo-alt (7) a chomhlíonadh,
beidh sé ciontach i gcion.”.

(3) Leasaítear leis seo alt 15A (a cuireadh isteach le halt 2 d’Acht
Uimh. 2 de 1987) den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a
chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Aon duine a mhainneoidh an t-alt seo, nó rialacháin a
dhéanfar faoi, a chomhlíonadh, beidh sé ciontach i gcion.”.

(4) Leasaítear leis seo alt 291 den Phríomh-Acht trí “faoin alt
seo” a scriosadh.

(5) Leasaítear leis seo alt 293 den Phríomh-Acht trí “ciontach i
gcion” a chur in ionad “ciontach i gcion faoin alt seo” i bhfo-alt (2).

(6) Aisghairtear leis seo alt 294 (arna leasú le halt 21 d’Acht 1988)
den Phríomh-Acht.

29.—Leasaítear leis seo alt 296 (2) (arna leasú le halt 17 d’Acht
1986) den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur in ionad
mhír (d):

“(d) faoi Chuid VIIA (riarachán).”.
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30.—Aisghairtear leis seo gach foráil den Phríomh-Acht a luaitear
i gcolún (1) de Sceideal C a ghabhann leis an Acht seo a mhéid a
shonraítear i gcolún (2) den Sceideal sin os coinne lua na forála sin i
gcolún (1).

31.—(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht trí na hailt seo a
leanas a chur in ionad alt 300:

“Cinntí
athbhreithnithe.

300.—(1) Féadfaidh oifigeach breithiúnachta,
aon tráth—

(a) aon chinneadh ó oifigeach
breithiúnachta a athbhreithniú, má
fheictear dó an cinneadh a bheith
earráideach ag féachaint d’fhianaise
nua nó d’fhíorais nua a cuireadh in iúl
dó ón dáta a rinneadh an cinneadh nó
mar gheall ar dhearmad éigin a bheith
déanta i ndáil leis an dlí nó leis na
fíorais, nó má fheictear dó aon athrú
iomchuí a bheith tagtha ar na
himthosca ó rinneadh an cinneadh, nó

(b) aon chinneadh ó oifigeach achomhairc a
athbhreithniú má fheictear dó aon
athrú iomchuí a bheith tagtha ar na
himthosca a tháinig chun solais ó
rinneadh an cinneadh,

agus beidh feidhm ag forálacha na Coda seo a
bhaineann le hachomhairc maidir leis an
gcinneadh athbhreithnithe sa tslí chéanna a bhfuil
feidhm acu maidir le cinneadh bunaidh ó
oifigeach breithiúnachta.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) (a) maidir le
cinneadh a bhaineann le ní atá ar achomharc nó
ar tarchur faoi alt 298 mura mbeadh an cinneadh
athbhreithnithe i bhfabhar éilitheora.

(3) Féadfaidh oifigeach achomhairc, aon tráth,
aon chinneadh ó oifigeach achomhairc a
athbhreithniú má fheictear dó an cinneadh a
bheith earráideach ag féachaint d’fhianaise nua nó
d’fhíorais nua a cuireadh in iúl dó ón dáta a
rinneadh an cinneadh, nó má fheictear dó aon
athrú iomchuí a bheith tagtha ar na himthosca ó
rinneadh an cinneadh.

(4) Féadfaidh an Príomh-Oifigeach
Achomhairc, aon tráth, aon chinneadh ó oifigeach
achomhairc a athbhreithniú, má fheictear dó an
cinneadh a bheith earráideach mar gheall ar
dhearmad éigin a bheith déanta i ndáil leis an dlí
nó leis na fíorais, agus, ach amháin i gcás gur ceist
lena mbaineann alt 298 (6) an cheist, féadfaidh
aon duine a bheidh míshásta leis an gcinneadh
athbhreithnithe achomharc i gcoinne an chinnidh
sin a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar aon
cheist dlí.

27

Cd.VI

Aisghairm de
dhroim alt 27.

Forálacha a
bhaineann le cinntí,
agus an éifeacht atá
le cinntí, le ró-
íocaíochtaí, le
haisíocaíochtaí, le
híocaíochtaí
eatramhacha agus le
fionraí íocaíochta a
ailíniú agus a
chomhdhlúthú.



Cd.VI A.31

28

[Uimh. 5.] [1993.]An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1993.

Breith
athbhreithnithe
maidir le
teideal chun
liúntais leasa
fhorlíontaigh.

300A.—Féadfaidh oifigeach do bhord sláinte, a
bheidh údaraithe go cuí teideal chun liúntais leasa
fhorlíontaigh a chinneadh, aon tráth, aon bhreith
maidir le teideal chun an liúntais sin a
athbhreithniú, má fheictear dó an bhreith a bheith
earráideach ag féachaint d’fhianaise nua nó
d’fhíorais nua a cuireadh in iúl dó ón dáta a tugadh
an bhreith nó má fheictear dó, i gcás go raibh
liúntas iníoctha, aon athrú iomchuí a bheith tagtha
ar na himthosca ó tugadh an bhreith.

An éifeacht a
bheidh le
cinntí agus
breitheanna
athbhreithnithe.

300B.—Beidh éifeacht mar a leanas le cinneadh
athbhreithnithe ó oifigeach breithiúnachta nó ó
oifigeach achomhairc nó le breith athbhreithnithe
maidir le teideal chun liúntais leasa fhorlíontaigh
ó oifigeach do bhord sláinte—

(a) i gcás go ndéanfar, de bhua an chinnidh
nó na breithe athbhreithnithe (de réir
mar a bheidh), aon sochar, cúnamh,
sochar linbh nó forlíonadh ar ioncam
teaghlaigh a dhílamháil nó a laghdú
agus go dtabharfar an cinneadh nó an
bhreith athbhreithnithe toisc an
cinneadh bunaidh nó an bhreith
bhunaidh a thabhairt, nó a leanúint de
bheith in éifeacht, mar gheall ar aon
ráiteas nó uiríoll (cibé acu i scríbhinn
nó ó bhéal) ab eol don duine a rinne
é a bheith bréagach nó míthreorach i
bponc ábhartha nó mar gheall ar aon
fhíoras ábhartha a cheilt go toiliúil,
beidh éifeacht leis nó léi amhail ón
dáta a bhí éifeacht leis an gcinneadh
bunaidh nó leis an mbreith bhunaidh,
ach féadfaidh an cinneadh bunaidh nó
an bhreith bhunaidh, de rogha an
oifigigh bhreithiúnachta, an oifigigh
achomhairc nó an oifigigh don bhord
sláinte (de réir mar a bheidh), leanúint
d’fheidhm a bheith aige nó aici maidir
le haon tréimhse lena mbaineann an
cinneadh bunaidh nó an bhreith
bhunaidh agus nach mbaineann an
ráiteas nó an t-uiríoll bréagach nó
míthreorach sin nó an cheilt thoiliúil
sin ar aon fhíoras ábhartha léi;

(b) i gcás go ndéanfar, de bhua an chinnidh
nó na breithe athbhreithnithe, aon
sochar, cúnamh, sochar linbh nó
forlíonadh ar ioncam teaghlaigh a
dhílamháil nó a laghdú agus go
ndéanfar an cinneadh nó an bhreith
athbhreithnithe a thabhairt ag
féachaint d’fhianaise nua nó d’fhíorais
nua (a bhaineann le tréimhsí roimh
thosach feidhme an ailt seo agus ina
dhiaidh) a cuireadh in iúl don oifigeach
breithiúnachta, don oifigeach
achomhairc nó don oifigeach don
bhord sláinte (de réir mar a bheidh) ó
tugadh an cinneadh bunaidh nó an
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bhreith bhunaidh, beidh éifeacht leis
nó léi ó cibé dáta a chinnfidh an
t-oifigeach sin ag féachaint do na
fíorais nua nó don fhianaise nua;

(c) in aon chás eile, beidh éifeacht leis nó
léi amhail ón dáta is iomchuí leis an
oifigeach breithiúnachta, leis an
oifigeach achomhairc nó leis an
oifigeach don bhord sláinte, ag
féachaint d’imthosca an cháis.

Folóidh
athbhreithniú
athbhreithniú
ar freaschur é.

300C.—Folaíonn tagairt sa Chuid seo do
chinneadh athbhreithnithe arna thabhairt ag
oifigeach breithiúnachta nó oifigeach achomhairc
nó breith athbhreithnithe arna tabhairt ag
oifigeach do bhord sláinte tagairt do chinneadh nó
do bhreith athbhreithnithe lena ndéantar an
cinneadh bunaidh nó an bhreith bhunaidh a
fhreaschur.

Íocaíochtaí
eatramhacha,
íoc a fhionraí
agus aisíoc.

300D.—(1) Féadfar foráil a dhéanamh le
rialacháin i ndáil le nithe a eascróidh—

(a) sula ndéanfar an cinneadh nó an bhreith
faoi Chuid II, III, IV, IVA, VIIA nó
faoin gCuid seo (cibé acu is ar an gcéad
ásc nó ar achomharc nó ar tarchur é nó
í, agus cibé acu is cinneadh bunaidh nó
breith bhunaidh nó cinneadh nó breith
de dhroim athbhreithnithe é nó í) ar
aon éileamh ar shochar, cúnamh,
sochar linbh nó forlíonadh ar ioncam
teaghlaigh nó ar aon cheist a
bhaineann le ceart aon duine chun aon
sochair, cúnaimh, sochair linbh nó
forlíonta ar ioncam teaghlaigh den sórt
sin nó chun an céanna a fháil nó le
dliteanas aon duine maidir le
ranníocaí, nó

(b) as éifeacht aon achomhairc nó
athbhreithnithe ar aon chinneadh nó
breith faoi Chuid II, III, IV, IVA,
VIIA nó faoin gCuid seo maidir le
haon éileamh nó ceist den sórt sin.

(2) I gcás gur dealraitheach don Aire gur
eascair ceist nó go bhféadfadh ceist eascairt—

(a) i dtaobh an bhfuil nó an raibh na
coinníollacha chun sochar, cúnamh
(seachas liúntas leasa forlíontach),
sochar linbh nó forlíonadh ar ioncam
teaghlaigh is iníoctha faoi chinneadh a
fháil comhlíonta, nó

(b) i dtaobh ar cheart athbhreithniú a
dhéanamh faoin alt seo ar chinneadh
go bhfuil aon sochar, cúnamh, sochar
linbh nó forlíonadh ar ioncam
teaghlaigh den sórt sin iníoctha,
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féadfaidh sé a ordú go ndéanfar íoc an tsochair, an
chúnaimh, an tsochair linbh nó an fhorlíonta ar
ioncam teaghlaigh sin a fhionraí go hiomlán nó go
páirteach go dtí go ndéanfar cinneadh ar an gceist.

(3) I gcás gur dealraitheach d’oifigeach do
bhord sláinte a bheidh údaraithe go cuí chun
teideal chun liúntais leasa fhorlíontaigh a
chinneadh gur eascair ceist nó go bhféadfadh
ceist eascairt—

(a) i dtaobh an bhfuil nó an raibh na
coinníollacha chun sochar is iníoctha
faoi bhreith a fháil comhlíonta, nó

(b) i dtaobh ar cheart athbhreithniú a
dhéanamh faoin alt seo ar bhreith
maidir le teideal,

féadfar íoc an liúntais leasa fhorlíontaigh a
fhionraí go hiomlán nó go páirteach go dtí go
ndéanfar an cheist sin a chinneadh.

(4) Más rud é, de réir fhorálacha alt 300B, go
ndéanfaidh oifigeach breithiúnachta, oifigeach
achomhairc nó oifigeach don bhord sláinte (de réir
mar a bheidh) cinneadh nó breith a athrú nó a
fhreaschur chun aon sochar, cúnamh, sochar linbh
nó forlíonadh ar ioncam teaghlaigh a íocadh nó is
iníoctha le duine a dhílamháil nó a laghdú—

(a) beidh aon sochar a íocadh de bhun an
chinnidh bhunaidh inaisíoctha leis an
gCiste Árachais Shóisialaigh a mhéid
nach mbeadh sé iníoctha dá mba rud é
gurbh é an cinneadh ar an achomharc
nó ar an athbhreithniú an cinneadh a
tugadh ar an gcéad ásc agus dlífidh an
duine sin agus aon duine eile lenar
íocadh an sochar thar ceann an duine
sin, nó ionadaí pearsanta an duine sin,
an tsuim is inaisíoctha amhlaidh a íoc
leis an gciste a dúradh ar éileamh arna
dhéanamh chuige sin ag oifigeach don
Aire,

(b) beidh aon chúnamh (seachas liúntas
leasa forlíontach faoi Chuid III),
sochar linbh nó forlíonadh ar ioncam
teaghlaigh a íocadh de bhun an
chinnidh bhunaidh inaisíoctha leis an
Aire a mhéid nach mbeadh sé iníoctha
dá mba rud é gurbh é an cinneadh ar
an achomharc nó ar an athbhreithniú
an cinneadh a tugadh ar an gcéad ásc
agus dlífidh an duine sin agus aon
duine eile lenar íocadh an cúnamh, an
sochar linbh nó an forlíonadh ar
ioncam teaghlaigh sin (de réir mar a
bheidh) thar ceann an duine sin, nó
ionadaí pearsanta an duine sin, an
tsuim is inaisíoctha amhlaidh a íoc leis
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an Aire ar éileamh arna dhéanamh
chuige sin ag oifigeach don Aire,

(c) beidh aon liúntas leasa forlíontach a
íocadh de bhun na breithe bunaidh
inaisíoctha leis an mbord sláinte a
mhéid nach mbeadh sé iníoctha dá
mba rud é gurbh í an bhreith
athbhreithnithe an bhreith a tugadh ar
an gcéad ásc agus dlífidh an duine sin
agus aon duine eile lenar íocadh an
liúntas leasa forlíontach thar ceann an
duine sin, nó ionadaí pearsanta an
duine sin, an tsuim is inaisíoctha
amhlaidh a íoc ar éileamh ón mbord
sláinte.

Sochar,
cúnamh, etc. a
ró-íocadh a
aisíoc.

300E.—Más rud é, in aon chás seachas i gcás
lena ngabhann cinneadh nó breith athbhreithnithe
de réir alt 300B—

(a) go raibh aon sochar, cúnamh, sochar
linbh nó forlíonadh ar ioncam
teaghlaigh á fháil ag duine ar feadh
aon tréimhse nach raibh teideal ag an
duine sin chuige lena linn, nó

(b) go raibh an sochar, an cúnamh, an
sochar linbh nó an forlíonadh sin á
fháil ag duine de réir ráta is airde ná
an ráta a raibh teideal aige chuige,

ansin dlífidh an duine sin agus aon duine eile lenar
íocadh an sochar, an cúnamh, an sochar linbh nó
an forlíonadh sin thar ceann an duine sin, nó
ionadaí pearsanta an duine sin, a íoc ar éileamh—

(i) leis an gCiste Árachais Shóisialaigh, i
gcás sochair,

(ii) leis an Aire, i gcás cúnaimh (seachas
liúntas leasa forlíontach), sochair linbh
nó forlíonta ar ioncam teaghlaigh, agus

(iii) leis an mbord sláinte, i gcás liúntais
leasa fhorlíontaigh,

aon suimeanna a íocadh leis an duine sin i leith
an tsochair, an chúnaimh, an tsochair linbh nó an
fhorlíonta sin le linn na tréimhse sin nó, de réir
mar a bheidh, suim in ionannas don difríocht idir
an sochar, an cúnamh, an sochar linbh nó an
forlíonadh sin de réir an ráta a íocadh iarbhír agus
sochar, cúnamh, sochar linbh nó forlíonadh de réir
an ráta a raibh teideal aige chuige.

Suimeanna a
bheidh dlite a
ghnóthú trí
imeachtaí
sibhialta nó trí
asbhaint as
íocaíochtaí
eile.

300F.—(1) Beidh na suimeanna go léir a
bheidh dlite don Chiste Árachais Shóisialaigh,
seachas de réir alt 300E, inghnóthaithe mar
fhiacha atá dlite don Stát agus, gan dochar d’aon
leigheas eile (d’ainneoin aon fheidhm dá
dtagraítear in alt 15 (2) i ndáil le ranníocaí
fostaíochta a shannadh le haon rialacháin faoin alt
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sin don Ard-Bhailitheoir nó d’aon duine eile nó
aon fheidhm dá dtagraítear in alt 17F (2) i ndáil
le ranníocaí féinfhostaíochta a shannadh le haon
rialacháin faoin alt sin don Ard-Bhailitheoir)
féadfaidh an tAire iad a ghnóthú mar fhiach faoi
reacht nó mar fhiach conartha shimplí in aon
chúirt dlínse inniúla.

(2) D’ainneoin alt 20 den Acht Leasa
Shóisialaigh, 1988, nó aon fhorála in aon
achtachán eile a shonraíonn an tréimhse ar féidir
imeachtaí a thionscnamh lena linn chun fiach faoi
reacht nó fiach conartha shimplí a ghnóthú,
féadfar aon imeachtaí chun aon suimeanna a
bheidh dlite don Chiste Árachais Shóisialaigh a
ghnóthú mar ranníocaí fostaíochta faoi alt 10 (1)
nó mar ranníocaí féinfhostaíochta faoi alt 17C a
thionscnamh agus beidh siad inchoimeádta ar
aghaidh aon tráth.

(3) Beidh na suimeanna go léir a bheidh dlite
don Aire, seachas de réir alt 300E, faoin Acht seo
inghnóthaithe mar fhiacha a bheidh dlite don Stát
agus, gan dochar d’aon leigheas eile, féadfaidh an
tAire iad a ghnóthú mar fhiach faoi reacht nó fiach
conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

(4) Déanfar gach suim a aisíocfar leis an Aire
nó a ghnóthóidh an tAire faoin Acht seo a íoc
isteach sa Státchiste nó sa Chiste Árachais
Shóisialaigh nó a dhiúscairt chun tairbhe don
Státchiste nó don Chiste Árachais Shóisialaigh, de
réir mar is cuí, i cibé slí a ordóidh an tAire
Airgeadais.

(5) Beidh na suimeanna go léir a bheidh dlite
do bhord sláinte faoin Acht seo inghnóthaithe mar
fhiacha a bheidh dlite don Stát agus, gan dochar
d’aon leigheas eile, féadfaidh an bord sláinte iad a
ghnóthú mar fhiach faoi reacht nó fiach conartha
shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

(6) Aon sochar nó cúnamh is inaisíoctha de réir
fho-alt (4) d’alt 300D nó alt 300E féadfar, gan
dochar d’aon mhodh gnóthaithe eile, é a ghnóthú
trí asbhaint as aon sochar nó cúnamh (ach amháin
liúntas leasa forlíontach) a bhfuil an duine sin an
tráth sin, nó a dtiocfaidh sé chun bheith, ina
theideal.

(7) (a) Aon sochar linbh is inaisíoctha de réir
fho-alt (4) d’alt 300D nó alt 300E,
féadfar, gan dochar d’aon mhodh
gnóthaithe eile, é a ghnóthú trí
asbhaint as aon íocaíocht nó
íocaíochtaí ar cuntas sochair linbh a
bhfuil an duine sin an tráth sin, nó a
dtiocfaidh sé chun bheith, ina teideal
nó ina dteideal.

(b) Aon fhorlíonadh ar ioncam teaghlaigh
is inaisíoctha de réir fho-alt (4) d’alt
300D nó alt 300E, féadfar, gan dochar
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d’aon mhodh gnóthaithe eile, é a
ghnóthú trí asbhaint as aon íocaíocht
nó íocaíochtaí ar cuntas forlíonta ar
ioncam teaghlaigh a bhfuil an duine sin
an tráth sin, nó a dtiocfaidh sé chun
bheith, ina teideal nó ina dteideal.

(8) An chumhacht a thugtar don Aire leis an
alt seo chun aon suimeanna is iníoctha ag duine
leis an Aire nó leis an mbord sláinte faoin alt seo
a asbhaint as aon íocaíochtaí ar cuntas sochair,
cúnaimh, sochair linbh nó forlíonta ar ioncam
teaghlaigh a dtiocfaidh an duine chun bheith ina
dteideal, féadfar í a fheidhmiú, d’ainneoin
imeachtaí a bheith tionscanta i gcúirt chun na
suimeanna a ghnóthú a dhlífidh an duine a aisíoc
leis an Aire nó leis an mbord sláinte mar a dúradh
nó ordú a bheith déanta ag cúirt á cheangal ar an
duine na suimeanna a íoc a dhlífidh sé a íoc leis
an Aire nó leis an mbord sláinte faoin alt seo, agus
measfar, chun críocha an ailt seo, gur suimeanna
is iníoctha ag an duine leis an Aire nó leis an
mbord sláinte (de réir mar a bheidh) faoin alt seo
aon chostais a cheanglófar leis an ordú sin a íoc
leis an Aire nó leis an mbord sláinte.

Aisíoc
méideanna a
bheidh dlite a
chur siar, a
fhionraí, a
laghdú nó a
chealú.

300G.—(1) D’ainneoin aon ní dá mhalairt, i
gcás go gceanglófar ar dhuine méid aon sochair,
aon chúnaimh (seachas liúntas leasa forlíontach),
aon sochair linbh nó aon fhorlíonta ar ioncam
teaghlaigh a aisíoc de réir fhorálacha an Achta
seo, féadfaidh oifigeach don Aire a bheidh
údaraithe aige chun na críche sin nó, i gcás liúntais
leasa fhorlíontaigh, féadfaidh oifigeach do bhord
sláinte, de réir cibé cód cleachtais a fhorordófar,
aisíoc aon mhéid den sórt sin a chur siar, a
fhionraí, a laghdú nó a chealú.

(2) Beidh rialacháin chun críche an ailt seo faoi
réir cheadú an Aire Airgeadais.

An éifeacht a
bheidh le
cinntí ar
imeachtaí.

300H.—In aon imeachtaí mar gheall ar chion
faoin Acht seo, nó in aon imeachtaí ina mbeidh
aon saincheist maidir le híoc ranníocaí nó in aon
imeachtaí chun aon suimeanna a ghnóthú a bheidh
dlite don Aire nó don Chiste Árachais
Shóisialaigh, beidh cinneadh a thabharfar de réir
an Achta seo ar aon cheist a bhaineann le hábhar
na n-imeachtaí ina chinneadh críochnaitheach
chun críche na n-imeachtaí sin, mura rud é go
mbeidh achomharc nó tarchur ar feitheamh i leith
an chinnidh nó nach bhfuil an tréimhse ama
fhorordaithe chun achomharc a dhéanamh i
gcoinne an chinnidh caite, agus—

(a) mura bhfuarthas aon chinneadh den
sórt sin a d’fhéadfaí a thabhairt
amhlaidh agus gur gá an cinneadh chun
go gcinnfear na himeachtaí, cuirfear an
cheist faoi chinneadh de réir an Achta
seo, agus
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(b) i gcás go mbeidh aon achomharc nó
tarchur den sórt sin ar feitheamh nó
mura bhfuil an tréimhse ama chun
achomharc a dhéanamh amhlaidh caite
nó i gcás gur cuireadh aon cheist faoi
chinneadh faoi mhír (a), cuirfidh an
chúirt a bheidh ag breithniú an cháis
na himeachtaí ar atráth go dtí go
bhfaighfear cinneadh críochnaitheach
ar an gceist.”.

(2) Leasaítear leis seo alt 298 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt
seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6):

“(6) Faoi réir ailt 300 (1) (b), 300 (3) agus 300 (4), is cinneadh
críochnaitheach dochloíte cinneadh oifigigh achomhairc ar aon
cheist—

(a) a shonraítear in alt 111 (1) (a), (b) nó (c), seachas
ceist a eascraíonn faoi Chaibidil 5 de Chuid II i
dtaobh tionóisc a bheith ann de thoradh agus i
gcúrsa fostaíochta, agus

(b) faoi Chuid III, IV, IVA nó VIIA.”.

32.—Déantar leis seo gach foráil den Phríomh-Acht a luaitear i
gcolún (1) de Sceideal D a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a
mhéid a shonraítear i gcolún (2) den Sceideal sin os coinne lua na
forála sin i gcolún (1).

33.—(1) I gcás go mbeidh cúnamh á fháil ag duine nó go mbeidh
éileamh ar chúnamh nár cinneadh go críochnaitheach déanta aige,
agus go mbeidh a acmhainn tar éis méadú ón dáta deiridh a rinneadh
imscrúdú faoi, nó, mura ndearnadh aon imscrúdú den sórt sin, ón
dáta a rinneadh an t-éileamh, déanfaidh an duine, laistigh de cibé
tréimhse a fhorordófar, fógra i scríbhinn i dtaobh an mhéadaithe a
thabhairt, nó a chur faoi deara go dtabharfar é, don Aire.

(2) Aon duine a mhainneoidh nó a fhailleoidh forálacha fho-alt
(1) a chomhlíonadh, beidh sé ciontach i gcion.

(3) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—

(a) trí alt 144 (a cuireadh isteach le halt 27 d’Acht 1992) a
aisghairm, agus

(b) trí fho-alt (1) (arna leasú le halt 53 d’Acht 1991) d’alt 172
a aisghairm.

34.—(1) Tráth nach giorra ná trí mhí sula dtosófar ar shócmhainní
duine a bhí ag fáil cúnaimh aon tráth a dháileadh, déanfaidh ionadaí
pearsanta an duine sin—

(a) a chur in iúl don Aire, trí fhógra i scríbhinn arna
sheachadadh ar an Aire, go bhfuil sé ar intinn aige na
sócmhainní a dháileadh, agus sceideal de shócmhainní an
eastáit a sholáthar don Aire, agus

(b) má iarrann an tAire i scríbhinn air laistigh de thrí mhí ón
tráth a thabharfar an fógra agus an sceideal de
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shócmhainní dá dtagraítear i mír (a), a chinntiú go
gcoinneofar sócmhainní leordhóthanacha, a mhéid (más
aon mhéid é) is cuí, d’fhonn aon suim a chinnfear a
bheith dlite don Aire nó don Stát (de réir mar a bheidh)
a aisíoc—

(i) i leith cúnamh a íoc leis an duine tráth nach raibh an
duine i dteideal an cúnamh sin a fháil, nó

(ii) i leith cúnamh a íoc leis an duine ar mhó a mhéid ná
an méid a raibh an duine i dteideal é a fháil.

(2) D’ainneoin aon fhorála eile den Acht seo, chun an tsuim a
bheidh dlite don Aire faoi fho-alt (1) a chinneadh, déanfar acmhainn
an duine éagtha don tréimhse ar ina leith a íocadh cúnamh leis, cheal
fianaise dá mhalairt, a ríomh ar an mbonn gur leis na sócmhainní a
bhí aige tráth a bháis ar feadh na tréimhse sin go léir.

(3) Aon ionadaí pearsanta a sháróidh fo-alt (1) agus a dháilfidh
sócmhainní an duine arb é ionadaí a eastáit é gan aon suim a íoc a
bheidh dlite don Aire—

(a) i leith íocaíochtaí cúnaimh leis an duine tráth nach raibh
an duine i dteideal an cúnamh sin a fháil, nó

(b) íocaíochtaí cúnaimh leis an duine ar mhó a méideanna ná
na méideanna a raibh an duine i dteideal iad a fháil,

dlífidh sé go pearsanta méid a aisíoc leis an Aire atá comhionann
leis an méid (más ann) a bheadh faighte ag an Aire dá ndéanfaí, agus
eastát an duine á riaradh, an tsuim a dúradh a chur i gcuntas go cuí
agus a aisíoc leis an Aire a mhéid (más aon mhéid é) is cuí, ag
féachaint do shócmhainní an duine, agus beidh an méid sin ina fhiach
a bheidh dlite den ionadaí pearsanta don Aire.

(4) Aon imeachtaí chun cúnamh a bheidh dlite don Aire a
ghnóthú mar fhiach a bheidh dlite don Stát faoi fho-alt (3) d’alt 300F
den Phríomh-Acht (a chuirtear isteach le halt 31 den Acht seo),
beidh siad inchoimeádta ar aghaidh i gcoinne eastáit duine éagtha
más rud é go dtionscnófar iad aon tráth laistigh den tréimhse dhá
bhliain dar tosach an dáta a gheobhaidh an tAire an fógra agus an
sceideal de shócmhainní faoi mhír (a) d’fho-alt (1) nó laistigh d’aon
tréimhse eile a shocrófar in aon achtachán eile, cibé acu is faide.

(5) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—

(a) trí fho-ailt (3), (3A), (3B) (a cuireadh isteach le halt 33
d’Acht 1991) agus (4) d’alt 174 a aisghairm, agus

(b) trí fho-alt (11) (a cuireadh isteach le halt 34 d’Acht 1991)
d’alt 169 a aisghairm.

35.—(1) Leasaítear leis seo alt 8 (6) den Acht Leasa Shóisialaigh,
1987, trí “tréimhse bhearnaithe fostaíochta i leith éagumais chun
oibre” a chur in ionad “tréimhse teidil chun sochair míchumais” i
mír (b).

(2) Leasaítear leis seo alt 8 d’Acht Uimh. 2 de 1987 trí “tréimhse
bhearnaithe fostaíochta i leith éagumais chun oibre” a chur in ionad
“tréimhse teidil chun sochair míchumais” i bhfo-alt (2).
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36.—(1) Leasaítear leis seo alt 2 (1) den Phríomh-Acht tríd an
míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “teacht faoi
árachas”:

“ciallaíonn ‘teacht faoi árachas’, faoi réir ailt 16, 79 (11) agus 93
(6) agus Chaibidlí 7 agus 8 de Chuid II, i ndáil le haon duine,
an dáta ar tháinig sé chun bheith ina dhuine árachaithe;”.

(2) Leasaítear leis seo alt 16 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt
seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5) (a cuireadh isteach le halt 25
d’Acht 1991):

“(5) Chun críocha an ailt seo, i gcás duine lena mbaineann
Cuid IV den Acht Leasa Shóisialaigh, 1991, beidh le ‘teacht faoi
árachas’ an bhrí a shanntar dó le halt 78 (4) nó (5).”.

(3) Leasaítear leis seo alt 79 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt
seo a leanas a chur in ionad fho-alt (11):

“(11) Más rud é go dtiocfaidh duine, seachas i gcás duine lena
mbaineann Cuid IV den Acht Leasa Shóisialaigh, 1991, chun
bheith ina ranníocóir fostaithe de bhua alt 65 (1), agus nár
ranníocóir fostaithe é ar leithligh ón alt sin, measfar nach teacht
faoi árachas chun críocha fho-alt (1) den alt seo a theacht faoi
árachas de bhua an ailt sin agus chun na gcríoch sin measfar a
theacht faoi árachas tarlú nuair a thiocfaidh sé i gcéadóir chun
bheith ina ranníocóir fostaithe de bhua mhír (a) d’alt 5.”.

(4) Leasaítear leis seo alt 93 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt
seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6):

“(6) I gcás go dtiocfaidh duine chun bheith ina ranníocóir
fostaithe de bhua mhír (b) d’alt 5 (1), agus nár ranníocóir
fostaithe é ar leithligh ón mír sin, measfar nach teacht faoi
árachas chun críocha fho-alt (1) den alt seo a theacht faoi
árachas de bhua na míre sin agus chun na gcríoch sin measfar a
theacht faoi árachas tarlú nuair a thiocfaidh sé i gcéadóir chun
bheith ina ranníocóir fostaithe de bhua mhír (a) d’alt 5 (1).”.

(5) Chun críocha Chuid IV d’Acht 1991, tabharfar duine iomchuí
ar dhuine lena mbaineann an Chuid seo.

(6) Aisghairtear leis seo alt 25 d’Acht 1991.

37.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—

(a) tríd an míniú ar “an Ciste Dífhostaíochta Forlíontach” atá
in alt 2 (1) a aisghairm,

(b) trí Chuid V (arna leasú leis an Acht Leasa Shóisialaigh
(Leasú), 1984) a aisghairm, agus

(c) tríd an gCúigiú Sceideal a aisghairm.

38.—(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht trí “Faoi réir an
Achta seo,” a chur in ionad “Faoi réir na Coda seo,” gach áit a bhfuil
na focail sin in ailt 42 (1), 43 (1), 49 agus 225 (1).

(2) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht trí “Faoi réir an Achta
seo” a chur in ionad “Faoi réir na Caibidle seo” gach áit a bhfuil na
focail sin in ailt 72 (1), 156A, 198H agus 200.
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(3) Leasaítear leis seo alt 45 (1) den Phríomh-Acht trí “Faoi réir
an Achta seo, déanfar an ráta seachtainiúil pinsin mhíthreorach” a
chur in ionad “Déanfar an ráta seachtainiúil pinsin mhíthreorach”.

(4) Leasaítear leis seo alt 125 (a cuireadh isteach le halt 9 d’Acht
1991) den Phríomh-Acht trí “san Acht seo” a chur in ionad “sa
Chuid seo nó i gCuid III nó i rialacháin arna ndéanamh faoi na
Codanna sin” i bhfo-alt (2).

(5) Leasaítear leis seo alt 158 (1) den Phríomh-Acht trí “Faoi réir
an Achta seo, gach duine a mbeidh” a chur in ionad “Gach duine
a mbeidh”.

(6) Leasaítear leis seo alt 175 (1) (arna leasú le halt 26 d’Acht
1984) den Phríomh-Acht trí “Faoi réir an Achta seo, beidh gach dall”
a chur in ionad “Beidh gach dall”.

(7) Leasaítear leis seo alt 195 (1) den Phríomh-Acht trí “Faoi réir
an Achta seo agus rialachán, déanfar liúntas banchéile thréigthe” a
chur in ionad “Déanfar, faoi réir rialachán, liúntas banchéile
thréigthe”.

(8) Leasaítear leis seo alt 196 (1) den Phríomh-Acht trí “Faoi réir
an Achta seo agus rialachán, déanfar liúntas do bhanchéile
príosúnaigh” a chur in ionad “Déanfar, faoi réir rialachán, liúntas do
bhanchéile príosúnaigh”.

(9) Leasaítear, leis seo, alt 31 d’Acht 1988—

(a) i bhfo-alt (1), trí “D’ainneoin aon ní dá bhfuil in aon
achtachán,” a scriosadh, agus

(b) i bhfo-alt (2), trí “D’ainneoin aon ní dá bhfuil in aon
achtachán,” a scriosadh.

39.—(1) Leasaítear leis seo alt 2 (1) (arna leasú le hAcht 1992)
den Phríomh-Acht—

(a) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘éilitheoir’ duine atá tar éis éileamh a
dhéanamh ar aon sochar, cúnamh, sochar linbh nó
forlíonadh ar ioncam teaghlaigh, de réir mar a bheidh;

ciallaíonn ‘Ballstát’ Ballstát de na Comhphobail Eorpacha;

ciallaíonn ‘cigire leasa shóisialaigh’ duine arna cheapadh
ag an Aire faoi alt 294F chun bheith ina chigire leasa
shóisialaigh chun críocha Chodanna II, III (seachas
Caibidil 6), IV, IVA, VIIA agus X;

ciallaíonn ‘dearbhú reachtúil’ dearbhú reachtúil de réir
bhrí an Achta i dtaobh Dearbhuithe Reachtúla, 1938;”,
agus

(b) trí na mínithe seo a leanas a chur in ionad na mínithe ar
“tairbhí” agus “sochar”:

“ciallaíonn ‘tairbhí’ duine atá i dteideal aon sochair,
cúnaimh, sochair linbh nó forlíonta ar ioncam teaghlaigh,
de réir mar a bheidh;
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ciallaíonn ‘sochar’, faoi réir alt 125 agus Chuid VIIA,
sochar faoi Chuid II;”, agus

(c) tríd an míniú ar “cigire” a scriosadh.

(2) Leasaítear leis seo alt 2(7) den Phríomh-Acht trí “de phósadh
dleathach” a scriosadh i mír (a).

(3) Chun críocha an Phríomh-Achta déanfar gach tagairt—

do “cigire” a fhorléiriú mar thagairt do “cigire leasa shóisialaigh”,

do “oifigeach leasa shóisialaigh” a fhorléiriú mar thagairt do “cigire
leasa shóisialaigh”.

(4) Leasaítear leis seo alt 51(7) den Phríomh-Acht trí mhír (b)
a scriosadh.

(5) Leasaítear leis seo alt 199 (arna leasú le halt 45 d’Acht 1991)
den Phríomh-Acht tríd an míniú ar “faighteoir” a scriosadh.

(6) Chun críocha Chaibidil 2 (a cuireadh isteach le halt 27 d’Acht
1992) agus Chaibidil 6 de Chuid III den Phríomh-Acht, déanfar aon
tagairt do “faighteoir” a fhorléiriú mar thagairt do “tairbhí”.

(7) Chun críocha Chaibidil 2 (a cuireadh isteach le halt 27 d’Acht
1992) de Chuid III den Phríomh-Acht, déanfar aon tagairt do
“iarratasóir” a fhorléiriú mar thagairt do “éilitheoir”.

(8) Chun críocha an Phríomh-Achta, déanfar aon tagairt don
Acht sin a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn rialacháin arna
ndéanamh faoi réim, nó d’fheidhmiú, fhorálacha an Achta sin.

40.—(1) Gach oifigeach a ceapadh faoi aon achtachán a
aisghairtear le Cuid VI den Acht seo agus a bheidh i seilbh oifige
díreach roimh thosach feidhme Chuid VI, leanfaidh sé de bheith in
oifig amhail is dá mba faoi fhorálacha Chuid VI a ceapadh é.

(2) Gach ionstraim agus doiciméad—

(a) (i) a rinneadh nó a eisíodh faoi fhoráil den Phríomh-Acht
a leasaítear leis an Acht seo, nó

(ii) a bhaineann le foráil den sórt sin agus a choimeádtar
i bhfeidhm le halt 312 den Phríomh-Acht amhail is
dá mba faoin Acht sin a rinneadh nó a eisíodh iad,

agus

(b) a bheidh i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an
leasaithe,

(seachas forálacha aon ionstraimí atá corpraithe san Acht seo),
leanfaidh siad i bhfeidhm amhail is dá mba faoin bhforáil arna leasú
amhlaidh a rinneadh nó a eisíodh iad.

41.—Tiocfaidh Cuid VI den Acht seo i ngníomh cibé lá nó
laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe agus féadfar
laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh maidir le teacht i ngníomh
Chuid VI i leith forálacha éagsúla den Chuid agus de na hailt a
chuirtear isteach sa Phríomh-Acht le Cuid VI agus i gcás nach
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mbaineann ordú faoin alt seo ach le cuid nó le codanna den Chuid
sin nó de na hailt sin, féadfaidh foráil a bheith san ordú maidir le
forálacha sonraithe den Chuid láithreach nó de na hailt láithreacha
a aisghairm ar lá nó laethanta sonraithe.

CUID VII

Leasuithe ar Acht na bPinsean, 1990

42.—Leasaítear leis seo alt 2 d’Acht na bPinsean—

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “iniúchóir”:

“ciallaíonn ‘iniúchóir’, i ndáil le scéim, duine a cheapfar
de bhun an Achta seo chun gníomhú mar iniúchóir, chun
críocha an Achta seo, ar an scéim;”,

(b) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “scéim ranníoca shainithe”:

“ciallaíonn ‘riail luathscoir’ foráil de chuid scéime faoina
bhféadfaidh comhalta scor agus teideal aige chun sochar
láithreach a fháil más rud é—

(i) go bhfuil ceart an chomhalta faoi réir toiliú
duine éigin nó faoi réir coinníoll éigin a
chomhlíonadh nach mbaineann le haois nó
le tréimhse seirbhíse i bhfostaíocht
iomchuí nó leo araon amháin, nó

(ii) go bhfuil, nó go bhféadfadh go mbeidh,
fachtóir laghdaithe achtúireachta a
bhaineann le haois an chomhalta ag dáta
a scoir i gceist le linn a shochar scoir
láithreach a ríomh;

ciallaíonn ‘comhalta seachtrach’ i ndáil le scéim, aon duine
a leanfaidh, tar éis é a bheith glactha mar chomhalta faoi
rialacha na scéime, de bheith i dteideal aon sochair faoin
scéim i leith tréimhse seirbhíse le linn a bheith fostaithe
lasmuigh den Stát;

ciallaíonn ‘scéim sheachtrach’ scéim arna bunú faoi dhlí
tíre seachas an Stát;”

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

“ciallaíonn ‘sochar scoir láithreach’ sochar is iníoctha le
comhalta faoi rialacha scéime láithreach ar é do scor ó
fhostaíocht iomchuí ach ní fholaíonn sé aisíoc ranníocaí an
chomhalta i dteannta nó d’éagmais úis nó aistriú méid
airgid ón scéim—

(i) chuig scéim eile, nó

(ii) lena chaitheamh faoi pholasaí nó conradh
árachais arna cheadú ag na Coimisinéirí
Ioncaim faoi Chaibidil II de Chuid I den
Acht Airgeadais, 1972,”,
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(d) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“gnáthaois inphinsin”:

“ciallaíonn ‘gnáthaois inphinsin’ an aois is déanaí acu seo
a leanas—

(a) an aois is luaithe ag a bhfuil comhalta de scéim i
dteideal faoi rialacha na scéime (gan féachaint
d’aon riail luathscoir) sochar scoir láithreach a
fháil, nó

(b) 60 bliain d’aois:

Ar choinníoll, más rud é go gceanglaítear ar
chomhalta de scéim scor ó fhostaíocht iomchuí
ag aois atá faoi bhun 60 bliain agus é i dteideal
faoi rialacha na scéime sochar scoir láithreach
a fháil, go gciallaíonn gnáthaois inphinsin an
aois ag a gceanglaítear ar an gcomhalta scor ó
fhostaíocht iomchuí;”,

(e) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fhomhír (iv) den mhíniú ar “scéim pinsean ceirde”:

“nó

(v) atá ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim
chun críche ceann amháin nó níos mó
díobh seo a leanas, is é sin le rá, alt 32
den Finance Act, 1921, nó alt 34 den Acht
Airgeadais, 1958, nó ailt 222 nó 229 den
Acht Cánach Ioncaim, 1967,”, agus

(f) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“seirbhís ináirithe”:

“ciallaíonn ‘seirbhís ináirithe’ seirbhís san fhostaíocht
iomchuí le linn do dhuine a bheith ina chomhalta den
scéim ach ní fholaíonn sé seirbhís mar chomhalta den
scéim i gcás—

(a) gurb é an t-aon sochar fúithi sochar i leith báis
roimh ghnáthaois inphinsin, nó

(b) go mbeidh na hiontaobhaithe tar éis a chur in
iúl i scríbhinn don chomhalta nach dtugann an
tseirbhís sin teideal chun sochair fadseirbhíse
dó;”.

43.—(1) Leasaítear leis seo alt 3 (1) d’Acht na bPinsean tríd an
mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(bb) I gcás go ndéanfaidh duine, a gceanglófar air faoi
rialacháin a dhéanfar faoi alt 5A aon cheann de na
dualgais a chomhall a fhorchuirtear ar iontaobhaithe
leis an Acht seo nó le haon rialacháin faoi, foráil den
Acht seo nó d’aon rialacháin faoi a shárú, ina cháil
mar dhuine den sórt sin, beidh sé ciontach i gcion.”.

(2) Leasaítear leis seo alt 3 (1) (c) d’Acht na bPinsean trí “faoi
mhír (a), (b) nó (bb)” a chur in ionad “faoi mhír (a) nó (b)”.
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44.—Leasaítear leis seo Acht na bPinsean tríd an alt seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh alt 5:

“5A.—Féadfar a fhoráil le rialacháin go mbeidh feidhm ag
forálacha an Achta seo agus ag forálacha rialachán faoin Acht
seo—

(a) maidir le scéimeanna ag bhfuil comhaltaí
seachtracha, nó

(b) maidir le scéimeanna seachtracha, nó

(c) maidir le scéimeanna i gcás nach bhfuil cónaí ar
thromlach na n-iontaobhaithe laistigh den Stát,

i dteannta agus faoi réir cibé modhnuithe a fhorordófar agus
féadfar leis na rialacháin sin a cheangal ar dhaoine seachas
iontaobhaithe na scéimeanna sin aon cheann de na dualgais a
fhorchuirtear ar iontaobhaithe leis an Acht seo nó le rialacháin
faoi a chomhall i ndáil leis na scéimeanna sin.”.

45.—Leasaítear leis seo alt 37 d’Acht na bPinsean tríd an bhfo-alt
seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(4A) Féadfar a shonrú i rialacháin an modh chun sochar
caomhnaithe is iníoctha faoi scéimeanna a ríomh más rud é, ar
fhoirceannadh fostaíochta iomchuí, go mbeidh tréimhsí seirbhíse
ináirithe ag comhalta i níos mó ná scéim amháin a bhaineann
leis an bhfostaíocht chéanna.”.

46.—Leasaítear leis seo Acht na bPinsean tríd an alt seo a leanas
a chur in ionad alt 41:

“41.—(1) Faoi réir alt 52, beidh feidhm ag an gCuid seo
maidir le haon scéim seachas—

(a) scéim ranníoca shainithe, nó

(b) scéim, nach ndéantar fúithi, mar gheall ar sheirbhís
san fhostaíocht iomchuí tar éis an 1ú lá d’Eanáir,
1993, teideal a thabhairt do na comhaltaí chun
sochar fadseirbhíse a fháil, agus, i gcás go gcinnfear
aon sochar fadseirbhíse faoi threoir tuillimh
comhalta, faoina mbaineann an tuilleamh sin le dáta
nó le tréimhse roimh an 1ú lá d’Eanáir, 1993, i gcás
na gcomhaltaí go léir.

(2) D’ainneoin fho-alt (1), beidh feidhm ag alt 48 maidir le
haon scéim seachas scéim ranníoca shainithe.”.

47.—(1) Leasaítear leis seo alt 56 d’Acht na bPinsean tríd an
bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Chun críocha an Achta seo, ní bheidh duine cáilithe lena
cheapadh mar iniúchóir ar scéim—

(a) mura mbeidh sé cáilithe lena cheapadh mar iniúchóir
ar chuideachta de réir Achtanna na gCuideachtaí,
1963 go 1990, nó
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(b) más comhalta é d’aicme daoine a bheidh forordaithe
de thuras na huaire chun críocha an ailt seo.”.

(2) Aisghairtear leis seo fo-alt (4A) (a cuireadh isteach le halt 59
d’Acht 1992) d’alt 56 d’Acht na bPinsean.

48.—Leasaítear leis seo alt 59 d’Acht na bPinsean tríd an mír seo
a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d):

“(e) má dhéantar an scéim a fhoirceannadh, acmhainní na
scéime a chur chun feidhme chun a dliteanais a
urscaoileadh gan moill mhíchuí de réir rialacha na
scéime agus más infheidhme, de réir alt 48.”.

49.—Leasaítear leis seo alt 63 d’Acht na bPinsean tríd an bhfo-alt
seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Féadfaidh an Ard-Chúirt (dá ngairtear ‘an Chúirt’ sa
Chuid seo), ar iarratas a bheith déanta chuici ag an mBord trí
achainí, ordú a dhéanamh—

(a) chun iontaobhaí scéime a chur as oifig agus
iontaobhaí nua a cheapadh, agus

(b) nach ngníomhóidh iontaobhaí a chuirfear as oifig
amhlaidh mar iontaobhaí scéime ar feadh cibé
tréimhse a ordóidh an Chúirt.”.

50.—Leasaítear leis seo Acht na bPinsean—

(a) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 64:

“64A.—(1) Beidh sáraíocht ag forálacha na Coda seo
agus aon rialachán arna ndéanamh fúithi ar aon riail
scéime sa mhéid go mbeidh easaontas idir an riail sin agus
na forálacha sin.

(2) Maidir le haon cheist i dtaobh—

(a) cibé acu atá easaontas idir aon fhoráil den
Chuid seo (lena n-áirítear feidhm aon fhorála
arna modhnú le rialacháin) nó aon rialacháin
arna ndéanamh fúithi, agus aon riail scéime, nó

(b) cibé acu is scéim sochair shainithe nó scéim
ranníoca shainithe chun críocha na Coda seo
aon scéim,

is é an Bord a chinnfidh í, ar iarratas chuige sin a bheith
déanta i scríbhinn chuige ag duine atá, i ndáil leis an scéim,
ag freagairt do dhuine a luaitear in alt 38 (3) i ndáil leis
an scéim a luaitear ann.

(3) Féadfaidh an duine a rinne an t-iarratas lena
mbaineann faoi fho-alt (2), nó duine a bhí i dteideal é a
dhéanamh, achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte
ar phonc dlí in aghaidh cinnidh ón mBord faoi fho-alt (2)
i ndáil le scéim.”,

agus
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(b) trí “64A” a chur isteach i ndiaidh “58” in alt 26 (1) (a).

51.—Leasaítear leis seo alt 65 d’Acht na bPinsean tríd an míniú
seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “fostóir”:

“ciallaíonn ‘oifigeach comhionannais’ oifigeach comhionannais
de chuid an Choimisiúin um Chaidreamh Oibreachais arna
cheapadh faoi alt 37 den Acht Caidrimh Thionscail, 1990;”.

52.—(1) Leasaítear leis seo an Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht
na bPinsean tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír 1:

“1. Is iad na sochair chun críocha na míre seo na sochair
thodhchaí go léir is iníoctha faoi rialacha na scéime le duine, nó
i leith duine, a bheidh ag fáil sochar nó a mbeidh gnáthaois
inphinsin slánaithe aige dáta éifeachtach an deimhnithe, gan
méaduithe todhchaí ar na sochair sin a áireamh, ar méaduithe
iad a bheidh ag brath, dáta éifeachtach an deimhnithe, ar
fheidhmiú lánrogha duine éigin.”.

(2) Leasaítear leis seo an Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht na
bPinsean tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír 2:

“2. Is iad na sochair chun críocha na míre seo aon sochair
bhreise arna n-urrú nó arna ndeonú do chomhalta scéime, nó
ina leith, faoin scéim ar mhodh ranníocaí saorálacha breise nó
aistriú ceart ó scéim eile. Ríomhfar na sochair sin amhail ar
dháta éifeachtach an deimhnithe agus is é a bheidh iontu—

(a) más rud é, ar dháta éifeachtach an deimhnithe, go mbeidh
seirbhís an chomhalta i bhfostaíocht iomchuí tar éis
foirceannadh agus nach mbeidh íocaíocht aistritheach
curtha chun feidhme de réir alt 34 nó 35, sochar
caomhnaithe is iníoctha i leith na sochar breise sin arna
ríomh de réir Chuid III nó, mura mbeidh aon sochar
caomhnaithe den sórt sin iníoctha, na sochair is iníoctha
faoi rialacha na scéime i leith na ranníocaí saorálacha breise
nó an aistrithe ceart, agus

(b) más rud é, ar dháta éifeachtach an deimhnithe, go bhfuil an
comhalta i bhfostaíocht iomchuí, sochar caomhnaithe i leith
na sochar breise sin arna ríomh de réir Chuid III, ionann is
dá mbeadh seirbhís an chomhalta i bhfostaíocht iomchuí tar
éis foirceannadh ar an dáta sin, ach gan aird a thabhairt ar
aon fhoráil a cheanglaíonn go mbeadh tréimhse íosta de
sheirbhís cháilitheach críochnaithe.”.
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SCEIDEAL A

“AN DARA SCEIDEAL

Rátaí Sochar

CUID I

Rátaí na Sochar Tréimhsiúil agus na Méaduithe orthu

An cineál sochair An ráta An An An An An An
seachtainiúil méadú i méadú i méadú i méadú i méadú i méadú i

leith leith gach leith gach leith gcás aois gcás 80
cleithiúnaí linbh i linbh gaoil inphinsin bliain
aosaithe gcás an cháilithe fhorordaithe a bheith d’aois a

(más chéad de bhreis faoi alt slánaithe bheith
iníoctha) agus an ar bheirt 50 (11), ag an slánaithe

dara (más 51 (2), 81 duine ag an
leanbh iníoctha) (3), 86 agus é duine
cáilithe (3), 91 ina (más

(más (3), 95 chónaí iníoctha)
iníoctha) (2) nó ina aonar

103 (2) (más
(más iníoctha)

iníoctha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

£ £ £ £ £ £ £

1. Sochar
Míchumais,
Sochar
Dífhostaíochta
agus Sochar
Díobhála 55.60 35.50 12.80 12.80 — — —

2. Sochar Báis:

(a) pinsean is
iníoctha le
baintreach (alt
50(2)) nó le
baintreach fir (alt
50(6)) 79.50 — 16.50 16.50 32.90 4.70 —

(b) pinsean is
iníoctha le
tuismitheoir

(i) ráta laghdaithe 35.70 — — — 32.90 4.70 —

(ii) ráta uasta 79.50 — — — 32.90 4.70 —

(c) pinsean is
iníoctha le

dílleachta 41.30 — — — — — —

3. Pinsean Seanaoise
(Ranníocach)
agus Pinsean
Scoir: 68.90 43.90 14.90 12.80 32.90 4.70 4.60

méadú breise i
leith cleithiúnaí
aosaithe a bhfuil
aois inphinsin
slánaithe aige — 5.60 — — — — —

4. Pinsean Easláine 60.80 40.10 14.90 12.80 32.90 4.70 4.60

5. Pinsean Baintrí
(Ranníocach)
agus Sochar
Banchéile
Thréigthe 62.60 — 16.50 16.50 32.90 4.70 4.60

6. Liúntas Dílleachta
(Ranníocach) 39.20 — — — — — —
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CUID II

Sochair Dhíobhálacha Ceirde — Aiscí agus Deontas

An MéidAn Cineál Deontais

£

1. Sochar Míthreorach:
Aisce Uasta........................................................................... 5,660

2. Sochar Báis:

(i) Aisce baintrí fir .................................................................. 4,130

(ii) Deontas i leith costas sochraide ..................................... 280

CUID III

Pinsean Míthreorach

An grád míthreorach An ráta seachtainiúil
(1) (2)

£

100 faoin gcéad 81.10

90 ” ” 73.00

80 ” ” 64.90

70 ” ” 56.80

60 ” ” 48.70

50 ” ” 40.50

40 ” ” 32.40

30 ” ” 24.30

20 ” ” 16.20

CUID IV

Méaduithe ar Phinsean Míthreorach

£

1. Méadú i gcás an duine a bheith éagumasach go buan chun
oibre ........................................................................................................ 55.60

2. Méadú i gcás síorfhreastal a bheith ag teastáil ón tairbhí:

(a) teorainn an mhéadaithe ach amháin i gcásanna
míthreorach fíordhona................................................................. 32.90

(b) teorainn in aon chás eile ........................................................... 65.80

”.
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SCEIDEAL B

“AN CEATHRÚ SCEIDEAL

Na Rátaí Cúnaimh

CUID I

Na Rátaí Cúnaimh Shóisialaigh Thréimhsiúil agus na
Méaduithe orthu

An cineál cúnaimh, pinsin An ráta An An An An An An
nó liúntais nó an méadú i méadú i méadú i méadú i méadú i méadú i

méid leith leith gach leith gach leith gcás aois gcás 80
seacht- cleithiúnaí linbh i linbh gaoil inphinsin bliain
ainiúil aosaithe gcás an cháilithe fhor- a bheith d’aois a

(más chéad de bhreis ordaithe slánaithe bheith
iníoctha) agus an ar bheirt faoi alt ag an slánaithe

dara (más 162(1)(a), duine ag an
leanbh iníoctha) 179(a), agus é duine
cáilithe 195(2) nó ina (más

(más 196(2) chónaí iníoctha)
iníoctha) (más ina aonar

iníoctha) (más
iníoctha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

£ £ £ £ £ £ £

1. Cúnamh
Dífhostaíochta:

(a) i gcás duine lena
mbaineann alt
137 (a) 59.20 35.50 12.80 12.80 — — —

(b) i gcás duine lena
mbaineann alt
137 (b) 55.60 35.50 12.80 12.80 — — —

2. Liúntas
Réamhscoir 59.20 35.50 12.80 12.80 — — —

3. Pinsean Seanaoise
agus Pinsean Dall 59.20 — 12.80 12.80 32.90 4.70 4.60

4. Pinsean Baintrí
(Neamhranníocach),
Liúntas Banchéile
Thréigthe agus
Liúntas do
Bhanchéile
Príosúnaigh 59.20 — — — 32.90 4.70 4.60

5. Liúntas
Tuismitheora
Aonair 59.20 — 14.90 14.90 — 4.70 4.60

6. Liúntas Cúramóra 59.20 — 12.80 12.80 — — —

7. Liúntas Dílleachta
(Neamhranníocach) 39.20 — — — — — —

8. Liúntas Leasa
Forlíontach 56.60 35.50 12.80 12.80 — — —
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CUID II

An Méadú ar Phinsean Seanaoise i Leith Céile

Ráta seachtainiúil an
Acmhainn an éilitheora nó an phinsinéara mhéadaithe

£

Má tá acmhainn sheachtainiúil an éilitheora nó an phinsinéara
gan bheith níos mó ná £6 ...................................................................... 35.50

níos mó ná £6 gan bheith níos mó ná £8 ............................................ 34.50

níos mó ná £8 gan bheith níos mó ná £10 33.50

níos mó ná £10 gan bheith níos mó ná £12 ...................................... 32.50

níos mó ná £12 gan bheith níos mó ná £14 ........................................ 31.50

níos mó ná £14 gan bheith níos mó ná £16 ........................................ 30.50

níos mó ná £16 gan bheith níos mó ná £18 ........................................ 29.50

níos mó ná £18 gan bheith níos mó ná £20 ........................................ 28.50

níos mó ná £20 gan bheith níos mó ná £22 ........................................ 27.50

níos mó ná £22 gan bheith níos mó ná £24 ........................................ 26.50

níos mó ná £24 gan bheith níos mó ná £26 ........................................ 25.50

níos mó ná £26 gan bheith níos mó ná £28 ........................................ 24.50

níos mó ná £28 gan bheith níos mó ná £30 ........................................ 23.50

níos mó ná £30 gan bheith níos mó ná £32 ........................................ 22.50

níos mó ná £32 gan bheith níos mó ná £34 ........................................ 21.50

níos mó ná £34 gan bheith níos mó ná £36 ........................................ 20.50

níos mó ná £36 gan bheith níos mó ná £38 ........................................ 19.50

níos mó ná £38 gan bheith níos mó ná £40 ........................................ 18.50

níos mó ná £40 gan bheith níos mó ná £42 ........................................ 17.50

níos mó ná £42 gan bheith níos mó ná £44 ........................................ 16.50

níos mó ná £44 gan bheith níos mó ná £46 ........................................ 15.50

níos mó ná £46 gan bheith níos mó ná £48 ........................................ 14.50

níos mó ná £48 gan bheith níos mó ná £50 ........................................ 13.50

níos mó ná £50 gan bheith níos mó ná £52 ........................................ 12.50

níos mó ná £52 gan bheith níos mó ná £54 ........................................ 11.50

níos mó ná £54 gan bheith níos mó ná £56 ........................................ 10.50

níos mó ná £56 gan bheith níos mó ná £58 ........................................ 9.50

níos mó ná £58 gan bheith níos mó ná £60 ........................................ 8.50

níos mó ná £60 gan bheith níos mó ná £62 ........................................ 7.50

níos mó ná £62 ........................................................................................ Neamhní

”.
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Alt 30.
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[Uimh. 5.] [1993.]An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1993.

SCEIDEAL C

An Fhoráil den Phríomh-Acht Méid na hAisghairme
(1) (2)

Alt 112 An t-alt iomlán.

Alt 112A (a cuireadh isteach le halt 3 d’Acht An t-alt iomlán.
Uimh. 2 de 1987)

Alt 114 An t-alt iomlán.

Alt 114A (a cuireadh isteach le halt 5 d’Acht An t-alt iomlán.
Uimh. 2 de 1987)

Alt 115 An t-alt iomlán.

Alt 118 An t-alt iomlán.

Alt 128 An t-alt iomlán.

Alt 136 (1) (a cuireadh isteach le halt 27 Mír (b).
d’Acht 1992)

Alt 141 (a cuireadh isteach le halt 27 d’Acht An t-alt iomlán.
1992)

Alt 142 (a cuireadh isteach le halt 27 d’Acht An t-alt iomlán.
1992)

Alt 143 (a cuireadh isteach le halt 27 d’Acht An t-alt iomlán.
1992)

Alt 147 (a cuireadh isteach le halt 27 d’Acht An t-alt iomlán.
1992)

Alt 163 (1) Mír (b).

Alt 167 An t-alt iomlán.

Alt 169 Fo-ailt (1), (2) agus (4).

Alt 170 An t-alt iomlán.

Alt 184 An t-alt iomlán.

Alt 185 An t-alt iomlán.

Alt 187 An t-alt iomlán.

Alt 188 Fo-ailt (1), (2), (3) agus (7).

Alt 189 Míreanna (a), (c), (d), (e) agus
(f) d’fho-alt (1), fo-alt (2).

Alt 190 An t-alt iomlán.

Alt 191 Fo-ailt (3) go (5).

Alt 226 An t-alt iomlán.

Alt 227 An t-alt iomlán.

Alt 230 Fo-ailt (1), (2) agus (3).

Alt 231 An t-alt iomlán.

Alt 232 Míreanna (a), (c), (e), (f), (g),
(h) agus (i) d’fho-alt (1), fo-alt
(2).

Alt 319 (arna leasú le halt 24 d’Acht 1992) Fo-alt (1).

Alt 19 d’Acht 1984 An t-alt iomlán.

Alt 19 d’Acht 1988 An t-alt iomlán.

Alt 22 d’Acht 1989 An t-alt iomlán.

Alt 31 d’Acht 1991 An t-alt iomlán.



[1993.] [Uimh. 5.]An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1993.

SCEIDEAL D

An Fhoráil den Phríomh-Acht Méid na hAisghairme
(1) (2)

Alt 113 An t-alt iomlán.

Alt 117 (a cuireadh isteach le halt 38 d’Acht An t-alt iomlán.
1991)

Alt 119 An t-alt iomlán.

Alt 132 Fo-alt (8).

Alt 145 (a cuireadh isteach le halt 27 d’Acht An t-alt iomlán.
1992)

Alt 169 Fo-ailt (3), (5), (7), (8), (9)
agus (10).

Alt 172 Fo-ailt (2), (3) agus (4).

Alt 173 An t-alt iomlán.

Alt 174 Fo-ailt (1) agus (2).

Alt 189 (1) Mír (c).

Alt 192 An t-alt iomlán.

Alt 195 (4) Mír (c).

Alt 229 An t-alt iomlán.

Alt 232 (1) Mír (d).
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Alt 32.




