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AN tACHT AIRGEADAIS, 1999
[An tiontú oifigiúil]
————————
RIAR NA nALT
CUID I
Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil
Caibidil 1
Léiriú
Alt
1. Léiriú (Cuid 1).
Caibidil 2
Cáin Ioncaim.
2. Leasú ar na forálacha a bhaineann le díolúine ó cháin
ioncaim.
3. Athrú ar na rátaí cánach ioncaim.
4. Faoisimh phearsanta.
5. Faoisimh do thuismitheoirí ar baintreacha iad agus do
thuismitheoirí singile eile.
6. Leasú ar Chaibidil 1 de Chuid 15 den Phríomh-Acht.
7. Liúntas fostaí.
8. Leasú ar alt 468 (faoiseamh do dhaoine dalla) den PhríomhAcht.
9. Duine

fostaithe a
éagumasaithe.

thugann

aire

do

phearsa

aonair

10. Leasú ar alt 122 (socruithe maidir le hiasacht tosaíochta) den
Phríomh-Acht.
11. Leasú ar alt 126 (mar a dhéileálfar, ó thaobh cánach, le
sochair áirithe is iníoctha faoi na hAchtanna Leasa
Shóisialaigh) den Phríomh-Acht.
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Alt
12. Mar a dhéileálfar le hioncam a eascraíonn de thoradh
suibscríobhanna poiblí áirithe arna gcruinniú thar
ceann pearsan aonair éagumasaithe.
13. Leasú ar Chaibidil 1 (cáin ioncaim) de Chuid 7 den PhríomhAcht.
14. Leasú ar alt 201 (díolúintí agus faoisimh i leith cánach faoi
alt 123) den Phríomh-Acht.
15. Liúntas maraí, etc.
16. Leasú ar Chuid 16 (faoiseamh ó cháin ioncaim i leith
infheistíochta i dtrádálacha corpraithe — an scéim um
leathnú gnó agus an scéim síolchaipitil) den PhríomhAcht.
17. Leasú ar Sceideal 13 (daoine cuntasacha chun críocha
Chaibidil 1 de Chuid 18) a ghabhann leis an bPríomhAcht.
18. Leasú ar Chaibidil 2 (íocaíochtaí le fochonraitheoirí i
dtionscail áirithe) de Chuid 18 den Phríomh-Acht.
19. Sochair scoir.
20. Blianachtaí saoil ceannaithe.
21. Leasú ar alt 823 (asbhaint i leith ioncaim arna thuilleamh
lasmuigh den Stát) den Phríomh-Acht.
22. Leasú ar alt 869 (fógraí agus foirmeacha a sheachadadh agus
a sheirbheáil agus fianaise orthu) den Phríomh-Acht.
23. Leasú ar alt 961 (nótaí éilimh agus admhálacha a eisiúint)
den Phríomh-Acht.
24. Leasú ar Chaibidil 4 (cáin ioncaim ar dhíolaíochtaí áirithe a
bhailiú agus a ghnóthú (an córas ÍMAT)) de Chuid 42
den Phríomh-Acht.
25. Leasú ar alt 987 (pionóis i leith sárú rialachán) den PhríomhAcht.
26. Faoiseamh i leith táillí a íocadh le coláistí a mhaoinítear go
poiblí san Aontas Eorpach le haghaidh oideachais tríú
leibhéal lánaimseartha.
Caibidil 3
Cáin Iarchoimeádta Díbhinne.
27. Cáin iarchoimeádta díbhinne.
28. Dáiltí chuig neamhchónaitheoirí áirithe.
29. Leasú ar alt 831(Treoir Uimh. 90/435/CEE ón gComhairle, a
bhaineann leis an gcomhchóras cánachais is infheidhme
i gcás máthairchuideachtaí agus fochuideachtaí de
chuid Ballstát éagsúil, a chur i ngníomh) den PhríomhAcht.
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Caibidil 4
Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil
Alt
30. Forléiriú ar thagairtí do mhionnaí, etc.
31. Leasú ar alt 97 (rialacha ríomha agus asbhaintí inlamhála)
den Phríomh-Acht.
32. Leasú ar alt 110 (sócmhainní a urrúsú) den Phríomh-Acht.
33. Leasú

ar alt 118 (sochair chomhchineáil: foráil
mhuirearúcháin ghinearálta) den Phríomh-Acht.

34. Saoráidí cúraim leanaí áirithe a dhíolmhú ó shochar
comhchineáil.
35. Leasú ar alt 472A (faoiseamh don lucht dífhostaithe
fadtéarma) den Phríomh-Acht.
36. Leasú ar alt 485 (faoiseamh i leith bronntanas d’fhorais tríú
leibhéal) den Phríomh-Acht.
37. Faoiseamh i leith bronntanas don Chiste Oideachais
Eolaíochta agus Teicneolaíochta (Infheistíocht).
38. Leasú ar alt 225 (deontais fostaíochta) den Phríomh-Acht.
39. Leasú ar alt 246 (íocaíochtaí úis ag cuideachtaí agus le
neamhchónaitheoirí) den Phríomh-Acht.
40. Tuairisceáin ar ús arna íoc le neamhchónaitheoirí.
41. Leasú ar Sceideal 29 (forálacha dá dtagraítear in ailt 1052,
1053 agus 1054) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.
42. Leasú ar alt 2 (tosach feidhme) den Acht um Athnuachan
Uirbeach, 1998.
43. Leasú ar alt 330 (léiriú (Caibidil 2)) den Phríomh-Acht.
44. Leasú ar Chaibidil 3 (limistéir ainmnithe, sráideanna
ainmnithe, limistéir fiontraíochta agus carrchlóis ilstóir
i limistéir uirbeacha áirithe) de Chuid 10 den PhríomhAcht.
45. Leasú ar alt 351 (léiriú (Caibidil 4)) den Phríomh-Acht.
46. Leasú ar alt 360 (léiriú (Caibidil 5)) den Phríomh-Acht.
47. Leasú ar Chaibidil 8 (limistéir thuaithe cháilitheacha) de
Chuid 10 den Phríomh-Acht.
48. Liúntais chaipitiúla
príobháideacha.

le

haghaidh

tithe

téarnaimh

49. Liúntais chaipitiúla le haghaidh foirgneamh a úsáidtear chun
críocha áirithe cúraim leanaí.
50. Faoiseamh i leith cóiríochta mac léinn áirithe a chur ar fáil.
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Alt
51. Leasú ar alt 843 (liúntais chaipitiúla i leith foirgneamh a
úsáidtear chun críocha oideachais tríú leibhéal) den
Phríomh-Acht.
52. Leasú ar alt 403 (srian ar úsáid liúntas caipitiúil i leith
sócmhainní léasaithe áirithe) den Phríomh-Acht.
53. Liúntais chaipitiúla, agus asbhaint, i leith feithiclí.
54. Leasú ar alt 666 (asbhaint i leith méadú ar stocluachanna)
den Phríomh-Acht.
55. Leasú ar alt 667 (forálacha speisialta i leith feirmeoirí
cáilitheacha) den Phríomh-Acht.
56. Leasú ar Chaibidil 1 (ginearálta) de Chuid 20 (gnóchain
inmhuirearaithe cuideachtaí) den Phríomh-Acht.
57. Srian ar fhritháireamh caillteanas réamhiontrála.
58. Leasú ar alt 746 (gnóchain ioncaim eischósta a fhabhraíonn
chuig daoine a bhfuil cónaí nó sainchónaí orthu thar
lear) den Phríomh-Acht.
59. Leasú ar Chaibidil 1 (ceannach agus díol urrús) de Chuid 28
den Phríomh-Acht.
60. Leasú ar Chuid 33 (frithsheachaint) den Phríomh-Acht.
61. Leasú ar alt 481 (faoiseamh i leith infheistíochta i scannáin)
den Phríomh-Acht.
62. Leasú ar alt 723 (polasaithe infheistíochta speisialta) den
Phríomh-Acht.
63. Leasú ar alt 737 (scéimeanna infheistíochta speisialta) den
Phríomh-Acht.
64. Leasú ar alt 738 (gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta)
den Phríomh-Acht.
65. Leasú ar alt 838 (cuntais infheistíochta punainne speisialta)
den Phríomh-Acht.
66. Leasú ar alt 839 (teorainneacha ar infheistíochtaí speisialta)
den Phríomh-Acht.
67. Leasú ar alt 832 (forálacha i ndáil leis an gCoinbhinsiún chun
cánachas dúbailte ar ioncam agus ar ghnóchain
chaipitiúla a sheachaint go cómhalartach sa Stát agus
sa Ríocht Aontaithe) den Phríomh-Acht.
Caibidil 5
Scéimeanna Scair-Rogha Coigilteas-Choibhneasa agus ScairScéimeanna d’Fhostaithe
68. Scéimeanna scair-rogha coigilteas-choibhneasa.
69. Scair-scéimeanna d’fhostaithe.
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Caibidil 6
Cáin Ioncaim agus Cáin Chorparáide: Faoisimh ó Cháin chun
Saoráidí Loctha agus Marcaíochta a Sholáthar agus i leith Forbairtí
Gaolmhara Áirithe
Alt
70. Leasú ar Chuid 10 (cáin ioncaim agus cáin chorparáide:
faoisimh i leith athnuachan agus feabhsú limistéar
uirbeach áirithe, limistéar saoire áirithe agus oileán
áirithe) den Phríomh-Acht.

Caibidil 7
Cáin Chorparáide.
71. Ráta cánach corparáide.
72. Leasú ar alt 22 (ráta laghdaithe cánach corparáide d’ioncam
áirithe) den Phríomh-Acht.
73. Ard-ráta cánach corparáide.
74. Forálacha a bhaineann leis an ráta cánach corparáide 10 faoin
gcéad.
75. Leasú ar alt 88 (asbhaint i leith bronntanas don Enterprise
Trust Ltd.) den Phríomh-Acht.
76. Ioncam na Cuideachta um Chúiteamh d’Infheisteoirí Tta.
77. Díolúine ó cháin chorparáide a tharraingt siar ó Bhord Gáis
Éireann.
78. Leasú ar Chaibidil 5 (grúp-fhaoiseamh) de Chuid 12 den
Phríomh-Acht.
79. Leasú ar alt 130 (nithe a ndéileálfar leo mar dháiltí) den
Phríomh-Acht.
80. Leasú ar alt 486 (cáin chorparáide: faoiseamh i leith
bronntanas do First Step) den Phríomh-Acht.
81. Leasú ar Sceideal 24 (faoiseamh ó cháin ioncaim agus ó cháin
chorparáide trí bhíthin creidmheasa i leith cánach
coigríche) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.
82. Áit chónaithe cuideachta.
83. Leasú ar alt 882 (sonraí a bheidh le tabhairt ag cuideachtaí
nua) den Phríomh-Acht.
84. Leasú ar Chaibidil 2 (pionóis eile i leith cánach corparáide)
de Chuid 47 den Phríomh-Acht.
85. Leasú ar ailt 198, 710 agus 734 den Phríomh-Acht.
86. Leasú ar alt 707 (caiteachais bhainistíochta) den PhríomhAcht.
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Caibidil 8
Cáin Ghnóchan Caipitiúil
Alt
87. Leasú ar alt 541A (mar a dhéileálfar le fiacha ar athrú
airgeadra) den Phríomh-Acht.
88. Leasú ar Chaibidil 3 (sócmhainní a shealbhaítear i gcáil
mhuiníneach nó ionadaitheach, oidhreachtaí agus
socraíochtaí) de Chuid 19 den Phríomh-Acht.
89. Leasú ar Chaibidil 4 (scaireanna agus urrúis) de Chuid 19 den
Phríomh-Acht.
90. Leasú ar Chaibidil 7 (faoisimh agus díolúintí eile) de Chuid
19 den Phríomh-Acht.
91. Leasú ar alt 649A (diúscairtí iomchuí: ráta muirir) den
Phríomh-Acht.
92. Leasú ar Chaibidil 5 (cáin ghnóchan caipitiúil: tuairisceáin,
faisnéis, etc.) de Chuid 38 den Phríomh-Acht.
93. Leasú ar Sceideal 15 (liosta comhlachtaí chun críocha alt 610)
a ghabhann leis an bPríomh-Acht.
CUID 2
Custaim agus Mál
Caibidil 1
Cáin Ola Mianra.
94. Léiriú (Caibidil 1).
95. Cáin a mhuirearú.
96. Rátaí.
97. Rátaí is ísle ná rátaí caighdeánacha.
98. Táirgeacht ghortóireachta.
99. Seirbhísí bóthair do phaisinéirí.
100. Faoisimh ó cháin ola mianra i leith olaí mianra áirithe.
101. Ceadúnú.
102. Cionta.
103. Toimhdeana in imeachtaí áirithe.
104. Rialacháin.
105. Forálacha ginearálta.
106. Aisghairm agus cúlghairm.
107. Comhleanúnachas.
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Alt
108. Cúram agus bainistiú cánach ola mianra.
109. Tosach feidhme (Caibidil 1).
Caibidil 2
Ilghnéitheach.
110. Hidreacarbóin.
111. Táirgí tobac.
112. Leasú ar alt 104 (táirgí inmháil) den Acht Airgeadais, 1992.
113. Leasú ar Chaibidil II (Cumhachtaí Oifigeach) de Chuid II
den Acht Airgeadais, 1995.
114. Leasú ar alt 105 (achomhairc chuig na Coimisinéirí
Achomhairc) den Acht Airgeadais, 1995.
115. Leasú ar alt 130 (léiriú) den Acht Airgeadais, 1992.
116. Leasú ar alt 132 (dleacht máil a mhuirearú) den Acht
Airgeadais, 1992.
117. Geallta, laghdú ar an ráta dleachta máil.
118. Méadú ar phionóis i leith cionta gealltóireachta.
CUID 3
Cáin Bhreisluacha.
119. Léiriú (Cuid 3).
120. Leasú ar Chuid 3 (soláthar earraí) den Phríomh-Acht.
121. Leasú ar alt 5 (soláthar seirbhísí) den Phríomh-Acht.
122. Scéim speisialta i leith óir infheistíochta.
123. Leasú ar alt 8 (daoine inchánach) den Phríomh-Acht.
124. Leasú ar alt 10 (an méid ar arb inmhuirearaithe cáin) den
Phríomh-Acht.
125. Leasú ar alt 10A (earraí imeallscéime) den Phríomh-Acht.
126. Leasú ar alt 10B (scéim speisialta do cheantálaithe) den
Phríomh-Acht.
127. Leasú ar alt 11 (rátaí cánach) den Phríomh-Acht.
128. Leasú ar alt 12 (asbhaint i leith cáin a iompraíodh nó a
íocadh) den Phríomh-Acht.
129. Leasú ar alt 12A (forálacha speisialta i leith cánach arna
sonrasc ag feirmeoirí cothrom-ráta) den Phríomh-Acht.
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Alt
130. Leasú ar alt 12B (scéim speisialta i leith córacha iompair arna
soláthar ag déileálaithe inchánach) den Phríomh-Acht.
131. Scéim speisialta i leith innealra talmhaíochta.
132. Leasú ar alt 13 (loghadh cánach ar earraí a onnmhairítear,
etc.) den Phríomh-Acht.
133. Leasú ar alt 16 (dualgas taifid a choimeád) den PhríomhAcht.
134. Leasú ar alt 17 (sonraisc) den Phríomh-Acht.
135. Leasú ar alt 19 (cáin atá dlite agus iníoctha) den PhríomhAcht.
136. Meastacháin agus measúnachtaí a ghiniúint trí phróiseas
leictreonach, fótagrafach nó eile.
137. Leasú ar alt 32 (rialacháin) den Phríomh-Acht.
138. Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomhAcht.
139. Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

CUID 4
Dleachtanna Stampa
Caibidil 1
Forálacha Ginearálta.
140. Foráil a bhaineann leis an gCéad Sceideal a ghabhann leis an
Stamp Act, 1891.
141. Leasú ar alt 114 (aistrithe ag céilí a bheith díolmhaithe ó
dhleacht stampa) den Acht Airgeadais, 1990.
142. Leasú ar alt 207 (ionstraimí seirbhísí airgeadais áirithe a
bheith díolmhaithe ó dhleacht stampa) den Acht
Airgeadais, 1992.
143. Leasú ar alt 106 (caipiteal iasachta agus urrúis áirithe a bheith
díolmhaithe ó dhleacht stampa) den Acht Airgeadais,
1993.
144. Leasú ar alt 150 (iasachtaíocht stoic) den Acht Airgeadais,
1995.
145. Leasú ar alt 121 (formhuirir) den Acht Airgeadais, 1997.
146. Leasú ar alt 6 (tosach feidhme (Cuid 2)) den Acht Airgeadais
(Uimh. 2), 1998.
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Caibidil 2
Bearta roimh Chomhdhlúthú
Alt
147. Léiriú (Caibidil 2).
148. Feidhm (Caibidil 2).
149. Leasú ar alt 3 (power to grant licences to deal in stamps)
d’Acht Bainistíochta 1891.
150. Leasú ar alt 4 (penalty for unauthorised dealing in stamps,
etc.) d’Acht Bainistíochta 1891.
151. Leasú ar alt 6 (penalty for hawking stamps) d’Acht
Bainistíochta 1891.
152. Leasú ar alt 13 (certain offences in relation to dies and stamps
provided by Commissioners to be felonies) d’Acht
Bainistíochta 1891.
153. Leasú ar alt 18 (licensed person in possession of forged
stamps to be presumed guilty until contrary is shown)
d’Acht Bainistíochta 1891.
154. Leasú ar alt 20 (as to defacement of adhesive stamps) d’Acht
Bainistíochta 1891.
155. Leasú ar alt 21 (penalty for frauds in relation to duties)
d’Acht Bainistíochta 1891.
156. Leasú ar alt 5 (facts and circumstances affecting duty to be
set forth in instruments) d’Acht 1891.
157. Leasú ar alt 8 (general direction as to the cancellation of
adhesive stamps) d’Acht 1891.
158. Leasú ar alt 9 (penalty for frauds in relation to adhesive
stamps) d’Acht 1891.
159. Leasú ar alt 16 (rolls, books, etc. to be open to inspection)
d’Acht 1891.
160. Leasú ar alt 17 (penalty for enrolling, etc. instrument not duly
stamped) d’Acht 1891.
161. Leasú ar alt 100 (penalty for not making out policy, or
making, etc. any policy not duly stamped) d’Acht 1891.
162. Leasú ar alt 107 (penalty for issuing share warrant not duly
stamped) d’Acht 1891.
163. Leasú ar alt 109 (penalty for issuing stock certificate
unstamped) d’Acht 1891.
164. Leasú ar alt 49 (ionstraimí áirithe a bheith díolmhaithe ó
dhleacht stampa) den Acht Airgeadais, 1969.
165. Leasú ar alt 41 (dleacht stampa ar bhillí malairte agus ar nótaí
geallúna) den Acht Airgeadais, 1970.
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Alt
166. Leasú ar alt 109 (feidhm forálacha áirithe a bhaineann le
pionóis faoin Acht Cánach Ioncaim, 1967) den Acht
Airgeadais, 1991.
167. Leasú ar alt 107 (sonraí a bheidh le seachadadh i gcásanna
aistrithe agus léasanna) den Acht Airgeadais, 1994.
168. Leasú ar alt 112 (faoiseamh ó dhleacht stampa i leith aistrithe
chuig feirmeoirí oilte óga) den Acht Airgeadais, 1994.
169. Leasú ar alt 107 (faoiseamh do bhallghnólachtaí) den Acht
Airgeadais, 1996.
170. Leasú ar alt 108 (oibleagáidí comhaltaí córais) den Acht
Airgeadais, 1996.
171. Leasú ar alt 14 (faoiseamh ó dhleacht stampa le haghaidh
tithe nó árasán nua áirithe) den Acht Airgeadais
(Uimh. 2), 1998.
172. Leasú ar alt 26 (recovery of fines) d’Acht Bainistíochta 1891.
173. Leasú ar alt 13 (persons dissatisfied may appeal) d’Acht 1891.
174. Leasú ar alt 74 (achomhairc i gcásanna áirithe) den Acht
Airgeadais, 1973.
175. Leasú ar alt 103 (foráil a bhaineann le diúscairt shaorálach
inter vivos, etc.) den Acht Airgeadais, 1991.
176. Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann le hAcht 1891.
177. Leasú ar alt 23 (certain mortgages of stock to be chargeable
as agreements) d’Acht 1891.
178. Leasú ar alt 41 (bills of sale) d’Acht 1891.
179. Leasú ar alt 118 (assignment of policy of life assurance to
be stamped before payment of money assured) d’Acht
1891.
180. Leasú ar alt 74 (stamp duty on gifts inter vivos) den Finance
(1909-10) Act, 1910.
181. Leasú ar alt 31 (conarthaí áirithe chun díol leasanna léasacha
a bheith le muirearú mar thíolacais díola) den Acht
Airgeadais, 1978.
182. Leasú ar alt 19 (tíolacadh nó aistriú ar dhíol — tórainn le
dleacht stampa i gcás idirbheart áirithe idir
chomhluchta corpraithe) den Acht Airgeadais, 1952.
183. Leasú ar alt 31 (faoiseamh ó dhleacht stampa caipitil agus
aistrithe i gcás cuideachtaí a athchóiriú nó a
chónascadh) den Acht Airgeadais, 1965.
184. Leasú ar alt 9 (procedure for obtaining allowance) d’Acht
Bainistíochta 1891.
185. Lamháltas i leith ionstraimí caillte.
186. Leasú ar alt 1 (charge of duties in schedule) d’Acht 1891.
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Alt
187. Leasú ar alt 12 (assessment of duty by Commissioners)
d’Acht 1891.
188. Leasú ar alt 14 (terms upon which instruments not duly
stamped may be received in evidence) d’Acht 1891.
189. Leasú ar alt 58 (direction as to duty in certain cases) d’Acht
1891.
190. Leasú ar alt 77 (directions as to duty in certain cases) d’Acht
1891.
191. Leasú ar alt 122 (definitions) d’Acht 1891.
192. Leasú ar alt 5 (extension of stamp duty on share warrants
and stock certificates to bearer) den Finance Act, 1899.
193. Leasú ar alt 40 (díúitéthe stampa in airgead reatha coigríche)
den Acht Airgid, 1933.
194. Leasú ar alt 69 (dleacht stampa le muirearú ar ráiteas) den
Acht Airgeadais, 1973.
195. Leasú ar alt 92 (tobhach ar phréimheanna árachais áirithe)
den Acht Airgeadais, 1982.
196. Leasú ar alt 208 (suíomh fiontair árachais chun críocha
dleachta stampa) den Acht Airgeadais, 1992.
197. Aisghairm (Caibidil 2).

CUID 5
Cáin Mhaoine Cónaithe.
198. Leasú ar alt 100 (teorainn díolúine mhargadhluacha) den
Acht Airgeadais, 1983.

CUID 6
Cáin Fháltas Caipitiúil.
199. Léiriú (Cuid 6).
200. Leasú ar alt 36 (tuairisceáin a sheachadadh) den PhríomhAcht.
201. Leasú ar an Dara Sceideal (cáin a ríomh) a ghabhann leis an
bPríomh-Acht.
202. Leasú ar alt 41 (cáin agus ús ar cháin a íoc) den PhríomhAcht.
203. Leasú ar alt 51 (achomhairc i ndáil le luach maoine réadaí)
den Phríomh-Acht.
204. Leasú ar alt 53 (bronntanais bheaga a bheith díolmhaithe)
den Phríomh-Acht.
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Alt
205. Leasú ar alt 58 (fáltais áirithe a bheith díolmhaithe) den
Phríomh-Acht.
206. Díolúine a bhaineann le sochair scoir.

CUID 7
Ilghnéitheach.
207. Leasú ar Chaibidil 4 (cumhachtaí ioncaim) de Chuid 38 den
Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.
208. Cumhacht chun faisnéis a fháil ó Aire den Rialtas nó ó
chomhlacht poiblí.
209. Comhdú leictreonach tuairisceán cánach.
210. Leasú ar alt 884 (tuairisceáin ar bhrabúis) den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997.
211. Leasú ar alt 1078 (cionta ioncaim) den Acht Comhdhlúite
Cánacha, 1997.
212. Leasú ar alt 1094 (imréiteach cánach i ndáil le ceadúnais
áirithe) den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.
213. An tAire Airgeadais d’urscaoileadh dliteanais i leith iasachtaí
áirithe a bheidh faighte ag an Aire Talmhaíochta agus
Bia.
214. Leasú ar an Acht um Fhorbairt Tionscail, 1995.
215. An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.
216. Cúram agus bainistiú cánacha agus dleachtanna.
217. Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

SCEIDEAL 1
Leasuithe de Dhroim Athraithe ar an Ráta Cánach Corparáide

SCEIDEAL 2
Na Rátaí Cánach Ola Mianra

SCEIDEAL 3
Aisghairm agus Cúlghairm a bhaineann le Dleacht Máil ar
Ola Mhianra

SCEIDEAL 4
Na Rátaí Dleachta Máil ar Tháirgí Tobac
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SCEIDEAL 5
Dleachtanna Stampa ar Ionstraimí
SCEIDEAL 6
Dleachtanna Stampa, etc.
————————
Na hAchtanna dá dTagraítear
An tAcht um an mBord Bia, 1994
An tAcht um Gheall-Chur, 1931
Acht Páirce Cuimhneacháin Bourn Vincent, 1932
An tAcht um Údarás Craolacháin, 1960
Acht na gCanálacha, 1986
An tAcht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976
Acht an Bhainc Ceannais, 1971
An tAcht um Chúram Leanaí, 1991
An tAcht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta, 1995
Companies Act, 1867
Acht na gCuideachtaí, 1963
Acht na gCuideachtaí, 1990
Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1990
An tAcht um Chomhar Creidmheasa, 1997
An Acht um Cheartas Coiriúil, 1984
An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967
An tAcht Custam agus Máil (Forálacha Ilghnéitheacha), 1988
An tAcht um Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha
Cliath, 1997
Finance Act, 1894
Finance Act, 1895
Finance Act, 1899
Finance Act, 1902
Finance Act, 1907
Finance (1909-10) Act, 1910
An tAcht Airgid, 1923
An tAcht Airgid, 1924
An tAcht Airgid, 1925
An tAcht Airgid, 1926
An tAcht Airgid, 1928
An tAcht Airgid, 1930
An tAcht Airgid, 1931
An tAcht Airgid (Diúitéthe Custum) (Uimh. 4), 1931
An tAcht Airgid, 1932
An tAcht Airgid, 1933
An tAcht Airgid, 1935
An tAcht Airgid (Forálacha Ilghnéitheacha), 1935
An tAcht Airgid, 1936
An tAcht Airgeadais, 1939
An tAcht Airgeadais, 1940
An tAcht Airgeadais, 1941
An tAcht Airgeadais, 1942
An tAcht Airgeadais, 1943
An tAcht Airgeadais, 1946
An tAcht Airgeadais, 1948
An tAcht Airgeadais, 1949
An tAcht Airgeadais, 1950
An tAcht Airgeadais, 1951
An tAcht Airgeadais, 1952
An tAcht Airgeadais, 1955
An tAcht Airgeadais, 1956
An tAcht Airgeadais (Forála Ilghnéitheacha), 1956
An tAcht Airgeadais, 1957
An tAcht Airgeadais, 1958
An tAcht Airgeadais, 1959
An tAcht Airgeadais, 1960
An tAcht Airgeadais, 1964
An tAcht Airgeadais, 1965
An tAcht Airgeadais, 1966
An tAcht Airgeadais, 1968
An tAcht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1968
An tAcht Airgeadais, 1969
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1931, Uimh. 27
1932, Uimh. 31
1960, Uimh. 10
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1976, Uimh. 8
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1991, Uimh. 17
1995, Uimh. 32
30 & 31 Vict., c.131
1963, Uimh. 33
1990, Uimh. 33
1997,
1984,
1967,
1988,

Uimh.
Uimh.
Uimh.
Uimh.
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22
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1997, Uimh. 7
57 & 58 Vict., c.30
58 Vict., c.16
62 & 63 Vict., c.9
2 Edw 7, c.7
7 Edw 7, c.13
10 Edw 7, c.8
1923, Uimh. 21
1924, Uimh. 27
1925, Uimh. 28
1926, Uimh. 35
1928, Uimh. 11
1930, Uimh. 20
1931, Uimh. 31
1931, Uimh. 43
1932, Uimh. 20
1933, Uimh. 15
1935, Uimh. 28
1935, Uimh. 7
1936, Uimh. 31
1939, Uimh. 18
1940, Uimh. 14
1941, Uimh. 14
1942, Uimh. 14
1943, Uimh. 16
1946, Uimh. 15
1948, Uimh. 12
1949, Uimh. 13
1950, Uimh. 18
1951, Uimh. 15
1952, Uimh. 14
1955, Uimh. 13
1956, Uimh. 22
1956, Uimh. 47
1957, Uimh. 20
1958, Uimh. 25
1959, Uimh. 18
1960, Uimh. 19
1964, Uimh. 15
1965, Uimh. 22
1966, Uimh. 17
1968, Uimh. 33
1968, Uimh. 7
1969, Uimh. 21
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An tAcht Airgeadais, 1970
An tAcht Airgeadais, 1973
An tAcht Airgeadais, 1974
An tAcht Airgeadais, 1976
An tAcht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac), 1977
An tAcht Airgeadais, 1978
An tAcht Airgeadais, 1979
An tAcht Airgeadais, 1980
An tAcht Airgeadais, 1981
An tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1981
An tAcht Airgeadais, 1982
An tAcht Airgeadais, 1983
An tAcht Airgeadais, 1984
An tAcht Airgeadais, 1985
An tAcht Airgeadais, 1986
An tAcht Airgeadais, 1987
An tAcht Airgeadais, 1988
An tAcht Airgeadais, 1989
An tAcht Airgeadais, 1990
An tAcht Airgeadais, 1991
An tAcht Airgeadais, 1992
An tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1992
An tAcht Airgeadais, 1993
An tAcht Airgeadais, 1994
An tAcht Airgeadais, 1995
An tAcht Airgeadais, 1996
An tAcht Airgeadais, 1997
An tAcht Airgeadais, 1998
An tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1998
An tAcht Seirbhísí Dóiteáin, 1981
An tAcht Iascaigh, 1980
An tAcht Foraoiseachta, 1988
Glebe Loan (Ireland) Act, 1870
An tAcht Mine Féir (Táirgeadh), 1953
Acht Mhór-Iarnród an Tuaiscirt, 1958
An tAcht Cuanta, 1996
Acht an Údaráis um Ard-Oideachas, 1971
An tAcht um Chónaidhmeadh agus Cónascadh Ospidéal,
1961
Acht na dTithe, 1966
Achtanna na dTithe, 1966 go 1998
Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979
Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992
An tAcht Alcóil Cheardais (Leasú), 1947
An tAcht Oiliúna Tionscail, 1967
Inland Revenue Regulation Act, 1890
An tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1986
An tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1993
An tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1995
An tAcht Árachais, 1990
An tAcht Deocha Meisciúla, 1960
An tAcht um Bord Leigheasra na hÉireann, 1995
Licencing (Ireland) Act, 1902
Limited Partnerships Act, 1907
Na hAchtanna um Údaráis Áitiúla (Deontais Ardoideachais),
1968 go 1992
An tAcht Rialtais Áitiúil (Baile Átha Cliath), 1993
An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963
Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963
go 1998
An tAcht um Fhoras na Mara, 1991
An tAcht Méadreolaíochta, 1996
Acht Chuideachta na Mianraí, 1945
An tAcht Forbairte Minearál, 1940
An tAcht um an nGníomhaireacht Foirgníochta Náisiúnta
Teoranta, 1963
An tAcht fán Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann,
1996
An tAcht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin
Náisiúnta, 1990
An tAcht um Cholún Nelson, 1969
Oaths Act, 1888
An tAcht um Fhorbairt Pheitriliaim agus Mianraí Eile, 1960
An tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983
An tAcht um Luachanna Maoine (Eadránacha agus
Achomhairc), 1960
Public Works (Ireland)(No. 2) Act, 1846
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An tAcht um Chosaint Raideolaíoch, 1991
Acht na mBóthar Iarainn, 1924
Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go 1991
Revenue Act, 1898
An tAcht um Iompar ar Bhóithre, 1932
Roads Act, 1920
An tAcht um an gCiste Oideachais Eolaíochta agus
Teicneolaíochta (Infheistíocht), 1997
An tAcht um an gCiste Oideachais Eolaíochta agus
Teicneolaíochta (Infheistíocht) (Leasú), 1998
An tAcht Iascaigh Mhara, 1952
An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam
na Sionna Teoranta (Leasú), 1970
An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam
na Sionna Teoranta (Leasú), 1983
Acht Uiscebhealach na Sionainne, 1990
An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1993
Stamp Act, 1891
Stamp Duties Management Act, 1891
An tAcht um Stocmhalartáin, 1995
An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997
An tAcht um Institiúid Innealtóirí Sibhialta na hÉireann
(Cairt a Leasú), 1969
An tAcht Iompair, 1944
An tAcht Iompair, 1950
An tAcht Iompair (Córas Iompair Éireann a Atheagrú), 1986
An tAcht um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1989
An tAcht um Athnuachan Uirbeach, 1998
An tAcht um Iontaobhais Aonad, 1990
An tAcht Cánach Breisluacha, 1972
Na hAchtanna Cánach Breisluacha, 1972 go 1998
An tAcht Cánach Breisluacha (Leasú), 1978
An tAcht um Fhiadhúlra, 1976
An tAcht um Ghníomhaireacht Fostaíochta don Aos Óg, 1981
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———————
Uimhir 2 de 1999
————————
AN tACHT AIRGEADAIS, 1999
[An tiontú oifigiúil]
————————
ACHT
DO
MHUIREARÚ
AGUS
D’FHORCHUR
DLEACHTANNA ÁIRITHE CUSTAM AGUS IONCAIM
INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL), DO LEASÚ AN DLÍ
A BHAINEANN LE CUSTAIM AGUS IONCAM INTÍRE
(LENA nÁIRÍTEAR MÁL) AGUS DO DHÉANAMH
TUILLEADH FORÁLACHA I dTAOBH AIRGEADAIS.
[25 Márta, 1999]
ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:
CUID 1
Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil
Caibidil 1
Léiriú
1.—Sa Chuid seo, ciallaíonn ‘‘an Príomh-Acht’’ an tAcht
Comhdhlúite Cánacha, 1997.

Léiriú (Cuid 1).

Caibidil 2
Cáin Ioncaim
2.—Maidir leis an mbliain mheasúnachta 1999-2000 agus le blianta
measúnachta dá éis, leasaítear leis seo Caibidil 1 de Chuid 7 den
Phríomh-Acht—
(a) in alt 187, tríd an méid seo a leanas a chur isteach, i bhfoalt (1), in ionad mhír (a):
‘‘(a) i gcás pearsa aonair dá dtagraítear i mír (a) den
mhíniú ar ‘méid sonraithe’ in alt 461(1) (arna
chur isteach leis an Acht Airgeadais, 1999),
£8,200, agus’’,
agus
(b) in alt 188, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(2):
‘‘(2) San alt seo, ciallaíonn ‘an méid sonraithe’, faoi
réir alt 187 (2)—
(a) i gcás pearsa aonair dá dtagraítear i mír (a) den
mhíniú ar ‘méid sonraithe’ in alt 461(1) (arna
17
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chur isteach leis an Acht Airgeadais, 1999),
£13,000, agus

Cd.1

(b) in aon chás eile £6,500.’’.
Athrú ar na rátaí
cánach ioncaim.

3.—Leasaítear leis seo alt 15 den Phríomh-Acht, maidir leis an
mbliain mheasúnachta 1999-2000 agus le blianta measúnachta dá éis,
tríd an Tábla seo a leanas a chur in ionad an Tábla a ghabhann leis
an alt sin:
‘‘AN TÁBLA
CUID 1
An chuid den ioncam inchánach
(1)

An ráta cánach
(2)

Tuairisc an ráta
(3)

An chéad £14,000 …

…

…

24 faoin gcéad

an ráta caighdeánach

An fuílleach

…

…

46 faoin gcéad

an t-ard-ráta

…

CUID 2
An chuid den ioncam inchánach
(1)

An ráta cánach
(2)

Tuairisc an ráta
(3)

An chéad £28,000 …

…

…

24 faoin gcéad

an ráta caighdeánach

An fuílleach

…

…

46 faoin gcéad

an t-ard-ráta

…

’’.
Faoisimh
phearsanta.

4.—Maidir leis an mbliain mheasúnachta 1999-2000 agus le blianta
measúnachta dá éis, leasaítear leis seo an Príomh-Acht—
(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 461:
‘‘Liúntais
phearsanta de réir
an ráta
chaighdeánaigh.

461.—(1) San alt seo—
ciallaíonn ‘céatadán cuí’, i ndáil le bliain
mheasúnachta, céatadán is comhionann leis
an ráta caighdeánach cánach don bhliain sin;
ciallaíonn ‘an méid sonraithe’, i ndáil le
pearsa aonair do bhliain mheasúnachta—
(a) £8,400, i gcás arb éard é nó í an
t-éilitheoir—
(i) duine pósta—
(I) a mheasúnaítear i leith
cánach don bhliain
mheasúnachta de réir
fhorálacha alt 1017, nó
(II) a
chruthóidh
nach
gcónaíonn a chéile nó a
céile leis nó léi ach go
bhfuil sé nó sí á
chothabháil
nó
á
cothabháil go hiomlán
nó go formhór aige nó
aici
don
bhliain
mheasúnachta
agus
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nach
bhfuil
an Cd.1 A.4
t-éilitheoir i dteideal, le
linn a ioncam nó a
hioncam a ríomh chun
críocha cánach don
bhliain sin, aon asbhaint
a dhéanamh i leith na
suimeanna a d’íoc sé nó
sí chun a chéile nó a
céile a chothabháil,
nó
(ii) baintreach, seachas duine a
bhfuil feidhm ag fomhír (i)
maidir leis nó léi, ar sa
bhliain mheasúnachta a
d’éag a chéile nó a céile,
agus
(b) £4,200 i gcás aon éilitheora eile.
(2) Déanfar an cháin ioncaim a bheidh le
muirearú ar phearsa aonair, ar shlí seachas
de réir alt 16(2), do bhliain mheasúnachta a
laghdú de mhéid arb é an ceann is lú é díobh
seo a leanas—
(a) méid is comhionann leis an
gcéatadán
cuí
den
mhéid
sonraithe i ndáil leis an bpearsa
aonair don bhliain sin, nó
(b) an méid a laghdaíonn an cháin
ioncaim sin go nialas.
Liúntas breise do
bhaintreach.

461A.—D’fhonn a ioncam nó a hioncam
inchánach do bhliain mheasúnachta a
fhionnadh, beidh baintreach, seachas duine
dá dtagraítear i mír (a) den mhíniú ar ‘méid
sonraithe’ in alt 461(1), i dteideal asbhaint
£500.’’,

agus
(b) sa Tábla a ghabhann le halt 458—
(i) trí ‘‘alt 461A’’ a chur in ionad ‘‘alt 461’’ i gCuid 1,
agus
(ii) trí ‘‘alt 461(2)’’ a chur isteach i ndiaidh ‘‘alt 244’’ i
gCuid 2.
5.—Maidir leis an mbliain mheasúnachta 1999-2000 agus le blianta
measúnachta dá éis, leasaítear leis seo an Príomh-Acht—
(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 462:
‘‘Tuismitheoirí ar
baintreacha iad
agus tuismitheoirí
singile eile: liúntas
de réir an ráta
chaighdeánaigh.

462.—(1) (a) San alt seo—
ciallaíonn ‘céatadán cuí’, i ndáil
le bliain mheasúnachta, céatadán
is comhionann leis an ráta
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caighdeánach cánach don bhliain
sin;
ciallaíonn ‘leanbh cáilitheach’, i
ndáil le haon éilitheoir agus le
haon bhliain mheasúnachta—
(i) leanbh—
(I) a rugadh sa
mheasúnachta,

bhliain

(II) atá, i dtosach na bliana
measúnachta, faoi bhun
18 mbliana d’aois, nó
(III) arb amhlaidh dó nó di,
má tá sé nó sí os cionn
18 mbliana d’aois i
dtosach
na
bliana
measúnachta—
(A) go bhfuil sé nó sí
ag fáil teagaisc lánaimseartha in aon
ollscoil,
coláiste,
scoil nó bunachas
eile oideachais, nó
(B) go bhfuil sé nó sí,
mar gheall ar éiglíocht mheabhrach
nó choirp, buanéagumasach ar é
féin nó í féin a
chothabháil
agus
gur tháinig sé nó sí
chun bheith buanéagumasach amhlaidh sula raibh 21
bliain d’aois slánaithe aige nó aici
nó gur tháinig sé nó
sı́ chun bheith buanéagumasach amhlaidh tar éis dó nó
di 21 bliain d’aois a
shlánú ach sin le
linn dó nó di a
bheith ag fáil teagaisc lánaimseartha
den sórt sin,
agus
(ii) leanbh is leanbh leis an
éilitheoir nó, mura leanbh
den sórt sin é nó í, leanbh
atá i gcoimeád an éilitheora
agus á chothabháil nó á
cothabháil ag an éilitheoir ar
chostas an éilitheora féin ar
feadh iomlán na bliana
20
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measúnachta nó ar feadh Cd.1 A.5
cuid di;
ciallaíonn ‘an méid sonraithe’
£1,050.
(b) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le
pearsa aonair seachas pearsa
aonair dá dtagraítear i mír (a)
den mhíniú ar ‘méid sonraithe’ in
alt 461(1).
(2) Faoi réir fho-alt (3), i gcás go
ndéanfaidh éilitheoir, is pearsa aonair lena
mbaineann an t-alt seo, a chruthú, maidir le
bliain mheasúnachta, go bhfuil leanbh
cáilitheach ina chónaí nó ina cónaí leis nó léi
ar feadh iomlán na bliana nó ar feadh cuid
di, déanfar an cháin ioncaim a bheidh le
muirearú ar an bpearsa aonair, ar shlí
seachas de réir alt 16(2), don bhliain
mheasúnachta sin a laghdú de mhéid arb é
an ceann is lú é díobh seo a leanas—
(a) an méid is comhionann leis an
gcéatadán
cuí
den
mhéid
sonraithe i ndáil leis an bpearsa
aonair, nó
(b) an méid a laghdaíonn an cháin
ioncaim sin go nialas,
ach ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le
haon bhliain mheasúnachta i gcás fearchéile
nó banchéile má chónaíonn an fearchéile
agus an banchéile le chéile, nó i gcás fear
agus bean a chónaíonn le chéile mar
fhearchéile agus banchéile.
(3) Ní bheidh teideal ag éilitheoir ach
chun aon laghdú cánach amháin faoi fho-alt
(2) d’aon bhliain mheasúnachta, is cuma cé
mhéad leanaí cáilitheacha a chónaíonn leis
an éilitheoir sa bhliain sin.
(4) (a) Na tagairtí i bhfo-alt (1)(a) do
leanbh atá ag fáil teagaisc
lánaimseartha
i
mbunachas
oideachais folóidh siad tagairtí do
leanbh atá á oiliúint nó á
hoiliúint ag aon duine (dá
ngairtear ‘an fostóir’ san fho-alt
seo) d’aon cheird nó gairm in
imthosca de shórt go bhfuil ar an
leanbh a chuid ama go léir, nó a
cuid ama go léir, a chaitheamh
leis an oiliúint ar feadh tréimhse
nach lú ná 2 bhliain.
(b) Chun críocha éilimh maidir le
leanbh atá á oiliúint nó á
hoiliúint, féadfaidh an cigire a
cheangal ar an bhfostóir sonraí i
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dtaobh oiliúint an linbh a
thabhairt i cibé foirm a
fhorordóidh na Coimisinéirí
Ioncaim.
(5) (a) I gcás go bhfuil teideal ag leanbh
cáilitheach ina cheart nó ina ceart
féin,
in
aon
bhliain
mheasúnachta, chun ioncaim de
bhreis ar £720 sa bhliain sin,
déanfar an méid sonraithe a
laghdú de mhéid na breise go
feadh
teorainn
an
méid
shonraithe.
(b) Le linn ioncam an linbh a bheith á
ríomh chun críocha mhír (a), ní
dhéanfar aon ioncam a bhfuil
teideal ag an leanbh chuige mar
shealbhóir scoláireachta, sparánachta nó dearlaice oideachais eile
dá samhail a chur i gcuntas.
(6) I gcás go n-éireoidh aon cheist i
dtaobh teideal a bheith ag aon duine chun
laghdú cánach faoin alt seo maidir le leanbh
atá os cionn 18 mbliana d’aois ar leanbh é nó
í atá ag fáil teagaisc lánaimseartha dá
dtagraítear san alt seo, féadfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim dul i gcomhairle leis an
Aire Oideachais agus Eolaíochta.
Liúntas breise do
thuismitheoirí ar
baintreacha iad
agus do
thuismitheoirí
singile eile.

462A.—(1)(a) Chun críocha an ailt seo, tá le
‘leanbh cáilitheach’, i ndáil
le héilitheoir agus le bliain
mheasúnachta, an bhrí
chéanna atá leis in alt 462,
agus déanfar an cheist i
dtaobh leanbh a bheith ina
leanbh
cáilitheach
a
chinneadh ar an mbonn
céanna is a chinnfí í chun
críocha alt 462, agus beidh
feidhm ag fo-ailt (4),
(5)(b) agus (6) den alt sin
dá réir sin.
(b) Beidh feidhm ag an alt seo
maidir le pearsa aonair
seachas pearsa aonair dá
dtagraítear i mír (a) den
mhíniú ar ‘méid sonraithe’
in alt 461(1).
(2) Faoi réir fho-alt (3), i gcás go
ndéanfaidh éilitheoir, is pearsa aonair lena
mbaineann an t-alt seo, a chruthú, maidir le
bliain mheasúnachta, go bhfuil leanbh
cáilitheach ina chónaí nó ina cónaí leis nó léi
ar feadh iomlán na bliana nó ar feadh cuid
di, beidh teideal ag an éilitheoir—
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(a) más baintreach é nó í, chun asbhaint Cd.1 A.5
£2,650, nó
(b) más
pearsa
aonair
seachas
baintreach é nó í, chun asbhaint
£3,150,
ach ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le
haon bhliain mheasúnachta i gcás fearchéile
nó banchéile má chónaíonn an fearchéile
agus an banchéile le chéile, nó i gcás fear
agus bean a chónaíonn le chéile mar
fhearchéile agus banchéile.
(3) Ní bheidh teideal ag éilitheoir ach
chun aon asbhaint amháin faoi fho-alt (2)
d’aon bhliain mheasúnachta, is cuma cé
mhéad leanaí cáilitheacha a chónaíonn leis
an éilitheoir sa bhliain sin.
(4) Ní lamhálfar aon asbhaint faoin alt seo
d’aon bhliain mheasúnachta maidir le haon
leanbh ag a bhfuil teideal ina cheart nó ina
ceart féin chun ioncaim de bhreis ar £1,770
sa bhliain sin ach amháin, más lú méid na
breise ná an asbhaint ab inlamhála ar leith
ón bhfo-alt seo, go lamhálfar asbhaint arna
laghdú den mhéid sin.’’,
agus
(b) sa Tábla a ghabhann le halt 458—
(i) trí ‘‘alt 462A’’ a chur in ionad ‘‘alt 462’’ i gCuid 1,
agus
(ii) trí ‘‘alt 462’’ a chur isteach i ndiaidh ‘‘alt 461(2)’’
(arna chur isteach leis an Acht seo) i gCuid 2.

6.—Leasaítear leis seo Caibidil 1 de Chuid 15 den Phríomh-Acht—
(a) in alt 465, trí ‘‘18 mbliana’’ a chur in ionad ‘‘16 bliana’’, gach
áit a bhfuil sé i míreanna (a) agus (b) d’fho-alt (1) agus i
mír (a) d’fho-alt (2), agus

Leasú ar Chaibidil 1
de Chuid 15 den
Phríomh-Acht.

(b) in alt 469, trí ‘‘18 mbliana’’ a chur in ionad ‘‘16 bliana’’ gach
áit a bhfuil sé i bhfo-alt (1), sa mhíniú ar ‘‘cleithiúnaí’’.

7.—Maidir leis an mbliain mheasúnachta 1999-2000 agus le blianta
measúnachta dá éis, leasaítear leis seo an Príomh-Acht—
(a) sa Tábla a ghabhann le halt 458—
(i) trí ‘‘alt 472’’ a scriosadh i gCuid 1, agus
(ii) trí ‘‘alt 472’’ a chur isteach i ndiaidh ‘‘alt 462’’ (arna
chur isteach leis an Acht seo) i gCuid 2,
agus
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(b) in alt 472—
(i) i bhfo-alt (1)(a):
(I) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach roimh
an míniú ar ‘‘díolaíochtaí’’—
‘‘ciallaíonn ‘céatadán cuí’, i ndáil le bliain
mheasúnachta, céatadán is comhionann leis an
ráta caighdeánach cánach don bhliain sin;’’,
agus
(II) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
an mhínithe ar ‘‘stiúrthóir dílseánach’’—
‘‘ciallaíonn ‘an méid sonraithe’, i ndáil le pearsa
aonair do bhliain mheasúnachta, an ceann is lú
díobh seo a leanas—
(a) £1,000, nó
(b) an méid atá ar áireamh in ioncam iomlán
na
pearsan
aonair
don
bhliain
mheasúnachta i leith díolaíochtaí,
agus, i gcás inar duine pósta a mheasúnaítear i
leith cánach de réir alt 1017 an t-éilitheoir, is
éard a bheidh sa mhéid sonraithe i ndáil le céile
na pearsan aonair an méid arbh éard é an méid
sonraithe i ndáil leis an gcéile sin dá mba rud
é go ndearnadh é nó í a mheasúnú de réir alt
1016;’’,
(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):
‘‘(4) Más rud é, maidir le haon bhliain
mheasúnachta, go gcruthóidh éilitheoir gur
díolaíochtaí go hiomlán nó go páirteach a ioncam nó
a hioncam iomlán don bhliain, déanfar an cháin
ioncaim a bheidh le muirearú ar an bpearsa aonair,
ar shlí seachas de réir alt 16(2), don bhliain
mheasúnachta sin, a laghdú de mhéid arb é an ceann
is lú é díobh seo a leanas—
(a) méid is comhionann leis an gcéatadán cuí
den mhéid sonraithe i ndáil leis an
bpearsa aonair sin agus, i gcás inar duine
pósta a mheasúnaítear i leith cánach de
réir alt 1017 an t-éilitheoir, an méid
sonraithe i ndáil le céile na pearsan
aonair sin, nó
(b) an méid a laghdaíonn an cháin ioncaim sin
go nialas.’’,
agus
(iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):
‘‘(5) I gcás ina mbeidh laghdú faoin alt seo le
déanamh as ioncam arna mhuirearú i leith cánach
d’aon bhliain mheasúnachta de bhua oibriú fho-alt
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(2), tabharfar an laghdú sin i modh aisíocaíochta Cd.1 A.7
cánach.’’.

8.—Maidir leis an mbliain mheasúnachta 1999-2000 agus le blianta
measúnachta dá éis, leasaítear leis seo alt 468 den Phríomh-Acht, i
bhfo-alt (2), trí ‘‘£1,500’’ a chur in ionad ‘‘£1,000’’ (a cuireadh isteach
leis an Acht Airgeadais, 1998) sa dá áit a bhfuil sé agus trí ‘‘£3,000’’
a chur in ionad ‘‘£2,000’’ (mar a cuireadh isteach amhlaidh).

Leasú ar alt 468
(faoiseamh do
dhaoine dalla) den
Phríomh-Acht.

9.—Maidir leis an mbliain mheasúnachta 1999-2000 agus le blianta
measúnachta dá éis, leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an méid
seo a leanas a chur in ionad alt 467:

Duine fostaithe a
thugann aire do
phearsa aonair
éagumasaithe.

‘‘467.—(1) San alt seo folaíonn ‘gaol’, i ndáil le pearsa aonair,
gaol i ngeall ar phósadh agus duine a bhfuil nó a raibh an
phearsa aonair ina chaomhnóir nó ina caomhnóir dlíthiúil ina
leith.
(2) Faoi réir an ailt seo, más rud é maidir le bliain
mheasúnachta go gcruthóidh pearsa aonair—
(a) go raibh sé nó sí nó go raibh gaol leis an bpearsa aonair,
i gcaitheamh na bliana measúnachta, faoi éagumas
iomlán le héiglíocht choirp nó mheabhrach, agus
(b) maidir leis an mbliain mheasúnachta, gur fhostaigh an
phearsa aonair, nó i gcás ina bhfuil feidhm ag alt
1017, gur fhostaigh céile na pearsan aonair, duine
(lena n-áirítear duine a soláthraíonn gníomhaireacht
a sheirbhísí nó a seirbhísí nó a soláthraítear a
sheirbhísí nó a seirbhísí trí ghníomhaireacht) chun
aire a thabhairt don phearsa aonair (is é sin an
phearsa aonair nó gaol leis an bpearsa aonair) atá
faoi éagumas amhlaidh,
beidh an phearsa aonair, le linn méid a ioncaim nó a hioncaim
inchánach a bheith á ríomh, i dteideal go ndéanfaí an ceann is
lú díobh seo a leanas a asbhaint óna ioncam iomlán nó óna
hioncam iomlán, eadhon—
(i) méid an mhuirir a bheidh air nó uirthi nó ar chéile na
pearsan aonair faoi dheoidh sa bhliain mheasúnachta
ag fostú an duine fhostaithe, agus
(ii) £8,500 i leith gach pearsan aonair éagumasaithe den sórt
sin.
(3) I gcás go mbeidh 2 phearsa aonair nó níos mó i dteideal
asbhaint faoin alt seo a fháil do bhliain mheasúnachta i leith na
pearsan aonair éagumasaithe céanna, beidh feidhm ag na
forálacha seo a leanas:
(a) ní mó ná £8,500 comhiomlán na n-asbhaintí a
dheonófar do na pearsana aonair sin, agus
(b) déanfar an faoiseamh a bheidh le deonú faoin alt seo i
ndáil leis an bpearsa aonair éagumasaithe a
chionroinnt eatarthu i gcomhréir le méid an mhuirir
a bheidh ar gach duine díobh faoi dheoidh ag fostú
an duine fhostaithe.
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(4) Más rud é, d’aon bhliain mheasúnachta, go lamhálfar
asbhaint do phearsa aonair faoin alt seo, ní bheidh an phearsa
aonair i dteideal asbhaint a fháil i leith an duine fhostaithe (lena
n-áirítear duine a soláthraíonn gníomhaireacht a sheirbhísí nó a
seirbhísí nó a soláthraítear a sheirbhísí nó a seirbhísí trí
ghníomhaireacht) faoi alt 465 nó alt 466.’’.
10.—Leasaítear leis seo alt 122 den Phríomh-Acht, maidir leis an
mbliain 1999-2000 agus le blianta measúnachta dá éis—
(a) trí ‘‘6 faoin gcéad’’ a chur in ionad ‘‘7 faoin gcéad’’ sa dá áit
a bhfuil sé, agus
(b) trí ‘‘10 faoin gcéad’’ a chur in ionad ‘‘11 faoin gcéad’’,
sa mhíniú ar ‘‘an ráta sonraithe’’ i mír (a) d’fho-alt (1), agus tá an
míniú sin, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann
leis an alt seo.
AN TÁBLA
ciallaíonn ‘‘an ráta sonraithe’’, i ndáil le hiasacht tosaíochta—
(i) i gcás—
(I) ina mbeidh an t-ús a íoctar ar an iasacht tosaíochta cáilithe le
haghaidh faoisimh faoi alt 244, nó
(II) mura n-íoctar ús ar bith ar an iasacht tosaíochta, go mbeadh an
t-ús a d’íocfaí ar an iasacht sin (dá mba iníoctha ús) cáilithe
amhlaidh,
an ráta 6 faoin gcéad sa bhliain nó cibé ráta eile (más ann) a
fhorordóidh an tAire Airgeadais le rialacháin,
(ii) i gcás—
(I) ina dtugann fostóir an iasacht tosaíochta d’fhostaí,
(II) inar cuid de thrádáil an fhostóra iasachtaí a thabhairt, chun teach
cónaithe a cheannach lena áitiú ag an iasachtaí mar áit
chónaithe, ar feadh téarma ainmnithe blianta de réir ráta úis
nach n-athraíonn feadh ré na hiasachta, agus
(III) inar ráta is lú ná 6 faoin gcéad sa bhliain, nó cibé ráta eile (más
ann) a fhorordóidh an tAire Airgeadais le rialacháin, an ráta úis
ar a dtugann nó ar ar thug an fostóir, i gcúrsa thrádáil an
fhostóra an tráth a thugtar nó ar tugadh an iasacht tosaíochta,
iasachtaí ar neamhthuilleamaí do dhaoine, seachas fostaithe,
chun teach cónaithe a cheannach lena áitiú ag an iasachtaí mar
áit chónaithe,
an chéad ráta a luaitear i bhfomhír (III), nó
(iii) in aon chás eile, an ráta 10 faoin gcéad sa bhliain nó cibé ráta eile (más
ann) a fhorordóidh an tAire Airgeadais le rialacháin.

Leasú ar alt 126
(mar a dhéileálfar,
ó thaobh cánach, le
sochair áirithe is
iníoctha faoi na
hAchtanna Leasa
Shóisialaigh) den
Phríomh-Acht.

11.—Leasaítear leis seo alt 126 den Phríomh-Acht tríd an méid seo
a leanas a chur in ionad mhír (b) (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 1998) i bhfo-alt (8):
‘‘(b) D’ainneoin fho-alt (3) agus an Ordaithe um an Acht
Airgeadais, 1992 (Tosach Feidhme Alt 15) (Sochar
Dífhostaíochta agus Sochar Pá-Choibhneasa), 1994
(I.R. Uimh. 19 de 1994), ní bheidh feidhm ag fo-alt
(3)(b) i ndáil le sochar dífhostaíochta a íoctar nó is
iníoctha sa tréimhse dar tosach an 6ú lá d’Aibreán,
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1997, agus dar críoch an 5ú lá d’Aibreán, 2000, le Cd.1 A.11
duine atá fostaithe i bhfostaíocht ghearr-ama.’’.
12.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—
(a) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i gCaibidil 1 de Chuid
7 i ndiaidh alt 189:
‘‘Iontaobhais
speisialta do
phearsana
aonair buanéagumasaithe.

189A.—(1) San alt seo—
ciallaíonn ‘pearsa aonair éagumasaithe’
pearsa aonair atá buan-éagumasaithe go
hiomlán,
mar
gheall
ar
éiglíocht
mheabhrach nó choirp, ar é féin nó í féin a
chothabháil;
ciallaíonn
‘suibscríobhanna
poiblí’
suibscríobhanna, i bhfoirm airgid nó maoine
eile, arna gcruinniú, tar éis achainí a
rinneadh chuige sin ar dhaoine den phobal,
chun
sochair
do
phearsa
aonair
éagumasaithe amháin nó níos mó a mbeidh
céannacht an chéanna ar eolas ag na daoine
a dhéanann na suibscríobhanna, agus ar
suibscríobhanna iad a chomhlíonfaidh
ceachtar de na coinníollacha seo a leanas,
eadhon—
(a) ní mó ná £300,000 méid iomlán na
suibscríobhanna, nó
(b) aon tráth ar an dáta, nó i ndiaidh
an dáta, arb é an dáta tuairisceáin sonraithe é don tréimhse
inmhuirearaithe dá n-éilítear
díolúine den chéad uair faoi fhoalt (2) nó (3), ní bheidh aon
mhéid de na suibscríobhanna ina
shuibscríobh arna dhéanamh ag
aon duine amháin ar leith ar mó
é ná 30 faoin gcéad de mhéid
iomlán na suibscríobhanna;
ciallaíonn ‘iontaobhas cáilitheach’ iontaobhas arna bhunú le gníomhas a suitear ina
leith chun sástacht an chigire nó, ar achomharc, chun sástacht na gCoimisinéirí
Achomhairc—
(a) gur bunaíodh an t-iontaobhas go
heisiach chun sochair do phearsa
aonair éagumasaithe sonraithe
amháin nó níos mó ar chun
sochair dó nó di nó dóibh a
cruinníodh
suibscríobhanna
poiblí, de réir bhrí an ailt seo,
(b) go gceanglaíonn an t-iontaobhas—
(i) go gcaithfear cistí an
iontaobhais chun sochair
don phearsa aonair sin nó
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do na pearsana aonair sin,
de réir mar a bheidh, de
rogha iontaobhaithe an
iontaobhais, agus
(ii) i gcás bhás na pearsan aonair
sin nó na bpearsan aonair
sin, de réir mar a bheidh, go
ndéanfar
an
chuid
neamhdháilte de na cistí
iontaobhais a úsáid chun
críocha carthanúla nó a
cheapadh
i
bhfabhar
iontaobhaithe comhlachtaí
carthanúla,
agus
(c) nach
mbeidh
aon
duine
d’iontaobhaithe an iontaobhais
bainteach (de réir bhrí alt 10)
leis an bpearsa aonair sin nó le
haon duine de na pearsana
aonair sin, de réir mar a bheidh;
tá le ‘dáta tuairisceáin sonraithe don
tréimhse inmhuirearaithe’ an bhrí chéanna
atá leis in alt 950;
ciallaíonn ‘cistí iontaobhais’ i ndáil le
hiontaobhas cáilitheach—
(a) suibscríobhanna
poiblí,
arna
gcruinniú chun sochair don
phearsa aonair éagumasaithe nó
do
na
pearsana
aonair
éagumasaithe, is ábhar nó is
ábhair don iontaobhas, agus
(b) an t-airgead agus an mhaoin eile go
léir a dhíorthaíonn go díreach
nó go neamhdhíreach ó na
suibscríobhanna poiblí sin.
(2) Maidir le hioncam a eascraíonn chuig
iontaobhaithe iontaobhais cháilithigh i leith
na gcistí iontaobhais, ar ioncam é arb é atá
ann díbhinní nó ioncam eile a bheadh
inmhuirearaithe i leith cánach, murach an
t-alt seo, faoi Sceideal C nó faoi Chás III,
IV (de bhua alt 59 nó alt 745) nó V de
Sceideal D nó faoi Sceideal F, beidh sé
díolmhaithe ó cháin ioncaim agus ní
áireofar é le linn ioncam iomlán a bheith á
ríomh chun críocha na nAchtanna Cánach
Ioncaim.
(3) Maidir le hioncam (dá ngairtear ‘an
t-ioncam iomchuí’ san fho-alt seo)—
(a) arb é atá ann íocaíochtaí a rinne
iontaobhaithe
iontaobhais
cháilithigh le haon phearsa
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aonair éagumasaithe, nó i leith Cd.1 A.12
aon
phearsan
aonair
éagumasaithe, is ábhar don
iontaobhas, nó
(b) a eascraíonn chuig pearsa aonair
eagumasaithe den sórt sin ó
infheistiú a dhéanamh, go
hiomlán nó go páirteach, ar
íocaíochtaí arna ndéanamh ag
iontaobhaithe
iontaobhais
cháilithigh nó ar ioncam a
dhíorthaíonn ó na híocaíochtaí
sin, ar ioncam é arb é atá ann
díbhinní nó ioncam eile a
bheadh inmhuirearaithe i leith
cánach, murach an t-alt seo, faoi
Sceideal C nó faoi Chás III, IV
(de bhua alt 59 nó alt 745) nó V
de Sceideal D nó faoi Sceideal
F,
beidh sé díolmhaithe ó cháin ioncaim agus
ní áireofar é le linn ioncam iomlán a bheith
á ríomh chun críocha na nAchtanna Cánach
Ioncaim; ach ní bheidh feidhm ag an bhfoalt seo in aon chás áirithe mura rud é gurb
é an t-ioncam iomchuí aon-ioncam nó
príomhioncam na pearsan aonair ar chuige
nó chuici, nó ar ina leith, a eascraíonn an
t-ioncam iomchuí.
(4) Beidh feidhm ag na forálacha de na
hAchtanna Cánach Ioncam a bhaineann le
tuairisceáin a thabhairt ar ioncam iomlán
amhail is dá mba rud é nár achtaíodh an
t-alt seo.
(5) Beidh éifeacht leis an alt seo maidir
leis an mbliain 1997-98 agus le blianta
measúnachta dá éis.’’,
agus
(b) in alt 267, maidir le hús iomchuí arna íoc ar an 6ú lá
d’Aibreán, 1997, nó dá éis—
(i) trí ‘‘alt 189A(2) nó’’ a chur isteach i ndiaidh ‘‘de
bhua’’ i bhfo-alt (2)(a), agus
(ii) trí ‘‘nó go mbeadh, murach forálacha alt 189(2), alt
189A(3) nó alt 192(2), ús iomchuí ar áireamh san
ioncam sin’’ a chur isteach i ndiaidh ‘‘duine iomchuí’’
sa chéad áit ina bhfuil na focail sin i bhfo-alt (3).
13.—Leasaítear leis seo Caibidil 1 de Chuid 7 den Phríomh-Acht—
(a) in alt 189, trí ‘‘(de bhua alt 59 nó alt 745)’’ a chur in ionad
‘‘(de bhua alt 59)’’ i bhfo-alt (2), agus
(b) in alt 192, trí ‘‘(de bhua alt 59 nó alt 745)’’ a chur in ionad
‘‘(de bhua alt 59)’’ i bhfo-alt 2 (b).
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14.—(1) Leasaítear leis seo alt 201(1)(a) den Phríomh-Acht trí
‘‘£8,000’’ a chur in ionad ‘‘£6,000’’ agus ‘‘£600’’ a chur in ionad
‘‘£500’’ sa mhíniú ar ‘‘bundíolúine’’.
(2) Beidh feidhm agus éifeacht le fo-alt (1) maidir le híocaíochtaí
arna ndéanamh an 1ú lá de Nollaig, 1998, nó dá éis.
15.—Leasaítear leis seo alt 472B (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 1998) den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad mhír (b), i bhfo-alt (2):
‘‘(b) measfar go bhfolaíonn calafort lasmuigh den Stát rige, ardán
nó suiteáil, soghluaiste nó seasta, de chineál ar bith in
aon limistéar muirí.’’.

Leasú ar Chuid 16
(faoiseamh ó cháin
ioncaim i leith
infheistíochta i
dtrádálacha
corpraithe — an
scéim um leathnú
gnó agus an scéim
síolchaipitil) den
Phríomh-Acht.

16.—Leasaítear leis seo Cuid 16 den Phríomh-Acht—
(a) in alt 488, amhail ar an agus ón 6ú lá d’Aibreán, 1997, tríd
an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b) den mhíniú
ar ‘‘cuideachta neamhluaite’’ i bhfo-alt (1):
‘‘(b) luaite ar mhargadh urrús neamhliostaithe de
stocmhalartán seachas—
(i) ar an margadh ar a dtugtar, agus dá ngairtear sa mhíniú seo, Margadh na gCuideachtaí Forásacha de Stocmhargadh na
hÉireann, nó
(ii) ar Mhargadh na gCuideachtaí Forásacha
de Stocmhargadh na hÉireann, agus ar
aon mhargadh dá shamhail nó margadh
comhréire de stocmhalartán Ballstáit
amháin nó níos mó ná Ballstát amháin de
na Comhphobail Eorpacha; ach ní
bheidh feidhm ag an bhfomhír seo mura
rud é go mbeidh na scaireanna, na stoic
nó na bintiúir luaite ar Mhargadh na
gCuideachtaí
Forásacha
de
Stocmhargadh na hÉireann sula mbeidh siad,
nó an tráth céanna a mbeidh siad, luaite
den chéad uair ar mhargadh urrús neamhliostaithe de stocmhalartán Ballstáit
eile de na Comhphobail Eorpacha,’’,
(b) in alt 489, trí ‘‘an 5ú lá d’Aibreán, 2001’’ a chur in ionad
‘‘an 5ú lá d’Aibreán, 1999’’, i bhfo-alt (15), agus
(c) in alt 490, trí ‘‘na bliana 2000-01’’ a chur in ionad ‘‘na bliana
1998-99’’, i bhfo-ailt (3)(b) agus (4)(b).

Leasú ar Sceideal
13 (daoine
cuntasacha chun
críocha Chaibidil 1
de Chuid 18) a
ghabhann leis an
bPríomh-Acht.

17.—Leasaítear leis seo Sceideal 13 a ghabhann leis an bPríomhAcht—
(a) trí mhíreanna 23, 47 agus 63 a scriosadh, agus
(b) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
82:
‘‘83. Oifig an Stiúrthóra Rialála Teileachumarsáide.
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84. An Coimisiún um Athchóiriú an Dlí.

Cd.1 A.17

85. Bord Iascaigh Réigiúnach an Tuaiscirt— Northern
Regional Fisheries Board.
86. An Oifig Bainistíochta Sláinte.
87. Biúró Riaracháin na gComhlachtaí Ospidéil.
88. An Bord Náisiúnta Seirbhíse Sóisialaí.
89. An tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann.
90. Fiontraíocht Éireann.
91. Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath.
92. Coimisiún arna bhunú ag an Rialtas nó ag Aire den
Rialtas chun faisnéis a chur ar fáil don phobal i ndáil
le reifreann dá dtagraítear in alt 1 d’Airteagal 47 den
Bhunreacht.
93. Oifig an Ombudsman.
94. An Coimisiún um Oifigí Poiblí.
95. Oifig an Choimisinéara Faisnéise.’’.
18.—(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht, i gCaibidil 2 de
Chuid 18—
(a) in alt 530(1)—
(i) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar ‘‘oibríochtaí foraoiseachta’’;
‘ciallaíonn ‘mí cánach ioncaim’ mí dar tosach an
6ú lá d’aon cheann de na míonna ó Aibreán go
Márta in aon bhliain;’’,
(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar ‘‘tréimhse cháilitheach’’;
‘‘ciallaíonn ‘tréimhse cháilitheach’ an tréimhse 3
bliana, nó cibé tréimhse is giorra ná sin a
cheadóidh an cigire, dar críoch an 5ú lá d’Aibreán
sa bhliain roimh an mbliain mheasúnachta arb í
céad bhliain mheasúnachta na tréimhse í, a bhfuil
deimhniú údarúcháin á iarraidh ina leith, i
dteannta na tréimhse, más ann, ón 6ú lá d’Aibreán
sa chéad bhliain mheasúnachta sin go dtí an dáta
ar a bhfaighidh na Coimisinéirí Ioncaim an
t-iarratas ar an deimhniú sin;’’,
agus
(iii) sa mhíniú ar ‘‘conradh iomchuí’’ tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad mhír (c):
‘‘(c) saothar an chonraitheora féin nó saothar daoine
eile a sholáthar le linn oibríochtaí iomchuí a
dhéanamh nó a shocrú go soláthrófar saothar
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daoine eile chun na hoibríochtaí sin a
dhéanamh,’’,
agus
(b) in alt 531—
(i) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (3):
‘‘(3A) (a) Laistigh de 9 lá ó dheireadh mhí cánach
ioncaim, déanfaidh príomhaí nó aon
duine a bhí ina phríomhaí nó ina
príomhaí roimhe sin agus ar ar
ceanglaíodh déanamh amhlaidh trí
fhógra i scríbhinn ó na Coimisinéirí
Ioncaim—
(i) tuairisceán a thabhairt don ArdBhailitheoir,
ar
an
bhfoirm
fhorordaithe, maidir leis an méid
cánach, más ann, a raibh an duine
sin faoi dhliteanas faoin alt seo a
asbhaint ó íocaíochtaí a rinneadh le
fochonraitheoirí neamhdheimhnithe
le linn na míosa cánach ioncaim sin,
agus
(ii) méid na cánach, más ann, a raibh an
duine faoi dhliteanas amhlaidh a
asbhaint, a chur isteach chun an
Bhailitheora.
(b) Soláthróidh an tArd-Bhailitheoir admháil
maidir leis an íocaíocht don duine lena
mbaineann; is é a bheidh san admháil
cibé ceann díobh seo a leanas is iomchuí
leis an Ard-Bhailitheoir, eadhon—
(i) admháil ar leithligh ar an bhfoirm
fhorordaithe
maidir
le
gach
íocaíocht den sórt sin, nó
(ii) admháil ar an bhfoirm fhorordaithe
maidir leis na híocaíochtaí sin go léir
a rinneadh laistigh de thréimhse a
shonrófar san admháil.’’,
(ii) trí ‘‘measúnú (lena n-áirítear measúnú measta), meas,
muirearú, bailiú agus gnóthú cánach is inasbhainte
faoi fho-alt (1)’’ a chur in ionad ‘‘measúnú (lena
n-áirítear measúnú measta), muirearú, bailiú agus
gnóthú cánach is inasbhainte faoi fho-alt (1)’’ sa
chuid sin d’fho-alt (6) a thagann roimh mhíreanna
(a) go (h) den fho-alt sin,
(iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (10):
‘‘(10) Beidh feidhm ag fo-alt (9) maidir le cáin is
inghnóthaithe ó dhuine de bhua fógra arna eisiúint
faoi na Rialacháin Chánach Ioncaim (Conarthaí
Foirgníochta), 1971 (I.R. Uimh. 1 de 1971), amhail is
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dá mba cháin í a bhí an duine faoi dhliteanas a chur Cd.1 A.18
isteach faoi fho-alt (3A)—
(i) i gcás go mbaineann an fógra le mí nó míonna
cánach ioncaim, don mhí nó do na míonna
cánach ioncaim faoi seach dá dtagraítear san
fhógra, agus
(ii) i gcás go mbaineann an fógra le bliain, an mhí
cánach ioncaim dheiridh den bhliain lena
mbaineann an fógra.’’,
(iv) i mír (a) d’fho-alt (11)—
(I) trí ‘‘agus’’ a scriosadh i ndiaidh fhomhír (iv),
(II) trí ‘‘tréimhse cáilithí, agus’’ a chur in ionad
‘‘tréimhse cáilithí.’’ i bhfomhír (v), agus
(III) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fhomhír (v):
‘‘(vi) i gcás duine a raibh cónaí air nó uirthi
lasmuigh den Stát tráth éigin le linn na
tréimhse cáilithí, gur chomhlíon an duine,
i gcaitheamh na tréimhse cáilithí, na
hoibleagáidí go léir atá inchomórtais leis
na hoibleagáidí a luaitear i bhfomhír (iv)
agus a fhorchuirtear le dlíthe na tíre ina
raibh cónaí ar an duine sin aon tráth le
linn na tréimhse cáilithí.’’,
(v) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (12):
‘‘(12) (a) I gcás go ndéanfaidh fochonraitheoir ar
eisíodh deimhniú údarúcháin chuige nó
chuici an deimhniú sin a thabhairt ar aird
do phríomhaí, déanfaidh an príomhaí
cárta (dá ngairtear ‘cárta íocaíochtaí
iomchuí’ sa Chaibidil seo) a iarraidh ar
na Coimisinéirí Ioncaim maidir leis an
bhfochonraitheoir.
(b) D’ainneoin mhír (a), más rud é—
(i) gur chuir fochonraitheoir sonraí in iúl
do na Coimisinéirí Ioncaim maidir
leis an gcuntas bainc atá á shealbhú
sa Stát in ainm an fhochonraitheora
nó, i gcás fochonraitheora nach
bhfuil cónaí air nó uirthi sa Stát, atá
á shealbhú sa Stát nó sa Stát ina
bhfuil cónaí ar an bhfochonraitheoir,
agus a bhfuil íocaíochtaí i leith
conarthaí iomchuí le déanamh
isteach ann (dá ngairtear ‘an cuntas
bainc ainmnithe’ anseo ina dhiaidh
seo san fho-alt seo), agus
(ii) go ngeallann an príomhaí na
híocaíochtaí go léir a dhéanamh leis
an bhfochonraitheoir atá i gceist
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díreach isteach sa chuntas bainc
ainmnithe,
féadfaidh an príomhaí cárta íocaíochtaí
iomchuí a iarraidh ar na Coimisinéirí
Ioncaim i gcás go mbeidh sonraí maidir
leis an deimhniú údarúcháin soláthraithe
ag an bhfochonraitheoir don phríomhaí
mar aon le sonraí maidir leis an gcuntas
bainc ainmnithe a ndéanfaidh an
príomhaí íocaíochtaí isteach ann.
(c) D’ainneoin mhíreanna (a) agus (b),
féadfaidh príomhaí cárta íocaíochtaí
iomchuí a iarraidh i leith fochonraitheora
cé nach mbeidh sonraí maidir le
deimhniú údarúcháin don bhliain lena
mbaineann an cárta íocaíochtaí iomchuí
tugtha ar aird nó soláthraithe, más rud
é—
(i) go mbeidh cárta íocaíochtaí iomchuí
don bhliain díreach roimhe sin
eisithe chuig an bpríomhaí i ndáil
leis an bhfochonraitheoir sin, agus
(ii) gur conradh leanúnach ag deireadh
na bliana sin an conradh iomchuí idir
an príomhaí agus an fochonraitheoir
ar i ndáil leis atá an cárta íocaíochtaí
iomchuí ag teastáil.
(d) Más rud é, ar iarratas den sórt sin a bheith
déanta, gur deimhin leis na Coimisinéirí
Ioncaim gur chóir cárta íocaíochtaí
iomchuí i leith an fhochonraitheora a
eisiúint chuig an bpríomhaí, eiseoidh siad
cárta den sórt sin chuig an bpríomhaí
agus, nuair a gheobhaidh an príomhaí an
cárta, beidh sé nó sí i dteideal, faoi réir
fho-alt (13), le linn na bliana cánach
ioncaim (nó an chuid neamhchaite den
bhliain cánach ioncaim) lena mbaineann
an cárta íocaíochtaí iomchuí, íocaíocht a
dhéanamh, gan cáin a asbhaint, leis an
bhfochonraitheoir a bheidh ainmnithe ar
an gcárta ach, i gcás iarratais lena
mbaineann mír (b) nó iarratais lena
mbaineann mír (c), más rud é gur eisíodh
an cárta íocaíochtaí iomchuí a luaitear i
bhfomhír (i) den mhír sin tar éis iarratas
a bheith déanta faoi réim agus de réir
mhír (b), déanfaidh an príomhaí aon
íocaíochtaí den sórt sin a íoc díreach
isteach sa chuntas bainc ainmnithe.’’,
(vi) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (17):
‘‘(17A) Aon duine arb éagóir leis nó léi na
Coimisinéirí
Ioncaim
do
chealú
deimhniú
údarúcháin de réir fho-alt (13) féadfaidh sé nó sí, trí
fhógra i scríbhinn á rá sin a thabhairt do na
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Coimisinéirí Ioncaim laistigh de 30 lá ó dháta an Cd.1 A.18
chealaithe sin, achomharc a dhéanamh in aghaidh an
chealaithe sin chuig na Coimisinéirí Achomhairc ach,
go dtí go dtabharfaidh na Coimisinéirí Achomhairc
breith maidir leis an ní, mura ndéanfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim, ar iarratas a bheith déanta
chucu, an deimhniú údarúcháin a athshuíomh go dtí
go dtabharfar an bhreith sin, leanfaidh an deimhniú
de bheith cealaithe.’’,
agus
(vii) trí ‘‘nó fho-alt (17A)’’ a chur isteach i bhfo-alt (18) i
ndiaidh ‘‘fho-alt (17)’’.
(2) (a) Beidh feidhm ag míreanna (a) agus (b), seachas fomhír (v)
de mhír (b), d’fho-alt (1) maidir leis an mbliain 1999-2000
agus le blianta measúnachta dá éis.
(b) Beidh feidhm ag fomhír (v) de mhír (b) d’fho-alt (1)
maidir le hiarratais ar chártaí íocaíochtaí iomchuí arna
ndéanamh an 6ú lá de Dheireadh Fómhair, 1999, nó dá
éis.
19.—(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—
(a) i gCaibidil 1 de Chuid 30—
(i) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach in alt 770,
eadhon—
(I) roimh an míniú ar ‘‘stiúrthóir’’:
‘‘tá le ‘ciste scoir ceadaithe’ an bhrí a shanntar
dó le halt 784A;
tá le ‘ciste scoir íosta ceadaithe’ an bhrí a
shanntar dó le halt 784C;’’,
agus
(II) i ndiaidh an mhínithe ar ‘‘pinsean’’:
‘‘ciallaíonn ‘stiúrthóir dílseánach’ stiúrthóir atá
nó a bhí, leis nó léi féin nó mar aon lena chéile
nó lena céile agus lena leanaí mionaoiseacha,
aon tráth laistigh de thrí bliana—
(a) ón ngnáthdháta scoir sonraithe,
(b) ó dháta scoir is luaithe ná sin, i gcás
inarb infheidhme, nó
(c) ón dáta a fhágann sé nó sí seirbhís,
ina úinéir nó ina húinéir tairbhiúil ar scaireanna
a bhfuil ag gabháil leo, nuair a chuirtear iad le
haon scaireanna a shealbhaíonn iontaobhaithe
aon socraíochta ar aistrigh an stiúrthóir nó a
chéile nó a céile sócmhainní chuici, níos mó ná
20 faoin gcéad de na cearta vótála sa
35

Sochair scoir.

[Uimh. 2.]

An tAcht Airgeadais, 1999.

Cd.1 A.19

[1999.]

chuideachta a sholáthraíonn na sochair nó i
gcuideachta a rialaíonn an chuideachta sin;’’,
agus
(ii) in alt 772—
(I) trí ‘‘nach féidir, faoi réir fho-alt (3A),’’ a chur in
ionad ‘‘nach féidir’’ i mír (f) d’fho-alt (3), agus
(II) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (3):
‘‘(3A) (a) Ní cheadóidh na Coimisinéirí
Ioncaim scéim sochar scoir chun
críocha na Caibidle seo mura
dealraitheach
dóibh
go
ndéanann an scéim foráil maidir
le haon phearsa aonair atá i
dteideal pinsin faoin scéim, ar
stiúrthóir dílseánach cuideachta
lena mbaineann an scéim é nó í,
do roghnú, ar an dáta nó roimh
an dáta a dtiocfadh an pinsean
sin chun bheith iníoctha thairis
sin, go n-aistreofaí, ar an dáta
sin nó dá éis—
(i) chuig an bpearsa aonair,
nó
(ii) chuig
ciste
ceadaithe,

scoir

méid is coibhéis leis an méid a
chinnfear de réir na foirmle—
A—B
i gcás—
gurb é A an méid is comhionann le
luach chearta fabhraithe na pearsan
aonair faoin scéim ar leith ó aon
chnapshuim arna híoc de réir mhír
(f) d’fho-alt (3), agus
gurb é B méid nó luach na
sócmhainní a mbeadh, dá ndéanfaí
na toimhdeana i mír (b), de cheangal
ar na hiontaobhaithe, ar an riarthóir
nó ar an duine eile ar cuireadh
bainistíocht na scéime de chúram air
nó uirthi (dá ngairtear ‘‘na
hiontaobhaithe’’ ina dhiaidh seo san
alt seo), de réir alt 784C, iad a aistriú
chuig ciste scoir íosta ceadaithe atá
á shealbhú in ainm na pearsan
aonair nó iad a úsáid chun blianacht
a cheannach is iníoctha leis an
bpearsa aonair le héifeacht ó dháta
an rogha sin a fheidhmiú.
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(b) Is iad na toimhdeana sa mhír sin ná— Cd.1 A.19
(i) gur chonradh blianachta arna
cheadú de réir alt 784 an scéim
sochair scoir,
(ii) maidir le hiontaobhaithe na
scéime sochair scoir, gur dhuine
iad a sheolann go dleathach sa
Stát gnó ag soláthar blianachtaí
ar shaol daoine agus ar leis nó
léi a rinneadh an conradh sin,
agus
(iii) gur roghnaigh an phearsa aonair
de réir fho-alt (2A) d’alt 784.
(3B) I gcás go roghnóidh pearsa aonair de
réir fho-alt (3A), ansin—
(a) beidh feidhm ag forálacha fho-alt (2B)
d’alt 784 agus ailt 784A, 784B, 784C,
784D agus 784E, fara aon
mhodhnuithe is gá, amhail is—
(i) dá mba thagairt d’iontaobhaithe
na scéime sochair scoir aon
tagairt sna hailt sin don duine a
sheolann go dleathach sa Stát
gnó ag tabhairt blianachtaí ar
shaol daoine,
(ii) dá mba thagairtí don scéim
sochair scoir aon tagairt sna
hailt
sin
don
chonradh
blianachta, agus
(iii) dá mba thagairt do Sceideal E
aon tagairt sna hailt sin do Chás
IV de Sceideal D, agus
(b) beidh feidhm ag mír (f) d’fho-alt (3)
amhail is dá mba thagairt do
‘cnapshuim nach mó ná 25 faoin
gcéad de luach an phinsin ab
iníoctha thairis sin’ an tagairt do
‘cnapshuim nó cnapshuimeanna
nach mó san iomlán ná trí ochtódú
de luach saothair deiridh an fhostaí
in aghaidh gach bliana seirbhíse suas
go dtí 40 bliain ar a mhéad’.’’,
agus
(III) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (b) d’fho-alt (4):
‘‘(c) D’ainneoin mhíreanna (a) agus (b), ní
cheadóidh na Coimisinéirí Ioncaim
scéim mura dealraitheach dóibh go
gcomhlíonann an scéim forálacha
fho-alt (3A).’’,
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(b) i gCaibidil 2 de Chuid 30—
(i) i mír (a) d’alt 783(1), trí na mínithe seo a leanas a
chur isteach roimh an míniú ar ‘‘stiúrthóir’’:
‘‘tá le ‘ciste scoir ceadaithe’ an bhrí a shanntar dó le
halt 784A;
tá le ‘ciste scoir íosta ceadaithe’ an bhrí a shanntar
dó le halt 784C;’’,
(ii) in alt 784—
(I) i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur in
ionad mhír (b):
‘‘(b) go n-íocfaidh sé préimh nó comaoin
eile faoi chonradh blianachta a
bheidh ceadaithe de thuras na huaire
ag na Coimisinéirí Ioncaim mar
chonradh arb é an príomhshochar a
urraítear leis, nó arbh é an
príomhshochar a d’urrófaí leis
murach
an
phearsa
aonair
d’fheidhmiú rogha faoi fho-alt (2A),
blianacht saoil don phearsa aonair
ina sheanaois nó ina seanaois nó faoi
chonradh a bheidh ceadaithe de
thuras na huaire faoi alt 785 (dá
ngairtear ‘préimh cháilitheach’ sa
Chaibidil seo),’’,
(II) i mír (a) d’fho-alt (2)—
(A) trí ‘‘Faoi réir fho-ailt (2A) agus (3)
agus alt 786,’’ a chur in ionad ‘‘Faoi
réir fho-alt (3)’’,
(B) i bhfomhír (iii)(II), trí ‘‘75 bliana’’ a
chur in ionad ‘‘70 bliain’’,
agus
(III) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhír
(b) d’fho-alt (2):
‘‘(b) D’ainneoin mhír (a)—
(i) féadfaidh an conradh a fhoráil go
n-íocfar leis an bpearsa aonair,
an tráth a bheidh an bhlianacht
iníoctha den chéad uair nó, i
gcás an phearsa aonair do
roghnú de réir fho-alt (2A),
tráth an aistrithe dá dtagraítear
san fho-alt sin, cnapshuim mar
iomalartú
ar
chuid
den
bhlianacht i gcás go roghnaíonn
an phearsa aonair, an tráth a
thiocfaidh an bhlianacht chun
bheith iníoctha leis nó léi den
chéad uair nó roimhe sin nó
roimh dháta an aistrithe sin, go
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n-íocfar an chnapshuim leis nó Cd.1 A.19
léi, agus
(ii) ní mó an méid is iníoctha faoi
fhomhír (i) ná 25 faoin gcéad de
luach na blianachta is iníoctha
nó luach na blianachta ab
iníoctha murach gur roghnaigh
an phearsa aonair de réir fho-alt
(2A).
(c) Déanfar an tagairt i mír (b)(i)
d’iomalartú cuid den bhlianacht a
fhorléiriú, i gcás gur roghnaigh an
phearsa aonair de réir fho-alt (2A),
mar
thagairt
d’iomalartú
na
blianachta ab iníoctha, murach an
roghnú sin, dá roghnódh an phearsa
aonair go n-íocfaí an bhlianacht le
héifeacht ó dháta an aistrithe dá
dtagraítear san fho-alt sin.’’,
(IV) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (2):
‘‘(2A) Ní cheadóidh na Coimisinéirí Ioncaim
conradh mura dealraitheach dóibh go ndéanann
an conradh foráil maidir leis an bpearsa aonair,
atá i dteideal blianachta faoin gconradh,
d’fheidhmiú rogha, ar an dáta nó roimh an dáta
ar a dtiocfadh an bhlianacht sin chun bheith
iníoctha thairis sin, go n-aistreodh an duine lena
ndéantar an conradh, ar an dáta sin nó dá éis—
(a) chuig an bpearsa aonair, nó
(b) chuig ciste scoir ceadaithe,
méid is coibhéis leis an méid a chinnfear de réir
na foirmle—
A—B
i gcás—
gurb é A an méid is comhionann le luach
chearta fabhraithe na pearsan aonair faoin
gconradh ar leith ó aon chnapshuim arna híoc
de réir mhír (b) d’fho-alt (2), agus
gurb é B méid nó luach na sócmhainní a mbeidh
de cheangal ar an duine lena ndéantar an
conradh, de réir alt 784C, iad a aistriú chuig ciste
scoir íosta ceadaithe atá á shealbhú in ainm na
pearsan aonair nó iad a úsáid chun blianacht a
cheannach is iníoctha leis an bpearsa aonair le
héifeacht ó dháta an rogha sin a fheidhmiú.
(2B) I gcás go roghnóidh pearsa aonair de
réir mhír (a) d’fho-alt (2A), measfar, maidir leis
an méid a íoctar leis an bpearsa aonair de bhua
na míre sin seachas an méid is iníoctha de bhua
mhír (b) d’fho-alt (2), gur ioncam é de chuid na
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pearsan aonair is inmhuirearaithe i leith cánach
ioncaim faoi Chás IV de Sceideal D don bhliain
mheasúnachta ina ndéantar an íocaíocht.’’,
agus
(V) i bhfo-alt (3), trí mhír (d) a scriosadh,
(iii) trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt
784:
‘‘Ciste scoir
ceadaithe.

784A.—(1) (a) San alt seo—
ciallaíonn
‘ciste
scoir
ceadaithe’ ciste atá á
bhainistiú ag bainisteoir
ciste cháilithigh agus a
chomhlíonann
coinníollacha alt 784B;
ciallaíonn ‘bainisteoir ciste
cháilithigh’—
(a) duine is sealbhóir ar
cheadúnas
arna
dheonú faoi alt 9
d’Acht an Bhainc
Ceannais, 1971,
(b) cumann foirgníochta
de réir bhrí alt 256,
(c) banc
taisce
iontaobhais de réir
bhrí an Achta um
Bainc
Thaisce
Iontaobhais, 1989,
(d) Banc ACC cpt,
(e) Banc ICC cpt,
(f) Banc
Infheistíochta
ICC Teoranta,
(g) Banc
Phoist,

Taisce

an

(h) comhar creidmheasa
de réir bhrí an Achta
um
Chomhar
Creidmheasa, 1997,
(i) gnóthas
comhinfheistíochta de
réir bhrí alt 172A,
(j) duine a sheolann go
dleathach sa Stát gnó
ag tabhairt blianachtaí
ar shaol daoine,
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(k) aon duine—
(i) is ballghnólacht
údaraithe
de
Stocmhargadh na
hÉireann, de réir
bhrí an Achta um
Stocmhalartáin,
1995, nó is ballghnólacht (a sheolann trádáil sa Stát
trí bhrainse nó trí
ghníomhaireacht)
de stocmhalartán
aon Bhallstáit eile
de na Comhphobail
Eorpacha, agus
(ii) a chuir fógra
chuig na Coimisinéirí
Ioncaim
faoina ainm agus
a sheoladh agus
faoi é a bheith ar
intinn
aige
gníomhú
mar
bhainisteoir ciste
cháilithigh,
nó
(l) cibé duine eile a
cheadóidh an tAire
Airgeadais le hordú
chun críocha an ailt
seo;
tá le ‘‘uimhir thagartha
cánach’’, i ndáil le pearsa
aonair, an bhrí a shanntar
dó le halt 885 i ndáil le
duine sonraithe de réir bhrí
an ailt sin.
(b) Chun críocha na Caibidle seo,
déanfar tagairtí do chiste
scoir ceadaithe a fhorléiriú
mar
thagairt
do
shócmhainní i gciste scoir
ceadaithe
a
ndéanann
bainisteoir ciste cháilithigh
iad a bhainistiú do phearsa
aonair
agus
atá
ar
úinéireacht thairbhiúil ag
an bpearsa aonair.
(2) Faoi
réir
fhorálacha
na
nAchtanna Cánach Ioncaim agus na
nAchtanna um Cháin Ghnóchan
Caipitiúil, beidh úinéir tairbhiúil
sócmhainní i gciste scoir ceadaithe
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inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim
nó cánach gnóchan caipitiúil, de réir
mar a bheidh, i leith aon ioncaim,
brabús nó gnóchan a éiríonn i leith na
sócmhainní sin nó i leith aon ghnóchan
inmhuirearaithe ar dhiúscairt na
sócmhainní sin.
(3) (a) Coimeádfaidh
bainisteoir
ciste cháilithigh taifead (dá
ngairtear
‘an
cuntas
ioncaim agus gnóchan’ san
alt seo agus in alt 784B) de
chomhiomlán—
(i) an ioncaim, na mbrabús
agus na ngnóchan go
léir a éiríonn i leith
ciste scoir cheadaithe,
agus
(ii) na ngnóchan agus na
gcaillteanas go léir ar
dhiúscairt
infheistíochtaí
a
rinne
bainisteoir an chiste
cháilithigh i ndáil leis
an
gciste
scoir
ceadaithe,
arna laghdú de chomhiomlán na ndáiltí go léir a
rinneadh i leith an chiste
scoir cheadaithe.
(b) Le
linn
iarmhar
na
sócmhainní
a
bheidh
aistrithe chuig ciste scoir
ceadaithe (dá ngairtear ‘an
t-iarmhar’ san alt seo agus
in alt 784B) ag an duine a
sheolann go dleathach sa
Stát gnó ag tabhairt
blianachtaí ar shaol daoine
a bheith á ríomh tráth ar
bith—
(i) déileálfar le dáiltí a
rinneadh an tráth sin
nó roimhe mar dháiltí
a rinneadh go príomha
as an gcuntas ioncaim
agus gnóchan,
(ii) sa mhéid gur mó na
dáiltí a rinneadh as an
gciste ná comhiomlán
an iarmhéid ar an
gcuntas ioncaim agus
gnóchan, déileálfar leo
mar dháiltí a rinneadh
as an iarmhar,
agus, i gcás go ndéantar
sócmhainní i gciste scoir
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ceadaithe a aistriú chuig Cd.1 A.19
ciste scoir ceadaithe eile,
déanfar an t-iarmhar i ndáil
leis na sócmhainní sin a
ríomh amhail is dá mbeadh
na sócmhainní á sealbhú
gach uile thráth sa chiste
scoir ceadaithe ar aistríodh
na sócmhainní sin chuige i
dtosach.
(c) Déanfar aon tagairt san alt seo
do dháileadh i ndáil le ciste
scoir ceadaithe a fhorléiriú
mar ní a fholaíonn aon
íocaíocht
nó
aistriú
sócmhainní amach as an
gciste nó aon sannadh
sócmhainní amach as an
gciste
lena
n-áirítear
íocaíocht,
aistriú
nó
sannadh chuig an bpearsa
aonair ag a bhfuil teideal
tairbhiúil
chun
na
sócmhainní,
seachas
íocaíocht,
aistriú
nó
sannadh chuig ciste scoir
ceadaithe eile arb é nó arb
í an phearsa aonair ag a
bhfuil teideal tairbhiúil
chun na sócmhainní sa
chiste
scoir
ceadaithe
céadluaite úinéir tairbhiúil
na sócmhainní ann, cibé
acu a dhéantar nó nach
ndéantar an íocaíocht, an
t-aistriú nó an sannadh leis
an bpearsa aonair sin, chuig
an bpearsa aonair sin nó
don phearsa aonair sin.
(4) Laistigh de 3 mhí tar éis
dheireadh
bliana
measúnachta,
déanfaidh bainisteoir ciste cháilithigh
ráiteas don bhliain mheasúnachta sin a
sholáthar do gach pearsa aonair, ar
bainistíodh ciste scoir ceadaithe thar a
cheann nó thar a ceann aon tráth le
linn na bliana sin—
(a) maidir leis an ioncam, na
brabúis nó na gnóchain
agus
maidir
leis
na
gnóchain inmhuirearaithe
agus
na
caillteanais
inlamhála, de réir mar is
cuí, i leith na sócmhainní a
sealbhaíodh sa chiste scoir
ceadaithe aon tráth le linn
na bliana sin,
(b) maidir leis an gcáin, más ann,
a asbhaineadh ón ioncam, ó
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(c) maidir leis an gcuntas ioncaim
agus gnóchan i ndáil leis an
gciste, agus
(d) maidir leis an iarmhar lena
n-áirítear, go háirithe, aon
dáiltí a rinneadh as an
iarmhar
sa
bhliain
mheasúnachta.
(5) Déileálfar le méid nó luach aon
dáilte as iarmhar ciste scoir cheadaithe,
seachas dáileadh lena mbaineann fo-alt
(7)(a), mar ioncam de chuid na
pearsan aonair ag a bhfuil teideal
tairbhiúil chun sócmhainní an chiste
agus beidh sé inmhuirearaithe i leith
cánach ioncaim faoi Chás IV de
Sceideal D don bhliain mheasúnachta
ina ndéanfar an dáileadh sin.
(6) Faoi réir fho-alt (7), i gcás ina
ndéantar an dáileadh dá dtagraítear i
bhfo-alt (5) tar éis bhás na pearsan
aonair ag a raibh, roimh bhás dó nó di,
teideal tairbhiúil chun sócmhainní an
chiste scoir cheadaithe—
(a) déileálfar le méid nó luach an
dáilte sin mar ioncam de
chuid na pearsan aonair sin
don bhliain mheasúnachta
ina n-éagfaidh an phearsa
aonair sin, agus
(b) dlífidh bainisteoir an chiste
cháilithigh cáin ioncaim de
réir an ard-ráta a íoc leis an
Ard-Bhailitheoir ar luach
an dáilte sin; féadfaidh
bainisteoir
an
chiste
cháilithigh méid a asbhaint
ar cuntas na cánach sin
agus déanfaidh an duine ag
a bhfuil teideal tairbhiúil
chun iarmhar an chiste
scoir
cheadaithe,
lena
n-áirítear
ionadaithe
pearsanta
na
pearsan
aonair éagtha, an asbhaint
sin a lamháil; ach i gcás
nach mbeidh aon chistí den
sórt sin nó dóthain cistí ar
fáil as a bhféadfaidh
bainisteoir
an
chiste
cháilithigh an cháin a
cheanglaítear a asbhaint a
shásamh, is fiach é méid na
cánach sin a bheidh dlite do
bhainisteoir
an
chiste
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cháilithigh ó eastát na Cd.1 A.19
pearsan aonair éagtha.
(7) (a) Beidh feidhm ag an bhfo-alt
seo a mhéid a dhéanfar an
dáileadh, ar tar éis bhás na
pearsan aonair ag a bhfuil
teideal tairbhiúil chun na
sócmhainní sa chiste scoir
ceadaithe a dhéantar é—
(i) chuig ciste eile den sórt
sin (dá ngairtear ‘an
dara ciste a luaitear’
ina dhiaidh seo san
fho-alt seo) arb é nó
arb í céile na pearsan
aonair
sin
úinéir
tairbhiúil
na
sócmhainní ann, nó
(ii) chuig aon leanbh, nó
chun sochair eisiach
aon linbh, de chuid na
pearsan aonair nach
mbeidh 21 bhliain
d’aois slánaithe aige
nó aici ar dháta báis na
pearsan aonair.
(b) I gcás ina n-éagfaidh úinéir
tairbhiúil na sócmhainní sa
dara ciste a luaitear, beidh
feidhm ag fo-alt (6) maidir
le haon dáiltí as iarmhar an
chiste scoir cheadaithe sin
tar éis bhás an chéile sin
amhail is dá mba thagairt
do ráta 25 faoin gcéad an
tagairt don ard-ráta.
(c) Más rud é, de réir mhír (b),
go
gceanglaítear
ar
bhainisteoir
an
chiste
cháilithigh
cuntas
a
thabhairt i gcáin de réir
ráta 25 faoin gcéad, ní
dhéileálfar leis an méid a
mhuirearófar amhlaidh i
leith cánach, d’ainneoin
aon fhorálacha de na
hAchtanna
Cánach
Ioncaim, mar ioncam chun
aon chríocha eile de chuid
na nAchtanna sin.
Coinnı́ollacha
a bhaineann
le ciste scoir
ceadaithe.

784B.—(1) Is iad coinníollacha an ailt
seo—
(a) go
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ag a bhfuil teideal tairbhiúil
chun na sócmhainní sa
chiste,
(b) nach mbeidh i sócmhainní a
bheidh á sealbhú i gciste
scoir ceadaithe ach ceann
amháin nó níos mó díobh
seo a leanas—
(i) sócmhainní a aistrítear
chuig an gciste de
bhua
rogha
arna
feidhmiú
ag
an
bpearsa aonair de réir
alt 784(2A),
(ii) sócmhainní a bhí á
sealbhú roimhe sin i
gciste scoir ceadaithe
eile a bhí á shealbhú in
ainm
na
pearsan
aonair nó in ainm
chéile
éagtha
na
pearsan aonair, agus
(iii) sócmhainní
a
dhíorthaítear
ó
shócmhainní den sórt
dá
dtagraítear
i
bhfomhíreanna
(i)
agus (ii),
(c) go ndéanfaidh an phearsa
aonair dá dtagraítear i mír
(a), tráth oscailte ciste scoir
cheadaithe, dearbhú den
chineál a luaitear i mír (d)
do bhainisteoir an chiste
cháilithigh, agus
(d) gurb éard a bheidh sa dearbhú
dá dtagraítear i mír (c)
dearbhú, i scríbhinn, do
bhainisteoir
an
chiste
cháilithigh—
(i) arna dhéanamh ag an
bpearsa aonair ag a
bhfuil teideal tairbhiúil
chun na sócmhainní sa
chiste scoir ceadaithe,
(ii) arna dhéanamh i cibé
foirm a fhorordóidh nó
a
údaróidh
na
Coimisinéirí Ioncaim,
(iii) ina
mbeidh
ainm
iomlán, seoladh agus
uimhir
thagartha
cánach na pearsan
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aonair dá dtagraítear i Cd.1 A.19
bhfomhír (i),
(iv) ina ndearbhófar nach
bhfuil sna sócmhainní
atá ar áireamh sa
chiste ach sócmhainní
dá dtagraítear i mír (b)
a
raibh
teideal
tairbhiúil
ag
an
bpearsa aonair chucu,
agus
(v) ina mbeidh cibé faisnéis
eile a theastóidh go
réasúnach
ó
na
Coimisinéirí Ioncaim
chun críocha an Achta
seo.
(2) Ní ghlacfaidh bainisteoir ciste
cháilithigh aon sócmhainní isteach i
gciste scoir ceadaithe mura bhfaighidh
bainisteoir an chiste deimhniú lena
mbaineann fo-alt (3) i ndáil leis na
sócmhainní sin ó dhuine a sheolann go
dleathach sa Stát gnó ag tabhairt
blianachtaí ar shaol daoine nó ó
bhainisteoir ciste cháilithigh eile.
(3) Maidir
le
deimhniú
lena
mbaineann an fo-alt seo, is deimhniú é
ina sonrófar—
(a) gurb é atá sna sócmhainní, ar
i ndáil leo atá an deimhniú
ag tagairt, sócmhainní a
bhfuil teideal tairbhiúil ag
an bpearsa aonair a
ainmnítear ar an deimhniú
chucu agus atá á n-aistriú
chuig an gciste scoir
ceadaithe nó a aistríodh
roimhe sin chuig ciste scoir
ceadaithe de réir fho-alt
(2A) d’alt 784,
(b) nach bhfuil na sócmhainní a
dtugtar an deimhniú i ndáil
leo ina gcuid de chiste scoir
íosta ceadaithe de réir bhrí
alt 784C, agus
(c) méid an iarmhéid ar an
gcuntas
ioncaim
agus
gnóchan, agus an t-iarmhar
i ndáil leis an gciste scoir
ceadaithe, a bhfuil a
shócmhainní á n-aistriú nó
á sannadh chuig bainisteoir
an chiste cháilithigh.
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(4) Beidh feidhm ag fo-alt (2) d’alt
263 maidir le dearbhú a dhéanfar de
réir fho-alt (1)(c), nó le deimhniú a
bhfuil feidhm ag fo-alt (3) maidir leis,
amhail mar atá feidhm aige i ndáil le
dearbhuithe de chineál a luaitear san
alt sin.
(5) Féadfaidh an tAire Airgeadais,
le hordú, ceanglais a shonrú maidir le
hoibriú cistí scoir ceadaithe.
Ciste scoir
íosta
ceadaithe.

784C.—(1) San alt seo ciallaíonn
‘ciste scoir íosta ceadaithe’ ciste atá á
bhainistiú
ag
bainisteoir
ciste
cháilithigh (de réir bhrí alt 784A) agus
a chomhlíonann coinníollacha alt
784D.
(2) Faoi réir fho-ailt (3) agus (4), i
gcás go ndéanfaidh pearsa aonair, nach
bhfuil 75 bliana d’aois slánaithe aige
nó aici, rogha a fheidhmiú de réir fhoalt (2A) d’alt 784, is é a bheidh sa
mhéid dá ngairtear B san fhoirmle san
fho-alt sin, arb é an méid é a
dhéanfaidh an duine lena ndéanfar an
conradh blianachta—
(a) a aistriú chuig ciste scoir íosta
ceadaithe i leith na pearsan
aonair sin, nó
(b) a úsáid chun blianacht is
iníoctha leis an bpearsa
aonair a cheannach, an
ceann is lú díobh seo a
leanas—
(i) an méid dá ngairtear A
san fhoirmle sin, nó
(ii) £50,000.
(3) I gcás go mbeidh an phearsa
aonair tar éis rogha a fheidhmiú
cheana féin de réir fho-alt (2A) d’alt
784, is é an méid dá ngairtear B san
fhoirmle i bhfo-alt (2A) cibé méid a
fhágfaidh gurb é comhiomlán an mhéid
a cheanglaítear i leith na roghanna sin
go léir, de réir fho-alt (2A), a aistriú
chuig ciste scoir íosta ceadaithe, nó a
úsáid chun blianacht is iníoctha leis an
bpearsa aonair a cheannach, an ceann
is lú díobh seo a leanas—
(a) comhiomlán an mhéid dá
ngairtear A san fhoirmle
sin i ndáil le gach conradh,
nó
(b) £50,000.
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(4) (a) Más rud é, ar an dáta a Cd.1 A.19
fheidhmeofar rogha faoi
fho-alt (2A) d’alt 784, go
mbeidh an phearsa aonair a
fheidhmeoidh an rogha i
dteideal
ioncaim
shonraithe £10,000 san
iomlán in aghaidh na
bliana, is é nialas an méid
dá ngairtear B san fhoirmle
san alt sin 784(2A).
(b) Chun críocha an fho-ailt
seo, ciallaíonn ‘ioncam
sonraithe’
pinsean
nó
blianacht is iníoctha ar
feadh shaol na pearsan
aonair,
lena
n-áirítear
pinsean is iníoctha faoin
Acht Leasa Shóisialaigh
(Comhdhlúthú), 1993, agus
aon
phinsean
lena
mbaineann forálacha alt
200.
(5) Faoi réir fho-alt (6), ní
dhéanfaidh bainisteoir an chiste
cháilithigh aon íocaíocht nó aistriú
sócmhainní as an gciste scoir íosta
ceadaithe seachas—
(a) aistriú sócmhainní uile an
chiste chuig bainisteoir
ciste cháilithigh eile lena
sealbhú mar chiste scoir
íosta ceadaithe, nó
(b) ioncam, brabúis nó gnóchain,
nó gnóchain ar dhiúscairt
infheistíochtaí
a
fuair
bainisteoir
an
chiste
cháilithigh
i
leith
sócmhainní a bhí á sealbhú
sa chiste ceadaithe a íoc leis
an bpearsa aonair nó a
aistriú chuig an bpearsa
aonair ag a bhfuil teideal
tairbhiúil
chun
na
sócmhainní sa chiste.
(6) I gcás ina slánóidh an phearsa
aonair dá dtagraítear i bhfo-alt (2) 75
bliana d’aois nó ina n-éagfaidh sé nó sí,
tiocfaidh an ciste scoir íosta ceadaithe,
air sin, chun bheith ina chiste scoir
ceadaithe agus beidh feidhm dá réir sin
ag forálacha alt 784A, fo-ailt (1) agus
(5) d’alt 784B agus alt 784E.
(7) Is é maoin na pearsan aonair ar
thar a cheann nó thar a ceann a
shealbhaítear an ciste aon sócmhainní
a shealbhaítear mar chuid de chiste
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scoir íosta ceadaithe agus, faoi réir
fhorálacha na nAchtanna Cánach
Ioncaim agus na nAchtanna um Cháin
Ghnóchan Caipitiúil, beidh an phearsa
aonair sin inmhuirearaithe i leith
cánach ioncaim nó cánach gnóchan
caipitiúil, de réir mar a bheidh, maidir
le haon ioncam, brabúis nó gnóchain a
éireoidh i leith na sócmhainní sin nó i
leith aon ghnóchain inmhuirearaithe ar
dhiúscairt na sócmhainní sin.
(8) Laistigh de 3 mhí tar éis
dheireadh na bliana measúnachta,
déanfaidh bainisteoir ciste cháilithigh
ráiteas don bhliain mheasúnachta sin a
sholáthar do gach pearsa aonair don
bhliain
mheasúnachta
sin
ar
bainistíodh ciste scoir íosta ceadaithe
thar a cheann nó thar a ceann aon tráth
le linn na bliana sin—
(a) maidir leis an ioncam, na
brabúis nó na gnóchain
agus
maidir
leis
na
gnóchain inmhuirearaithe
agus
na
caillteanais
inlamhála, de réir mar is
cuí, i leith na sócmhainní a
sealbhaíodh sa chiste scoir
íosta ceadaithe aon tráth le
linn na bliana sin, agus
(b) maidir leis an gcáin, más ann,
a asbhaineadh ón ioncam, ó
na brabúis nó ó na
gnóchain sin.
(9) Beidh feidhm ag forálacha fhoalt (8) d’alt 784E maidir le ciste scoir
íosta ceadaithe amhail is dá mba
thagairtí do chiste scoir íosta ceadaithe
tagairtí do chiste scoir ceadaithe.
Coinnı́ollacha
a bhaineann
le ciste scoir
íosta
ceadaithe.

784D.—(1) Is iad coinníollacha an
ailt seo—
(a) go mbeidh ciste scoir íosta
ceadaithe á shealbhú in
ainm na pearsan aonair ag
a bhfuil teideal tairbhiúil
chun na sócmhainní sa
chiste,
(b) gur ceann amháin nó níos mó
díobh seo a leanas a bheidh
i sócmhainní a bheidh á
sealbhú i gciste scoir íosta
ceadaithe—
(i) sócmhainní a aistrítear
chuig an gciste de
bhua
rogha
arna
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feidhmiú
ag
an Cd.1 A.19
bpearsa aonair de réir
alt 784(2A),
(ii) sócmhainní a bhí á
sealbhú roimhe sin i
gciste
scoir
íosta
ceadaithe eile a bhí á
shealbhú in ainm na
pearsan aonair, agus
(iii) sócmhainní
a
dhíorthaítear
ó
shócmhainní den sórt
dá
dtagraítear
i
bhfomhíreanna
(i)
agus (ii),
(c) go ndéanfaidh an phearsa
aonair dá dtagraítear i mír
(a) dearbhú den chineál a
luaitear i mír (d) do
bhainisteoir
an
chiste
cháilithigh,
(d) gurb éard a bheidh sa dearbhú
dá dtagraítear i mír (c)
dearbhú, i scríbhinn, do
bhainisteoir
an
chiste
cháilithigh—
(i) arna dhéanamh ag an
bpearsa aonair ag a
bhfuil teideal tairbhiúil
chun na sócmhainní sa
chiste
scoir
íosta
ceadaithe,
(ii) arna dhéanamh i cibé
foirm a fhorordóidh nó
a
údaróidh
na
Coimisinéirí Ioncaim,
(iii) ina
mbeidh
ainm
iomlán, seoladh agus
uimhir
thagartha
cánach na pearsan
aonair dá dtagraítear i
bhfomhír (i),
(iv) ina ndearbhófar nach
bhfuil i sócmhainní atá
ar áireamh sa chiste
ach sócmhainní dá
dtagraítear i mír (b) a
raibh teideal tairbhiúil
ag an bpearsa aonair
chucu de réir alt
784(2A), agus
(v) ina mbeidh cibé faisnéis
eile a theastóidh go
réasúnach
ó
na
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Coimisinéirí Ioncaim
chun críocha an Achta
seo.
(2) Ní ghlacfaidh bainisteoir ciste
cháilithigh aon sócmhainní isteach i
gciste scoir íosta ceadaithe mura
bhfaighidh bainisteoir an chiste
deimhniú lena mbaineann fo-alt (3) i
ndáil leis na sócmhainní sin ó dhuine a
sheolann go dleathach sa Stát gnó ag
tabhairt blianachtaí ar shaol daoine nó
ó bhainisteoir ciste cháilithigh eile.
(3) Maidir
le
deimhniú
lena
mbaineann an fo-alt seo, is deimhniú é
ina sonrófar—
(a) gurb é atá sna sócmhainní, ar
i ndáil leo a thugtar an
deimhniú, sócmhainní ciste
scoir íosta cheadaithe a
bhfuil teideal tairbhiúil ag
an bpearsa aonair a
ainmnítear ar an deimhniú
chucu agus atá á n-aistriú
chuig an gciste scoir íosta
ceadaithe nó a aistríodh
roimhe sin chuig ciste den
sórt sin de réir fho-alt (2A)
d’alt 784,
(b) i gcás sócmhainní a aistríonn
bainisteoir ciste cháilithigh
eile, méid nó luach na
sócmhainní a aistríodh
chuig an gciste scoir íosta
ceadaithe chun críocha fhoalt (3) d’alt 784C.
(4) Beidh feidhm ag fo-alt (2) d’alt
263 maidir le dearbhú a dhéanfar de
réir fho-alt (1)(c), nó le deimhniú a
bhfuil feidhm ag fo-alt (3) maidir leis,
amhail mar atá feidhm aige i ndáil le
dearbhuithe de chineál a luaitear san
alt sin.
(5) Féadfaidh an tAire Airgeadais
ceanglais a shonrú maidir le hoibriú
cistí scoir íosta ceadaithe.
Tuairisceáin,
agus íoc
cánach, ag
bainisteoirí
cistí
cáilitheacha.

784E.—(1) Déanfaidh bainisteoir
ciste cháilithigh, laistigh de 14 lá ó
dheireadh na míosa ina ndéantar
dáileadh as iarmhar ciste scoir
cheadaithe, tuairisceán a thabhairt don
Ard-Bhailitheoir ina mbeidh sonraí
maidir leis na nithe seo a leanas—
(a) ainm agus seoladh an duine ar
ina ainm nó ina hainm a
bheidh nó a bhí an ciste
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scoir ceadaithe á shealbhú, Cd.1 A.19
(b) uimhir thagartha cánach an
duine sin,
(c) ainm agus seoladh an duine a
ndearnadh an dáileadh
chuige nó chuici,
(d) méid an dáilte, agus
(e) an cháin a gceanglaítear ar
bhainisteoir
an
chiste
cháilithigh
cuntas
a
thabhairt inti i ndáil leis an
dáileadh sin (dá ngairtear
‘an cháin chuí’ ina dhiaidh
seo san alt seo).
(2) Maidir leis an gcáin chuí i ndáil
le dáileadh a cheanglaítear a áireamh i
dtuairisceán, beidh sí dlite an tráth
faoina mbeidh an tuairisceán le
tabhairt agus íocfaidh bainisteoir an
chiste cháilithigh leis an ArdBhailitheoir í, agus beidh an cháin chuí
a bheidh dlite amhlaidh iníoctha ag
bainisteoir an chiste cháilithigh gan
measúnacht a bheith déanta; ach
féadfar cáin chuí a bheidh tagtha chun
bheith dlite amhlaidh a mheasúnú ar
bhainisteoir an chiste cháilithigh
(bíodh sí nó ná bíodh sí íoctha nuair a
dhéanfar an mheasúnacht) mura
mbeidh an cháin sin, nó aon chuid di,
íoctha ar an dáta dlite nó roimhe.
(3) I gcás gur dealraitheach don
chigire go bhfuil aon mhéid cánach cuí
i ndáil le dáileadh ba chóir a áireamh,
ach nár áiríodh, i dtuairisceán nó má
bhíonn an cigire míshásta faoi aon
tuairisceán, féadfaidh an cigire
measúnacht
a
dhéanamh
ar
bhainisteoir an chiste cháilithigh go
feadh a bhreithiúnais nó a breithiúnais,
agus aon mhéid cánach cuí i ndáil le
dáileadh
a
bheidh
dlite
faoi
mheasúnacht a rinneadh de bhua an
fho-ailt seo, déileálfar leis chun críocha
úis ar cháin neamhíoctha mar cháin ab
iníoctha an tráth arbh iníoctha í dá
mba gur tugadh tuairisceán ceart.
(4) I gcás ina mbeidh aon ítim
curtha
isteach
go
mícheart
i
dtuairisceán mar dháileadh, féadfaidh
an
cigire
cibé
measúnachtaí,
coigeartuithe
nó
fritháirimh
a
dhéanamh is dóigh leis nó léi is gá chun
a áirithiú gur mar a chéile, a mhéid is
féidir é, do na dliteanais chánach, lena
n-áirítear ús ar cháin neamhíoctha, a
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bheidh dá thoradh sin ar bhainisteoir
an chiste cháilithigh nó ar aon duine
eile, agus na dliteanais a bheadh orthu
mura mbeadh an ítim curtha isteach
amhlaidh.
(5) (a) Beidh aon cháin chuí a
mheasúnófar ar bhainisteoir ciste cháilithigh
faoin gCaibidil seo dlite
laistigh de mhí tar éis an
fógra
measúnachta
a
eisiúint (mura mbeidh an
cháin sin dlite níos luaithe
ná sin faoi fho-alt (1)) faoi
réir aon achomhairc i
gcoinne na measúnachta,
ach ní dhéanfaidh aon
achomharc den sórt sin
difear don dáta a mbeidh
aon mhéid dlite faoi fho-alt
(1).
(b) Tar éis achomharc i gcoinne
measúnachta faoin alt seo a
chinneadh, aisíocfar aon
cháin chuí a ró-íocadh.
(6) (a) Na forálacha de chuid na
nAchtanna
Cánach
Ioncaim a bhaineann—
(i) le measúnachtaí i leith
cánach ioncaim,
(ii) le
hachomhairc
i
gcoinne measúnachtaí
den sórt sin (lena
n-áirítear achomhairc
a athéisteacht agus cás
a shonrú chun tuairim
na hArd-Chúirte a
fháil), agus
(iii) le cáin ioncaim
bhailiú
agus
ghnóthú,

a
a

beidh feidhm acu, a mhéid
is infheidhme iad, maidir le
cáin chuí a mheasúnú, a
bhailiú agus a ghnóthú.
(b) Aon mhéid cánach cuí is
iníoctha de réir na Caibidle
seo gan measúnacht a
bheith déanta béarfaidh sé
ús de réir ráta 1 faoin gcéad
in aghaidh gach míosa nó
cuid de mhí ón dáta a
dtiocfaidh an méid chun
bheith dlite agus iníoctha
go dtí go n-íocfar é.
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(c) Beidh feidhm ag fo-ailt (2) Cd.1 A.19
agus (4) d’alt 1080 i ndáil le
hús is iníoctha faoi mhír (b)
mar atá feidhm acu i ndáil
le hús is iníoctha faoi alt
1080.
(d) Le linn alt 1080 a bheith á
chur chun feidhme maidir
le haon cháin chuí a
mhuirearófar
le
haon
mheasúnacht a dhéanfar de
réir an ailt seo, beidh
feidhm ag an alt sin amhail
is dá scriosfaí fo-alt (1)(b)
den alt sin.
(7) Is i bhfoirm a bheidh forordaithe
no údaraithe ag na Coimisinéirí
Ioncaim a bheidh gach tuairisceán agus
beidh dearbhú ann á rá gur tuairisceán
ceart iomlán an tuairisceán.
(8) (a) Déanfaidh bainisteoir ciste
cháilithigh, ar nó roimh an
dáta tuairisceáin sonraithe
don tréimhse inmhuirearaithe, de réir bhrí alt
950, tuairisceán a ullmhú
agus a sheachadadh ar an
gcigire cuí, de réir bhrí an
ailt sin, i ndáil le gach ciste
scoir ceadaithe a bhí á
shealbhú ag sealbhóir an
chiste sin aon tráth i rith na
bliana measúnachta.
(b) Is éard a bheidh sa
tuairisceán faoi mhír (a), i
ndáil le gach ciste scoir
ceadaithe—
(i) ainm, seoladh agus
uimhir
thagartha
cánach na pearsan
aonair ag a bhfuil
teideal tairbhiúil chun
na
sócmhainní
sa
chiste,
(ii) sonraí maidir le haon
ioncam, brabúis agus
gnóchain, agus maidir
le haon ghnóchain
inmhuirearaithe
a
dhíorthaítear
ó
shócmhainní a bhí á
sealbhú sa chiste agus
le haon cháin a
asbhaineadh ó ioncam,
ó bhrabúis nó ó
ghnóchain a fuarthas,
55

[Uimh. 2.]

An tAcht Airgeadais, 1999.

Cd.1 A.19

[1999.]

(iii) sonraí maidir le haon
dáiltí a rinneadh as na
sócmhainní a bhí a
sealbhú sa chiste scoir
ceadaithe, agus
(iv) cibé sonraí breise a
theastóidh le réasún ó
na
Coimisinéirí
Ioncaim chun críocha
an ailt seo.’’,
(iv) in alt 785, trí ‘‘75 bhliain d’aois’’ a chur in ionad ‘‘70
bliain d’aois (nó aon aois is mó ná sin a bheidh
ceadaithe faoi alt 784(3)(d))’’ i mír (b) d’fho-alt (1)
agus mír (b) d’fho-alt (2),
(v) in alt 786, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad
fho-alt (1):
‘‘(1) Ní cheadóidh na Coimisinéirí Ioncaim
conradh blianachta faoi alt 784 mura bhforálann an
conradh go bhféadfaidh an phearsa aonair a
dhéanann é a cheangal go ndéanfar suim in ionannas
luach a chearta nó a cearta fabhraithe faoin
gconradh—
(a) a íoc, ag an duine lena ndéantar é, le cibé
duine eile a shonróidh an phearsa aonair,
agus
(b) a chur chun feidhme ag an duine eile sin
mar íocaíocht as an bpréimh nó as an
gcomaoin eile faoi chonradh blianachta
arna dhéanamh idir an phearsa aonair
agus an duine eile sin agus arna cheadú
ag na Coimisinéirí Ioncaim faoin alt sin,
má tá an conradh céadluaite le ceadú thairis sin ag
na Coimisinéirí Ioncaim faoin alt sin.’’,
(vi) in alt 787—
(I) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (2):
‘‘(2A) D’ainneoin fho-alt (2), chun críocha
faoisimh faoin alt seo ní bheidh glantuilleamh
iomchuí pearsan aonair níos mó ná £200,000 nó
cibé méid eile a shonrófar i rialacháin arna
ndéanamh ag an Aire Airgeadais.
(2B) Más rud é go mbeartaítear rialacháin a
dhéanamh faoi fho-alt (2A), déanfar dréacht de
na rialacháin a leagan faoi bhráid Dháil Éireann
agus ní dhéanfar na rialacháin go dtí go mbeidh
rún ag ceadú an dréachta rite ag Dáil Éireann.’’,
(II) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(8):
‘‘(8) Faoi réir an ailt seo, ní mó an méid a
fhéadfar a asbhaint nó a fhritháireamh in aon
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bhliain mheasúnachta (cibé acu i leith aon Cd.1 A.19
phréimhe cáilithí amháin nó níos mó agus cibé
acu a áirítear nó nach n-áirítear préimheanna i
leith conartha a ceadaíodh faoi alt 785) ná—
(a) i gcás pearsan aonair a bhí, aon tráth le
linn na bliana measúnachta, 30 bliain
d’aois nó os a chionn ach nach raibh
40 bliain d’aois slánaithe aige nó aici,
20 faoin gcéad,
(b) i gcás pearsan aonair a bhí, aon tráth le
linn na bliana measúnachta, 40 bliain
d’aois nó os a chionn ach nach raibh
50 bliain d’aois slánaithe aige nó aici,
25 faoin gcéad,
(c) i gcás pearsan aonair a bhí, aon tráth le
linn na bliana measúnachta, 50 bliain
d’aois nó os a chionn nó ar phearsa
aonair shonraithe é nó í don bhliain
mheasúnachta, 30 faoin gcéad, agus
(d) in aon chás eile, 15 faoin gcéad,
de ghlantuilleamh iomchuí na pearsan aonair
don bhliain sin, agus áireofar, a mhéid is féidir
é, sa mhéid a bheidh le hasbhaint, préimheanna
cáilitheacha i leith conarthaí a ceadaíodh faoi alt
785.
(8A) Chun críocha an ailt seo, ciallaíonn
‘pearsa aonair shonraithe’, i ndáil le bliain
mheasúnachta, pearsa aonair ar díorthaíodh a
thuilleamh nó a tuilleamh iomchuí don bhliain
mheasúnachta go hiomlán nó go príomha ó shlí
bheatha nó ó ghairm a shonraítear i Sceideal
23A.
(8B) Féadfaidh an tAire Airgeadais le
rialacháin, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire
Turasóireachta, Spóirt agus Áineasa, an bhrí atá
le pearsa aonair shonraithe a leathnú nó a
shrianadh trí shlí bheatha nó gairm amháin nó
níos mó a chur leis an liosta de shlite beatha
agus gairmeacha a shonraítear i Sceideal 23A,
nó a scriosadh as an liosta sin, de réir mar a
bheidh.
(8C) I gcás ina mbeartaítear rialacháin a
dhéanamh faoi fho-alt (8B), déanfar dréacht de
na rialacháin a leagan faoi bhráid Dháil Éireann
agus ní dhéanfar na rialacháin go dtí go mbeidh
rún ag ceadú an dréachta rite ag Dáil Éireann.’’,
agus
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(c) tríd an Sceideal seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Sceideal
23:
‘‘Alt 787.

SCEIDEAL 23A
Slite Beatha Agus Gairmeacha
Sonraithe
Lúthchleasaí
Imreoir Badmantain
Dornálaí
Rothaí
Peileadóir
Galfaire
Marcach
Tiománaí Rásaíochta Mótair
Imreoir Rugbaí
Imreoir Scuaise
Snámhóir
Imreoir Leadóige’’.

(2) (a) Beidh feidhm ag mír (a) d’fho-alt (1) maidir le haon scéim
sochar scoir (de réir bhrí alt 771 den Phríomh-Acht) a
cheadófar an 6ú lá d’Aibreán, 1999, nó dá éis.

(b) Beidh feidhm ag mír (b), seachas fomhír (vi), d’fho-alt (1)
maidir le haon chonradh blianachta a bheidh ceadaithe,
de thuras na huaire, ag na Coimisinéirí Ioncaim faoi alt
784 den Phríomh-Acht agus a dhéanfar an 6ú lá
d’Aibreán, 1999, nó dá éis.
(c) Beidh feidhm ag fomhír (vi) de mhír (b), agus ag mír (c)
d’fho-alt (1) maidir leis an mbliain mheasúnachta 19992000 agus le blianta dá éis sin.
(d) D’ainneoin aon fhoráil de Chuid 30 den Phríomh-Acht,
ní scoirfidh scéim sochar scoir nó conradh blianachta a
cheadaigh na Coimisinéirí Ioncaim roimh an 6ú lá
d’Aibreán, 1999, de bheith ina scéim cheadaithe nó ina
chonradh ceadaithe, de réir mar a bheidh, toisc go
n-athraítear rialacha na scéime nó téarmaí an chonartha
ar an dáta sin nó dá éis chun go bhféadfaidh pearsa
aonair lena mbaineann an scéim nó an conradh rogha a
fheidhmiú faoi fho-alt (3A) d’alt 772 nó faoi fho-alt (2A)
d’alt 784 den Phríomh-Acht, de réir mar is cuí, ar rogha
í a bheadh an phearsa aonair sin in ann a fheidhmiú de
réir théarmaí na bhfo-alt sin maidir le scéim nó conradh
a cheadófar ar an 6ú lá d’Aibreán, 1999, nó dá éis, agus
maidir le scéim nó conradh den sórt sin, beidh feidhm ag
forálacha an ailt seo amhail is dá mba scéim í nó amhail
is dá mba chonradh é a ceadaíodh ar an dáta sin nó dá
éis.
(e) D’ainneoin fho-alt (3A) d’alt 772 agus fho-alt (2A) d’alt
784 den Phríomh-Acht, más rud é gur tháinig pinsean nó
blianacht chun bheith iníoctha den chéad uair ar an 2ú lá
de Nollaig, 1998, nó dá éis, agus roimh an 6ú lá
d’Aibreán, 1999, beidh feidhm ag mír (d) amhail is dá
mba thagairt do rogha a fheidhmiú laistigh de shé mhí ón
dáta ar tháinig an pinsean nó an bhlianacht chun bheith
iníoctha na tagairtí sna fo-ailt sin do rogha a fheidhmiú
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ar an dáta no roimh an dáta ar a dtiocfadh pinsean nó Cd.1 A.19
blianacht chun bheith iníoctha thairis sin.

20.—(1) Leasaítear leis seo alt 788(2) den Phríomh-Acht—

Blianachtaí saoil
ceannaithe.

(a) i mír (d), trí ‘‘nó’’ a scriosadh i ndiaidh ‘‘alt 787,’’,
(b) i mír (e), trí ‘‘ar chaipiteal), nó’’ a chur in ionad ‘‘ar
chaipiteal).’’, agus
(c) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (e):
‘‘(f) maidir le haon bhlianacht arbh é a bhí in iomlán
na comaoine nó i gcuid den chomaoin i leith an
bhlianacht a dheonú sócmhainní, ar shócmhainní
iad i gciste scoir ceadaithe, de réir bhrí alt 784A,
nó i gciste scoir íosta ceadaithe, de réir bhrí alt
784C, an tráth a úsáideadh na sócmhainní sin chun
an bhlianacht a cheannach.’’.

21.—(1) Leasaítear leis seo alt 823 den Phríomh-Acht—
(a) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar ‘‘an méid sonraithe’’:
‘‘ciallaíonn ‘an méid sonraithe’ i ndáil le hoifig nó le
fostaíocht méid a chinnfear de réir na foirmle—
D×E
365
i gcás—
gurb é D an líon laethanta cáilitheacha i ndáil leis an
oifig nó leis an bhfostaíocht sa bhliain mheasúnachta lena
mbaineann, agus
gurb é E an t-ioncam, na brabúis nó na gnóchain go léir
ó aon oifig, fostaíocht nó pinsean cibé acu is
inmhuirearaithe faoi Sceideal D nó E (lena n-áirítear
ioncam ó oifigí nó ó fhostaíochtaí ar sa Stát a
chomhlíontar a ndualgais) de chuid pearsan aonair sa
bhliain sin tar éis aon ranníoc nó préimh cháilitheach a
asbhaint a bhfuil foráil ann le haghaidh asbhainte ina
leith faoi alt 774(7) nó 787 ach gan na nithe seo a leanas
a áireamh—
(a) aon chaiteachas lena mbaineann alt 118,
(b) aon mhéid a ndéileáiltear leis mar dhíolaíochtaí de
chuid fostaíochta faoi alt 121(2)(b)(ii) de bhua
carr a chur ar fáil de bhíthin na fostaíochta,
(c) aon suim a ndéileáiltear léi, chun críocha alt 112, mar
pheircis de chuid oifige nó fostaíochta de bhua alt
122,
(d) aon íocaíocht lena mbaineann alt 123,
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(e) aon suim a mheastar a bheith ina brabúis nó ina
gnóchain a thig nó a fhabhraíonn ó oifig nó ó
fhostaíocht de bhua alt 127(2), nó
(f) aon ghnóchan lena mbaineann alt 128.’’,
agus
(b) i bhfo-alt (3), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh ‘‘an méid sonraithe’’:
‘‘i ndáil leis an oifig sin nó leis an bhfostaíocht sin nó
méid an ioncaim, na mbrabús nó na ngnóchan cibé acu is
lú’’.
(2) Beidh feidhm ag an alt seo—
(a) maidir leis an mbliain mheasúnachta 1999-2000 agus le
blianta measúnachta dá éis, agus
(b) maidir leis an mbliain mheasúnachta 1998-1999 a mhéid a
fhabhraíonn an t-ioncam, na brabúis nó na gnóchain, a
bheidh le háireamh le linn an méid sonraithe a bheith á
ríomh, chuig pearsa aonair ar an 10ú lá de Mhárta, 1999,
nó dá éis.

Leasú ar alt 869
(fógraí agus
foirmeacha a
sheachadadh agus a
sheirbheáil agus
fianaise orthu) den
Phríomh-Acht.

22.—Leasaítear leis seo alt 869 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt
seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):
‘‘(3) Féadfar fianaise prima facie i dtaobh aon fhógra a thug
nó a sheirbheáil na Coimisinéirí Ioncaim nó cigire nó oifigeach
eile de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim faoi na hAchtanna
Cánach nó faoi na hAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil a
thabhairt in aon imeachtaí trí dhoiciméad a thabhairt ar aird a
airbheartóidh—
(a) gur cóip den fhógra é, nó
(b) má tá na sonraí a shonraítear san fhógra i dtaifead
leictreonach, fótagrafach nó i dtaifead eile atá á
choimeád ag na Coimisinéirí Ioncaim, go
n-atáirgeann sé na sonraí sin sa mhéid go mbaineann
siad leis an bhfógra sin,
agus ní gá poist oifigiúla na ndaoine nó post oifigiúil an duine a
n-airbheartófar gurb iad nó gurb é nó í a thug nó a sheirbheáil
an fógra nó, i gcás go mbeidh sé sínithe, na sínithe nó an síniú,
a chruthú, ná a chruthú go raibh údarás ag na daoine nó ag
an duine a shínigh agus a thug nó a sheirbheáil é chun é sin a
dhéanamh.’’.

Leasú ar alt 961
(nótaí éilimh agus
admhálacha a
eisiúint) den
Phríomh-Acht.

23.—Leasaítear leis seo alt 961 den Phríomh-Acht, amhail ar an
agus ón 6ú lá d’Aibreán, 1999, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in
ionad fho-alt (2):
‘‘(2) Ar cháin ioncaim a bheith íoctha, tabharfaidh an tArdBhailitheoir admháil i leith na híocaíochta sin don duine lena
mbaineann; is éard a bheidh san admháil sin cibé ceann díobh
seo a leanas is cuí leis an Ard-Bhailitheoir, eadhon—
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(a) admháil ar leithligh ar an bhfoirm fhorordaithe i leith Cd.1 A.23
gach íocaíochta den sórt sin, nó
(b) admháil ar an bhfoirm fhorordaithe i leith na
n-íocaíochtaí sin go léir a rinneadh laistigh de
thréimhse a bheidh sonraithe san admháil.’’.
24.—Leasaítear leis seo Caibidil 4 de Chuid 42 den Phríomh-Acht,
amhail ar an agus ón 6ú lá d’Aibreán, 1999, tríd an alt seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh alt 990:
‘‘Meastacháin a
ghiniúint trí
phróiseas
leictreonach,
fótagrafach nó eile.

990A.—Chun críocha na Caibidle seo—
(a) i gcás go gcuirfidh an cigire, aon
oifigeach de chuid na gCoimisinéirí
Ioncaim a bheidh ainmnithe acu chun
críocha alt 989 nó 990 (dá ngairtear
‘an t-oifigeach ainmnithe’ san alt seo),
nó aon oifigeach eile de chuid na
gCoimisinéirí Ioncaim ag gníomhú dó
nó di i bhfios don chigire nó don
oifigeach ainmnithe, faoi deara, chun
críocha alt 989 nó 990, fógra ar a
mbeidh ainm an chigire nó an oifigigh
ainmnithe a eisiúint, de láimh nó trí
aon
phróiseas
leictreonach,
fótagrafach nó eile, agus a sheirbheáil,
measfar, maidir leis an meastachán
lena mbaineann an fógra sin—

Leasú ar Chaibidil 4
(cáin ioncaim ar
dhíolaíochtaí áirithe
a bhailiú agus a
ghnóthú (an córas
ÍMAT)) de Chuid
42 den PhríomhAcht.

(i) más rud é gur eisíodh an fógra sin
chun críocha alt 989, gurb é nó
gurb í an t-oifigeach ainmnithe a
rinne é, agus
(ii) más rud é gur eisíodh an fógra sin
chun críocha alt 990, gurb é nó
gurb í an cigire nó an t-oifigeach
ainmnithe, de réir mar a bheidh,
a rinne é, chomh fada lena
thuairim nó lena tuairim,
agus
(b) beidh feidhm ag forálacha alt 928, faoi
réir aon mhodhnuithe is gá, i ndáil le
meastacháin arna ndéanamh de réir
fhorálacha alt 990 amhail mar atá
feidhm acu i ndáil le measúnachtaí
cánach ioncaim.’’.
25.—Leasaítear leis seo alt 987 den Phríomh-Acht—
(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1)—
‘‘(1) Más rud é, maidir le haon duine, nach
gcomhlíonann sé nó sí aon fhoráil i rialacháin faoin
gCaibidil seo a cheanglaíonn ar an duine sin aon
tuairisceán, ráiteas, fógra nó deimhniú, seachas an
tuairisceán deireadh bliana a cheanglaítear faoi
Rialachán 35 de na Rialacháin Cánach Ioncaim
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(Fostaíochtaí), 1960 (I.R. Uimh. 28 de 1960), a chur
isteach, nó cáin ioncaim a sheoladh chun an ArdBhailitheora nó má mhainníonn sé nó sí aon asbhaint
nó aisíoc a dhéanamh de réir aon rialacháin arna
dhéanamh de bhun alt 986(1)(g), dlífear pionós
£1,200 a chur ar an duine sin.’’,

Cd.1 A.25

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(1):
‘‘(1A)
I gcás go mainneoidh aon duine
tuairisceán deireadh bliana a chur chuig an ArdBhailitheoir de réir Rialachán 35 de na Rialacháin
Cánach Ioncaim (Fostaíochtaí), 1960 (I.R. Uimh. 28
de 1960), dlífear pionós £500 a chur ar an duine sin
i leith gach míosa nó cuid de mhí nach mbeidh an
tuairisceán curtha isteach lena linn, faoi réir pionóis
uasta £2,000.’’,
agus
(c) i bhfo-alt (2) trí ‘‘i bhfo-alt (1) nó (1A)’’ a chur in ionad ‘‘i
bhfo-alt (1)’’.

Faoiseamh i leith
táillí a íocadh le
coláistí a
mhaoinítear go
poiblí san Aontas
Eorpach le
haghaidh oideachais
tríú leibhéal
lánaimseartha.

26.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—
(a) i gCaibidil 1 de Chuid 15, trí ‘‘Alt 474A’’ a chur isteach i
ndiaidh ‘‘Alt 474’’ i gCuid 2 den Tábla a ghabhann le halt
458,
(b) i gCaibidil 2 de Chuid 15, tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 474:
‘‘Faoiseamh i leith
táillí a íocadh le
coláistí a
mhaoinítear go
poiblí san Aontas
Eorpach le
haghaidh oideachais
tríú leibhéal
lánaimseartha.

474A.—(1) San alt seo—
ciallaíonn ‘bliain acadúil’, i ndáil le cúrsa
ceadaithe, bliain staidéir dar tús dáta nach luaithe
ná an 1ú lá de Lúnasa i mbliain mheasúnachta;
ciallaíonn ‘céatadán iomchuí’, i ndáil le bliain
mheasúnachta, céatadán is comhionann leis an
ráta caighdeánach cánach don bhliain sin;
ciallaíonn ‘cleithiúnaí’, i ndáil le pearsa aonair,
céile nó leanbh de chuid na pearsan aonair nó
duine arb é nó í, nó arbh é nó í, an phearsa aonair
an caomhnóir dlíthiúil ina leith;
ciallaíonn ‘an tAire’ an tAire Oideachais agus
Eolaíochta;
ciallaíonn ‘coláiste cáilitheach’ aon ollscoil nó
foras ardoideachais dá samhail i mBallstát den
Aontas Eorpach (seachas an Stát) atá á
chothabháil nó ag fáil cabhrach trí dheontais
athfhillteacha as cistí poiblí de chuid an Bhallstáit
sin nó de chuid aon Bhallstáit eile den Aontas
Eorpach (lena n-áirítear an Stát);
ciallaíonn ‘cúrsa cáilitheach’ cúrsa staidéir
lánaimseartha fochéime i gcoláiste cáilitheach a
mhaireann 2 bhliain acadúla ar a laghad, seachas
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cúrsa staidéir sa leigheas, san fhiaclóireacht, sa Cd.1 A.26
leigheas tréidliachta nó in oiliúint múinteora;
ciallaíonn ‘táillí cáilitheacha’, i ndáil le cúrsa
cáilitheach agus le bliain acadúil, an oiread sin de
mhéid na dtáillí is inmhuirearaithe i leith teagaisc
a chuirfear ar fáil i ndáil leis an gcúrsa sin sa
bhliain sin is comhionann le méid na dtáillí a
gcinnfidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais,
gurb iad na táillí cáilitheacha iad chun críocha an
ailt seo i ndáil leis an aicme cúrsa cháilithigh a
bheidh sonraithe sa chinneadh agus a mbaineann
an cúrsa áirithe lena mbaineann léi.
(2) Faoi réir an ailt seo, i gcás go gcruthóidh
pearsa aonair do bhliain mheasúnachta go
ndearna sé nó sí, thar a cheann féin nó thar a
ceann féin, nó thar ceann a chleithiúnaí nó a
cleithiúnaí, íocaíocht i leith táillí cáilitheacha i
leith cúrsa cháilithigh don bhliain acadúil i ndáil
leis an gcúrsa sin a thosaíonn sa bhliain
mheasúnachta sin, déanfar an cháin ioncaim a
mhuirearófar ar an bpearsa aonair don bhliain
mheasúnachta sin, seachas de réir alt 16(2), a
laghdú de mhéid arb é an ceann is lú é díobh seo
a leanas é, eadhon—
(a) an méid is comhionann leis an gcéatadán
cuí de chomhiomlán na n-íocaíochtaí
go léir den sórt sin a chruthaítear a
rinneadh amhlaidh, agus
(b) an méid a laghdaíonn an cháin ioncaim
sin go nialas.
(3) Chun críocha an ailt seo measfar, maidir le
híocaíocht i leith táillí cáilitheacha, nach
ndearnadh í sa mhéid go bhfuair nó go bhfaighidh
an phearsa aonair, nó, de réir mar a bheidh, a
chleithiúnaí nó a cleithiúnaí, aon suim i leith nó
faoi threoir na dtáillí sin, go díreach nó go
neamhdhíreach, ó fhoinse ar bith ar mhodh
deontais, scoláireachta nó ar shlí eile.
(4) Maidir le haon éileamh ar fhaoiseamh
faoin alt seo arna dhéanamh ag pearsa aonair,
beidh ráiteas i scríbhinn ag gabháil leis ón
gcoláiste cáilitheach lena mbaineann agus
sonrófar gach ceann de na nithe seo a leanas ann,
eadhon—
(a) gur coláiste cáilitheach chun críocha an
ailt seo an coláiste,
(b) sonraí an chúrsa a bhfuil an phearsa
aonair nó a chleithiúnaí nó a
cleithiúnaí ag gabháil dó,
(c) an fad a mhaireann an cúrsa, agus
(d) méid na dtáillí a íocadh i leith an chúrsa.
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(5) Más rud é, chun críocha an ailt seo, go
mbeidh aon cheist ann i dtaobh—

Cd.1 A.26

(a) coláiste
a
bheith
cáilitheach, nó

ina

choláiste

(b) cúrsa staidéir a bheith ina chúrsa
cáilitheach,
féadfaidh na Coimisinéirí
gcomhairle leis an Aire.’’,

Ioncaim

dul

i

agus
(c) i gCaibidil 1 de Chuid 44, trí ‘‘474A,’’ a chur isteach i
ndiaidh ‘‘474,’’ in alt 1024(2)(a)(ix).
Caibidil 3
Cáin Iarchoimeádta Díbhinne
Cáin iarchoimeádta
díbhinne.

27.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—
(a) i gCuid 6, tríd an gCaibidil seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh Chaibidil 8:
‘‘Caibidil 8A
Cáin iarchoimeádta díbhinne
Léiriú.

172A.—(1) (a) Sa Chaibidil seo
Sceideal 2A—

agus

i

tá
le
‘admháil
taiscí
Mheiriceánach’ an bhrí
chéanna atá leis in alt 207
den Acht Airgeadais, 1992;
ciallaíonn ‘iniúchóir’, i ndáil
le cuideachta, an duine nó
na daoine a bheidh ceaptha
mar iniúchóir na cuideachta
chun críocha Achtanna na
gCuideachtaí, 1963 go 1990,
nó faoi dhlí na críche ina
bhfuil
an
chuideachta
corpraithe agus ar dlí é atá
ar
comhréir
leis
na
hAchtanna sin;
tá
le
‘gníomhaire
iarchoimeádta údaraithe’, i
ndáil le dáileadh iomchuí,
an bhrí a shanntar dó le halt
172G;
ciallaíonn ‘gnóthas comhinfheistíochta’—
(i) gnóthas
comhinfheistíochta de
réir bhrí alt 734, nó
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(ii) gnóthas le haghaidh Cd.1 A.27
comhinfheistíochta de
réir bhrí alt 738,
nach ciste eischósta de réir
bhrí alt 743;
ciallaíonn ‘cáin iarchoimeádta díbhinne’, i ndáil le
dáileadh iomchuí, suim in
ionannas cánach ioncaim ar
mhéid an dáilte iomchuí ag
an ráta caighdeánach a
bheidh i bhfeidhm an tráth
a dhéanfar an dáileadh
iomchuí;
tá le ‘duine eisiata’, i ndáil le
dáileadh iomchuí, an bhrí a
shanntar dó le halt 172C(2);
ciallaíonn
‘idirghabhálaí’
duine a sheolann trádáil arb
éard í nó ar cuid di—
(i) dáiltí iomchuí a fháil
ó chuideachta nó ó
chuideachtaí
a
chónaíonn sa Stát, nó
(ii) méideanna nó sócmhainní eile in ionannas
na ndáiltí sin a fháil ó
idirghabhálaí nó idirghabhálaithe eile,
thar ceann daoine eile;
ciallaíonn ‘duine neamhdhliteanach’, i ndáil le dáileadh
iomchuí, an duine ag a
bhfuil teideal tairbhiúil chun
an dáilte iomchuí, agus ar
duine eisiata nó duine
neamhchónaitheach cáilitheach é nó í;
ciallaíonn ‘scéim pinsean’
scéim cheadaithe dhíolmhaithe de réir bhrí alt 774 nó
conradh blianachta scoir nó
scéim
iontaobhais
lena
mbaineann alt 784 nó 785;
ciallaíonn ‘iontaobhas scairúinéireachta cáilitheach d’fhostaithe’ iontaobhas scairúinéireachta d’fhostaithe a
bheidh ceadaithe ag na
Coimisinéirı́ Ioncaim mar
iontaobhas scair-úinéireachta
cáilitheach d’fhostaithe de
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réir Sceideal 12 agus nár tarraingı́odh siar an ceadú sin;
tá le ‘idirghabhálaí cáilitheach’, i ndáil le dáileadh
iomchuí, an bhrí a shanntar
dó le halt 172E;
tá le ‘duine neamhchónaitheach cáilitheach’, i ndáil le
dáileadh iomchuí, an bhrí a
shanntar dó le halt 172D(3);
ciallaíonn
iomchuí’—

‘dáileadh

(i) dáileadh de réir bhrí
mhír 1 de Sceideal F
in alt 20(1), seachas
dáileadh den sórt sin
arna dhéanamh chuig
Aire den Rialtas ina
cháil nó ina cáil mar
Aire den sórt sin,
agus
(ii) aon
mhéid
atá
inmheasúnaithe agus
inmhuirearaithe
i
leith cánach faoi Chás
IV de Sceideal D de
bhua alt 816;
ciallaíonn ‘duine iomchuí’ i
ndáil le dáileadh iomchuí—
(i) i gcás go ndéanfaidh
cuideachta an dáileadh iomchuí go díreach chuig an duine
ag a bhfuil teideal
tairbhiúil chun an
dáilte, an chuideachta
a dhéanfaidh an dáileadh iomchuí, agus
(ii) i gcás nach ndéanfaidh an chuideachta
an dáileadh iomchuí
go díreach chuig an
duine ag a bhfuil teideal tairbhiúil chun an
dáilte iomchuí ach go
ndéanfar an dáileadh
chuig an duine sin trí
idirghabhálaí
cáilitheach amháin nó
níos mó, an t-idirghabhálaí
cáilitheach
óna bhfuil an dáileadh iomchuí, nó
méid nó sócmhainn
eile in ionannas an
66

[1999.]

An tAcht Airgeadais, 1999.

[Uimh. 2.]

dáilte iomchuí, in- Cd.1 A.27
fhaighte ag an duine
ag a bhfuil teideal
tairbhiúil chun an
dáilte;
ciallaı́onn ‘crı́och iomchuı́’—
(i) Ballstát de na Comhphobail
Eorpacha,
seachas an Stát, nó
(ii) críoch, nach Ballstát
den sórt sin í, a bhfuil
comhshocraíochtaí a
bhfuil feidhm dlí acu
de bhua alt 826
déanta lena rialtas;
ciallaíonn ‘duine sonraithe’,
i ndáil le dáileadh iomchuí,
an duine chuig a ndéantar
an dáileadh iomchuí, cibé
acu atá nó nach bhfuil
teideal tairbhiúil chun an
dáilte iomchuí ag an duine
sin;
ciallaíonn ‘cáin’, i ndáil le
críoch iomchuí, aon cháin a
fhorchuirtear sa chríoch sin
agus atá ar comhréir le cáin
ioncaim nó cáin chorparáide
sa Stát;
tá le ‘uimhir thagartha
cánach’ an bhrí chéanna atá
leis in alt 885.
(b) Sa Chaibidil seo agus i Sceideal 2A,
aon tagairtí do dháileadh iomchuí
a dhéanamh ag cuideachta, nó do
dháileadh iomchuí a dhéanfaidh
cuideachta, nó do dháileadh
iomchuí a fháil ó chuideachta,
faoi seach, ní fholaíonn siad
tagairtí do dháileadh iomchuí a
dhéanamh
ag
gnóthas
comhinfheistíochta,
nó
do
dháileadh iomchuí a dhéanfaidh
gnóthas comhinfheistíochta, nó
do dháileadh iomchuí a fháil ó
ghnóthas comhinfheistíochta.
(2) Chun críocha na Caibidle seo, is é
méid dáilte iomchuí—
(a) i gcás inarb éard é an dáileadh
iomchuí íocaíocht in airgead,
méid is comhionann le méid na
híocaíochta,
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(b) i gcás inarb éard é an dáileadh
iomchuí méid a ndéileáiltear leis
faoi alt 816 mar dháileadh arna
dhéanamh ag cuideachta, méid is
comhionann leis an méid a
ndéileáiltear leis amhlaidh,
(c) i gcás inarb éard é an dáileadh
iomchuí
méid
atá
inmheasúnaithe
agus
inmhuirearaithe i leith cánach
faoi Chás IV de Sceideal D de
bhua alt 816, méid is comhionann
leis an méid atá inmheasúnaithe
agus inmhuirearaithe amhlaidh,
agus
(d) i gcás inarb éard é an dáileadh
iomchuí dáileadh neamh-airgid,
nach dáileadh iomchuí é a bhfuil
feidhm ag mír (b) nó (c) maidir
leis, méid is comhionann le méid
atá comhionann le luach an
dáilte,
agus déanfar aon tagairt sa Chaibidil seo do
mhéid dáilte iomchuí a fhorléiriú mar
thagairt don mhéid arbh é méid an dáilte
iomchuí é dá mba rud é nach ndéanfaí aon
cháin iarchoimeádta díbhinne a asbhaint as
an dáileadh iomchuí.
(3) Beidh éifeacht le Sceideal 2A chun an
Chaibidil seo a fhorlíonadh.
Cáin iarchoimeádta
díbhinne ar dháiltí
iomchuí.

172B.—(1) Ach amháin mar a bhforáiltear
a mhalairt leis an gCaibidil seo, más rud é,
ar an 6ú lá d’Aibreán, 1999, nó dá éis, go
ndéanfaidh cuideachta a chónaíonn sa Stát
dáileadh iomchuí chuig duine sonraithe—
(a) déanfaidh an chuideachta cáin
iarchoimeádta díbhinne i ndáil
leis an dáileadh iomchuí a
asbhaint as méid an dáilte
iomchuí,
(b) déanfaidh an duine sonraithe an
asbhaint sin a lamháil ar iarmhar
an dáilte iomchuí a fháil, agus
(c) beidh an chuideachta saortha agus
urscaoilte i leith cibé méid airgid
arb ionannas dó an asbhaint
amhail is dá mbeadh an méid sin
airgid íoctha iarbhír leis an duine
sonraithe.
(2) Ach amháin mar a bhforáiltear a
mhalairt leis an gCaibidil seo, más rud é,
tráth ar bith ar an 6ú lá d’Aibreán, 1999, nó
dá éis, go ndéanfaidh cuideachta a chónaíonn
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sa Stát dáileadh iomchuí chuig duine Cd.1 A.27
sonraithe agus gurb éard é an dáileadh
iomchuí méid dá dtagraítear i mír (b) nó (c)
d’alt 172A(2) (ar méid é is comhionann leis
an méid a gheobhadh an duine sonraithe dá
mba rud é go bhfuair an duine sin an
dáileadh iomchuí in airgead seachas i
bhfoirm scairchaipitil breise de chuid na
cuideachta), ní bheidh feidhm ag fo-alt (1),
ach—
(a) déanfaidh an chuideachta méid an
scairchaipitil breise a bheidh le
heisiúint chuig an duine sonraithe
a laghdú de cibé méid a
áiritheoidh nach mó, an tráth sin,
luach an scairchaipitil breise a
eiseofar chuig an duine sonraithe
ná méid is comhionann leis an
méid a gheobhadh an duine, tar
éis cáin iarchoimeádta díbhinne a
asbhaint, dá mba rud é go bhfuair
an duine an dáileadh iomchuí in
airgead seachas i bhfoirm
scairchaipitil breise de chuid na
cuideachta,
(b) déanfaidh an duine sonraithe an
laghdú sin a lamháil ar iarmhar
an scairchaipitil breise a fháil,
(c) beidh an chuideachta saortha agus
urscaoilte i leith cibé méid airgid
arb ionannas dó an laghdú ar
luach an scairchaipitil breise
amhail is dá mbeadh an méid sin
airgid íoctha iarbhír leis an duine
sonraithe,
(d) dlífidh an chuideachta méid (a
ndéileálfar leis chun críocha na
Caibidle seo amhail is dá mba
asbhaint cánach iarchoimeádta
díbhinne i ndáil leis an dáileadh
iomchuí é) is comhionann leis an
gcáin iarchoimeádta díbhinne a
cheanglófaí, murach an fo-alt seo,
a asbhaint as an dáileadh
iomchuí, a íoc leis an ArdBhailitheoir, agus
(e) dlífidh an chuideachta an méid sin a
íoc ar an modh céanna ar gach slí
amhail is dá mba é an cháin
iarchoimeádta díbhinne é a
cheanglófaí, murach an fo-alt seo,
a asbhaint as an dáileadh
iomchuí.
(3) Ach amháin mar a bhforáiltear a
mhalairt leis an gCaibidil seo, más rud é, ar
an 6ú lá d’Aibreán, 1999, nó dá éis, go
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ndéanfaidh cuideachta a chónaíonn sa Stát
dáileadh iomchuí chuig duine sonraithe agus
gurb éard é an dáileadh iomchuí dáileadh
neamh-airgid, nach dáileadh iomchuí é a
bhfuil feidhm ag fo-alt (2) maidir leis, ní
bheidh feidhm ag fo-alt (1), ach—
(a) dlífidh an chuideachta méid (a
ndéileálfar leis chun críocha na
Caibidle seo amhail is dá mba
asbhaint cánach iarchoimeádta
díbhinne i ndáil leis an dáileadh
iomchuí é) is comhionann leis an
gcáin iarchoimeádta díbhinne a
cheanglófaí, murach an fo-alt seo,
a asbhaint as méid an dáilte
iomchuí, a íoc leis an ArdBhailitheoir,
(b) dlífidh an chuideachta an méid sin a
íoc ar an modh céanna ar gach slí
amhail is dá mba é an cháin
iarchoimeádta díbhinne é a
cheanglófaí, murach an fo-alt seo,
a asbhaint as an dáileadh
iomchuí, agus
(c) beidh an chuideachta i dteideal suim
is comhionann leis an méid sin a
ghnóthú ón duine sonraithe mar
fhiach conartha shimplí in aon
chúirt dlínse inniúla.
(4) Déileálfaidh cuideachta a chónaíonn
sa Stát le gach dáileadh iomchuí a
dhéanfaidh sí chuig duine sonraithe ar an 6ú
lá d’Aibreán, 1999, nó dá éis, mar dháileadh
a bhfuil feidhm ag an alt seo maidir leis, ach
i gcás go mbeidh an chuideachta tar éis í féin
a shásamh, maidir le dáileadh iomchuí a
dhéanfaidh sí chuig duine sonraithe, nach
dáileadh é, de bhua na bhforálacha ina
dhiaidh seo den Chaibidil seo, a bhfuil
feidhm ag an alt seo maidir leis, beidh an
chuideachta i dteideal, faoi réir na
bhforálacha sin, déileáil amhlaidh le dáiltí
iomchuí a dhéanfaidh sí chuig an duine
sonraithe go dtí cibé tráth a mbeidh faisnéis
ina seilbh ar féidir glacadh léi le réasún mar
fhaisnéis a chuireann in iúl gur dáileadh
iomchuí a bhfuil feidhm ag an alt seo maidir
leis dáileadh iomchuí a dhéanfaidh sí chuig
an duine sonraithe, nó go bhféadfaidh sé gur
dáileadh den sórt sin é.
(5) Ní dhéanfaidh asbhaint cánach
iarchoimeádta díbhinne i ndáil le dáiltí
iomchuí de réir an ailt seo difear
d’fhorálacha na nAchtanna Cánach a
bhaineann le brabúis nó gnóchain a ríomh
agus, dá réir sin déanfar méid na ndáiltí
iomchuí den sórt sin a chur i gcuntas, faoi
réir alt 129, le linn brabúis nó gnóchain
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daoine ag a bhfuil teideal tairbhiúil chun na Cd.1 A.27
ndáiltí sin a bheith á ríomh chun críocha
cánach.
(6) Faoi réir alt 831(6), ní bheidh feidhm
ag an alt seo i gcás ina ndéanfaidh
fochuideachta (de réir bhrí alt 831), ar
cuideachta í a chónaíonn sa Stát, dáileadh
iomchuí chuig a máthairchuideachta (de réir
bhrí an ailt sin) nach gcónaíonn sa Stát.

Díolúine do
dhaoine áirithe ó
cháin iarchoimeádta
díbhinne.

172C.—(1) Ní bheidh feidhm ag alt 172B i
gcás ina ndéanfaidh cuideachta a chónaíonn
sa Stát dáileadh iomchuí chuig duine eisiata.
(2) Chun críocha na Caibidle seo, is duine
eisiata duine i ndáil le dáileadh iomchuí má
tá teideal tairbhiúil ag an duine sin chun an
dáilte iomchuí agus—
(a) gur cuideachta é nó í a chónaíonn
sa Stát agus a rinne dearbhú don
duine iomchuí i ndáil leis an
dáileadh iomchuí de réir mhír 3
de Sceideal 2A,
(b) gur scéim pinsean é nó í a rinne
dearbhú don duine iomchuí i
ndáil leis an dáileadh iomchuí de
réir mhír 4 de Sceideal 2A,
(c) gur iontaobhas scair-úinéireachta
cáilitheach d’fhostaithe é nó í a
rinne dearbhú don duine iomchuí
i ndáil leis an dáileadh iomchuí
de réir mhír 5 de Sceideal 2A,
(d) gur gnóthas comhinfheistíochta é nó
í a rinne dearbhú don duine
iomchuí i ndáil leis an dáileadh
iomchuí de réir mhír 6 de
Sceideal 2A, nó
(e) gur duine é nó í—
(i) atá i dteideal díolúine ó cháin
ioncaim faoi Sceideal F i
leith an dáilte iomchuí de
bhua alt 207(1)(b), agus
(ii) a rinne dearbhú don duine
iomchuí i ndáil leis an
dáileadh iomchuí de réir
mhír 7 de Sceideal 2A.

Díolúine do
dhaoine
neamhchónaitheacha
áirithe ó cháin
iarchoimeádta
díbhinne.

172D.—(1) D’ainneoin aon fhoráil eile
den Chaibidil seo, ní bheidh feidhm ag alt
172B más rud é, le linn na tréimhse ón 6ú lá
d’Aibreán, 1999, go dtí an 5ú lá d’Aibreán,
2000, go ndéanfaidh cuideachta a chónaíonn
sa Stát dáileadh iomchuí chuig duine
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sonraithe—
(a) ar duine é no í a bhfuil a sheoladh
nó a seoladh ar scairchlár na
cuideachta suite i gcríoch
iomchuí,
(b) ar cuideachta é nó í nach gcónaíonn
sa Stát agus a bhfuil feidhm ag
fomhír (i) nó (ii) d’fho-alt (3)(b)
maidir léi agus a thug deimhniú
dá dtagraítear i mír 9(f) de
Sceideal 2A don chuideachta atá
ag déanamh an dáilte iomchuí
sula ndearnadh an dáileadh
iomchuí, nó
(c) ar idirghabhálaí (dá ngairtear ‘an
t-idirghabhálaí céadluaite’ sa
mhír seo) é nó í a chónaíonn sa
Stát agus a chuireann in iúl don
chuideachta atá ag déanamh an
dáilte iomchuí, sula ndéantar an
dáileadh iomchuí, go bhfaighidh
an t-idirghabhálaí céadluaite an
dáileadh iomchuí chun sochair—
(i) do dhuine a bhfuil a sheoladh
nó a seoladh i dtaifid an
idirghabhálaí
chéadluaite
suite i gcríoch iomchuí,
(ii) do
chuideachta
nach
gcónaíonn sa Stát agus a
bhfuil feidhm ag fomhír (i)
nó (ii) d’fho-alt (3)(b) maidir
léi agus a thug deimhniú dá
dtagraítear i mír 9(f) de
Sceideal 2A don idirghabhálaí céadluaite sula
ndearnadh
an
dáileadh
iomchuí, nó
(iii) d’idirghabhálaí
eile
(dá
ngairtear
‘an
dara
hidirghabhálaí a luaitear’ sa
mhír seo) a chuir in iúl don
idirghabhálaí céadluaite go
bhfaighidh
an
dara
hidirghabhálaí a luaitear an
dáileadh iomchuí, nó méid
nó sócmhainn eile in
ionannas an dáilte iomchuí, a
thabharfaidh
an
t-idirghabhálaí
céadluaite
don dara hidirghabhálaí a
luaitear, chun sochair—
(I) do dhuine a bhfuil a
sheoladh nó a seoladh i
dtaifid
an
dara
hidirghabhálaí a luaitear
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suite i gcríoch iomchuí, Cd.1 A.27
nó
(II) do chuideachta nach
gcónaíonn sa Stát agus a
bhfuil feidhm ag fomhír
(i) nó (ii) d’fho-alt
(3)(b) maidir léi agus a
thug
deimhniú
dá
dtagraítear i mír 9(f) de
Sceideal 2A don dara
hidirghabhálaí a luaitear
sula
ndearnadh
an
dáileadh iomchuí.
(2) Ní bheidh feidhm ag alt 172B más rud
é, ar an 6ú lá d’Aibreán, 2000, nó dá éis, go
ndéanfaidh cuideachta a chónaíonn sa Stát
dáileadh
iomchuí
chuig
duine
neamhchónaitheach cáilitheach.
(3) Chun críocha na Caibidle seo, is duine
neamhchónaitheach cáilitheach i ndáil le
dáileadh iomchuí duine má tá teideal
tairbhiúil ag an duine chun an dáilte iomchuí
agus—
(a) gur duine é nó í nach cuideachta
agus—
(i) nach
bhfuil
cónaí
ná
gnáthchónaí air nó uirthi sa
Stát,
(ii) a bhfuil, de bhua dlí críche
iomchuí, cónaí air nó uirthi,
chun críocha cánach, sa
chríoch iomchuí, agus
(iii) a rinne dearbhú don duine
iomchuí i ndáil leis an
dáileadh iomchuí de réir
mhír 8 de Sceideal 2A agus,
i ndáil leis an dearbhú sin, go
bhfuil an deimhniú dá
dtagraítear i bhfomhír (f)
den mhír sin ina dheimhniú
reatha (de réir bhrí mhír 2
den Sceideal sin) tráth
déanta an dáilte iomchuí,
nó
(b) gur cuideachta é nó í
gcónaíonn sa Stát agus—

nach

(i) atá faoi rialú, go díreach nó
go neamhdhíreach, ag duine
nó daoine a chónaíonn chun
críocha cánach, de bhua dlí
críche iomchuí, i gcríoch
iomchuí den sórt sin agus
nach bhfuil faoi rialú, go
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díreach
nó
go
neamhdhíreach, ag duine nó
ag daoine nach gcónaíonn
amhlaidh, nó
(ii) go ndéantar
scaireanna—

príomhaicme

(I) na cuideachta, nó
(II) cuideachta
eile,
ar
fochuideachta 75 faoin
gcéad di an chuideachta,
a thrádáil go substaintiúil
agus
go
rialta
ar
stocmhalartán
aitheanta
amháin nó níos mó i gcríoch
nó i gcríocha iomchuí nó ar
cibé stocmhalartán eile a
cheadóidh
an
tAire
Airgeadais chun críocha na
Caibidle seo,
agus a rinne dearbhú don duine
iomchuí i ndáil leis an dáileadh
iomchuí de réir mhír 9 de
Sceideal 2A agus, i ndáil leis an
dearbhú sin, go bhfuil na
deimhnithe dá dtagraítear i
bhfomhíreanna (f) agus (g) den
mhír sin ina ndeimhnithe reatha
(de réir bhrí mhír 2 den Sceideal
sin) tráth déanta an dáilte
iomchuí.
(4) Chun críocha fho-alt (3)(b)(i), déanfar
‘rialú’ a fhorléiriú de réir fho-ailt (2) go (6)
d’alt 432 amhail is dá ndéanfaí, i bhfo-alt (6)
den alt sin—
(a) a mhéid a bhaineann leis an gcéad
lua de ‘rialú’ i bhfo-alt (3)(b)(i),
‘daoine a bhfuil, de bhua dlí
críche iomchuí (de réir na brí a
shanntar le halt 172A), cónaí
orthu, chun críocha cánach, i
gcríoch iomchuí den sórt sin (de
réir na brí sin)’ a chur in ionad ‘5
rannpháirtí nó níos lú’, agus
(b) a mhéid a bhaineann leis dara lua de
‘rialú’ i bhfo-alt (3)(b)(i), ‘daoine
nach bhfuil cónaí orthu, chun
críocha cánach, i gcríoch iomchuí
(de réir na brí sin)’ a chur in
ionad ‘5 rannpháirtí nó níos lú’.
(5) Chun críocha fho-alt (3)(b)(ii)(II),
beidh feidhm ag ailt 412 go 418 amhail mar
a bheadh feidhm ag na hailt sin chun críocha
Chaibidil 5 de Chuid 12 dá ndéanfaí fomhír
(iii) d’alt 411(1)(c) a scriosadh.
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172E.—(1) Faoi réir alt 172F(6), ní bheidh Cd.1 A.27
feidhm ag alt 172B i gcás go ndéanfaidh
cuideachta a chónaíonn sa Stát dáileadh
iomchuí trí idirghabhálaí cáilitheach amháin
nó níos mó chun sochair do dhuine ag a
bhfuil teideal tairbhiúil chun an dáilte
iomchuí agus ar duine neamhdhliteanach é
nó í i ndáil leis an dáileadh iomchuí.
(2) Chun críocha na Caibidle seo, is
idirghabhálaí cáilitheach duine i ndáil le
dáiltí iomchuí a dhéanfaidh cuideachta a
chónaíonn sa Stát chuig an duine, agus i ndáil
le méideanna nó sócmhainní eile in ionannas
na ndáiltí sin a íocfaidh idirghabhálaí
cáilitheach eile leis an duine nó a
thabharfaidh sé don duine, más rud é, maidir
leis an duine, gur idirghabhálaí é nó í—
(a) a bhfuil cónaí air sa Stát nó a bhfuil,
de bhua dlí críche iomchuí, cónaí
air, chun críocha cánach, sa
chríoch iomchuí,
(b) a bhfuil comhaontú idirghabhálaí
cháilithigh déanta aige leis na
Coimisinéirí Ioncaim, agus
(c) a ndearna na Coimisinéirí Ioncaim,
trí fhógra i scríbhinn, é a údarú
chun bheith ina idirghabhálaí
cáilitheach i ndáil le dáiltí
iomchuí a dhéanfaidh cuideachtaí
a chónaíonn sa Stát chuig an
duine, agus i ndáil le méideanna
nó sócmhainní eile in ionannas na
ndáiltí
sin
a
íocfaidh
idirghabhálaí cáilitheach eile leis
an duine nó a thabharfaidh sé
don duine, chun sochair do
dhaoine eile ag a bhfuil teideal
tairbhiúil
chun
na
ndáiltí
iomchuí, ar údarú é nach mbeidh
cúlghairthe faoi fho-alt (6).
(3) Is éard a bheidh i gcomhaontú
idirghabhálaí cháilithigh comhaontú a
dhéanfar idir na Coimisinéirí Ioncaim agus
idirghabhálaí agus a ngeallfaidh an
t-idirghabhálaí, faoina théarmaí—
(a) glacadh le haon dearbhuithe a
dhéanfar nó le haon fógraí a
thabharfar don idirghabhálaí de
réir na Caibidle seo agus na
dearbhuithe agus na fógraí sin a
choimeád ar feadh tréimhse nach
lú ná 6 bliana,
(b) na dearbhuithe agus na fógraí sin go
léir a chur ar fáil lena
n-iniúchadh ag na Coimisinéirí
Ioncaim nuair a iarrfaidh na
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Coimisinéirí air, trí fhógra i
scríbhinn, déanamh amhlaidh,
(c) más rud é go mbeidh forais
réasúnacha ag an idirghabhálaí
chun a chreidiúint, maidir le haon
dearbhú den sórt sin a rinne aon
duine nó le haon fhógra den sórt
sin a thug aon duine, nach raibh,
nó go bhféadfadh sé nach raibh,
an dearbhú nó an fógra sin ceart
cruinn an tráth a rinneadh an
dearbhú nó a tugadh an fógra, de
réir mar a bheidh, é sin a chur in
iúl do na Coimisinéirí Ioncaim,
(d) más rud é go mbeidh forais
réasúnacha ag an idirghabhálaí
tráth ar bith chun a chreidiúint,
maidir le haon dearbhú den sórt
sin a rinne aon duine, nach
mbeadh, nó go bhféadfadh sé
nach mbeadh, an dearbhú sin
ceart cruinn dá ndéanfaí an tráth
sin é, é sin a chur in iúl do na
Coimisinéirí Ioncaim,
(e) forálacha alt 172F a oibriú ar mhodh
cruinn éifeachtach agus an
tuairisceán dá dtagraítear i bhfoalt (7) den alt sin a chur ar fáil do
na Coimisinéirí Ioncaim laistigh
den tréimhse ama a shonraítear
chuige sin i bhfo-alt (8) den alt
sin,
(f) tuarascáil bhliantúil ar chomhlı́onadh
an
chomhaontaithe
ag
an
idirghabhálaı́ a chur ar fáil do na
Coimisinéirı́ Ioncaim, ar tuarascáil
ı́ a bheidh sı́nithe—
(i) más
cuideachta
é
an
t-idirghabhálaí, ag iniúchóir
na cuideachta, nó
(ii) mura cuideachta
é an
t-idirghabhálaí, ag duine a
bheadh cáilithe, dá mba
chuideachta
é
an
t-idirghabhálaí,
chun
a
cheaptha nó chun a ceaptha
mar
iniúchóir
ar
an
gcuideachta,
(g) má cheanglaíonn na Coimisinéirí
Ioncaim air é, banna nó
ráthaíocht a thabhairt do na
Coimisinéirí Ioncaim is leor chun
na Coimisinéirí a shlánú in
aghaidh aon chaillteanais a
éireoidh de bhua chalaois nó
fhaillí an idirghabhálaí i ndáil le
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hoibriú an chomhaontaithe agus Cd.1 A.27
fhorálacha na Caibidle seo ag an
idirghabhálaí,
(h) sa chás gur banc taiscí é an
t-idirghabhálaí a shealbhaíonn
scaireanna ar iontaobhas do
shealbhóirí admhálacha taiscí
Meiriceánacha,
nó
thar
a
gceann—
(i) má údaraíonn na Coimisinéirí
Ioncaim
dó
déanamh
amhlaidh, forálacha fho-alt
(3)(d) d’alt 172F a oibriú,
agus
(ii) aon choinníollacha i ndáil leis
an oibriú sin a bheidh
sonraithe sa chomhaontú a
chomhlíonadh,
agus
(i) a cheadú do na Coimisinéirí Ioncaim
comhlíonadh an chomhaontaithe
agus fhorálacha na Caibidle seo
ag an idirghabhálaí a fhíorú ar
aon mhodh eile is dóigh leis na
Coimisinéirí is gá.
(4) Ní údaróidh na Coimisinéirí Ioncaim
d’idirghabhálaí a bheith ina idirghabhálaí
cáilitheach mura rud é—
(a) gur cuideachta a shealbhaíonn
ceadúnas arna dheonú faoi alt 9
d’Acht an Bhainc Ceannais, 1971,
nó
duine
a
shealbhaíonn
ceadúnas nó údarú eile dá
shamhail faoi dhlí aon chríche
iomchuí atá ar comhréir leis an
alt sin, é an t-idirghabhálaí,
(b) gur duine atá ar lánúinéireacht ag
cuideachta
nó
duine
dá
dtagraítear i mír (a) é an
t-idirghabhálaí,
(c) gur ballghnólacht de Stocmhalartán
na hÉireann Teoranta nó de
stocmhalartán aitheanta i gcríoch
iomchuí é an t-idirghabhálaí, nó
(d) gur duine é an t-idirghabhálaí atá, i
dtuairim
na
gCoimisinéirí
Ioncaim, oiriúnach chun bheith
ina idirghabhálaí cáilitheach chun
críocha na Caibidle seo.
(5) Coimeádfaidh na Coimisinéirı́ Ioncaim
liosta d’idirghabhálaithe a bheidh údaraithe
ag na Coimisinéirí chun bheith ina
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n-idirghabhálaithe cáilitheacha chun críocha
na Caibidle seo agus nach ndearnadh a
n-údaruithe a chúlghairm faoi fho-alt (6),
agus, d’ainneoin aon oibleagáidí maidir le
rúndacht nó aon sriain eile ar nochtadh
faisnéise a fhorchuirtear le haon reacht nó
faoi aon reacht nó ar shlí eile, féadfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim ainm agus seoladh aon
idirghabhálaí cháilithigh den sórt sin a chur
ar fáil d’aon duine.
(6) Más rud é, tráth ar bith tar éis do na
Coimisinéirí Ioncaim a údarú d’idirghabhálaí
a bheith ina idirghabhálaí cáilitheach chun
críocha na Caibidle seo, gur deimhin leis na
Coimisinéirí—
(a) gur mhainnigh an t-idirghabhálaí an
comhaontú dá dtagraítear i bhfoalt (3) nó forálacha na Caibidle
seo a chomhlíonadh, nó
(b) go bhfuil an t-idirghabhálaí míoiriúnach ar shlí eile chun bheith
ina idirghabhálaí cáilitheach,
féadfaidh siad, trí fhógra i scríbhinn arna
sheirbheáil ar an idirghabhálaí leis an bpost
cláraithe, an t-údarú a chúlghairm le
héifeacht ó cibé dáta a bheidh sonraithe san
fhógra.
(7) Déanfar fógra maidir le cúlghairm faoi
fho-alt (6) a fhoilsiú san Iris Oifigiúil a
luaithe is féidir.
Oibleagáidí
idirghabhálaí
cháilithigh i ndáil le
dáiltí iomchuí.

172F.—(1) Aon idirghabhálaí cáilitheach a
gheobhaidh—
(a) aon dáiltí iomchuí a dhéanfaidh aon
chuideachta a chónaíonn sa Stát,
nó
(b) méideanna nó sócmhainní eile (dá
ngairtear ‘íocaíochtaí’ san alt seo)
in ionannas na ndáiltí sin ó
idirghabhálaí cáilitheach eile,
thar ceann daoine eile, cruthóidh sé agus
coimeádfaidh sé, i ndáil leis na dáiltí agus leis
na híocaíochtaí sin, 2 earnáil shoiléire ar
leithligh, ar a dtabharfar an ‘Ciste
Díolmhaithe’ agus an ‘Ciste Dliteanach’ faoi
seach, agus cuirfidh an t-idirghabhálaí
cáilitheach in iúl don chuideachta sin nó don
idirghabhálaí cáilitheach eile sin, de réir mar
a bheidh, trí fhógra i scríbhinn, an chun
sochair do dhuine atá ar áireamh sa Chiste
Díolmhaithe nó do dhuine atá ar áireamh sa
Chiste Dliteanach a gheobhaidh sé na dáiltí
iomchuí a dhéanfaidh an chuideachta sin
chuige, nó, de réir mar a bheidh, na
híocaíochtaí in ionannas na ndáiltí sin a
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dhéanfaidh an t-idirghabhálaí cáilitheach eile Cd.1 A.27
sin leis.
(2) Faoi réir fho-ailt (3) agus (5), ní
chuirfidh idirghabhálaí cáilitheach san
áireamh ina Chiste Díolmhaithe i ndáil le
dáiltí agus le híocaíochtaí den sórt sin ach
amháin na daoine sin ar thar a gceann a
gheobhaidh sé dáiltí nó íocaíochtaí den sórt
sin agus—
(a) ar daoine iad ag a bhfuil teideal
tairbhiúil chun na ndáiltí nó na
n-íocaíochtaí sin agus ar daoine
neamhdhliteanacha iad i ndáil
leis na dáiltí sin, agus
(b) ar aon idirghabhálaí cáilitheach
breise é dá dtabharfaidh an
t-idirghabhálaí cáilitheach na
dáiltí nó na híocaíochtaí sin (nó
méideanna nó sócmhainní eile in
ionannas na ndáiltí nó na
n-íocaíochtaí
sin)
agus
a
bhfaighidh an t-idirghabhálaí
cáilitheach breise sin iad chun
sochair do dhaoine atá ar
áireamh i gCiste Díolmhaithe an
idirghabhálaí cháilithigh breise
sin.
(3) (a) Ní
chuirfidh
idirghabhálaí
cáilitheach duine dá dtagraítear i
bhfo-alt (2)(a) san áireamh ina
Chiste Díolmhaithe mura rud é
go bhfuair sé ón duine sin—
(i) dearbhú arna dhéanamh ag
an duine sin de réir alt
172C(2), nó
(ii) dearbhú arna dhéanamh ag
an duine sin de réir alt
172D(3)—
(I) a bhfuil an deimhniú dá
dtagraítear i mír 8(f) de
Sceideal
2A
ina
dheimhniú reatha (de
réir bhrí mhír 2 den
Sceideal sin) i ndáil leis,
nó
(II) a bhfuil na deimhnithe
dá
dtagraítear
i
bhfomhíreanna (f) agus
(g) de mhír 9 den
Sceideal
sin
ina
ndeimhnithe reatha (de
réir bhrí mhír 2 den
Sceideal sin) i ndáil leis,
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de réir mar a bheidh, tráth
déanta na ndáiltí iomchuí.
(b) Ní
chuirfidh
idirghabhálaí
cáilitheach
idirghabhálaí
cáilitheach breise dá dtagraítear i
bhfo-alt (2)(b) san áireamh ina
Chiste Díolmhaithe mura rud é
go bhfuair an t-idirghabhálaí
cáilitheach
ón
idirghabhálaí
cáilitheach breise sin fógra i
scríbhinn arna thabhairt don
idirghabhálaí cáilitheach ag an
idirghabhálaí cáilitheach breise
sin de réir fho-alt (1) á rá, maidir
leis na dáiltí iomchuí a
dhéanfaidh an chuideachta a
chónaíonn sa Stát, nó, de réir mar
a bheidh, na híocaíochtaí in
ionannas na ndáiltí sin, agus a
dtabharfaidh an t-idirghabhálaí
cáilitheach iad don idirghabhálaí
cáilitheach
breise
sin,
go
bhfaighidh an t-idirghabhálaí
cáilitheach breise sin iad chun
sochair do dhuine atá san
áireamh i gCiste Díolmhaithe an
idirghabhálaí cháilithigh breise
sin.
(c) D’ainneoin mhíreanna (a) agus (b),
déanfaidh idirghabhálaí cáilitheach, ar banc taiscí é a
shealbhaíonn
scaireanna
ar
iontaobhas
do
shealbhóirí
admhálacha taiscí Meiriceánacha
nó thar a gceann, forálacha mhír
(d) a oibriú, má dhéantar foráil
chuige sin sa chomhaontú
idirghabhálaí cháilithigh agus sin
faoi réir aon choinníollacha a
bheidh sonraithe sa chomhaontú
sin.
(d) I gcás go bhfuil feidhm ag an mír
seo i ndáil le hidirghabhálaí
cáilitheach,
cuirfidh
an
t-idirghabhálaí cáilitheach na
daoine seo a leanas san áireamh
ina Chiste Díolmhaithe—
(i) aon duine ar thar a cheann nó
thar a ceann a gheobhaidh sé
aon
dáiltí
iomchuí
a
dhéanfaidh cuideachta a
chónaíonn sa Stát, nó ar thar
a cheann nó thar a ceann a
gheobhaidh sé íocaíochtaí in
ionannas na ndáiltí sin ó
idirghabhálaí
cáilitheach
eile, agus ar duine é nó í ag a
bhfuil teideal tairbhiúil chun
na ndáiltí nó na n-íocaíochtaí
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sin, ar sealbhóir é nó í ar Cd.1 A.27
admháil
taiscí
Mheiriceánach agus a bhfuil
a sheoladh nó a seoladh ar
chlár admhálacha taiscí an
idirghabhálaí
cháilithigh
suite i Stáit Aontaithe
Mheiriceá, agus
(ii) aon idirghabhálaí sonraithe
dá
dtabharfaidh
an
t-idirghabhálaí cáilitheach na
dáiltí nó na híocaíochtaí sin
(nó
méideanna
nó
sócmhainní eile in ionannas
na ndáiltí nó na n-íocaíochtaí
sin) agus a bhfaighidh an
t-idirghabhálaí sonraithe sin
iad chun sochair—
(I) do dhaoine ag a bhfuil
teideal tairbhiúil chun
na
ndáiltí
nó
na
n-íocaíochtaí sin, ar
sealbhóirí
iad
ar
admhálacha
taiscí
Meiriceánacha, a bhfuil
a seoladh ar chlár
admhálacha taiscí an
idirghabhálaí shonraithe
sin
suite
i
Stáit
Aontaithe
Mheiriceá,
agus atá le cur san
áireamh, de réir mhír
(e)(iii)(I),
i
gCiste
Díolmhaithe
an
idirghabhálaí shonraithe
sin, nó
(II) d’aon idirghabhálaí sonraithe breise dá dtabharfaidh an t-idirghabhálaí sonraithe céadluaite
na dáiltí nó na híocaíochtaí sin (nó méideanna nó sócmhainní
eile in ionannas na
ndáiltí nó na n-íocaíochtaí sin) agus a bhfaighidh an t-idirghabhálaí
sonraithe breise sin iad
chun sochair do dhaoine
atá le cur san áireamh,
de réir chlásail (I) agus
(II) de mhír (e)(iii), i
gCiste Díolmhaithe an
idirghabhálaí shonraithe
breise sin.
(e) Chun críocha mhír (d), déileálfar le
hidirghabhálaí mar idirghabhálaí
sonraithe más rud é, maidir leis
an idirghabhálaí—
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(i) nach idirghabhálaí cáilitheach
é ach gur duine é dá
dtagraítear i mír (a), (b), (c)
nó (d) d’alt 172E(4) agus atá
ag oibriú mar idirghabhálaí i
mbunaíocht atá suite i Stáit
Aontaithe Mheiriceá,
(ii) go gcruthaíonn sé agus go
gcoimeádann sé, i ndáil leis
na dáiltí nó na híocaíochtaí
sin (nó le méideanna nó
sócmhainní eile in ionannas
na ndáiltí nó na n-íocaíochtaí
sin) a gheobhaidh sé thar
ceann
daoine
eile
ó
idirghabhálaí cáilitheach nó
ó idirghabhálaí sonraithe
eile, Ciste Díolmhaithe agus
Ciste Dliteanach, de réir fhoailt (1) agus (5), ach faoi réir
fhomhíreanna (iii) agus (iv),
amhail
is
dá
mba
idirghabhálaí cáilitheach é,
(iii) nach gcuireann sé san
áireamh
ina
Chiste
Díolmhaithe i ndáil leis na
dáiltí nó na híocaíochtaí sin
(nó le méideanna nó
sócmhainní eile in ionannas
na ndáiltí nó na n-íocaíochtaí
sin), ach amháin—
(I) na daoine sin ag a bhfuil
teideal tairbhiúil chun
na
ndáiltí
nó
na
n-íocaíochtaí sin, ar
daoine iad is sealbhóirí
ar admhálacha taiscí
Meiriceánacha agus a
bhfuil a seoladh ar a
chlár admhálacha taiscí
suite i Stáit Aontaithe
Mheiriceá, agus
(II) aon idirghabhálaí sonraithe breise dá dtabharfaidh an t-idirghabhálaí na dáiltí nó na
híocaíochtaí sin (nó
méideanna nó sócmhainní eile in ionannas na
ndáiltí nó na n-íocaíochtaí sin) agus a bhfaighidh an t-idirghabhálaí
sonraithe breise sin iad
chun sochair do dhaoine
atá, de réir na fomhíre
seo, le cur san áireamh
i gCiste Díolmhaithe an
idirghabhálaí sonraithe
breise sin,
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(iv) go gcuireann sé san áireamh Cd.1 A.27
ina Chiste Dliteanach i ndáil
leis na dáiltí nó na
híocaíochtaí sin (nó le
méideanna nó sócmhainní
eile in ionannas na ndáiltí nó
na n-íocaíochtaí sin), na
daoine eile sin go léir (ar
daoine iad is sealbhóirí ar
admhálacha
taiscí
Meiriceánacha) ar thar a
gceann a gheobhaidh sé na
dáiltí nó na híocaíochtaí sin
(nó
méideanna
nó
sócmhainní eile in ionannas
na ndáiltí nó na n-íocaíochtaí
sin)
ó
idirghabhálaí
cáilitheach
nó
ó
idirghabhálaí
sonraithe
breise, seachas na daoine sin
atá san áireamh ina Chiste
Díolmhaithe,
(v) go gcuireann sé in iúl, trí
fhógra i scríbhinn arna
thabhairt de réir fho-alt (1),
don idirghabhálaí cáilitheach
nó, de réir mar a bheidh, don
idirghabhálaí
sonraithe
breise óna bhfaighidh sé,
thar ceann daoine eile, na
dáiltí nó na híocaíochtaí sin
(nó
méideanna
nó
sócmhainní eile in ionannas
na ndáiltí nó na n-íocaíochtaí
sin), an chun sochair do
dhaoine atá san áireamh ina
Chiste Díolmhaithe nó chun
sochair do dhaoine atá san
áireamh
ina
Chiste
Dliteanach a gheobhaidh sé
na dáiltí nó na híocaíochtaí
sin (nó méideanna nó
sócmhainní eile in ionannas
na ndáiltí nó na n-íocaíochtaí
sin) amhlaidh,
(vi) go ndéanann sé, an tráth a
thugann sé na dáiltí nó na
híocaíochtaí
sin
(nó
méideanna nó sócmhainní
eile in ionannas na ndáiltí nó
na n-íocaíochtaí sin) do
dhaoine eile, ainm agus
seoladh gach duine den sórt
sin a chur in iúl, trí fhógra i
scríbhinn nó i bhformáid
leictreonach,
don
idirghabhálaí cáilitheach nó, de
réir mar a bheidh, don
idirghabhálaí
sonraithe
breise, agus
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(vii) go
gcomhaontaíonn
sé,
maidir leis an bhfaisnéis a
thabharfar de réir fhomhír
(vi)
don
idirghabhálaí
cáilitheach nó, de réir mar a
bheidh, don idirghabhálaí
sonraithe
breise,
go
ndéanfaidh
an
t-idirghabhálaí cáilitheach í a
chur ar ais chuig na
Coimisinéirí Ioncaim de réir
fho-alt (7)(f).
(f) Más rud é, de bhua na bhforálacha
sin roimhe seo den fho-alt seo, go
ndéanfar aon duine, ar duine é nó
í nach duine neamhdhliteanach a
bheadh ann nó inti ar leith ón mír
seo i ndáil leis na dáiltí nó na
híocaíochtaí (nó le méideanna nó
sócmhainní eile atá in ionannas
na ndáiltí nó na n-íocaíochtaí sin)
a
gheobhaidh
idirghabhálaí
cáilitheach
nó
idirghabhálaí
sonraithe thar ceann an duine sin,
a chur san áireamh i gCiste
Díolmhaithe an idirghabhálaí
cháilithigh nó, de réir mar a
bheidh,
an
idirghabhálaí
shonraithe, déileálfar leis an
duine sin, d’ainneoin aon fhoráil
eile den Chaibidil seo, mar
dhuine neamhdhliteanach i ndáil
leis na dáiltí sin.
(4) Faoi réir fho-alt (5), cuirfidh
idirghabhálaí cáilitheach san áireamh ina
Chiste Dliteanach i ndáil le dáiltí iomchuí a
dhéanfaidh cuideachta a chónaíonn sa Stát
chuige, agus le híocaíochtaí in ionannas na
ndáiltí sin a dhéanfaidh idirghabhálaí
cáilitheach eile leis, na daoine go léir ar thar
a gceann a gheobhaidh an t-idirghabhálaí
cáilitheach na dáiltí nó na híocaíochtaí sin,
seachas na daoine sin atá san áireamh ina
Chiste Díolmhaithe i ndáil leis na dáiltí nó
na híocaíochtaí sin.
(5) Déanfaidh idirghabhálaí cáilitheach a
Chiste Díolmhaithe agus a Chiste Dliteanach
i ndáil le dáiltí iomchuí a dhéanfaidh
cuideachta a chónaíonn sa Stát chuige, agus
le híocaíochtaí in ionannas na ndáiltí sin a
dhéanfaidh idirghabhálaí cáilitheach eile leis,
a uasdátú a mhinice is gá chun a chinntiú go
gcomhlíontar forálacha alt 172E(1) agus foailt (2) go (4) den alt seo, agus cuirfidh sé
gach uasdátú den sórt sin in iúl, trí fhógra i
scríbhinn, don chuideachta nó, de réir mar a
bheidh, don idirghabhálaí cáilitheach eile sin.
(6) I gcás go ndéanfaidh cuideachta a
chónaíonn sa Stát dáileadh iomchuí, tráth ar
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bith, chuig idirghabhálaí cáilitheach agus, ar Cd.1 A.27
leith ón bhfo-alt seo, go ndéileálfaí leis an
dáileadh iomchuí mar dháileadh iomchuí
arna dhéanamh chuig an idirghabhálaí
cáilitheach chun sochair do dhuine ag a
bhfuil teideal tairbhiúil chun an dáilte
iomchuí agus ar duine neamhdhliteanach é
nó í i ndáil leis an dáileadh sin, déileálfar leis
an dáileadh amhail is dá mba rud é nach
ndearnadh é chuig an idirghabhálaí
cáilitheach chun sochair do dhuine den sórt
sin mura rud é, an tráth sin nó roimhe, gur
chuir an t-idirghabhálaí cáilitheach in iúl don
chuideachta de réir fho-alt (1) nó (5), de réir
mar a bheidh, go bhfaighidh an
t-idirghabhálaí cáilitheach an dáileadh
iomchuí chun sochair do dhuine atá san
áireamh
i
gCiste
Díolmhaithe
an
idirghabhálaí cháilithigh i ndáil le dáiltí
iomchuí a dhéanfaidh an chuideachta chuig
an idirghabhálaí cáilitheach, agus dá réir sin,
d’éagmais fógra den sórt sin, beidh feidhm
ag alt 172B i ndáil leis an dáileadh iomchuí.
(7) Déanfaidh idirghabhálaí cáilitheach,
maidir le gach bliain mheasúnachta (arb í an
bhliain mheasúnachta 1999-2000 nó aon
bhliain mheasúnachta dá éis í) tuairisceán a
thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim ina
dtaispeánfar—
(a) ainm agus seoladh an idirghabhálaí
cháilithigh,
(b) ainm agus seoladh—
(i) gach cuideachta a chónaíonn
sa Stát agus óna bhfuair an
t-idirghabhálaí cáilitheach,
thar ceann duine eile,
dáileadh
iomchuí
arna
dhéanamh ag an gcuideachta
sin sa bhliain mheasúnachta
dá dtagraíonn an tuairisceán,
agus
(ii) gach duine eile óna bhfuair
an t-idirghabhálaí cáilitheach, thar ceann duine eile,
méid nó sócmhainn eile in
ionannas dáilte iomchuí arna
dhéanamh ag cuideachta a
chónaíonn sa Stát sa bhliain
mheasúnachta dá dtagraíonn
an tuairisceán,
(c) méid gach dáilte iomchuí den sórt
sin,
(d) ainm agus seoladh gach duine dár
thug
an
t-idirghabhálaí
cáilitheach dáileadh iomchuí den
sórt sin, nó méid nó sócmhainn
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eile in ionannas dáilte iomchuí
den sórt sin,
(e) ainm agus seoladh gach duine dá
dtagraítear i mír (d) a bhfuair an
t-idirghabhálaí
cáilitheach
dearbhú faoi alt 172C(2) nó
172D(3) ina leith, agus
(f) i gcás go bhfuil feidhm ag fo-alt
(3)(d) i ndáil leis an idirghabhálaí
cáilitheach, an fhaisnéis a thug
idirghabhálaithe sonraithe don
idirghabhálaí cáilitheach de réir
fho-alt (3)(e)(vi).
(8) Faoi réir fho-alt (9), déanfaidh
idirghabhálaí cáilitheach gach tuairisceán
faoi fho-alt (7) a thabhairt, tráth nach déanaí
ná an 21ú lá de Bhealtaine tar éis na bliana
measúnachta dá dtagraíonn an tuairisceán, i
bhformáid leictreonach a bheidh ceadaithe
ag na Coimisinéirí Ioncaim agus beidh
dearbhú arna dhéanamh ag an idirghabhálaí
cáilitheach, ar fhoirm a bheidh forordaithe
nó údaraithe chuige sin ag na Coimisinéirí
Ioncaim, ag gabháil leis á rá go bhfuil an
tuairisceán cruinn agus iomlán.
(9) I gcás gur deimhin leis na Coimisinéirí
Ioncaim nach bhfuil na saoráidí ag
idirghabhálaí cáilitheach chun tuairisceán
faoi fho-alt (7) a thabhairt san fhormáid dá
dtagraítear i bhfo-alt (8), tabharfar an
tuairisceán i scríbhinn i bhfoirm a bheidh
forordaithe nó údaraithe ag na Coimisinéirí
Ioncaim agus beidh dearbhú arna dhéanamh
ag an idirghabhálaí cáilitheach, ar fhoirm a
bheidh forordaithe nó údaraithe chuige sin
ag na Coimisinéirí Ioncaim, ag gabháil leis á
rá go bhfuil an tuairisceán cruinn agus
iomlán.
Gníomhaire
iarchoimeádta
údaraithe.

172G.—(1) Faoi réir alt 172H, ní bheidh
feidhm ag alt 172B i gcás go ndéanfaidh
cuideachta a chónaíonn sa Stát dáileadh
iomchuí chuig gníomhaire iarchoimeádta
údaraithe chun sochair do dhuine ag a bhfuil
teideal tairbhiúil chun an dáilte iomchuí,
nach é nó í an gníomhaire iarchoimeádta
údaraithe é nó í.
(2) Chun críocha na Caibidle seo, is
gníomhaire iarchoimeádta údaraithe duine i
ndáil le dáiltí iomchuí a dhéanfaidh
cuideachta a chónaíonn sa Stát chuig an
duine más rud é, maidir leis an duine, gur
idirghabhálaí é nó í—
(a) (i) a bhfuil cónaí air sa Stát, nó
(ii) mura bhfuil cónaí air sa Stát, a
bhfuil, de bhua dlí críche
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iomchuí, cónaí air, chun Cd.1 A.27
críocha cánach, sa chríoch
iomchuí agus a sheolann, trí
bhrainse
nó
trí
ghníomhaireacht sa Stát,
trádáil arb éard í nó ar cuid
di dáiltí iomchuí a fháil thar
ceann
daoine
eile
ó
chuideachta
nó
ó
chuideachtaí a chónaíonn sa
Stát,
(b) a bhfuil comhaontú gníomhaire
iarchoimeádta údaraithe déanta
aige leis na Coimisinéirí Ioncaim,
agus
(c) a ndearna na Coimisinéirí Ioncaim,
trí fhógra i scríbhinn, é a údarú
chun bheith ina ghníomhaire
iarchoimeádta údaraithe i ndáil le
dáiltí iomchuí a dhéanfaidh
cuideachtaí a chónaíonn sa Stát
chuig an duine chun sochair do
dhaoine eile ag a bhfuil teideal
tairbhiúil
chun
na
ndáiltí
iomchuí, ar údarú é nach mbeidh
cúlghairthe faoi fho-alt (6).
(3) Is éard a bheidh i gcomhaontú
gníomhaire
iarchoimeádta
údaraithe
comhaontú a dhéanfar idir na Coimisinéirí
Ioncaim agus idirghabhálaí agus a
ngeallfaidh an t-idirghabhálaí, faoina
théarmaí—
(a) glacadh le haon dearbhuithe a
dhéanfar agus le haon fhógraí a
thabharfar don idirghabhálaí de
réir na Caibidle seo agus na
dearbhuithe agus na fógraí sin a
choimeád ar feadh tréimhse nach
lú ná 6 bliana,
(b) na dearbhuithe agus na fógraí sin go
léir a chur ar fáil lena
n-iniúchadh ag na Coimisinéirí
Ioncaim nuair a iarrfaidh na
Coimisinéirí air, trí fhógra i
scríbhinn, déanamh amhlaidh,
(c) más rud é go mbeidh forais
réasúnacha ag an idirghabhálaí
chun a chreidiúint, maidir le haon
dearbhú den sórt sin a rinne aon
duine nó le haon fhógra den sórt
sin a thug aon duine, nach raibh,
nó go bhféadfadh sé nach raibh,
an dearbhú nó an fógra sin ceart
cruinn an tráth a rinneadh an
dearbhú nó a tugadh an fógra, de
réir mar a bheidh, é sin a chur in
iúl do na Coimisinéirí Ioncaim,
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(d) más rud é go mbeidh forais
réasúnacha ag an idirghabhálaí
tráth ar bith chun a chreidiúint,
maidir le haon dearbhú den sórt
sin a rinne aon duine, nach
mbeadh, nó go bhféadfadh sé
nach mbeadh, an dearbhú sin
ceart cruinn dá ndéanfaí é an
tráth sin, é sin a chur in iúl do na
Coimisinéirí Ioncaim,
(e) forálacha alt 172H a oibriú ar
mhodh cruinn éifeachtach,
(f) an tuairisceán dá dtagraítear in alt
172K(1) a chur ar fáil don ArdBhailitheoir, agus aon cháin
iarchoimeádta
díbhinne
a
cheanglaítear a bheith san
áireamh sa tuairisceán sin a íoc
leis an Ard-Bhailitheoir, laistigh
den tréimhse ama a shonraítear
chuige sin san alt sin,
(g) tuarascáil bhliantúil ar chomhlı́onadh
an
chomhaontaithe
ag
an
idirghabhálaı́ a chur ar fáil do na
Coimisinéirı́ Ioncaim, ar tuarascáil
ı́ a bheidh sı́nithe—
(i) más
cuideachta
é
an
t-idirghabhálaí, ag iniúchóir
na cuideachta, nó
(ii) mura cuideachta
é an
t-idirghabhálaí, ag duine a
bheadh cáilithe, dá mba
chuideachta
é
an
t-idirghabhálaí,
chun
a
cheaptha nó chun a ceaptha
mar
iniúchóir
ar
an
gcuideachta,
agus
(h) a

cheadú do na Coimisinéirí
Ioncaim
comhlíonadh
an
chomhaontaithe agus fhorálacha
na
Caibidle
seo
ag
an
idirghabhálaí a fhíorú ar aon
mhodh eile is dóigh leis na
Coimisinéirí is gá.

(4) Ní údaróidh na Coimisinéirí Ioncaim
d’idirghabhálaí a bheith ina ghníomhaire
iarchoimeádta údaraithe mura rud é—
(a) gur cuideachta a shealbhaíonn
ceadúnas arna dheonú faoi alt 9
d’Acht an Bhainc Ceannais, 1971,
nó
duine
a
shealbhaíonn
ceadúnas nó údarú eile dá
shamhail faoi dhlí aon chríche
iomchuí atá ar comhréir leis an
alt sin, é an t-idirghabhálaí,
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(b) gur duine atá ar lánúinéireacht ag Cd.1 A.27
cuideachta
nó
duine
dá
dtagraítear i mír (a) é an
t-idirghabhálaí,
(c) gur ball de Stocmhalartán na
hÉireann Teoranta nó de
stocmhalartán aitheanta i gcríoch
iomchuí é an t-idirghabhálaí, nó
(d) gur duine é an t-idirghabhálaí atá, i
dtuairim
na
gCoimisinéirí
Ioncaim, oiriúnach chun bheith
ina ghníomhaire iarchoimeádta
údaraithe chun críocha na
Caibidle seo.
(5) Coimeádfaidh
na
Coimisinéirí
Ioncaim liosta d’idirghabhálaithe a bheidh
údaraithe ag na Coimisinéirí chun bheith ina
ngníomhairí iarchoimeádta údaraithe chun
críocha na Caibidle seo agus nach ndearnadh
a n-údaruithe a chúlghairm faoi fho-alt (6),
agus, d’ainneoin aon oibleagáide maidir le
rúndacht nó aon sriain eile ar nochtadh
faisnéise a fhorchuirtear le haon reacht nó
faoi aon reacht nó ar shlí eile, féadfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim ainm agus seoladh aon
ghníomhaire iarchoimeádta údaraithe den
sórt sin a chur ar fáil d’aon duine.
(6) Más rud é, tráth ar bith tar éis do na
Coimisinéirí Ioncaim a údarú d’idirghabhálaí
a bheith ina ghníomhaire iarchoimeádta
údaraithe chun críocha na Caibidle seo, gur
deimhin leis na Coimisinéirí—
(a) gur mhainnigh an t-idirghabhálaí an
comhaontú dá dtagraítear i bhfoalt (3) nó forálacha na Caibidle
seo a chomhlíonadh, nó
(b) go bhfuil an t-idirghabhálaí míoiriúnach ar shlí eile chun bheith
ina ghníomhaire iarchoimeádta
údaraithe,
féadfaidh siad, trí fhógra i scríbhinn arna
sheirbheáil ar an idirghabhálaí leis an bpost
cláraithe, an t-údarú a chúlghairm le
héifeacht ó cibé dáta a bheidh sonraithe san
fhógra.
(7) Déanfar fógra maidir le cúlghairm faoi
fho-alt (6) a fhoilsiú san Iris Oifigiúil a
luaithe is féidir.
Oibleagáidí
gníomhaire
iarchoimeádta
údaraithe i ndáil le
dáiltí iomchuí.

172H.—(1) Aon ghnı́omhaire iarchoimeádta
údaraithe a gheobhaidh, thar ceann daoine
eile, aon dáiltí iomchuí a dhéanfaidh aon
chuideachta a chónaíonn sa Stát chuige,
cuirfidh sé in iúl don chuideachta sin, trí
fhógra i scríbhinn, gur gníomhaire
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iarchoimeádta údaraithe é i ndáil leis na
dáiltí sin.
(2) I gcás go bhfaighidh gníomhaire
iarchoimeádta údaraithe dáileadh iomchuí,
thar ceann duine eile, ó chuideachta a
chónaíonn sa Stát agus go dtabharfaidh sé an
dáileadh sin, nó méid nó sócmhainn eile in
ionannas an dáilte sin, don duine eile sin,
beidh feidhm ag an gCaibidil seo, fara aon
mhodhnuithe is gá—
(a) amhail is dá mba é an gníomhaire
iarchoimeádta
údaraithe
an
chuideachta a rinne an dáileadh,
agus
(b) amhail is dá mb’éard a bhí i
dtabhairt an dáilte iomchuí, nó
méid nó sócmhainne eile in
ionannas an dáilte sin, ag an
ngníomhaire
iarchoimeádta
údaraithe don duine eile sin ná
déanamh an dáilte iomchuí ag an
ngníomhaire
iarchoimeádta
údaraithe chuig an duine eile sin
tráth déanta an dáilte iomchuí
chuig
an
ngníomhaire
iarchoimeádta údaraithe ag an
gcuideachta,
agus dá réir sin, ach amháin mar a
bhforáiltear a mhalairt leis an gCaibidil seo,
beidh feidhm ag alt 172B i ndáil leis an
dáileadh iomchuí sin agus beidh d’oibleagáid
ar an ngníomhaire iarchoimeádta údaraithe
an cháin iarchoimeádta díbhinne (más ann)
a bheidh dlite i ndáil leis an dáileadh iomchuí
a íoc agus cuntas a thabhairt inti.
(3) I gcás go ndéanfaidh cuideachta a
chónaíonn sa Stát dáileadh iomchuí, tráth ar
bith, chuig duine agus, ar leith ón bhfo-alt
seo, go ndéileálfaí leis an dáileadh iomchuí
mar dháileadh iomchuí arna dhéanamh chuig
gníomhaire iarchoimeádta údaraithe chun
sochair do dhuine eile, déileálfar leis an
dáileadh amhail is dá mba rud é nach
ndearnadh é chuig an ngníomhaire
iarchoimeádta údaraithe chun sochair don
duine eile sin mura rud é, an tráth sin nó
roimhe,
gur
chuir
an
gníomhaire
iarchoimeádta údaraithe in iúl don
chuideachta de réir fho-alt (1) gur
gníomhaire iarchoimeádta údaraithe é i ndáil
leis an dáileadh iomchuí, agus dá réir sin,
d’éagmais fógra den sórt sin, beidh feidhm
ag alt 172B i ndáil leis an dáileadh iomchuí.
Ráiteas a
thabharfar
d’fhaighteoirí dáiltí
iomchuí.

172I.—(1) Maidir le gach duine (dá
ngairtear ‘an t-íocóir’ san alt seo) a
dhéanfaidh, nó le gach duine (ar gníomhaire
iarchoimeádta údaraithe é nó í) a ndéileálfar
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leis nó léi mar dhuine a dhéanann, dáileadh Cd.1 A.27
iomchuí, déanfaidh sé nó sí, tráth déanta an
dáilte iomchuí nó, i gcás gníomhaire
iarchoimeádta údaraithe, an tráth a
thabharfaidh an gníomhaire iarchoimeádta
údaraithe an dáileadh iomchuí, nó méid nó
sócmhainn eile in ionannas an dáilte iomchuí
sin, do dhuine eile, ráiteas i scríbhinn a
thabhairt d’fhaighteoir an dáilte iomchuí nó,
de réir mar a bheidh, don duine eile sin, ar
ráiteas é ina dtaispeánfar—
(a) ainm agus seoladh an íocóra agus,
murab é nó í an t-íocóir an
chuideachta a dhéanann an
dáileadh iomchuí, ainm agus
seoladh na cuideachta sin,
(b) ainm agus seoladh an duine chuig a
ndéantar an dáileadh iomchuí,
(c) an dáta a dhéantar an dáileadh
iomchuí,
(d) méid an dáilte iomchuí, agus
(e) méid na cánach iarchoimeádta
díbhinne
(más
ann)
a
asbhaineadh i ndáil leis an
dáileadh iomchuí.
(2) Déanfar ceanglais fho-alt (1) a
chomhlíonadh tríd an bhfaisnéis dá
dtagraítear san fho-alt sin a áireamh i ráiteas
i scríbhinn arna dhéanamh i ndáil leis an
dáileadh de réir alt 152(1).
(3) I gcás go mainneoidh duine aon
cheann
d’fhorálacha
fho-alt
(1)
a
chomhlíonadh, beidh feidhm ag fo-alt (2)
d’alt 152 amhail mar atá feidhm aige i gcás
go mainníonn cuideachta aon cheann
d’fhorálacha fho-alt (1) den alt sin a
chomhlíonadh.
Creidmheas i leith
cánach
iarchoimeádta
díbhinne a
iompraíodh nó
aisíoc an chéanna.

172J.—(1) Más rud é, i ndáil le haon
bhliain mheasúnachta, go bhfuil duine faoi
réim mhuirear cánach ioncaim agus gur
iompair sé nó sí cáin iarchoimeádta díbhinne
i ndáil le dáileadh iomchuí a bhfuil teideal
tairbhiúil ag an duine chuige agus go bhfuil
an cháin sin inchurtha i leith na bliana
measúnachta sin, féadfaidh an duine a
éileamh go ndéanfar an cháin iarchoimeádta
díbhinne sin a fhritháireamh in aghaidh
cánach ioncaim is inmhuirearaithe don
bhliain mheasúnachta sin agus, i gcás gur mó
an cháin iarchoimeádta díbhinne sin ná an
cháin ioncaim sin, go ndéanfar an bhreis a
aisíoc leis an duine.
(2) Más rud é, i ndáil le haon bhliain
mheasúnachta, nach bhfuil duine faoi réim
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mhuirear cánach ioncaim agus gur iompair sé
nó sí cáin iarchoimeádta díbhinne i ndáil le
dáileadh iomchuí a bhfuil teideal tairbhiúil
ag an duine chuige agus go bhfuil an cháin
sin inchurtha i leith na bliana measúnachta
sin, féadfaidh an duine a éileamh go
ndéanfar méid na cánach iarchoimeádta
díbhinne sin a aisíoc leis an duine.
(3) Más rud é gur iompair duine cáin
iarchoimeádta díbhinne i ndáil le dáileadh
iomchuí a bhfuil teideal tairbhiúil ag an
duine chuige, agus—
(a) gur duine neamhdhliteanach é nó í
an duine i ndáil leis an dáileadh
iomchuí, nó
(b) gur dhuine neamhdhliteanach é nó í
an duine i ndáil leis an dáileadh
iomchuí murar ghá an ceanglas
go ndéanfadh an duine an
dearbhú cuí dá dtagraítear i
Sceideal 2A,
féadfaidh an duine a éileamh go ndéanfar
méid na cánach iarchoimeádta díbhinne sin
a aisíoc leis an duine.
(4) Aon duine a dhéanfaidh éileamh faoin
alt seo, tabharfaidh sé nó sí, i leith gach méid
cánach
iarchoimeádta
díbhinne
lena
mbaineann an t-éileamh, an ráiteas i
scríbhinn a bheidh tugtha don duine de réir
alt 172I(1) ag an duine a rinne, nó ag an
duine
(ar
gníomhaire
iarchoimeádta
údaraithe é nó í) ar déileáladh leis no léi
amhail is go ndearna sé nó sí, an dáileadh
iomchuí ar i ndáil leis a asbhaineadh an cháin
iarchoimeádta díbhinne.
(5) Ní dhéanfaidh na Coimisinéirí
Ioncaim fritháireamh cánach iarchoimeádta
díbhinne in aghaidh cánach ioncaim is
inmhuirearaithe ar dhuine do bhliain
mheasúnachta a údarú, nó aisíoc cánach
iarchoimeádta díbhinne a dhéanamh le
duine, mura bhfaighidh na Coimisinéirí cibé
fianaise a mheasfaidh siad is gá go bhfuil an
duine i dteideal an fhritháirimh nó an aisíoca
sin.
Tuairisceáin, íoc
agus bailiú cánach
iarchoimeádta
díbhinne.

172K.—(1) Aon duine (dá ngairtear ‘an
duine cuntasach’ san alt seo), ar cuideachta
a chónaíonn sa Stát é nó í a dhéanfaidh, nó
ar gníomhaire iarchoimeádta údaraithe é nó
í a ndéileálfar leis nó léi faoi alt 172H mar
dhuine a dhéanann, aon dáiltí iomchuí chuig
daoine sonraithe in aon mhí, déanfaidh sé nó
sí, laistigh de 14 lá ó dheireadh na míosa sin,
tuairisceán a thabhairt don Ard-Bhailitheoir
ina mbeidh sonraí maidir leis na nithe seo a
leanas—
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(a) ainm agus uimhir thagartha cánach Cd.1 A.27
na cuideachta a rinne na dáiltí
iomchuí iarbhír,
(b) murab ionann é agus ainm na
cuideachta a rinne na dáiltí
iomchuí iarbhír, ainm an duine
chuntasaigh,
ar
gníomhaire
iarchoimeádta údaraithe é nó í, i
ndáil leis na dáiltí sin,
(c) ainm agus seoladh gach duine a
ndearna an duine cuntasach nó,
de réir mar a bheidh, ar
déileáladh leis nó léi amhail is dá
mba rud é go ndearna an duine
cuntasach, dáileadh iomchuí
chuige nó chuici sa mhí dá
dtagraíonn an tuairisceán,
(d) an dáta a ndearnadh an dáileadh
iomchuí chuig an duine sin,
(e) méid an dáilte iomchuí a rinneadh
chuig an duine sin,
(f) méid na cánach iarchoimeádta
díbhinne (más ann) i ndáil leis an
dáileadh iomchuí a d’asbhain an
duine cuntasach nó, de réir mar a
bheidh, an méid (más ann) a
bheidh le híoc ag an duine
cuntasach
leis
an
ArdBhailitheoir i ndáil leis an
dáileadh sin amhail is dá mba
asbhaint cánach iarchoimeádta
díbhinne é, agus
(g) comhiomlán na méideanna dá
dtagraítear i mír (f) i ndáil leis na
dáiltí iomchuí go léir a rinne an
duine cuntasach, nó ar déileáladh
leo faoi alt 172H amhail is dá
mba rud é go ndearna an duine
cuntasach iad, chuig daoine
sonraithe sa mhí dá dtagraíonn
an tuairisceán.
(2) Aon cháin iarchoimeádta díbhinne a
cheanglaítear a bheith ar áireamh i
dtuairisceán faoi fho-alt (1), beidh sí dlite an
tráth faoina mbeidh an tuairisceán le tabhairt
agus íocfaidh an duine cuntasach leis an ArdBhailitheoir í, agus beidh an cháin
iarchoimeádta díbhinne a bheidh dlite
amhlaidh iníoctha ag an duine cuntasach gan
measúnacht a bheith déanta, ach féadfar cáin
iarchoimeádta díbhinne a bheidh tagtha chun
bheith dlite amhlaidh a mheasúnú ar an
duine cuntasach (bíodh nó ná bíodh sí íoctha
an tráth a dhéanfar an mheasúnacht) mura
mbeidh an cháin sin, nó aon chuid di, íoctha
ar an dáta dlite nó roimhe.
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(3) Más dealraitheach don chigire go
bhfuil aon mhéid cánach iarchoimeádta
díbhinne i ndáil le dáileadh iomchuí ba chóir
a áireamh, agus nár áiríodh, i dtuairisceán
faoi fho-alt (2), nó i gcás go mbeidh an cigire
míshásta faoi aon tuairisceán den sórt sin,
féadfaidh an cigire measúnacht a dhéanamh
ar an duine cuntasach i ndáil leis an dáileadh
iomchuí go feadh bhreithiúnas an chigire,
agus aon mhéid cánach iarchoimeádta
díbhinne i ndáil le dáileadh iomchuí a bheidh
dlite faoi mheasúnacht a rinneadh de bhua
an fho-ailt seo déileálfar leis, chun críocha
úis ar cháin neamhíoctha, mar cháin ab
iníoctha an tráth arbh iníoctha í dá mba rud
é gur tugadh tuairisceán cruinn faoi fho-alt
(1).
(4) I gcás ina mbeidh aon ítim curtha
isteach go míchruinn i dtuairisceán faoi fhoalt (1) mar dháileadh iomchuí a
gceanglaítear cáin iarchoimeádta díbhinne a
asbhaint i ndáil leis, féadfaidh an cigire cibé
measúnachtaí, coigeartuithe nó fritháirimh a
dhéanamh is dóigh leis nó léi is gá chun a
áirithiú gur mar a chéile, a mhéid is féidir é,
do na dliteanais cánach, lena n-áirítear ús ar
cháin neamhíoctha, a bheidh dá thoradh sin
ar an duine cuntasach i ndáil leis an dáileadh
iomchuí nó ar aon duine eile, agus na
dliteanais a bheadh orthu mura mbeadh an
ítim curtha isteach amhlaidh.
(5) Aon cháin iarchoimeádta díbhinne a
mheasúnófar ar dhuine cuntasach faoin
gCaibidil seo beidh sí dlite laistigh de mhí
tar éis an fógra measúnachta a eisiúint (mura
mbeidh an cháin sin dlite níos luaithe faoi
fho-alt (2)) faoi réir aon achomhairc i
gcoinne na measúnachta, ach ní dhéanfaidh
aon achomharc den sórt sin difear don dáta
ar a mbeidh aon mhéid dlite faoi fho-alt (2).
(6) (a) Na forálacha de chuid na
nAchtanna Cánach Ioncaim a
bhaineann—
(i) le
measúnachtaí
ioncaim,

cánach

(ii) le hachomhairc i gcoinne
measúnachtaí den sórt sin
(lena n-áirítear achomhairc a
athéisteacht agus cás a
shonrú chun tuairim na
hArd-Chúirte a fháil), agus
(iii) le cáin ioncaim a bhailiú agus
a ghnóthú,
beidh feidhm acu, a mhéid is
infheidhme iad, maidir le cáin
iarchoimeádta
díbhinne
a
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mheasúnú, a bhailiú agus a Cd.1 A.27
ghnóthú.
(b) Aon mhéid cánach iarchoimeádta
díbhinne is iníoctha de réir na
Caibidle seo gan measúnacht a
bheith déanta, béarfaidh sé ús de
réir ráta 1 faoin gcéad in aghaidh
gach míosa nó cuid de mhí ón
dáta a dtiocfaidh an méid chun
bheith dlite agus iníoctha go dtí
go n-íocfar é.
(c) Beidh feidhm ag fo-ailt (2) go (4)
d’alt 1080 i ndáil le hús is iníoctha
faoi mhír (b) mar atá feidhm acu
i ndáil le hús is iníoctha faoi alt
1080.
(d) Le linn alt 1080 a bheith á chur
chun feidhme maidir le haon
cháin iarchoimeádta díbhinne a
mhuirearófar
le
haon
mheasúnacht a dhéanfar de réir
na Caibidle seo, beidh feidhm ag
an alt sin amhail is dá scriosfaí foalt (1)(b) den alt sin.
(7) Faoi réir fho-alt (8), déanfaidh duine
cuntasach gach tuairisceán faoi fho-alt (1) a
thabhairt i bhformáid leictreonach a bheidh
ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim agus
beidh dearbhú arna dhéanamh ag an duine
cuntasach, ar fhoirm a bheidh forordaithe nó
údaraithe chuige sin ag na Coimisinéirí
Ioncaim, ag gabháil leis á rá go bhfuil an
tuairisceán cruinn agus iomlán.
(8) I gcás gur deimhin leis na Coimisinéirí
Ioncaim nach bhfuil na saoráidí ag duine
cuntasach chun tuairisceán faoi fho-alt (1) a
thabhairt san fhormáid dá dtagraítear i bhfoalt (7), tabharfar an tuairisceán i scríbhinn i
bhfoirm a bheidh forordaithe nó údaraithe
ag na Coimisinéirí Ioncaim agus beidh
dearbhú arna dhéanamh ag an duine
cuntasach, ar fhoirm a bheidh forordaithe nó
údaraithe chuige sin ag na Coimisinéirí
Ioncaim, ag gabháil leis á rá go bhfuil an
tuairisceán cruinn agus iomlán.
Dáiltí arna
ndéanamh faoi
chomhshocraíochtaí
stoc stápláilte a
thuairisciú.

172L.—(1) Chun críocha an ailt seo, aon
dáileadh a dhéanfaidh cuideachta nach
gcónaíonn sa Stát (dá ngairtear ‘an
chuideachta neamhchónaitheach’ san alt seo)
chuig duine, déileálfar leis mar dháileadh
arna dhéanamh faoi chomhshocraíocht stoc
stápláilte más rud é—
(a) go ndearna an duine, faoi aon
chomhaontú,
comhshocraíocht
nó comhthuiscint, cibé acu a rinneadh é nó í nó a gabhadh ann nó
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inti ar nó roimh an 6ú lá
d’Aibreán, 1999, nó dá éis, ceart
a fheidhmiú, cibé acu go díreach
nó trí ainmnitheach nó trí dhuine
eile a bheidh ag gníomhú thar
ceann an duine, chun dáiltí a fháil
ón gcuideachta neamhchónaitheach in ionad dáiltí iomchuí a
fháil ó chuideachta a chónaíonn
sa Stát (dá ngairtear ‘an chuideachta chónaitheach’ san alt seo),
agus
(b) nach ndearnadh an ceart sin a
chúlghairm.
(2) Más rud é, ar an 6ú lá d’Aibreán, 1999,
nó dá éis, go ndéanfaidh an chuideachta
neamhchónaitheach dáiltí chuig daoine faoi
chomhshocraíocht stoc stápláilte, déanfaidh
an chuideachta chónaitheach, laistigh de 14
lá ó dheireadh gach míosa ina ndearnadh na
dáiltí sin, tuairisceán a thabhairt do na
Coimisinéirí Ioncaim ina mbeidh sonraí
maidir leis na nithe seo a leanas—
(a) ainm agus uimhir thagartha cánach
na cuideachta cónaithí,
(b) ainm agus seoladh na cuideachta
neamhchónaithí a rinne na dáiltí
sin,
(c) ainm agus seoladh gach duine chuig
a ndearnadh dáileadh den sórt sin
le linn na míosa dá dtagraíonn an
tuairisceán,
(d) an dáta ar a ndearnadh an dáileadh
sin chuig an duine sin, agus
(e) méid an dáilte sin a rinneadh chuig
an duine sin.
(3) Faoi réir fho-alt (4), déanfaidh
cuideachta gach tuairisceán faoi fho-alt (2) a
thabhairt i bhformáid leictreonach a bheidh
ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim agus
beidh dearbhú arna dhéanamh ag an
gcuideachta, ar fhoirm a bheidh forordaithe
nó údaraithe chuige sin ag na Coimisinéirí
Ioncaim, ag gabháil leis á rá go bhfuil an
tuairisceán cruinn agus iomlán.
(4) I gcás gur deimhin leis na Coimisinéirí
Ioncaim nach bhfuil na saoráidí ag
cuideachta chun tuairisceán faoi fho-alt (2) a
thabhairt san fhormáid dá dtagraítear i bhfoalt (3), tabharfar an tuairisceán i scríbhinn i
bhfoirm a bheidh forordaithe nó údaraithe
ag na Coimisinéirí Ioncaim agus beidh
dearbhú arna dhéanamh ag an gcuideachta,
ar fhoirm a bheidh forordaithe nó údaraithe
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chuige sin ag na Coimisinéirí Ioncaim, ag Cd.1 A.27
gabháil leis á rá go bhfuil an tuairisceán
cruinn agus iomlán.
Cumhachtaí agus
feidhmeanna na
gCoimisinéirí
Ioncaim a
tharmligean.

172M.—Féadfaidh
an
Coimisinéirí
Ioncaim aon oifigeach dá gcuid a ainmniú
chun aon ghníomhartha a dhéanamh agus
aon fheidhmeanna a chomhall a údaraíonn
an Chaibidil seo nó Sceideal 2A do na
Coimisinéirí Ioncaim a dhéanamh nó a
chomhall.’’,

(b) in alt 1078(2), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (d):
‘‘(dd) (i) go mainneoidh sé nó sí aon asbhaint cánach
iarchoimeádta díbhinne (de réir bhrí
Chaibidil 8A de Chuid 6) a dhéanamh a
cheanglaítear ar an duine a dhéanamh faoi alt
172B(1),
(ii) go mainneoidh sé nó sí, tar éis an asbhaint sin a
dhéanamh, an tsuim a asbhaineadh a íoc leis
an Ard-Bhailitheoir laistigh den tréimhse
ama a bheidh sonraithe chuige sin in alt
172K(2),
(iii) go mainneoidh sé nó sí aon laghdú a dhéanamh
a cheanglaítear ar an duine a dhéanamh faoi
alt 172B(2),
(iv) go mainneoidh sé nó sí, tar éis an laghdú sin a
dhéanamh, an méid dá dtagraítear in alt
172B(2)(d), ar méid é a ndéileáiltear leis
faoin alt sin amhail is dá mba asbhaint cánach
iarchoimeádta díbhinne (de réir bhrí
Chaibidil 8A de Chuid 6) é, a íoc leis an ArdBhailitheoir laistigh den tréimhse ama a
bheidh sonraithe chuige sin in alt 172K(2), nó
(v) go mainneoidh sé nó sí méid dá dtagraítear in
alt 172B(3)(a) a íoc leis an Ard-Bhailitheoir
laistigh den tréimhse ama a bheidh sonraithe
chuige sin in alt 172K(2), ar méid é a
cheanglaítear ar an duine a íoc leis an ArdBhailitheoir agus a ndéileáiltear leis faoin alt
sin amhail is dá mba asbhaint cánach
iarchoimeádta díbhinne (de réir bhrí
Chaibidil 8A de Chuid 6) é,’’,
(c) tríd an Sceideal seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
Sceideal 2:
‘‘Alt 172A.

SCEIDEAL 2A

CÁIN IARCHOIMEÁDTA DÍBHINNE
Léiriú
1. Sa Sceideal seo—
ciallaíonn ‘duine cuí’, i ndáil le scéim pinsean—
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(a) i gcás scéime ceadaithe díolmhaithe (de réir bhrí
alt 774), riarthóir (de réir bhrí alt 770) na
scéime,
(b) i gcás conartha blianachta scoir a bhfuil feidhm
ag alt 784 nó 785 maidir leis, an duine a
sheolann go dleathach sa Stát gnó ag tabhairt
blianachtaí ar shaol daoine agus ar leis nó léi
a dhéantar an conradh, agus
(c) i gcás scéime iontaobhais a bhfuil feidhm ag alt
784 nó 785 maidir léi, iontaobhaithe na scéime
iontaobhais;
ciallaíonn ‘tairbhí’, i ndáil le hiontaobhas, aon duine (dá
ngairtear ‘an duine céadluaite’ sa mhíniú seo) ag a bhfuil
teideal tairbhiúil, go díreach nó go neamhdhíreach, faoin
iontaobhas, nó a bhféadfaidh coinne a bheith aige nó aici
le réasún go dtiocfaidh sé nó sí, trí fheidhmiú aon
chumhachta nó cumhachtaí a thugtar d’aon duine nó
daoine, chun teideal tairbhiúil a bheith aige nó aici
amhlaidh chun ioncaim nó caipitil nó go gcuirfí aon
ioncam nó caipiteal chun tairbhe don duine céadluaite nó
go bhfaigheadh sé nó sí aon tairbhe eile;
folaíonn ‘socraitheoir’, i ndáil le hiontaobhas, aon duine
a chuir sócmhainní nó ioncam ar fáil, nó a gheall
sócmhainní nó ioncam a chur ar fáil, go díreach nó go
neamhdhíreach, chun críocha an iontaobhais;
ciallaíonn ‘iontaobhas’ aon iontaobhas, diúscairt,
socraíocht, cúnant, comhaontú nó comhshocraíocht a
bhunaigh nó a rinne socraitheoir amháin nó níos mó, lena
ndéantar—
(a) sócmhainní, a bhféadfaidh sé go n-athróidh nó
nach n-athróidh siad ó am go ham i gcúrsa
bhainistiú an iontaobhais, nó
(b) ioncam, a bhféadfaidh sé go n-athróidh nó nach
n-athróidh a fhoinsí agus a chineál amhlaidh
ó am go ham freisin,
agus atá ar úinéireacht thairbhiúil ag an socraitheoir nó
ag na socraitheoirí, a dhílsiú do dhuine nó do dhaoine
(dá ngairtear ‘an t-iontaobhaí’ nó ‘na hiontaobhaithe’ sa
Sceideal seo) chun go ndéanfar iad nó é—
(i) a shealbhú nó a bhainistiú, nó iad araon,
(ii) a íoc, nó
(iii) a úsáid,
chun tairbhe d’aon tairbhí nó tairbhithe, ach ní fholaíonn
sé ciste pinsean, carthanas nó gnóthas le haghaidh
comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe a bhunaítear nó a
rialáiltear faoi dhlí aon chríche iomchuí.
Ré deimhnithe áirithe
2. Déileálfar le deimhniú dá dtagraítear i mír 8(f) nó i
bhfomhír (f) nó (g) de mhír 9 mar dheimhniú reatha ar
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feadh na tréimhse ó dháta eisiúna an deimhnithe go dtí Cd.1 A.27
an 31ú lá de Nollaig sa chúigiú bliain tar éis na bliana
inar eisíodh an deimhniú.
Dearbhú a bheidh le déanamh ag cuideachta a
chónaíonn sa Stát
3. Is éard a bheidh sa dearbhú dá dtagraítear in alt
172C(2)(a) dearbhú i scríbhinn don duine iomchuí i ndáil
leis na dáiltí iomchuí, ar dearbhú é—
(a) a bheidh déanta ag an duine (dá ngairtear ‘an
dearbhóir’ sa mhír seo) ag a bhfuil teideal
tairbhiúil chun na ndáiltí iomchuí ar ina leith
a dhéantar an dearbhú,
(b) a bheidh sínithe ag an dearbhóir,
(c) a bheidh déanta i cibé foirm a fhorordóidh nó a
údaróidh na Coimisinéirí Ioncaim,
(d) ina ndearbhófar gur cuideachta a chónaíonn sa
Stát, an tráth a dhéantar an dearbhú, an duine
ag a bhfuil teideal tairbhiúil chun na ndáiltí
iomchuí,
(e) ina mbeidh ainm agus uimhir thagartha cánach
na cuideachta,
(f) ina

mbeidh gealltanas ón dearbhóir go
ndéanfaidh an dearbhóir, má scoireann an
duine a luaitear i bhfomhír (d) de bheith ina
dhuine nó ina duine eisiata, é sin a chur in iúl,
trí fhógra i scríbhinn, don duine iomchuí i
ndáil leis na dáiltí iomchuí, agus

(g) ina mbeidh cibé faisnéis eile a theastóidh le
réasún ó na Coimisinéirí Ioncaim chun
críocha Chaibidil 8A de Chuid 6.
Dearbhú a bheidh le déanamh ag scéim pinsean
4. Is éard a bheidh sa dearbhú dá dtagraítear in alt
172C(2)(b) dearbhú i scríbhinn don duine iomchuí i ndáil
leis na dáiltí iomchuí, ar dearbhú é—
(a) a bheidh déanta ag an duine (dá ngairtear ‘an
dearbhóir’ sa mhír seo) ag a bhfuil teideal
tairbhiúil chun na ndáiltí iomchuí ar ina leith
a dhéantar an dearbhú,
(b) a bheidh sínithe ag an dearbhóir,
(c) a bheidh déanta i cibé foirm a fhorordóidh nó a
údaróidh na Coimisinéirí Ioncaim,
(d) ina ndearbhófar gur scéim pinsean, an tráth a
dhéantar an dearbhú, an duine ag a bhfuil
teideal tairbhiúil chun na ndáiltí iomchuí,
(e) ina mbeidh ainm agus uimhir thagartha cánach
na scéime pinsean,
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(f) ina mbeidh deimhniú ón duine cuí i ndáil leis an
scéim pinsean á rá, de réir mar is fearr is eol
don duine sin agus mar a chreideann sé, go
bhfuil an dearbhú a rinneadh de réir fhomhír
(d) agus an fhaisnéis a tugadh de réir fhomhír
(e) ceart agus cruinn,
(g) ina mbeidh gealltanas ón dearbhóir go
ndéanfaidh an dearbhóir, má scoireann an
duine a luaitear i bhfomhír (d) de bheith ina
dhuine nó ina duine eisiata, é sin a chur in iúl,
trí fhógra i scríbhinn, don duine iomchuí i
ndáil leis na dáiltí iomchuí, agus
(h) ina mbeidh cibé faisnéis eile a theastóidh le
réasún ó na Coimisinéirí Ioncaim chun
críocha Chaibidil 8A de Chuid 6.
Dearbhú a bheidh le déanamh ag iontaobhas scairúinéireachta cáilitheach d’fhostaithe
5. Is éard a bheidh sa dearbhú dá dtagraítear in alt
172C(2)(c) dearbhú i scríbhinn don duine iomchuí i ndáil
leis na dáiltí iomchuí, ar dearbhú é—
(a) a bheidh déanta ag an duine (dá ngairtear ‘an
dearbhóir’ sa mhír seo) ag a bhfuil teideal
tairbhiúil chun na ndáiltí iomchuí ar ina leith
a dhéantar an dearbhú,
(b) a bheidh sínithe ag an dearbhóir,
(c) a bheidh déanta i cibé foirm a fhorordóidh nó a
údaróidh na Coimisinéirí Ioncaim,
(d) ina ndearbhófar gur iontaobhas scairúinéireachta cáilitheach d’fhostaithe, an tráth
a dhéantar an dearbhú, an duine ag a bhfuil
teideal tairbhiúil chun na ndáiltí iomchuí,
(e) ina mbeidh ainm agus seoladh an duine sin,
(f) ina mbeidh ráiteas á rá, maidir leis na dáiltí
iomchuí ar ina leith a dhéantar an dearbhú,
go mbeidh siad, an tráth a dhéantar an
dearbhú, ina gcuid d’ioncam an iontaobhais
scair-úinéireachta cháilithigh d’fhostaithe
agus go ndéanfar iad a úsáid de réir
fhorálacha mhír 13 de Sceideal 12,
(g) ina mbeidh gealltanas ón dearbhóir go
ndéanfaidh an dearbhóir, má scoireann an
duine a luaitear i bhfomhír (d) de bheith ina
dhuine nó ina duine eisiata, é sin a chur in iúl,
trí fhógra i scríbhinn, don duine iomchuí i
ndáil leis na dáiltí iomchuí, agus
(h) ina mbeidh cibé faisnéis eile a theastóidh le
réasún ó na Coimisinéirí Ioncaim chun
críocha Chaibidil 8A de Chuid 6.
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Dearbhú a bheidh le déanamh ag gnóthas
comhinfheistíochta
6. Is éard a bheidh sa dearbhú dá dtagraítear in alt
172C(2)(d) dearbhú i scríbhinn don duine iomchuí i ndáil
leis na dáiltí iomchuí, ar dearbhú é—
(a) a bheidh déanta ag an duine (dá ngairtear ‘an
dearbhóir’ sa mhír seo) ag a bhfuil teideal
tairbhiúil chun na ndáiltí iomchuí ar ina leith
a dhéantar an dearbhú,
(b) a bheidh sínithe ag an dearbhóir,
(c) a bheidh déanta i cibé foirm a fhorordóidh nó a
údaróidh na Coimisinéirí Ioncaim,
(d) ina ndearbhófar gur gnóthas comhinfheistíochta,
an tráth a dhéantar an dearbhú, an duine ag
a bhfuil teideal tairbhiúil chun na ndáiltí
iomchuí,
(e) ina mbeidh ainm agus uimhir thagartha cánach
an ghnóthais comhinfheistíochta,
(f) ina

mbeidh gealltanas ón dearbhóir go
ndéanfaidh an dearbhóir, má scoireann an
duine a luaitear i bhfomhír (d) de bheith ina
dhuine nó ina duine eisiata, é sin a chur in iúl,
trí fhógra i scríbhinn, don duine iomchuí i
ndáil leis na dáiltí iomchuí, agus

(g) ina mbeidh cibé faisnéis eile a theastóidh le
réasún ó na Coimisinéirí Ioncaim chun
críocha Chaibidil 8A de Chuid 6.
Dearbhú a bheidh le déanamh ag carthanas
7. Is éard a bheidh sa dearbhú dá dtagraítear in alt
172C(2)(e)(ii) dearbhú i scríbhinn don duine iomchuí i
ndáil leis na dáiltí iomchuí, ar dearbhú é—
(a) a bheidh déanta ag an duine (dá ngairtear ‘an
dearbhóir’ sa mhír seo) ag a bhfuil teideal
tairbhiúil chun na ndáiltí iomchuí ar ina leith
a dhéantar an dearbhú,
(b) a bheidh sínithe ag an dearbhóir,
(c) a bheidh déanta i cibé foirm a fhorordóidh nó a
údaróidh na Coimisinéirí Ioncaim,
(d) ina ndearbhófar gur duine dá dtagraítear in alt
172C(2)(e)(i), an tráth a dhéantar an dearbhú,
an duine ag a bhfuil teideal tairbhiúil chun na
ndáiltí iomchuí,
(e) ina mbeidh ainm agus seoladh an duine sin,
(f) ina mbeidh ráiteas á rá, maidir leis na dáiltí
iomchuí ar ina leith a dhéantar an dearbhú,
nach n-úsáidfear iad, an tráth a dhéantar an
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dearbhú, ach chun críocha carthanúla amháin
agus—
(i) go mbeidh siad ina gcuid d’ioncam
comhlachta daoine nó iontaobhais a
ndéileálann na Coimisinéirí Ioncaim leis
mar chomhlacht nó mar iontaobhas arna
bhunú chun críocha carthanúla amháin,
nó
(ii) go bhfuil siad, de réir rialacha nó
rialachán arna mbunú le reacht, le cairt,
le foraithne, le gníomhas iontaobhais nó
le huacht, inúsáidte chun críocha
carthanúla amháin agus go ndéileálann
na Coimisinéirí Ioncaim amhlaidh leo,
(g) ina mbeidh gealltanas ón dearbhóir go
ndéanfaidh an dearbhóir, má scoireann an
duine a luaitear i bhfomhír (d) de bheith ina
dhuine nó ina duine eisiata, é sin a chur in iúl,
trí fhógra i scríbhinn, don duine iomchuí i
ndáil leis na dáiltí iomchuí, agus
(h) ina mbeidh cibé faisnéis eile a theastóidh le
réasún ó na Coimisinéirí Ioncaim chun
críocha Chaibidil 8A de Chuid 6.
Dearbhú a bheidh le déanamh ag duine
neamhchónaitheach cáilitheach, nach cuideachta é nó í
8. Is éard a bheidh sa dearbhú dá dtagraítear in alt
172D(3)(a)(iii) dearbhú i scríbhinn don duine iomchuí i
ndáil leis na dáiltí iomchuí, ar dearbhú é—
(a) a bheidh déanta ag an duine (dá ngairtear ‘an
dearbhóir’ sa mhír seo) ag a bhfuil teideal
tairbhiúil chun na ndáiltí iomchuí ar ina leith
a dhéantar an dearbhú,
(b) a bheidh sínithe ag an dearbhóir,
(c) a bheidh déanta i cibé foirm a fhorordóidh nó a
údaróidh na Coimisinéirí Ioncaim,
(d) ina ndearbhófar gur duine neamhchónaitheach
cáilitheach, an tráth a dhéantar an dearbhú,
an duine ag a bhfuil teideal tairbhiúil chun na
ndáiltí iomchuí,
(e) ina mbeidh ainm agus seoladh an duine sin,
(f) a mbeidh deimhniú ag gabháil leis ar deimhniú
é arna thabhairt ag údarás cánach na críche
iomchuí ina bhfuil, de bhua dhlí na críche sin,
cónaí ar an duine chun críocha cánach, á
dheimhniú go bhfuil cónaí amhlaidh ar an
duine sa chríoch sin,
(g) i gcás go bhfaighidh iontaobhas na dáiltí iomchuí
(nó méideanna nó sócmhainní eile in
ionannas na ndáiltí sin), a mbeidh na nithe
seo a leanas ag gabháil leis—
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(i) deimhniú arna shíniú ag iontaobhaí nó Cd.1 A.27
iontaobhaithe an iontaobhais ina
dtaispeánfar—
(I) ainm agus seoladh an tsocraitheora
nó na socraitheoirí i ndáil leis an
iontaobhas, agus
(II) ainm agus seoladh an tairbhí nó na
dtairbhithe
i
ndáil
leis
an
iontaobhas,
agus
(ii) deimhniú ó na Coimisinéirí Ioncaim á
dheimhniú gur tugadh an deimhniú dá
dtagraítear i gclásal (i) do na Coimisinéirí
Ioncaim agus gur deimhin leo go bhfuil
an deimhniú sin ceart agus cruinn,
(h) ina mbeidh gealltanas ón dearbhóir go
ndéanfaidh an dearbhóir, má scoireann an
duine a luaitear i bhfomhír (d) de bheith ina
dhuine nó ina duine neamhchónaitheach
cáilitheach, é sin a chur in iúl, trí fhógra i
scríbhinn, don duine iomchuí i ndáil leis na
dáiltí iomchuí, agus
(i) ina mbeidh cibé faisnéis eile a theastóidh le
réasún ó na Coimisinéirí Ioncaim chun
críocha Chaibidil 8A de Chuid 6.
Dearbhú a bheidh le déanamh ag duine
neamhchónaitheach cáilitheach, ar cuideachta é nó í
9. Is éard a bheidh sa dearbhú dá dtagraítear in alt
172D(3)(b) dearbhú i scríbhinn don duine iomchuí i ndáil
leis na dáiltí iomchuí, ar dearbhú é—
(a) a bheidh déanta ag an duine (dá ngairtear ‘an
dearbhóir’ sa mhír seo) ag a bhfuil teideal
tairbhiúil chun na ndáiltí iomchuí ar ina leith
a dhéantar an dearbhú,
(b) a bheidh sínithe ag an dearbhóir,
(c) a bheidh déanta i cibé foirm a fhorordóidh nó a
údaróidh na Coimisinéirí Ioncaim,
(d) ina ndearbhófar gur cuideachta ar duine
neamhchónaitheach cáilitheach í, an tráth a
dhéantar an dearbhú, an duine ag a bhfuil
teideal tairbhiúil chun na ndáiltí iomchuí,
(e) ina mbeidh—
(i) ainm agus seoladh na cuideachta sin, agus
(ii) ainm na críche ina gcónaíonn
chuideachta chun críocha cánach,

an

(f) a mbeidh deimhniú, arna shíniú ag iniúchóir na
cuideachta, ag gabháil leis á dheimhniú gur
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Stát

an

(i) go bhfuil sí faoi rialú (de réir bhrí alt
172D(4)(a)),
go
díreach nó
go
neamhdhíreach, ag duine nó daoine a
chónaíonn chun críocha cánach, de bhua
dlí críche iomchuí, i gcríoch iomchuí den
sórt sin agus nach bhfuil faoi rialú (de
réir bhrí alt 172D(4)(b)), go díreach nó
go neamhdhíreach, ag duine nó daoine
nach gcónaíonn amhlaidh, nó
(ii) go ndéantar príomhaicme scaireanna—
(I) na cuideachta, nó
(II) cuideachta eile ar fochuideachta 75
faoin gcéad di (de réir bhrí alt
172D(5)) an chuideachta,
a thrádáil go substaintiúil agus go rialta
ar stocmhalartán aitheanta i gcríoch nó i
gcríocha
iomchuí
nó
ar
cibé
stocmhalartán eile a cheadóidh an tAire
Airgeadais chun críocha Chaibidil 8A de
Chuid 6,
(g) a mbeidh deimhniú ó na Coimisinéirí Ioncaim ag
gabháil leis á dheimhniú gur tugadh an
deimhniú dá dtagraítear i bhfomhír (f) do na
Coimisinéirí Ioncaim agus gur deimhin leo go
bhfuil an deimhniú sin ceart agus cruinn,
(h) ina mbeidh gealltanas ón dearbhóir go
ndéanfaidh an dearbhóir, má scoireann an
duine a luaitear i bhfomhír (d) de bheith ina
dhuine nó ina duine neamhchónaitheach
cáilitheach, é sin a chur in iúl, trí fhógra i
scríbhinn, don duine iomchuí i ndáil leis na
dáiltí iomchuí, agus
(i) ina mbeidh cibé faisnéis eile a theastóidh le
réasún ó na Coimisinéirí Ioncaim chun
críocha Chaibidil 8A de Chuid 6.’’,
agus
(d) i Sceideal 29, i gcolún 2, tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh ‘‘alt 128(11)’’:
‘‘alt 172K(1)
alt 172L(2)’’.

Dáiltí chuig
neamhchónaitheoirí
áirithe.

28.—(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a
leanas a chur in ionad alt 153:
‘‘153.—(1) San alt seo—
ciallaíonn ‘duine neamhchónaitheach’, i ndáil le dáileadh, an
duine ag a bhfuil teideal tairbhiúil chun an dáilte, agus—
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(a) ar duine, seachas cuideachta, é nó í—
(i) nach bhfuil cónaí ná gnáthchónaí air nó uirthi sa
Stát, agus
(ii) a bhfuil, de bhua dlí críche iomchuí, cónaí air nó
uirthi, chun críocha cánach, sa chríoch iomchuí,
nó
(b) ar cuideachta é nó í nach gcónaíonn sa Stát agus—
(i) atá faoi rialú, go díreach nó go neamhdhíreach,
ag duine nó daoine a chónaíonn chun críocha
cánach, de bhua dlí críche iomchuí, sa chríoch
iomchuí sin agus nach bhfuil faoi rialú, go
díreach nó go neamhdhíreach, ag duine nó
daoine nach gcónaíonn amhlaidh, nó
(ii) a ndéantar príomhaicme scaireanna—
(I) na cuideachta, nó
(II) cuideachta eile ar fochuideachta 75 faoin
gcéad di an chuideachta,
a thrádáil go substaintiúil agus go rialta ar
stocmhalartán aitheanta amháin nó níos mó i
gcríoch nó i gcríocha iomchuí nó ar cibé
stocmhalartán eile a cheadóidh an tAire
Airgeadais chun críocha an ailt seo;
ciallaíonn ‘críoch iomchuí’—
(a) ballstát de na Comhphobail Eorpacha, seachas an Stát,
nó
(b) críoch, nach Ballstát den sórt sin í, a bhfuil
comhshocraíochtaí a bhfuil feidhm dlí acu de bhua
alt 826 déanta lena rialtas;
ciallaíonn ‘cáin’, i ndáil le críoch iomchuí, aon cháin a
fhorchuirtear sa chríoch sin agus atá ar comhréir le cáin ioncaim
nó cáin chorparáide sa Stát.
(2) Chun críocha mhír (b)(i) den mhíniú ar ‘duine
neamhchónaitheach’ i bhfo-alt (1), déanfar ‘rialú’ a fhorléiriú de
réir fho-ailt (2) go (6) d’alt 432 amhail is dá ndéanfaí, i bhfo-alt
(6) den alt sin—
(a) a mhéid a bhaineann leis an gcéad lua de ‘rialú’ sa mhír
sin, ‘daoine a bhfuil, de bhua dlí críche iomchuí (de
réir na brí a shanntar le halt 153), cónaí orthu, chun
críocha cánach, i gcríoch iomchuí den sórt sin (de
réir na brí sin)’ a chur in ionad ‘5 rannpháirtí nó níos
lú’, agus
(b) a mhéid a bhaineann leis an dara lua de ‘rialú’ sa mhír
sin, ‘daoine nach bhfuil cónaí orthu, chun críocha
cánach, i gcríoch iomchuí (de réir na brí sin)’ a chur
in ionad ‘5 rannpháirtí nó níos lú’.
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(3) Chun críocha mhír (b)(ii)(II) den mhíniú ar ‘duine
neamhchónaitheach’ i bhfo-alt (1), beidh feidhm ag ailt 412 go
418 amhail mar a bheadh feidhm ag na hailt sin chun críocha
Chaibidil 5 de Chuid 12 dá scriosfaí fomhír (iii) d’alt 411(1)(c).
(4) Más rud é, d’aon bhliain mheasúnachta, go mbeidh méid
i leith dáileadh a rinne cuideachta a chónaíonn sa Stát ar
áireamh in ioncam duine ar duine neamhchónaitheach é nó í
don bhliain mheasúnachta sin—
(a) ní bheidh cáin ioncaim inmhuirearaithe i leith an dáilte
sin, agus
(b) déileálfar, chun críocha ailt 237 agus 238, le méid nó
luach an dáilte mar mhéid nó luach nach dtugtar faoi
réim mhuirear cánach ioncaim.
(5) Más rud é, de bhua alt 831(5), nach bhfuil feidhm ag
Caibidil 8A de Chuid 6 (seachas alt 172K) maidir le dáileadh
arna dhéanamh chuig máthairchuideachta (de réir bhrí alt 831)
nach gcónaíonn sa Stát ag a fochuideachta (de réir bhrí an ailt
sin) ar cuideachta í a chónaíonn sa Stát—
(a) ní bheidh cáin ioncaim inmhuirearaithe i leith an dáilte
sin, agus
(b) déileálfar, chun críocha ailt 237 agus 238, le méid nó
luach an dáilte mar mhéid nó luach nach dtugtar faoi
réim mhuirear cánach ioncaim.’’.
(2) Leasaítear leis seo alt 712(1) den Phríomh-Acht trí ‘‘alt
129 agus fo-ailt (4) agus (5) d’alt 153’’ a chur in ionad ‘‘ailt 129
agus 153(1)’’.
(3) Aisghairtear leis seo alt 1033 (a bhaineann le teideal chun
creidmheasa cánach i leith dáiltí) den Phríomh-Acht.
(4) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le dáiltí a dhéanfar an
6ú lá d’Aibreán, 1999, nó dá éis.

Leasú ar alt
831(Treoir Uimh.
90/435/CEE ón
gComhairle, a
bhaineann leis an
gcomhchóras
cánachais is
infheidhme i gcás
máthairchuideachtaí
agus fochuideachtaí
de chuid Ballstát
éagsúil, a chur i
ngníomh) den
Phríomh-Acht.

29.—Leasaítear leis seo alt 831 den Phríomh-Acht—
(a) i bhfo-alt (1)(a), trí na mínithe seo a leanas a chur in ionad
an mhínithe ar ‘‘máthairchuideachta’’:
‘‘ciallaíonn ‘máthairchuideachta’ cuideachta (dá ngairtear
‘an chuideachta chéadluaite’ sa mhíniú seo)—
(i) ar cuideachta í a chónaíonn sa Stát agus a bhfuil 25
faoin gcéad ar a laghad de scairchaipiteal cuideachta
eile nach gcónaíonn amhlaidh ar úinéireacht aici, nó
(ii) ar cuideachta í nach gcónaíonn sa Stát agus a bhfuil
25 faoin gcéad ar a laghad de scairchaipiteal
cuideachta eile a chónaíonn sa Stát ar úinéireacht
aici,
ach i gcás foráil a bheith i gcomhaontú déthaobhach á
rá—
(I) nach mbeidh cuideachta ina máthairchuideachta ach
amháin le linn aon tréimhse neamhbhearnaithe 2
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bhliain ar a laghad a mbeidh, ar a feadh, 25 faoin Cd.1 A.29
gcéad ar a laghad de scairchaipiteal na cuideachta
eile ar úinéireacht ag an gcuideachta chéadluaite, nó
(II) (A) maidir leis an gceanglas (arb é an ceanglas é chun
críocha an mhínithe seo) go mbeadh 25 faoin
gcéad ar a laghad de scairchaipiteal cuideachta
eile ar úinéireacht ag cuideachta, go ndéileálfar
leis mar cheanglas go mbeadh 25 faoin gcéad ar
a laghad de na cearta vótála sa chuideachta eile
á sealbhú ag an gcuideachta chéadluaite, nó
(B) go ndéileálfar amhlaidh leis an gceanglas sin agus
nach mbeidh cuideachta ina máthairchuideachta
ach
amháin
le
linn
aon
tréimhse
neamhbhearnaithe 2 bhliain ar a laghad a
mbeidh, ar a feadh, 25 faoin gcéad ar a laghad de
na cearta vótála sa chuideachta eile á sealbhú ag
an gcuideachta chéadluaite,
ansin, ina feidhm maidir le cuideachta a bhfuil feidhm ag
an bhforáil sa chomhaontú déthaobhach maidir léi, beidh
feidhm ag an míniú seo faoi réir na forála sin agus
forléireofar dá réir sin é;
ciallaíonn ‘cáin’, i ndáil le críoch iomchuí, aon cháin a
fhorchuirtear sa chríoch sin agus atá ar comhréir le cáin
ioncaim nó cáin chorparáide sa Stát.’’,
(b) i bhfo-alt (2)—
(i) trí ‘‘a chónaíonn sa Stát’’ a chur isteach i ndiaidh
‘‘máthairchuideachta’’, agus
(ii) trí ‘‘ar cuideachta í nach gcónaíonn sa Stát’’ a chur
isteach i ndiaidh ‘‘fochuideachta’’,
agus
(c) trí na fo-ailt seo a leanas a chur leis i ndiaidh fho-alt (4):
‘‘(5) Ní bheidh feidhm ag Caibidil 8A de Chuid 6,
seachas alt 172K, maidir le dáileadh arna dhéanamh
chuig máthairchuideachta nach gcónaíonn sa Stát ag a
fochuideachta ar cuideachta í a chónaíonn sa Stát.
(6) Ní bheidh éifeacht le fo-alt (5) i ndáil le dáileadh
arna dhéanamh chuig máthairchuideachta más rud é go
bhfuil móramh na gceart vótála sa mháthairchuideachta
faoi rialú, go díreach nó go neamhdhíreach, ag daoine
seachas daoine a bhfuil, de bhua dhlí aon chríche
iomchuí, cónaí orthu, chun críocha cánach, i gcríoch
iomchuí den sórt sin (de réir na brí a shanntar le halt
172A), mura suitear go bhfuil an mháthairchuideachta ar
marthain ar chúiseanna tráchtála bona fide agus nach
cuid í d’aon chomhshocraíocht nó scéim arb é an
príomhchuspóir, nó ar ceann de na príomhchuspóirí, atá
léi dliteanas cánach ioncaim (lena n-áirítear cáin
iarchoimeádta díbhinne faoi Chaibidil 8A de Chuid 6),
cánach corparáide nó cánach gnóchan caipitiúil a
sheachaint.’’.
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Caibidil 4
Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil
Cd.1
Forléiriú ar
thagairtí do
mhionnaí, etc.

30.—Leasaítear leis seo Cuid 48 den Phríomh-Acht tríd an alt seo
a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 1096:
‘‘Forléiriú ar
thagairtí do
mhionnaí, etc.

1096A.—(1) Gan dochar d’aon fhoráil
shainráite chuige sin a dhéantar in áit eile sna
hAchtanna sin, aon tagairtí sna hAchtanna
Cánach agus sna hAchtanna um Cháin Ghnóchan
Caipitiúil do mhionn, forléireofar iad, i gcás
daoine a gceadaítear dóibh de thuras na huaire,
le dlí, dearbhasc a dhéanamh in ionad mionn a
thabhairt, mar thagairtí a fholaíonn tagairtí do
dhearbhasc, agus forléireofar dá réir sin aon
tagairtí sna hAchtanna sin do dhuine a chur faoi
mhionn, do mhionn a thabhairt nó do mhionn a
ghlacadh.
(2) I bhfo-alt (1), folaíonn ‘dlí’ an Oaths Act,
1888, agus, gan dochar dá bhfeidhm de bhua aon
fhoráil eile de na hAchtanna Cánach nó de na
hAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, beidh
feidhm ag an Oaths Act, 1888, agus ag gach
achtachán eile a bheidh i bhfeidhm de thuras na
huaire agus lena n-údaraítear mionn a thabhairt
nó dearbhasc a dhéanamh in aon slí áirithe,
maidir le mionn a cheanglaítear a thabhairt nó
dearbhasc a cheanglaítear a dhéanamh leis na
hAchtanna Cánach nó na hAchtanna um Cháin
Ghnóchan Caipitiúil.’’.

Leasú ar alt 97
(rialacha ríomha
agus asbhaintí
inlamháilte) den
Phríomh-Acht.

31.—(1) Leasaítear leis seo alt 97 den Phríomh-Acht trí ‘‘31ú lá
de Mhárta, 1999’’ a chur in ionad ‘‘31ú lá de Nollaig, 1998’’ i mír (a)
d’fho-alt (2B) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais (Uimh. 2),
1998) agus i mír (b) d’fho-alt (2C) (mar a cuireadh isteach amhlaidh),
agus tá na míreanna sin (a) agus (b), arna leasú amhlaidh, leagtha
amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.
(2) Measfar gur tháinig an t-alt seo i bhfeidhm agus beidh éifeacht
leis amhail ar an agus ón 20ú lá de Bhealtaine, 1998.
AN TÁBLA
(a) ar nó roimh an 31ú lá de Mhárta, 1999, ar cheannach áitribh cónaithe
de bhun conartha a fianaíodh i scríbhinn roimh an 23ú lá d’Aibreán,
1998, chun an t-áitreabh sin a cheannach,
(b) In aon chás ina bhfuil feidhm ag mír (a), ní bheidh feidhm ag fo-alt
(2B)(a) ach amháin i gcás go gcaithfear an t-airgead ar nó roimh an
31ú lá de Mhárta, 1999, agus, maidir leis an duine is
inmhuirearaithe—
(i) go bhfuil, roimh an 23ú lá d’Aibreán, 1998—
(I) eastát nó leas i dtalamh aige nó aici, nó
(II) conradh a fianaíodh i scríbhinn déanta aige nó aici chun
eastát nó leas i dtalamh a fháil,
agus
(ii) i leith aon fhoirgnimh nó cuid d’aon fhoirgneamh atá le húsáid
nó atá oiriúnach lena úsáid mar theaghais agus atá le foirgniú
ar an talamh sin—
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(I) go bhfuil conradh a fianaíodh i scríbhinn roimh an 23ú lá
d’Aibreán, 1998, déanta aige nó aici chun an foirgneamh sin
nó an chuid sin den fhoirgneamh sin a fhoirgniú, nó

Cd.1 A.31

(II) mura bhfuil conradh den sórt sin ann, go gcruthaíonn sé nó
sí do na Coimisinéirí Ioncaim gur leagadh an bhunsraith
don fhoirgneamh sin nó don chuid sin den fhoirgneamh sin
ina hiomláine roimh an 23ú lá d’Aibreán, 1998.

32.—Leasaítear leis seo Cuid 4 den Phríomh-Acht tríd an alt seo
a leanas a chur in ionad alt 110:
‘‘Sócmhainní a
urrúsú.

110.—(1) San alt seo—
ciallaíonn ‘‘tréimhse thosaigh’’, i ndáil le haon
tionscnóir amháin nó le haon iasachtóir bunaidh
amháin, an tréimhse 3 mhí dar tosach an lá a
fuarthas, den chéad uair, aon sócmhainní
cáilitheacha ón tionscnóir nó ón iasachtóir
bunaidh sin, de réir mar a bheidh;
ciallaíonn ‘iasachtóir bunaidh’ aon rialtas, údarás
poiblí nó áitiúil, cuideachta nó comhlacht
corpraithe eile;
ciallaíonn ‘tionscnóir’ iasachtóir bunaidh nach
gcónaíonn sa Stát;
tá le ‘cuideachta cháilithe’ an bhrí chéanna atá
leis in alt 446;
ciallaíonn ‘sócmhainn cháilitheach’ i ndáil le
cuideachta—
(a) i gcás gur cuideachta cháilithe an
chuideachta, sócmhainn tionscnóra a
fuair an chuideachta cháilithe go
díreach nó go neamhdhíreach ón
tionscnóir, seachas sócmhainn a
chruthaigh, a fuair nó a shealbhaigh
brainse nó gníomhaireacht, nó a
cruthaíodh, a fuarthas nó a
sealbhaíodh i dtaca le brainse nó
gníomhaireacht, trína seolann an
tionscnóir trádáil sa Stát, agus
(b) in aon chás eile, sócmhainn iasachtóra
bunaidh a fuair an chuideachta go
díreach nó go neamhdhíreach ón
iasachtóir bunaidh,
más rud é, maidir leis an tsócmhainn—
(i) i gcás go bhfuil feidhm ag mír (a), gurb
éard í aon iasacht, léas, infhaighteach
trádála nó tomhaltais nó aon fhiach
nó infhaighteach eile, urraithe nó
neamhurraithe, nó leas in aon cheann
acu sin, nó ceart conarthach chun aon
cheann acu sin,
(ii) agus i gcás cuideachta a bhfuil feidhm ag
mír (b) maidir léi, gurb éard í aon
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sócmhainn airgeadais (de réir bhrí alt
496) nó leas in aon sócmhainn den
sórt sin;
ciallaíonn ‘cuideachta cháilitheach’ cuideachta—
(a) a chónaíonn sa Stát,
(b) a sheolann, sa Stát, gnó bainistithe
sócmhainní cáilitheacha,
(c) nach seolann, ar leith ó ghníomhaíochtaí
atá coimhdeach leis an ngnó sin, aon
ghníomhaíochtaí eile sa Stát, agus
(d) nach lú ná £10,000,000, i gcaitheamh na
tréimhse tosaigh, margadhluach na
sócmhainní cáilitheacha uile i ndáil léi
a fuarthas ó aon tionscnóir amháin nó
ó aon iasachtóir bunaidh amháin, de
réir mar a bheidh,
ach ní bheidh cuideachta ina cuideachta
cháilitheach má dhéanann sí aon idirbheart ar shlí
seachas ar mhodh margán arna dhéanamh ar
neamhthuilleamaí.
(2) Chun críocha na nAchtanna Cánach i ndáil
le gníomhaíochtaí a dhéantar i gcúrsa gnó a
sheolann—
(a) cuideachta cháilitheach ar cuideachta
cháilithe í—
(i) measfar,
maidir
leis
na
gníomhaíochtaí
sin,
gur
gníomhaíochtaí iad a dhéantar i
gcúrsa trádála a bhfuil cáin
inmhuirearaithe faoi Chás I de
Sceideal D ar na brabúis nó ar na
gnóchain uaithi,
(ii) asbhainfear mar chaiteachas de
chuid na trádála, sa mhéid—
(I) nach inasbhainte thairis sin é,
nó
(II) nach inghnóthaithe é ón
tionscnóir, nó faoi aon
árachas
nó
conradh
slánaíochta nó ar bhealach
ar bith eile,
méid aon fhéich a gcruthaítear
chun sástacht an chigire gur
drochfhiach é agus méid aon
fhéich amhrasaigh a mhéid a
mheastar gur drochfhiach é, agus
(iii) más rud é tráth ar bith, maidir le
méid nó cuid de mhéid a bheidh
asbhainte mar chaiteachas faoi
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fhomhír (ii), go ngnóthófar é nó Cd.1 A.32
nach measfar a thuilleadh gur
drochfhiach é, déileálfar leis an
méid
a
bheidh
asbhainte
amhlaidh,
sa
mhéid
go
ngnóthófar é nó nach measfar a
thuilleadh gur drochfhiach é, mar
ioncam trádála de chuid na
trádála an tráth sin, agus
(b) aon chuideachta cháilitheach eile—
(i) déileálfar le brabúis a éiríonn ó
ghníomhaíochtaí den sórt sin,
d’ainneoin aon fhorálacha eile de
na hAchtanna Cánach, mar
bhrabúis bhliantúla nó mar
ghnóchain bhliantúla a thagann
faoi réim Sceideal D agus beidh
cáin chorparáide inmhuirearaithe
orthu faoi Chás III den Sceideal
sin, agus chun na críche sin
déanfar iad a ríomh de réir na
bhforálacha is infheidhmithe
maidir le Cás I den Sceideal sin,
(ii) asbhainfear, le linn méid na
mbrabús a bheidh le muirearú i
leith cánach a bheith á ríomh, sa
mhéid—
(I) nach inasbhainte thairis sin é,
nó
(II) nach inghnóthaithe é ón
iasachtóir bunaidh, nó faoi
aon árachas nó conradh
slánaíochta nó ar bhealach
ar bith eile,
méid aon fhéich a gcruthaítear
chun sástacht an chigire gur
drochfhiach é agus méid aon
fhéich amhrasaigh a mhéid a
mheastar gur drochfhiach é; ach
ní dhéanfar méid an fhéich a
asbhaint faoin mír seo mura
mbeadh sé inasbhainte mar
chaiteachas de chuid thrádáil an
iasachtóra bunaidh, i gcás gur
cuideachta
nó
comhlacht
corpraithe eile an t-iasachtóir
bunaidh,
dá
mbeadh
sé
cruthaithe
nó
measta
gur
drochfhiach an fiach sin sula
bhfuair
an
chuideachta
cháilitheach é, agus
(iii) más rud é tráth ar bith, maidir le
méid nó cuid de mhéid a bheidh
asbhainte mar chaiteachas faoi
fhomhír (ii), go ngnóthófar é nó
nach measfar a thuilleadh gur
111

[Uimh. 2.]

An tAcht Airgeadais, 1999.

[1999.]

drochfhiach é, déileálfar leis an
méid a bheidh asbhainte, sa
mhéid go ngnóthófar é nó nach
measfar
a
thuilleadh
gur
drochfhiach é, mar ioncam de
chuid na cuideachta cáilithí an
tráth sin.’’.

Cd.1 A.32

Leasú ar alt 118
(sochair
chomhchineáil:
foráil
mhuirearúcháin
ghinearálta) den
Phríomh-Acht.

33.—Leasaítear leis seo alt 118 den Phríomh-Acht, maidir leis an
mbliain mheasúnachta 1999-2000 agus le blianta measúnachta dá éis,
tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

Saoráidí cúraim
leanaí áirithe a
dhíolmhú ó shochar
comhchineáil.

34.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht, i gCaibidil 3 de Chuid 5,
tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 120:

‘‘(5A) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le caiteachas a
thabhóidh an comhlacht corpraithe ag soláthar pas bus nó
traenach míosúil nó bliantúil do stiúrthóir nó d’fhostaí nó i dtaca
leis an soláthar sin, ar pas é arna eisiúint ag Córas Iompair
Éireann nó ag aon cheann dá fhochuideachtaí, nó thar ceann an
chéanna, nó ag sealbhóir ar cheadúnas paisinéara arna dheonú
faoi alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1932, nó thar ceann
an chéanna, nó ag duine a sholáthraíonn seirbhís iompair
paisinéirí faoi chomhshocraíocht a rinneadh le Córas Iompair
Éireann de réir alt 13(1) den Acht Iompair, 1950, nó thar ceann
an chéanna.’’.

‘‘120A.—(1) San alt seo—
ciallaíonn ‘‘seirbhís cúraim leanaí’’ aon chineál seirbhíse cúraim
leanaí nó gníomhaíochta maoirsithe chun cúram a thabhairt do
leanaí, bíodh nó ná bíodh sí á soláthar ar bhonn rialta;
ciallaíonn ‘‘áitreabh cáilitheach’’ áitreabh—
(a) a chuirtear ar fáil go heisiach ag an bhfostóir,
(b) a chuirtear ar fáil ag an bhfostóir i gcomhar le daoine
eile agus go bhfuil an fostóir freagrach go hiomlán
nó go páirteach as soláthar na seirbhíse cúraim
leanaí a mhaoiniú agus a bhainistiú, nó
(c) a chuirtear ar fáil ag aon duine nó daoine eile agus go
bhfuil an fostóir freagrach go hiomlán nó go
páirteach as soláthar na seirbhíse cúraim leanaí a
mhaoiniú agus a bhainistiú,
agus ar féidir a shuíomh ina leith gur comhlíonadh ceanglais
Airteagal 9, 10 nó 11, de réir mar is cuí, de na Rialacháin um
Chúram Leanaí (Seirbhísí Réamhscoile), 1996 (I.R. Uimh. 398
de 1996).
(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) d’alt 118 maidir le haon
chaiteachas arna thabhú ag comhlacht corpraithe ag soláthar
seirbhíse cúraim leanaí in áitreabh cáilitheach do leanbh de
chuid stiúrthóra nó de chuid fostaí nó i dtaca leis an soláthar
sin.’’.
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35.—Leasaítear leis seo alt 472A (a cuireadh isteach leis an Acht Cd. 1
Airgeadais, 1998) den Phríomh-Acht—
Leasú ar alt 472A
(a) i mír (a) d’fho-alt (1)—
(i) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach roimh an
míniú ar ‘‘stiúrthóir’’:
‘‘ciallaíonn ‘Acht 1993’ an tAcht Leasa Shóisialaigh
(Comhdhlúthú), 1993;
tá le ‘tréimhse leanúnach dífhostaíochta’ an bhrí a
shanntar in alt 120(3) d’Acht 1993;’’,
(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar ‘‘pearsa aonair cháilitheach’’:
‘‘ciallaíonn ‘pearsa aonair cháilitheach’ pearsa aonair
a thosaíonn ar fhostaíocht cháilitheach agus—
(i) (I) díreach roimh thosach na fostaíochta cáilithí
sin, a bhí dífhostaithe ar feadh na tréimhse
12 mhí díreach roimh thosach na
fostaíochta agus a bhí, i leith na tréimhse
dífhostaíochta sin—
(A) ag fáil sochar dífhostaíochta faoi
Chaibidil 9 de Chuid II d’Acht 1993, i
leith tréimhse leanúnaí dífhostaíochta
nach lú ná 312 lá, nó
(B) ag fáil cúnamh dífhostaíochta faoi
Chaibidil 2 de Chuid III d’Acht 1993, i
leith tréimhse leanúnaí dífhostaíochta
nach lú ná 312 lá, nó
(C) ag
fáil
íocaíocht
teaghlaigh
aontuismitheora faoi Chaibidil 9 de
Chuid III d’Acht 1993, i leith tréimhse
leanúnaí dífhostaíochta nach lú ná 312
lá, nó
(II) atá in aon earnáil ar leithligh eile daoine a bheidh
ceadaithe chun críocha an ailt seo ag an Aire
Gnóthaí Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh le
toiliú an Aire Airgeadais,
agus
(ii) nár phearsa aonair cháilitheach chun críocha an ailt
seo é nó í roimhe sin;’’,
(b) i mír (b) d’fho-alt (1)—
(i) i bhfomhír (ii), trí ‘‘roimh thosach na tréimhse sin,
agus’’ a chur in ionad ‘‘roimh thosach na tréimhse
sin.’’, agus
(ii) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fhomhír (ii):
‘‘(iii) ní dhéileálfar le gach Domhnach in aon
tréimhse laethanta as a chéile mar lá
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dífhostaíochta agus tabharfar neamhaird ar an
gcéanna le linn aon tréimhse den sórt sin a
bheith á ríomh.’’,

Cd.1 A.35

agus
(c) i mír (b) d’fho-alt (5), trí ‘‘i bhfo-alt (1)(b)(i)’’ a chur in
ionad ‘‘i bhfo-alt (2)’’.

Leasú ar alt 485
(faoiseamh i leith
bronntanas
d’fhorais tríú
leibhéal) den
Phríomh-Acht.

36.—(1) Leasaítear leis seo alt 485 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt
(1), tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar ‘‘foras
ceadaithe’’:
‘‘ciallaíonn ‘foras ceadaithe’—
(a) foras ard-oideachais de réir bhrí alt 1 d’Acht an Údaráis um
Ard-Oideachas, 1971, nó aon chomhlacht arna bhunú sa
Stát d’aon toisc chun cistí a chruinniú d’fhoras den sórt
sin, nó
(b) foras sa Stát a fhaigheann maoiniú poiblí agus a chuireann
cúrsaí ar fáil a bhfuil feidhm ag scéim arna ceadú ag an
Aire faoi na hAchtanna um Údaráis Áitiúla (Deontais
Ardoideachais), 1968 go 1992, maidir leo nó aon
chomhlacht arna bhunú sa Stát d’aon toisc chun cistí a
chruinniú d’fhoras den sórt sin;’’.
(2) Beidh feidhm ag an alt seo agus beidh éifeacht leis amhail ar
an agus ón 6ú lá d’Aibreán, 1999.

Faoiseamh i leith
bronntanas don
Chiste Oideachais
Eolaíochta agus
Teicneolaíochta
(Infheistíocht).

37.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht, i gCaibidil 2 de Chuid
15, tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 485A:
‘‘Faoiseamh i leith
bronntanas don
Chiste Oideachais
Eolaíochta agus
Teicneolaíochta
(Infheistíocht).

485B.—(1) San alt seo—
ciallaíonn ‘Aire’ an tAire Oideachais agus
Eolaíochta;
ciallaíonn
airgid—

‘bronntanas

iomchuí’

bronntanas

(a) a thabharfar, an 6ú lá d’Aibreán, 1998,
nó dá éis, do COETI,
(b) a chuireann nó a chuirfidh COETI chun
feidhme d’aon toisc chun na gcríoch
dár bunaíodh an ciste, agus
(c) nach bhfuil, ar leith ón alt seo,
inasbhainte le linn na brabúis nó na
gnóchain ó thrádáil nó ó ghairm a
bheith á ríomh chun críocha cánach,
nó nach ioncam é a bhfuil feidhm ag
alt 792 maidir leis nó nach bronntanas
airgid é a bhfuil feidhm ag alt 484
maidir leis;
ciallaíonn ‘COETI’ an Ciste Oideachais
Eolaíochta agus Teicneolaíochta (Infheistíocht) a
bunaíodh faoin Acht um an gCiste Oideachais
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Eolaíochta agus Teicneolaíochta (Infheistíocht), Cd.1 A.37
1997 (arna leasú leis an Acht um an gCiste
Oideachais Eolaíochta agus Teicneolaíochta
(Infheistíocht) (Leasú), 1998).
(2) Más rud é go gcruthófar chun sástacht na
gCoimisinéirí Ioncaim go bhfuil bronntanas
iomchuí tugtha ag duine agus go n-éileoidh an
duine faoiseamh ó cháin faoi threoir an
bhronntanais sin, beidh feidhm ag fo-alt (5) nó,
de réir mar a bheidh, ag fo-alt (6).
(3) Más
rud
é
go
dtugann
duine
inmhuirearaithe, de réir bhrí Chuid 41,
bronntanas iomchuí, déanfar éileamh faoin alt
seo i dteannta an tuairisceáin a cheanglaítear ar
an duine sin a sheachadadh faoi alt 951 don
tréimhse inmhuirearaithe ina dtugtar an
bronntanas.
(4) Le linn glanmhéid an bhronntanais
iomchuí a bheith á chinneadh chun críocha fhoalt (5) nó fho-alt (6), déanfar méid nó luach aon
chomaoine a fuair an duine lena mbaineann de
thoradh bronntanas a thabhairt, cibé acu a
fuarthas í go díreach nó go neamhdhíreach ó
COETI nó ar shlí eile, a asbhaint as an
mbronntanas.
(5) Chun críocha cánach ioncaim don bhliain
mheasúnachta ina dtugann duine bronntanas
iomchuí a bhfuil feidhm ag an alt seo maidir leis,
déanfar glanmhéid an bhronntanais a asbhaint as
aon ioncam, nó a fhritháireamh in aghaidh aon
ioncaim, de chuid an duine, is ioncam ar a bhfuil
cáin ioncaim inmhuirearaithe don bhliain sin
agus, i gcás inar gá sin, urscaoilfear nó aisíocfar
cáin dá réir sin agus déanfar ioncam iomlán an
duine nó, i gcás ina measúnaítear céile an duine i
leith cánach ioncaim de réir alt 1017, déanfar
ioncam iomlán an chéile, a ríomh dá réir sin.
(6) I gcás go dtugann cuideachta bronntanas
iomchuí, déanfar glanmhéid an bhronntanais a
mheas, chun críocha cánach corparáide, mar
chaillteanas arna thabhú ag an gcuideachta i
dtrádáil ar leithligh sa tréimhse chuntasaíochta de
chuid na cuideachta ar lena linn a thugtar an
bronntanas.
(7) Ní thabharfar faoiseamh faoin alt seo do
dhuine d’aon bhliain mheasúnachta nó d’aon
tréimhse chuntasaíochta, de réir mar a bheidh,
más lú ná £1,000 glanmhéid an bhronntanais (nó
comhiomlán ghlanmhéid na mbronntanas) a
bheidh tugtha ag an duine sin sa bhliain sin nó sa
tréimhse chuntasaíochta sin, de réir mar a bheidh.
(8) Déanfaidh COETI, nuair a cheanglaítear
air le fógra ón Aire déanamh amhlaidh,
tuairisceán a ullmhú agus a sheachadadh ar an
Aire laistigh den am a theorainneofar leis an
bhfógra, ar tuairisceán é ina mbeidh sonraí faoi
115

[Uimh. 2.]
Cd.1 A.37

An tAcht Airgeadais, 1999.

[1999.]

mhéid comhiomlán na mbronntanas iomchuí a
fuair sé sa tréimhse a shonrófar san fhógra agus
faoi dhiúscairt na mbronntanas sin.
(9) Chun críocha éilimh ar fhaoiseamh faoin
alt seo, déanfaidh COETI, ar bhronntanas
iomchuí a ghlacadh, admháil a thabhairt don
duine a bheidh ag tabhairt an bhronntanais, ar
admháil í—
(a) ina mbeidh ráiteas—
(i) gur admháil í chun críocha an ailt
seo, agus
(ii) gur bronntanas iomchuí chun
críocha an ailt seo an bronntanas
ar ina leith a thugtar an admháil,
agus
(b) ina dtaispeánfar—
(i) ainm agus seoladh an duine a
bheidh
ag
tabhairt
an
bhronntanais iomchuí,
(ii) méid an bhronntanais iomchuí i
bhfigiúirí agus i bhfocail araon,
(iii) dáta an bhronntanais iomchuí,
(iv) an dáta ar ar eisíodh an admháil.’’.

Leasú ar alt 225
(deontais
fostaíochta) den
Phríomh-Acht.

38.—(1) Leasaítear leis seo alt 225(1) den Phríomh-Acht trí na
míreanna seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (a) agus (b):
‘‘(a) faoi alt 3 nó 4 (arna leasú leis an Acht um Chuideachta
Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna
Teoranta (Leasú), 1983) den Acht um Chuideachta
Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna
Teoranta (Leasú), 1970,
(b) faoi alt 25 den Acht um Fhorbairt Tionscail, 1986, nó
(c) faoi alt 12 den Acht um Fhorbairt Tionscail, 1993.’’.
(2) Measfar go raibh feidhm ag an alt seo maidir le deontas arna
thabhairt an 6ú lá d’Aibreán, 1996, nó dá éis.

Leasú ar alt 246
(íocaíochtaí úis ag
cuideachtaí agus le
neamhchónaitheoirí)
den Phríomh-Acht.

39.—Leasaítear leis seo alt 246 den Phríomh-Acht—
(a) i bhfo-alt (1)—
(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach roimh an
míniú ar ‘‘cuideachta’’:
‘‘ciallaíonn ‘gnóthas comhinfheistíochta’—
(a) scéim iontaobhais aonad atá, nó a mheastar
a bheith, ina scéim iontaobhais aonad
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údaraithe (de réir bhrí an Achta um Cd.1 A.39
Iontaobhais Aonad, 1990) agus nach
mbeidh a húdarú faoin Acht sin
cúlghairthe,
(b) aon ghnóthas eile is gnóthas le haghaidh
comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe
de réir bhrí na Rialachán iomchuí (de
réir bhrí alt 734) agus ar gnóthas é a
shealbhaíonn údarú nach mbeidh
cúlghairthe agus a eisíodh de bhun na
Rialachán iomchuí,
(c) comhpháirtíocht theoranta—
(i) a bhfuil sé mar phríomhghnó aici,
mar a luaitear sa chomhaontú
comhpháirtíochta lena mbunaítear
an chomhpháirtíocht theoranta, a
cuid cistí a infheistiú i maoin, agus
(ii) ar údaraigh Banc Ceannais na
hÉireann í chun an gnó sin a
sheoladh, faoi aon achtachán lena
bhforáiltear d’údarú den sórt sin,
agus nach mbeidh a húdarú faoin
achtachán sin cúlghairthe,
agus
(d) aon chuideachta infheistíochta údaraithe
(de réir bhrí Chuid XIII d’Acht na
gCuideachtaí, 1990)—
(i) nach bhfuil a húdarú faoin gCuid sin
den Acht sin cúlghairthe, agus
(ii) (I) atá ainmnithe san údarú sin mar
chuideachta infheistíochta a
fhéadfaidh caipiteal a chruinniú
trí dhíol a cuid scaireanna leis
an bpobal a chur chun cinn agus
nach bhfuil scortha de bheith
ainmnithe amhlaidh, nó

(II) i gcás inar comhinfheisteoir gach
sealbhóir aonad;
tá le ‘comhinfheisteoir’ an bhrí chéanna atá leis in
alt 734(1);’’,
(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar ‘‘cuideachta’’:
‘‘ciallaíonn ‘duine iomchuí’—
(a) cuideachta, nó
(b) gnóthas comhinfheistíochta;’’,
(iii) sa mhíniú ar ‘‘urrús iomchuí’’—
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(I) trí ‘‘i gcúrsa oibríochtaí trádála iomchuí, de réir
bhrí alt 445 nó 446, a sheoladh’’ a chur in ionad
‘‘an 31ú lá de Nollaig, 2005, nó roimhe’’, agus
(II) trí ‘‘ar ar eisíodh an t-urrús;’’ a chur in ionad ‘‘ar
ar eisíodh an t-urrús.’’,
agus
(iv) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar ‘‘urrús iomchuí’’:
‘‘ciallaíonn ‘críoch iomchuí’—
(a) Ballstát de na Comhphobail Eorpacha,
seachas an Stát, nó
(b) críoch, nach Ballstát den sórt sin í, a bhfuil
comhshocraíochtaí a bhfuil feidhm dlí
acu de bhua alt 826 déanta lena rialtas.’’,
(b) i bhfo-alt (3)—
(i) i mír (f), trí ‘‘alt 700,’’ a chur in ionad ‘‘alt 700, nó’’,
(ii) i mír (g), trí ‘‘faoi alt 437, nó’’ a chur in ionad ‘‘faoi
alt 437.’’, agus
(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(g):
‘‘(h) maidir le hús, seachas ús dá dtagraítear i
míreanna (a) go (g), arna íoc ag duine
iomchuí i ngnáthchúrsa trádála nó gnó a
sheolann an duine sin le cuideachta a
chónaíonn i gcríoch iomchuí ach amháin
i gcás go n-íoctar an t-ús sin leis an
gcuideachta sin i dtaca le trádáil nó gnó
a sheolann an chuideachta sin sa Stát trí
bhrainse nó trí ghníomhaireacht.’’,
agus
(c) i bhfo-alt (4), trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad
mhíreanna (a) agus (b):
‘‘(a) amhail is dá ndéanfaí, in alt 445, an fo-alt seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (2) den alt sin:
‘(2) Faoi réir fho-ailt (7) agus (8),
féadfaidh an tAire deimhniú a thabhairt á
dheimhniú gur oibríochtaí trádála iomchuí
chun críocha an ailt seo, le héifeacht ó
dháta a shonrófar sa deimhniú, cibé
oibríochtaí trádála de chuid cuideachta
cáilithe a bheidh sonraithe sa deimhniú.’,
agus
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(b) amhail is dá ndéanfaí, in alt 446, an fo-alt seo a Cd.1 A.39
leanas a chur in ionad fho-alt (2) den alt sin:
‘(2) Faoi réir fho-ailt (7) agus (9),
féadfaidh an tAire deimhniú a thabhairt á
dheimhniú gur oibríochtaí trádála iomchuí
chun críocha an ailt seo, le héifeacht ó
dháta a shonrófar sa deimhniú, cibé
oibríochtaí trádála de chuid cuideachta a
bheidh sonraithe sa deimhniú.’.’’.

40.—Leasaítear leis seo Cuid 38 den Phríomh-Acht tríd an alt seo
a leanas a chur leis, i ndiaidh alt 891—
‘‘Tuairisceáin ar ús
arna íoc le
neamhchónaitheoirí.

891A.—(1) San alt seo—
tá le ‘cigire cuí’ an bhrí chéanna atá leis in alt
950(1);
tá le ‘tréimhse inmhuirearaithe’ an bhrí chéanna
atá leis in alt 321(2);
ciallaíonn ‘ús iomchuí’ ús nach bhfuil feidhm ag
fo-alt (2) d’alt 246 maidir leis de bhua mhír (h)
(a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1999)
d’fho-alt (3) den alt sin, agus dá bhua sin amháin;
tá le ‘duine iomchuí’ an bhrí chéanna atá leis in
alt 246;
tá le ‘dáta tuairisceáin sonraithe don tréimhse
inmhuirearaithe’ an bhrí chéanna atá leis in alt
894(1).
(2) (a) Faoi réir mhír (c), déanfaidh gach
duine iomchuí a íocfaidh ús iomchuí i
dtréimhse inmhuirearaithe tuairisceán
maidir leis an ús iomchuí go léir a
bheidh íoctha amhlaidh ag an duine
iomchuí sa tréimhse inmhuirearaithe
a ullmhú agus a sheachadadh ar an
gcigire iomchuí ar an dáta tuairisceáin
sonraithe
don
tréimhse
inmhuirearaithe nó roimhe, agus
luafar ann, i gcás gach duine lenar
íocadh an t-ús iomchuí sin—
(i) ainm agus seoladh an duine,
(ii) an méid úis iomchuí a íocadh leis
an
duine
sa
tréimhse
inmhuirearaithe, agus
(iii) an chríoch ina bhfuil cónaí ar an
duine chun críocha cánach.
(b) Ní bheidh feidhm ag alt 891, i leith ús
iomchuí a íoc, maidir le haon duine
iomchuí a bhfuil feidhm ag mír (a)
maidir leis nó léi.
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(c) Beidh feidhm ag ailt 1052 agus 1054
maidir le mainneachtain ag duine
iomchuí tuairisceán a cheanglaítear le
mír (a) a sheachadadh, agus maidir le
gach uile mhainneachtain den sórt sin,
amhail mar atá feidhm acu maidir le
mainneachtain
tuairisceán
dá
dtagraítear
in
alt
1052
a
sheachadadh.’’.
41.—Leasaítear leis seo Sceideal 29 a ghabhann leis an bPríomhAcht—
(a) i gcolún 1, trí ‘‘alt 986 agus Rialacháin faoin alt sin’’ a chur
isteach i ndiaidh ‘‘alt 951(1) agus (2)’’, agus
(b) i gcolún 2, trí ‘‘alt 891A’’ a chur isteach i ndiaidh ‘‘alt 891’’.

Leasú ar alt 2
(tosach feidhme)
den Acht um
Athnuachan
Uirbeach, 1998.

42.—Leasaítear leis seo alt 2 den Acht um Athnuachan Uirbeach,
1998, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

Leasú ar alt 330
(léiriú (Caibidil 2))
den Phríomh-Acht.

43.—Leasaítear leis seo alt 330 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1),
tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar ‘‘tréimhse
cháilitheach’’:

‘‘(5) Tiocfaidh fo-alt (1) d’alt 20 i ngníomh cibé lá nó
laethanta a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú nó le
horduithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh
le haghaidh forálacha éagsúla den fho-alt sin nó chun críoch
éagsúil agus, go háirithe, féadfar laethanta éagsúla a cheapadh
amhlaidh le haghaidh theacht i ngníomh an fho-ailt sin i leith
forálacha éagsúla den mhíniú ar ‘tréimhse shonraithe’ a cuireadh
isteach in alt 322 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.’’.

‘‘ciallaíonn ‘tréimhse cháilitheach’ an tréimhse dar tosach—
(a) chun críocha aon fhoráil den Chaibidil seo seachas alt
334, 335 nó 336, an 6ú lá d’Aibreán, 1991, nó
(b) chun críocha ailt 334 go 336, an 30ú lá d’Eanáir, 1991,
agus dar críoch—
(i) an 5ú lá d’Aibreán, 1999, nó
(ii) an 31ú lá de Nollaig, 1999, más rud é, i ndáil le
foirgniú tí ar áitreabh cáilitheach é de réir bhrí
alt 334, 335, 336 nó 337, i ndáil le teach a
athchóiriú ina theach den sórt sin, i ndáil le
hathfheistiú tí den sórt sin nó, de réir mar a
bheidh, i ndáil lena fhoirgniú nó lena
athfheistiú,
go
dtabharfaidh
bardas
chontaebhuirg Bhaile Átha Cliath deimhniú i
scríbhinn, an 31ú lá d’Iúil, 1999, nó roimhe, don
duine ag a bhfuil an teach á fhoirgniú, á
athchóiriú nó á athfheistiú, de réir mar a bheidh,
á rá gur deimhin leis go ndearnadh méid nach
lú ná 50 faoin gcéad de chostas iomlán an tí agus
a láithreáin a thabhú an 5ú lá d’Aibreán, 1999,
nó roimhe;’’.
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44.—Leasaítear leis seo Caibidil 3 de Chuid 10 den PhríomhAcht—
(a) in alt 339(2), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (c):
‘‘(d) Más rud é, i ndáil le foirgniú foirgnimh nó
déanmhais
a
chomhlíonann
ceanglais
fhomhíreanna (i), (ii) agus (iii) de mhír (c), ar
áitreabh cáilitheach é de réir bhrí alt 346, 347,
348 nó 349, i ndáil le foirgneamh nó
déanmhas a athchóiriú ina fhoirgneamh nó
ina dhéanmhas den sórt sin, i ndáil le
hathfheistiú foirgnimh nó déanmhais den sórt
sin, nó, de réir mar a bheidh, i ndáil lena
fhoirgniú nó lena athfheistiú, más rud é—
(i) nach mbeidh an caiteachas a bhí le tabhú
ar an teach tabhaithe go hiomlán faoin
31ú lá de Nollaig, 1998, agus
(ii) go dtabharfaidh an t-údarás áitiúil
iomchuí deimhniú i scríbhinn, an 28ú lá
d’Fheabhra, 1999, nó roimhe, don duine
ag a bhfuil an teach á fhoirgniú, á
athchóiriú nó á athfheistiú, de réir mar a
bheidh, á rá gur deimhin leis go
ndearnadh méid nach lú ná 50 faoin
gcéad de chostas iomlán an tí agus a
láithreáin a thabhú an 31ú lá de Nollaig,
1998, nó roimhe,
ansin, déanfar an tagairt i mír (a) den mhíniú
ar ‘tréimhse cháilitheach’ i bhfo-alt (1) don
tréimhse dar críoch an 31ú lá d’Iúil, 1997, a
fhorléiriú mar thagairt don tréimhse dar
críoch an 30ú lá d’Aibreán, 1999.’’,
(b) in alt 340(1)(b), trí ‘‘, nó, de réir mar a bheidh, tar éis an
lae ar dá réir a fhorléireofar an tagairt don 31ú lá d’Iúil,
1997, de bhua alt 339(2)’’ a chur isteach i ndiaidh ‘‘an 31ú
lá d’Iúil, 1977’’,
(c) in alt 343—
(i) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
an mhínithe ar ‘‘cuideachta cháilitheach’’:
‘‘ciallaíonn ‘cuideachta cháilitheach’ cuideachta—
(a) (i) atá ceadaithe le haghaidh cúnaimh
airgeadais faoi scéim arna riaradh ag
Forfás, Fiontraíocht Éireann, an
Ghníomhaireacht Forbartha Tionscail
(Éire) nó Údarás na Gaeltachta, nó
(ii) atá ag gabháil d’oibríocht trádála
cháilitheach de réir bhrí mhír (c) den
mhíniú
ar
‘oibríochtaí
trádála
cáilitheacha’,
agus
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(b) a mbeidh deimhniú faoi fho-alt (2) tugtha
ag an Aire di, ar deimhniú é nach mbeidh
tarraingthe siar de réir fho-alt (5) nó (6);’’,
(ii) i bhfo-alt (2), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (a):
‘‘(a) ar mholadh ó Fhorfás (i gcomhar le
Fiontraíocht
Éireann,
leis
an
nGníomhaireacht Forbartha Tionscail
(Éire) nó le hÚdarás na Gaeltachta, de
réir mar is cuí, nó leis an Aire Fiontar
Poiblí i gcás cuideachta dá dtagraíonn
mír (a)(ii) den mhíniú ar ‘cuideachta
cháilitheach’), de réir treoirlínte a bheidh
leagtha síos ag an Aire, agus’’,
agus
(iii) i bhfo-alt (8)(a), tríd an méid seo a leanas a chur, le
héifeacht amhail ar an agus ón 1ú lá d’Eanáir, 1998,
in ionad fhomhír (iv):
‘‘(iv) an fo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(4) den alt sin:
‘‘(4) Is é a bheidh i liúntas foirgníochta
tionscail, i gcás foirgnimh cháilithigh (de réir
bhrí alt 343(1)), méid is comhionann le—
(a) 25 faoin gcéad, nó
(b) i gcás foirgnimh den sórt sin a bhfuil
a láithreán go hiomlán laistigh de
limistéar a thuairiscítear in ordú
dá dtagraítear in alt 340(2)(i), 50
faoin gcéad,
den chaiteachas caipitiúil a luaitear i bhfo-alt
(2).’,’’,
(d) in alt 344—
(i) i bhfo-alt (1) sa mhíniú ar ‘‘tréimhse cháilitheach’’—
(I) i mír (b), trí ‘‘chun críocha an mhínithe seo, nó’’
a chur in ionad ‘‘chun críocha an mhínithe seo;’’,
agus
(II) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (b):
‘‘(c) an 31ú lá de Nollaig, 2000, más rud é,
i ndáil le foirgniú nó athfheistiú an
charrchlóis ilstóir cháilithigh lena
mbaineann (nach carrchlós ilstóir
cáilitheach é a bhfuil aon chuid dá
láithreán laistigh de cheachtar de
chontaebhuirgí Chorcaí nó Bhaile
Átha Cliath), go dtabharfaidh an
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t-údarás áitiúil iomchuí deimhniú i Cd.1 A.44
scríbhinn, an 30ú lá de Mheán
Fómhair, 1999, nó roimhe, don
duine atá ag foirgniú nó ag
athfheistiú an charrchlóis ilstóir
cháilithigh á rá gur deimhin leis go
ndearnadh méid nach lú ná 15 faoin
gcéad de chostas iomlán an
charrchlóis ilstóir cháilithigh agus a
láithreáin a thabhú an 30ú lá de
Mheitheamh, 1999, nó roimhe;’’,
(ii) i bhfo-alt (2)(a), trí ‘‘fho-ailt (3) go (6A)’’ a chur in
ionad ‘‘fho-ailt (3) go (6)’’, agus
(iii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (6):
‘‘(6A) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (6) ná ní
bheidh éifeacht leis maidir le caiteachas
caipitiúil dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b) agus a
thabhaítear tar éis an 31ú lá d’Iúil, 1998, ach
amháin i gcás go ndeonófar léas cáilitheach, de
réir bhrí alt 345, i leith an charrchlóis ilstóir
cháilithigh a dtabhaítear an caiteachas sin ina
leith.’’,
agus
(e) in alt 345—
(i) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
an mhínithe ar ‘‘léas cáilitheach’’:
‘‘ciallaíonn ‘léas cáilitheach’, faoi réir fho-ailt (1A)
agus (8), léas i leith áitribh cháilithigh arna dheonú
sa tréimhse cháilitheach, nó laistigh den tréimhse
bliana ón lá díreach tar éis dheireadh na tréimhse
cáilithí, ar théarmaí tráchtála bona fide ag léasóir do
léasaí nach bhfuil bainteach leis an léasóir, ná le
haon duine eile atá i dteideal cíosa i leith an áitribh
cháilithigh, cibé acu faoin léas sin nó faoi aon léas
eile ach, d’ainneoin an méid sin roimhe seo, maidir
le léas a bheadh thairis sin ina léas cáilitheach, ní
léas den sórt sin a bheidh ann má dheonaítear é i
leith foirgnimh nó déanmhais de réir bhrí mhír
(a)(iii) den mhíniú ar ‘áitreabh cáilitheach’ a bhfuil
a láithreán go hiomlán laistigh de limistéar—
(a) a thuairiscítear in ordú dá dtagraítear in alt
340(1)(a), má dheonaítear an léas ar an
31ú lá d’Iúil, 1999, nó dá éis, nó
(b) a thuairiscítear i Sceideal 7, má dheonaítear
an léas ar an 31ú lá de Nollaig, 1999, nó
dá éis, nó
(c) a thuairiscítear in ordú dá dtagraítear in alt
340(2)(i), is cuma cén dáta a dheonaítear
an léas;’’,
agus
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(ii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1):
‘‘(1A) D’ainneoin aon fhoráil eile den Chaibidil
seo, lena n-áirítear an t-alt seo, ciallaíonn ‘tréimhse
cháilitheach’ chun críocha an ailt seo, i gcás
foirgnimh nó déanmhais de réir bhrí mhír (a)(v) den
mhíniú ar ‘áitreabh cáilitheach’ i bhfo-alt (1), an
tréimhse dar tosach an 1ú lá de Lúnasa, 1994, agus
dar críoch—
(a) an 31ú lá d’Iúil, 1997, nó
(b) an 30ú lá de Mheitheamh, 1998, más rud é,
i ndáil le foirgniú nó athfheistiú an
charrchlóis ilstóir cháilithigh lena
mbaineann, gur dheimhnigh an t-údarás
áitiúil iomchuí de réir cheanglais mhír (b)
den mhíniú ar ‘tréimhse cháilitheach’ in
alt 344(1).’’.

Leasú ar alt 351
(léiriú (Caibidil 4))
den Phríomh-Acht.

45.—Leasaítear leis seo alt 351 den Phríomh-Acht tríd an méid seo
a leanas a chur in ionad an mhínithe ar ‘‘tréimhse cháilitheach’’:
‘‘ciallaíonn ‘tréimhse cháilitheach’ an tréimhse dar tosach an 1ú
lá d’Iúil, 1995, agus dar críoch—
(a) an 30ú lá de Mheitheamh, 1998, nó
(b) an 31ú lá de Nollaig, 1999, más rud é, i ndáil le foirgniú
an fhoirgnimh nó an déanmhais lena mbaineann, i
ndáil le foirgneamh nó déanmhas a athchóiriú ina
fhoirgneamh nó ina dhéanmhas den sórt sin, i ndáil
le hathfheistiú an fhoirgnimh nó an déanmhais den
sórt sin, nó, de réir mar a bheidh, i ndáil lena
fhoirgniú nó lena athfheistiú, ar foirgneamh nó
déanmhas é—
(i) a bhfuil feidhm ag alt 352 maidir leis, nó
(ii) is áitreabh cáilitheach de réir bhrí alt 353, 354,
356, 357 nó 358,
go dtabharfaidh an t-údarás áitiúil iomchuí deimhniú
i scríbhinn, an 30ú lá de Mheán Fómhair, 1999, nó
roimhe, don duine ag a bhfuil an foirgneamh nó an
déanmhas á fhoirgniú, á athchóiriú nó á athfheistiú,
de réir mar a bheidh, á rá gur deimhin leis go
ndearnadh méid nach lú ná 50 faoin gcéad de chostas
iomlán an fhoirgnimh nó an déanmhais agus a
láithreáin a thabhú an 30ú lá de Mheitheamh, 1999,
nó roimhe agus, le linn bheith ag breithniú an cóir
deimhniú den sórt sin a thabhairt, ní thabharfaidh an
t-údarás áitiúil iomchuí aird ach amháin ar
threoirlínte i ndáil le deimhnithe den sórt sin a
thabhairt, arna n-eisiúint ag an Roinn Comhshaoil
agus Rialtais Áitiúil chun críocha an mhínithe seo;’’.
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46.—Leasaítear leis seo alt 360 den Phríomh-Acht—
(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
‘‘tréimhse cháilitheach’’:

Cd.1
Leasú ar alt 360
(léiriú (Caibidil 5))
den Phríomh-Acht.

‘‘ciallaíonn ‘tréimhse cháilitheach’ an tréimhse dar tosach
an 1ú lá de Lúnasa, 1996, agus dar críoch—
(a) an 31ú lá d’Iúil, 1999, nó
(b) an 31ú lá de Nollaig, 1999, más rud é, i ndáil le
foirgniú tí ar áitreabh cáilitheach é de réir
bhrí alt 361, 362, 363 nó 364, i ndáil le teach
a athchóiriú ina theach den sórt sin, i ndáil le
hathfheistiú tí den sórt sin nó, de réir mar a
bheidh, i ndáil lena fhoirgniú nó lena
athfheistiú, go dtabharfaidh an t-údarás áitiúil
iomchuí deimhniú i scríbhinn, an 31ú lá de
Dheireadh Fómhair, 1999, nó roimhe, don
duine ag a bhfuil an teach á fhoirgniú, á
athchóiriú nó á athfheistiú, de réir mar a
bheidh, á rá gur deimhin leis go ndearnadh
méid níos lú ná 50 faoin gcéad de chostas
iomlán an tí agus a láithreáin a thabhú an 31ú
lá d’Iúil, 1999, nó roimhe;’’,
agus
(b) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar ‘‘tréimhse cháilitheach’’:
‘‘ciallaíonn ‘an t-údarás áitiúil iomchuí’, i ndáil le foirgniú
tí den chineál dá dtagraítear i mír (b) den mhíniú ar
‘tréimhse cháilitheach’, i ndáil le teach a athchóiriú ina
theach den sórt sin, i ndáil le hathfheistiú tí den sórt sin,
nó, de réir mar a bheidh, i ndáil lena fhoirgniú nó lena
athfheistiú, comhairle contae nó bardas contaebhuirge nó
buirge eile nó, más cuí, comhairle an cheantair uirbigh,
ar ina limistéar feidhme atá an teach suite;’’.

47.—(1) Leasaítear leis seo Caibidil 8 de Chuid 10 den PhríomhAcht—
(a) in alt 372L—
(i) sa mhíniú ar ‘‘tréimhse cháilitheach’’ (a cuireadh
isteach leis an Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1998), tríd
an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):
‘‘(b) chun críocha ailt 372P, 372Q, 372R agus (a
mhéid a bhaineann sé leis na hailt sin) alt
372S, an tréimhse dar tosach an 1ú lá de
Mheitheamh, 1998, agus dar críoch an
31ú lá de Nollaig, 2001, agus
(c) chun críocha alt 372RA agus (a mhéid a
bhaineann sé leis an alt sin) alt 372S, an
tréimhse dar tosach an 6ú lá d’Aibreán,
1999, agus dar críoch an 31ú lá de
Nollaig, 2001;’’, agus
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(ii) sa mhíniú ar ‘‘athfheistiú’’, trí ‘‘ailt 372R agus
372RA’’ a chur in ionad ‘‘alt 372R’’,
(b) in alt 372M(1), trí ‘‘i mír (a) nó (b) d’alt 268(1)’’ a chur in
ionad ‘‘in alt 268(1)(a)’’,
(c) in alt 372P(1)—
(i) sa mhíniú ar ‘‘léas cáilitheach’’, trí ‘‘3 mhí’’ a chur in
ionad ‘‘12 mhí’’, agus
(ii) sa mhíniú ar ‘‘áitreabh cáilitheach’’, trí ‘‘140 méadar
cearnach’’ a chur in ionad ‘‘125 mhéadar
chearnacha’’,
(d) in alt 372Q(1)—
(i) sa mhíniú ar ‘‘léas cáilitheach’’, trí ‘‘3 mhí’’ a chur in
ionad ‘‘12 mhí’’, agus
(ii) sa mhíniú ar ‘‘áitreabh cáilitheach’’, trí ‘‘150 méadar
cearnach’’ a chur in ionad ‘‘125 mhéadar
chearnacha’’,
(e) in alt 372R(1)—
(i) sa mhíniú ar ‘‘léas cáilitheach’’, trí ‘‘3 mhí’’ a chur in
ionad ‘‘12 mhí’’, agus
(ii) sa mhíniú ar ‘‘áitreabh cáilitheach’’, trí ‘‘150 méadar
cearnach’’ a chur in ionad ‘‘125 mhéadar
chearnacha’’,
(f) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 372R:
‘‘Cóiríocht
chónaithe: liúntas
d’úinéir-áititheoirí
maidir le caiteachas
áirithe ar fhoirgniú
nó ar athfheistiú.

372RA.—(1) San alt seo—
ciallaíonn ‘caiteachas cáilitheach’, i ndáil le
pearsa aonair, méid is comhionann le méid
an chaiteachais a thabhaigh an phearsa
aonair ar fhoirgniú nó, de réir mar a bheidh,
ar athfheistiú áitribh cháilithigh ar teaghais
úinéir-áitithe cháilitheach é i ndáil leis an
bpearsa aonair tar éis aon suim—
(a) i leith nó faoi threoir an chaiteachais
sin,
(b) i leith nó faoi threoir an áitribh
cháilithigh, nó
(c) i leith nó faoi threoir na hoibre
foirgníochta nó, de réir mar a
bheidh, na hoibre athfheistithe ar
tabhaíodh an caiteachas sin ina
leith,
a bheidh faighte ag an bpearsa aonair nó a
bheidh sé nó sí i dteideal a fháil, go díreach
nó go neamhdhíreach, ón Stát, ó aon bhord
arna bhunú le reacht nó ó aon údarás poiblí
nó áitiúil, a asbhaint ón méid sin caiteachais;
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ciallaíonn ‘teaghais úinéir-áitithe cháilith- Cd.1 A.47
each’, i ndáil le pearsa aonair, áitreabh
cáilitheach a úsáideann an phearsa aonair
den chéad uair, tar éis an caiteachas
cáilitheach a bheith tabhaithe, mar aon-áit
nó mar phríomh-áit chónaithe dó féin nó di
féin;
ciallaíonn ‘áitreabh cáilitheach’, i ndáil le
caiteachas cáilitheach a thabhú, faoi réir fhoailt (4) agus (5) d’alt 372S, teach—
(a) a bhfuil a láithreán go hiomlán
laistigh de limistéar tuaithe
cáilitheach,
(b) a

úsáidtear
theaghais,

d’aon

toisc

mar

(c) a bhfuil, mura teach nua é (chun
críocha alt 4 d’Acht na dTithe
(Forálacha Ilghnéitheacha), 1979)
atá curtha ar fáil lena dhíol,
deimhniú um chostas réasúnach i
bhfeidhm ina leith agus nach lú
an méid atá sonraithe ann i leith
chostas foirgnithe nó, de réir mar
a bheidh, chostas athfheistithe an
tí ná an caiteachas a tabhaíodh
iarbhír ar an bhfoirgniú nó ar an
athfheistiú sin, de réir mar a
bheidh, agus
(d) nach lú a achar urláir iomlán ná 38
méadar chearnacha agus nach mó
é ná—
(i) sa chás gur tabhaíodh an
caiteachas cáilitheach ar
fhoirgniú
an
áitribh
cháilithigh,
210 méadar
cearnach, nó
(ii) sa chás gur tabhaíodh an
caiteachas cáilitheach ar
athfheistiú
an
áitribh
cháilithigh,
210 méadar
cearnach;
tá le ‘athfheistiú’ an bhrí chéanna atá leis in
alt 372R.
(2) (a) Más rud é go gcruthóidh pearsa
aonair, tar éis éileamh a
dhéanamh chuige sin, gur
thabhaigh sé nó sí caiteachas
cáilitheach
i
mbliain
mheasúnachta, beidh an phearsa
aonair i dteideal, don bhliain
mheasúnachta sin agus d’aon
bhliain de na 9 mbliana
measúnachta dá éis sin inarb é an
t-áitreabh cáilitheach ar ina leith
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a thabhaigh an phearsa aonair an
caiteachas cáilitheach aon-áit nó
príomh-áit chónaithe na pearsan
aonair, go ndéanfar asbhaint as a
ioncam nó a hioncam iomlán ar
asbhaint
í
de
mhéid
is
comhionann—
(i) sa chás gur tabhaíodh an
caiteachas cáilitheach ar
fhoirgniú
an
áitribh
cháilithigh, le 5 faoin gcéad
de mhéid an chaiteachais sin,
nó
(ii) sa chás gur tabhaíodh an
caiteachas cáilitheach ar
athfheistiú
an
áitribh
cháilithigh, le 10 faoin gcéad
de mhéid an chaiteachais sin.
(b) Ní thabharfar asbhaint faoin alt
seo i leith caiteachais cháilithigh
ach amháin a mhéid atá an
caiteachas sin le háireamh faoi alt
372S(7) mar chaiteachas a
tabhaíodh
sa
tréimhse
cháilitheach.
(3) I gcás ina dtabhóidh 2 dhuine nó níos
mó caiteachas cáilitheach i ndáil le háitreabh
cáilitheach, measfar gur thabhaigh gach
duine de na daoine sin an caiteachas sna
comhréireanna inar iompair siad an
caiteachas iarbhír agus cionroinnfear an
caiteachas dá réir sin.
(4) Beidh feidhm ag alt 372S chun an t-alt
seo a fhorlíonadh.’’,
agus
(g)

(i) in alt 372S(1)—
(I) trí ‘‘In ailt 372P go 372RA’’ a chur in ionad ‘‘In
ailt 372P go 372R’’, agus
(II) sa mhíniú ar ‘‘deimhniú um chostas réasúnach’’,
trí ‘‘372Q, 372R nó 372RA’’ a chur in ionad
‘‘372Q nó 372R’’,
(ii) in alt 372S(4)(a), trí ‘‘nó, a mhéid a bhaineann sé le
caiteachas seachas caiteachas ar athfheistiú, alt
372RA’’ a chur isteach i ndiaidh ‘‘alt 372P’’,
(iii) in alt 372S(4)(b), trí ‘‘nó, a mhéid a bhaineann sé le
caiteachas ar athfheistiú, alt 372RA’’ a chur isteach
i ndiaidh ‘‘alt 372Q nó 372R’’,
(iv) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):
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‘‘(5) Ní áitreabh cáilitheach teach—
(a) chun críocha alt 372P, 372Q, 372R nó
372RA, mura gceadaítear do dhaoine a
bheidh údaraithe i scríbhinn ag an Aire
Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil chun
críocha na n-alt sin an teach a iniúchadh
gach tráth réasúnach ar a n-údaruithe a
thabhairt ar aird má iarrann duine dá
ndéantar
difear
orthu
déanamh
amhlaidh, agus
(b) chun críocha ailt 372P, 372Q nó 372R, mura
n-úsáidtear an teach, ar feadh thréimhse
aon léasa cháilithigh a bhaineann leis an
áitreabh sin, mar aon-áit nó mar
phríomh-áit chónaithe an léasaí i ndáil
leis an léas cáilitheach sin.’’,
(v) in alt 372S(6)—
(I) trí ‘‘ailt 372P go 372RA’’ a chur in ionad ‘‘ailt
372P go 372R’’, agus
(II) trí ‘‘d’athfheistiú nó, de réir mar a bheidh,
d’fhoirgniú nó athfheistiú’’ a chur in ionad ‘‘nó
d’athfheistiú’’,
(vi) in alt 372S(7)(a)—
(I) trí ‘‘, 372 R(2) nó 372RA(2)’’ a chur in ionad ‘‘nó
372R(2)’’, agus
(II) trí ‘‘ar athfheistiú nó, de réir mar a bheidh, ar
fhoirgniú nó athfheistiú’’ a chur in ionad ‘‘nó ar
athfheistiú’’ sa dá áit a bhfuil sé,
(vii) in alt 372S(7)(b), trí ‘‘ar athfheistiú nó, de réir mar a
bheidh, ar fhoirgniú nó athfheistiú’’ a chur in ionad
‘‘ar athfheistiú’’ agus trí ‘‘d’athfheistiú nó, de réir
mar a bheidh, d’fhoirgniú nó athfheistiú’’ a chur in
ionad ‘‘d’athfheistiú’’,
(viii) in alt 372S(8), tríd an mír seo a leanas a chur isteach
i ndiaidh mhír (b):
‘‘(c) Chun críocha alt 372RA seachas na críocha
a luaitear i bhfo-alt (7)(a), déanfar
caiteachas a tabhaíodh ar fhoirgniú nó
athfheistiú áitribh cháilithigh a mheas
mar chaiteachas a tabhaíodh ar an dáta
is luaithe, tar éis an caiteachas a thabhú
iarbhír, ar a bhfuil an t-áitreabh in úsáid
mar theaghais.’’, agus
(ix) in alt 372S(11), trí ‘‘, 372R nó 372RA’’ a chur in ionad
‘‘nó 372R’’.
(2) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—
(a) in alt 458 trí ‘‘Alt 372I
Alt 372RA’’
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a chur isteach i ndiaidh ‘‘Alt 371’’ i gCuid 1 den Tábla a
ghabhann leis an alt sin,
agus
(b) trí ‘‘364, 371, 372I agus 372RA’’ a chur in ionad ‘‘364 agus
371’’ in alt 1024(2)(a)(i).

Liúntais chaipitiúla
le haghaidh tithe
téarnaimh
príobháideacha.

48.—Leasaítear leis seo Cuid 9 (arna leasú leis an Acht Airgeadais,
1998) den Phríomh-Acht—
(a) in alt 268—
(i) i bhfo-alt (1)—
(I) i mír (g), trí ‘‘alt 4 den Acht sin,’’ a chur in ionad
‘‘alt 4 den Acht sin, nó’’ agus
(II) i mír (h), trí ‘‘lena mbaineann mír (f), nó’’ a chur
in ionad ‘‘lena mbaineann mír (f),’’ agus
(III) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (h):
‘‘(i) chun críocha trádála arb é atá inti oibriú
nó bainistiú tí téarnaimh chun cúram
liachta agus altranais a sholáthar do
dhaoine atá ag téarnamh ó chóireáil
in ospidéal, ar ospidéal é a
sholáthraíonn cóireáil d’othair a
bhfuil géarthinneas orthu agus a
dtabharfaidh an bord sláinte, ar ina
limistéar feidhme atá an teach
téarnaimh
suite,
deimhniú
i
scríbhinn i leith an tí téarnaimh sin
don duine atá ag oibriú nó ag
bainistiú an tí téarnaimh á rá gur
deimhin leis go gcomhlíonann an
teach téarnaimh na ceanglais agus na
caighdeáin atá leagtha amach sna
treoirlínte i ndáil le hoibriú agus
bainistiú tithe téarnaimh, arna
n-eisiúint ag an Aire Sláinte agus
Leanaí
le
toiliú
an
Aire
Airgeadais,’’,
agus
(ii) i bhfo-alt (9)—
(I) i mír (d), trí ‘‘agus’’ a scriosadh,
(II) i mír (e), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (ii):
‘‘(ii) ag aon duine eile ar dháta rite
an Achta Airgeadais, 1998, nó
dá éis,
agus’’,
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agus

Cd.1 A.48

(III) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (e):
‘‘(f) faoi threoir mhír (i), maidir le caiteachas
caipitiúil arna thabhú an 2ú lá de
Nollaig, 1998, nó dá éis.’’,
(b) in alt 272—
(i) i bhfo-alt (3), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (f):
‘‘(f) i ndáil le foirgneamh nó déanmhas atá le
háireamh mar fhoirgneamh nó déanmhas
tionscail de réir bhrí mhír (g) nó (i) d’alt
268(1), le 15 faoin gcéad den chaiteachas
dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(c), agus’’,
agus
(ii) i bhfo-alt (4), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (f):
‘‘(f) i ndáil le foirgneamh nó déanmhas atá le
háireamh mar fhoirgneamh nó déanmhas
tionscail de réir bhrí mhír (g) nó (i) d’alt
268(1), 7 mbliana dar tosach an tráth a
úsáideadh an foirgneamh nó an
déanmhas den chéad uair, agus’’,
agus
(c) in alt 274(1)(b), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (ii):
‘‘(ii) i ndáil le foirgneamh nó déanmhas atá le
háireamh mar fhoirgneamh nó déanmhas
tionscail de réir bhrí mhír (c), (e), (g) nó (i)
d’alt 268(1), níos mó ná 10 mbliana tar éis an
foirgneamh nó an déanmhas a úsáid den
chéad uair,’’.
49.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—
(a) in alt 409A (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais,
1998), trí ‘‘nó 843A’’ a chur isteach i ndiaidh ‘‘alt 843’’ i
mír (b) den mhíniú ar ‘‘foirgneamh sonraithe’’ i bhfo-alt
(1), agus
(b) i gCuid 36, tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
alt 843:
‘‘Liúntais chaipitiúla
le haghaidh
foirgneamh a
úsáidtear chun
críocha áirithe
cúraim leanaí.

843A.—(1) San alt seo—
tá le ‘leanbh réamhscoile’ agus le
‘seirbhís réamhscoile’ na bríonna, faoi
seach, a shanntar dóibh le halt 49 den
Acht um Chúram Leanaí, 1991;
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ciallaíonn ‘caiteachas cáilitheach’
caiteachas caipitiúil arna thabhú an 2ú
lá de Nollaig, 1998, nó dá éis, ar
fhoirgniú, ar athchóiriú nó ar
athfheistiú áitribh cháilithigh;
ciallaíonn
‘áitreabh
cáilitheach’
foirgneamh nó déanmhas—
(a) nach
foirgneamh
nó
déanmhas tionscail de réir
bhrí alt 268, ar leith ón alt
seo, agus
(b) atá in úsáid chun—
(i) seirbhís
nó

réamhscoile,

(ii) seirbhís réamhscoile
agus seirbhís cúraim
lae nó seirbhís eile
chun freastal ar leanaí
seachas
leanaí
réamhscoile,
a sholáthar, agus ar féidir a
shuíomh ina leith (a mhéid
atá sé á úsáid chun seirbhís
réamhscoile a sholáthar) gur
comhlíonadh
ceanglais
Airteagal 9, 10(1) nó 11, de
réir mar is cuí, de na
Rialacháin um Chúram
Leanaí
(Seirbhísí
Réamhscoile), 1996 (I.R.
Uimh. 398 de 1996),
ach ní fholaíonn sé aon chuid
d’fhoirgneamh nó de dhéanmhas atá
in úsáid mar theach cónaithe nó mar
chuid de theach cónaithe.
(2) Faoi réir fho-ailt (3) go (5), na
forálacha de na hAchtanna Cánach a
bhaineann le liúntais a thabhairt nó
muirir a ghearradh i leith caiteachais
chaipitiúil arna thabhú ar fhoirgniú nó
ar athfheistiú foirgnimh nó déanmhais
tionscail,
beidh
feidhm
acu,
d’ainneoin aon ní dá mhalairt sna
forálacha sin, i ndáil le caiteachas
cáilitheach ar áitreabh cáilitheach—
(a) amhail is dá mba é a bheadh
in áitreabh cáilitheach,
gach uile thráth ar
áitreabh cáilitheach é,
foirgneamh nó déanmhas
a bhfuil liúntas le tabhairt
ina leith chun críocha
cánach ioncaim nó cánach
corparáide, de réir mar a
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bheidh, faoi Chuid 9 mar Cd.1 A.49
gheall ar é a úsáid chun
críche a shonraítear in alt
268(1)(a), agus
(b) i

gcás nach trádáil aon
ghníomhaíocht a sheoltar
san áitreabh cáilitheach,
amhail is dá mba thrádáil
í.

(3) I ndáil le caiteachas cáilitheach
ar áitreabh cáilitheach, beidh feidhm
ag alt 272—
(a) amhail is dá mba thagairt do
15 faoin gcéad an tagairt i
bhfo-alt (3)(a)(ii) den alt
sin do 4 faoin gcéad, agus
(b) amhail is dá mba thagairt do
7 mbliana an tagairt i
bhfo-alt (4)(a)(ii) den alt
sin do 25 bliana.
(4) D’ainneoin alt 274(1), ní
dhéanfar aon liúntas cothromaíochta
a thabhairt ná aon mhuirear
cothromaíochta a ghearradh i ndáil le
háitreabh cáilitheach mar gheall ar
aon teagmhas dá dtagraítear san alt
sin agus a tharlaíonn—
(a) níos mó ná 10 mbliana tar éis
an t-áitreabh cáilitheach a
úsáid den chéad uair, nó
(b) i gcás ina bhfuil feidhm ag alt
276, níos mó ná 10
mbliana
tar
éis
an
caiteachas cáilitheach ar
athfheistiú
an
áitribh
cháilithigh a thabhú.’’.
50.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh Chuid 11:
‘‘CUID 11A
Cáin Ioncaim agus Cáin Chorparáide: Asbhaint i leith
Caiteachais ar Fhoirgniú, Athchóiriú agus Athfheistiú
Cóiríochta Cónaithe Áirithe do Mhic Léinn Áirithe
Míniú (Cuid 11A).

380A.—Sa Chuid seo—
tá le ‘léas’, ‘léasaí’, ‘léasóir’, ‘préimh’ agus ‘cíos’
na bríonna céanna faoi seach atá leo i gCaibidil 8
de Chuid 4;
ciallaíonn ‘margadhluach’, i ndáil le foirgneamh,
le déanmhas nó le teach, an praghas a gheofaí
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ar fheo simplí neamhualaithe an fhoirgnimh, an
déanmhais nó an tí dá ndíolfaí ar an margadh
oscailte é ar cibé modh agus faoi réir cibé
coinníollacha
ba
dhóigh
le
réasún
a
tharraingeodh an praghas ab fhearr ar an
bhfoirgneamh, ar an déanmhas nó ar an teach
don díoltóir, lúide an chuid den phraghas sin ab
inchurtha síos d’fháil na talún, nó d’fháil ceart sa
talamh nó thar an talamh, ar a bhfoirgnítear an
foirgneamh, an déanmhas nó an teach;
ciallaíonn ‘limistéar cáilitheach’ limistéar nó
limistéir a shonraítear mar limistéar cáilitheach
sna treoirlínte iomchuí;
ciallaíonn ‘tréimhse cháilitheach’ an tréimhse dar
tosach an 1ú lá d’Aibreán, 1999, agus dar críoch
an 31ú lá de Mhárta, 2003;
ciallaíonn ‘na treoirlínte iomchuí’ treoirlínte arna
n-eisiúint chun críocha na Coda seo ag an Aire
Oideachais agus Eolaíochta i gcomhairle leis an
Aire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil agus le
toiliú an Aire Airgeadais agus, gan dochar do
ghinearáltacht an méid sin roimhe seo, féadfaidh
forálacha a bheith sna treoirlínte sin i ndáil le
gach ceann nó le haon cheann nó níos mó de na
nithe seo a leanas—
(i) dearadh agus foirgniú tithe, athchóiriú
ina dtithe nó athfheistiú tithe,
(ii) achar urláir iomlán agus toisí seomraí
laistigh de thithe, arna dtomhas ar
cibé modh a chinnfidh an tAire
Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil,
(iii) soláthar saoráidí agus taitneamhachtaí
coimhdeacha i ndáil le tithe,
(iv) deimhnithe um chostas réasúnach a
thabhairt,
(v) limistéir cháilitheacha a ainmniú,
(vi) na téarmaí agus na coinníollacha a
bhaineann le léasanna cáilitheacha,
agus
(vii) na forais oideachais agus na mic léinn a
fhreastalaíonn ar na forais sin agus a
gcuirfear an chóiríocht ar fáil dóibh.
Cóiríocht chónaithe
chíosa; asbhaint i
leith caiteachais
áirithe ar fhoirgniú.

380B.—(1) San alt seo—
ciallaíonn ‘léas cáilitheach’, i ndáil le teach, faoi
réir alt 380E(2), léas ar an teach arb éard í an
chomaoin maidir lena dheonú—
(a) íocaíochtaí tréimhsiúla, agus iad sin
amháin, ar cíos iad uile nó a n-áireofar
iad uile mar chíos chun críocha
Chaibidil 8 de Chuid 4, nó
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(b) íocaíochtaí den chineál a luaitear i mír Cd.1 A.50
(a), mar aon le híocaíocht ar mhodh
préimhe nach mó ná 10 faoin gcéad
de chostas iomchuí an tí;
ciallaíonn ‘áitreabh cáilitheach’, faoi réir fho-ailt
(3), (4)(a), (5) agus (6) d’alt 380E, teach—
(a) a bhfuil a láithreán go hiomlán laistigh
de limistéar cáilitheach,
(b) a úsáidtear d’aon toisc mar theaghais,
(c) a gcomhlíonann a achar urláir iomlán
ceanglais na dtreoirlínte iomchuí,
(d) a bhfuil, mura teach nua é (chun críocha
alt 4 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1979) atá curtha ar
fáil lena dhíol, deimhniú um chostas
réasúnach i bhfeidhm ina leith nach lú
an méid atá sonraithe ann i leith
chostas foirgnithe an tí ná an
caiteachas a tabhaíodh iarbhír ar an
bhfoirgniú sin, agus
(e) a ndéantar, gan é a bheith úsáidte, é a
ligean den chéad uair ina iomláine
faoi léas cáilitheach agus ina dhiaidh
sin go leanann sé de bheith ligthe faoi
léas den sórt sin ar feadh a mbeidh
fágtha den tréimhse iomchuí (ach
amháin
tréimhsí
réasúnacha
neamhúsáide sealadaí idir deireadh
léasa cháilithigh amháin agus tosach
léasa eile den sórt sin);
ciallaíonn ‘costas iomchuí’, i ndáil le teach, faoi
réir fho-alt (4), méid is comhionann le
comhiomlán na méideanna seo a leanas—
(a) an caiteachas a tabhaíodh chun aon
talamh ar a bhfuil an teach foirgnithe,
nó chun cearta sa talamh sin nó
thairis, a fháil, agus
(b) an caiteachas a tabhaíodh iarbhír ar
fhoirgniú an tí;
ciallaíonn ‘tréimhse iomchuí’, i ndáil le háitreabh
cáilitheach, an tréimhse 10 mbliana dar tosach
dáta chéadligean an áitribh faoi léas cáilitheach.
(2) Faoi réir fho-alt (3), más rud é go
gcruthaíonn duine, tar éis dó nó di éileamh a
dhéanamh chuige sin, gur thabhaigh sé nó sí
caiteachas ar fhoirgniú áitribh cháilithigh—
(a) beidh an duine sin, le linn méid
barrachais nó easnaimh i leith an
chíosa ón áitreabh cáilitheach a bheith
á ríomh chun críocha alt 97(1), i
dteideal asbhainte den mhéid sin (más
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ann) den chaiteachas sin a bheidh le
háireamh faoi alt 380E(8) nó faoin alt
seo mar chaiteachas a bheidh
tabhaithe ag an duine sin sa tréimhse
cháilitheach, agus
(b) beidh feidhm ag Caibidil 8 de Chuid 4
amhail is dá mba asbhaint arna
húdarú le halt 97(2) an asbhaint sin.
(3) (a) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo maidir
le haon phréimh nó suim eile is
iníoctha,
go
díreach
nó
go
neamhdhíreach, faoi léas cáilitheach
nó ar shlí eile faoi na téarmaí ar
faoina réir a dheonaítear an léas, leis
an léasóir nó chun sochair don léasóir
nó le haon duine, nó chun sochair
d’aon duine, atá bainteach leis an
léasóir.
(b) Más rud é nach cíos nó nach n-áirítear
mar chíos chun críocha alt 97 aon
phréimh nó suim eile lena mbaineann
an fo-alt seo nó aon chuid den
phréimh sin nó den tsuim eile sin,
measfar, chun críocha fho-alt (2), an
caiteachas a bheidh le háireamh mar
chaiteachas a tabhaíodh sa tréimhse
cháilitheach ar fhoirgniú an áitribh
cháilithigh lena mbaineann an léas
cáilitheach a bheith laghdaithe den
mhéid is lú acu seo a leanas—
(i) méid na préimhe sin nó na suime
eile sin nó, de réir mar a bheidh,
an chuid sin den phréimh sin nó
den tsuim eile sin, agus
(ii) an méid a mbeidh idir é agus an
méid atá luaite i bhfomhír (i) an
chomhréir chéanna atá idir méid
an chaiteachais a tabhaíodh
iarbhír ar fhoirgniú an áitribh
cháilithigh, a bheidh le háireamh
faoi alt 380E(8) mar chaiteachas
a
tabhaíodh
sa
tréimhse
cháilitheach, agus iomlán an
chaiteachais a tabhaíodh ar an
bhfoirgniú sin.
(4) Más
cuid
d’fhoirgneamh
áitreabh
cáilitheach nó más ceann de líon foirgneamh i
bhforbairt aonair é, nó más cuid é d’fhoirgneamh
ar ceann de líon foirgneamh i bhforbairt aonair é
féin, déanfar cibé cionroinnt is gá—
(a) ar

an gcaiteachas a tabhaíodh ar
fhoirgniú an fhoirgnimh nó na
bhfoirgneamh sin, agus

(b) ar an méid arbh é an costas iomchuí é i
ndáil leis an bhfoirgneamh nó leis na
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foirgnimh sin, dá mba áitreabh Cd.1 A.50
cáilitheach aonair an foirgneamh nó
na foirgnimh, de réir mar a bheidh,
chun an caiteachas a tabhaíodh ar fhoirgniú an
áitribh cháilithigh agus an costas iomchuí i ndáil
leis an áitreabh cáilitheach a chinneadh.
(5) Más rud é gur áitreabh cáilitheach teach
agus go dtarlóidh ceachtar den dá theagmhas seo
a leanas aon tráth le linn na tréimhse iomchuí i
ndáil leis an áitreabh—
(a) go scoirfidh an teach de bheith ina
áitreabh cáilitheach, nó
(b) go n-aistreoidh úinéireacht leas an
léasóra sa teach chuig aon duine eile
ach nach scoirfidh an teach de bheith
ina áitreabh cáilitheach,
ansin, maidir leis an duine a fuair asbhaint nó a
bhí i dteideal asbhaint a fháil faoi fho-alt (2),
roimh an teagmhas tarlú, i leith caiteachais a
tabhaíodh ar fhoirgniú an áitribh cháilithigh,
measfar go bhfuair sé nó sí, an lá roimh an lá a
tharla an teagmhas, méid mar chíos ón áitreabh
cáilitheach atá ar cóimhéid le méid na hasbhainte.
(6) (a) Más rud é go dtarlóidh an teagmhas a
luaitear i bhfo-alt (5)(b) sa tréimhse
iomchuí i ndáil le teach is áitreabh
cáilitheach, déanfar an duine a
n-aistreoidh úinéireacht leas an
léasóra sa teach chuige nó chuici a
áireamh chun críocha an ailt seo mar
dhuine a thabhaigh, sa tréimhse
cháilitheach, méid caiteachais ar
fhoirgniú an tí atá ar cóimhéid leis an
méid a áiríodh, faoi alt 380E(8) nó
faoin alt seo (ar leith ó fho-alt (3)(b)),
a bheith tabhaithe ag an léasóir sa
tréimhse cháilitheach ar fhoirgniú an
tí, ach, i gcás duine a cheannóidh
teach den sórt sin, ní mó ná an
praghas iomchuí a d’íoc an duine sin
ar an gceannach an méid a áireofar
amhlaidh mar chaiteachas a thabhaigh
an duine sin.
(b) Chun críocha an fho-ailt seo agus fhoalt (7), is é an praghas iomchuí a d’íoc
duine ar cheannach tí an méid a
mbeidh idir é agus an glanphraghas a
d’íoc an duine sin ar an gceannach sin
an chomhréir chéanna atá idir méid
an chaiteachais a tabhaíodh iarbhír ar
fhoirgniú an tí, a bheidh le háireamh
faoi alt 380E(8) mar chaiteachas a
tabhaíodh sa tréimhse cháilitheach,
agus an costas iomchuí i ndáil leis an
teach sin.
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(7) (a) Faoi réir mhír (b), i gcás caiteachas a
bheith tabhaithe ar fhoirgniú tí agus,
sula n-úsáidtear an teach, go ndíoltar
é, déanfar an duine a cheannaíonn an
teach a áireamh chun críocha an ailt
seo mar dhuine a thabhaigh, sa
tréimhse cháilitheach, caiteachas ar
fhoirgniú an tí is comhionann leis an
méid is lú acu seo a leanas—
(i) an méid den chaiteachas sin a
bheidh le háireamh faoi alt
380E(8) mar chaiteachas a
tabhaíodh
sa
tréimhse
cháilitheach, agus
(ii) an praghas iomchuí a d’íoc an
duine sin ar an gceannach,
ach más rud é go ndíoltar an teach
níos mó ná aon uair amháin sula
n-úsáidtear é, ní bheidh feidhm ag an
bhfo-alt seo ach amháin i ndáil leis an
gceann deireanach de na díolacháin
sin.
(b) I gcás caiteachas a bheith tabhaithe ar
fhoirgniú tí ag duine a sheolann
trádáil nó cuid de thrádáil arb éard í,
maidir leis an trádáil go léir nó le
haon chuid di, foirgnimh a fhoirgniú
d’fhonn iad a dhíol agus, sula
n-úsáidtear an teach, go ndíoltar é i
gcúrsa na trádála sin nó, de réir mar a
bheidh, i gcúrsa an chuid sin den
trádáil sin—
(i) déanfar an duine (dá ngairtear ‘an
ceannaitheoir’ sa mhír seo) a
cheannaíonn an teach a áireamh
chun críocha an ailt seo mar
dhuine a thabhaigh, sa tréimhse
cháilitheach,
caiteachas
ar
fhoirgniú an tí is comhionann leis
an bpraghas iomchuí a d’íoc an
ceannaitheoir ar an gceannach
(dá
ngairtear
‘an
chéad
cheannach’ sa mhír seo), agus
(ii) i ndáil le haon díolachán nó
díolacháin dá éis sin den teach
sula n-úsáidtear an teach, beidh
feidhm ag mír (a) amhail is dá
mba thagairt don phraghas
iomchuí a íocadh ar an gcéad
cheannach an tagairt do mhéid an
chaiteachais
a
bheidh
le
háireamh mar chaiteachas a
tabhaíodh
sa
tréimhse
cháilitheach.
(8) Beidh feidhm ag alt 380E chun an t-alt seo
a fhorlíonadh.
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380C.—(1) San alt seo—
ciallaíonn ‘caiteachas athchóirithe’, faoi réir fhoalt (2), caiteachas a tabhaíodh—
(a) chun foirgneamh a athchóiriú ina theach,
ar foirgneamh é—
(i) a bhfuil a láithreán go hiomlán
laistigh de limistéar cáilitheach,
agus
(ii) nach raibh in úsáid roimhe sin mar
theaghais,
agus
(b) chun foirgneamh a athchóiriú ina 2
theach nó níos mó, ar foirgneamh é—
(i) a bhfuil a láithreán go hiomlán
laistigh de limistéar cáilitheach,
agus
(ii) nach raibh in úsáid mar theaghais,
nó a bhí in úsáid mar theaghais
aonair, roimh an athchóiriú,
agus forléireofar tagairtí san alt seo agus in alt
380E do ‘athchóiriú’, ‘athchóiriú ina theach’ agus
‘caiteachas a tabhaíodh ar athchóiriú’ dá réir sin;
ciallaíonn ‘léas cáilitheach’, i ndáil le teach, faoi
réir alt 380E(2), léas ar an teach arb éard í an
chomaoin maidir lena dheonú—
(a) íocaíochtaí tréimhsiúla, agus iad sin
amháin, ar cíos iad uile nó a n-áireofar
iad uile mar chíos chun críocha
Chaibidil 8 de Chuid 4, nó
(b) íocaíochtaí den chineál a luaitear i mír
(a), mar aon le híocaíocht ar mhodh
préimhe nach mó ná 10 faoin gcéad
de mhargadhluach an tí an tráth a
chríochnaítear an t-athchóiriú agus, i
gcás tí is cuid d’fhoirgneamh agus
nach indíolta ar leithligh ón
bhfoirgneamh ar cuid de é, measfar
chun críocha na míre seo gurb é
margadhluach an tí an tráth a
chríochnaítear an t-athchóiriú méid a
mbeidh idir é agus margadhluach an
fhoirgnimh an tráth sin an chomhréir
chéanna atá idir achar urláir iomlán
an tí agus achar urláir iomlán an
fhoirgnimh;
ciallaíonn ‘áitreabh cáilitheach’, faoi réir fho-ailt
(3), (4)(b), (5) agus (6) d’alt 380E, teach—
(a) a úsáidtear d’aon toisc mar theaghais,
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(b) a gcomhlíonann a achar urláir iomlán
ceanglais na dtreoirlínte iomchuí,
(c) a bhfuil deimhniú um chostas réasúnach
i bhfeidhm ina leith nach lú an méid
atá sonraithe ann i leith chostas an
athchóirithe i ndáil leis an teach ná an
caiteachas a tabhaíodh iarbhír ar an
athchóiriú sin, agus
(d) a ndéantar, gan é a bheith úsáidte tar éis
an caiteachas a thabhú ar an
athchóiriú, é a ligean den chéad uair
ina iomláine faoi léas cáilitheach agus
ina dhiaidh sin go leanann sé de
bheith ligthe faoi léas den sórt sin ar
feadh a mbeidh fágtha den tréimhse
iomchuí (ach amháin tréimhsí
réasúnacha neamhúsáide sealadaí idir
an tráth a mbeidh deireadh le léas
cáilitheach amháin agus tosach léasa
eile den sórt sin);
ciallaíonn ‘tréimhse iomchuí’, i ndáil le háitreabh
cáilitheach, an tréimhse 10 mbliana dar tosach
dáta chéadligean an áitribh faoi léas cáilitheach.
(2) Chun críocha an ailt seo, measfar go
bhfolaíonn caiteachas a tabhaíodh ar athchóiriú
foirgnimh caiteachas a tabhaíodh i gcúrsa an
athchóirithe ar cheachtar díobh seo a leanas nó
orthu araon—
(a) aon
oibreacha
foirgníochta,
athfhoirgníochta,
deisiúcháin
nó
athnuachana a dhéanamh, agus
(b) saoráidí uisce, séarachais nó téacháin a
chur ar fáil nó a fheabhsú,
i ndáil leis an bhfoirgneamh nó le haon fhotheach
a chomhghabhann leis an bhfoirgneamh nó a
theachtar leis de ghnáth, ach ní mheasfar go
bhfolaíonn sé—
(i) aon chaiteachas a bhfuil aon duine i
dteideal asbhainte, faoisimh nó
liúntais ina leith faoi aon fhoráil eile
de na hAchtanna Cánach, nó
(ii) aon chaiteachas is inchurtha síos d’aon
chuid
(dá
ngairtear
‘aonad
neamhchónaithe’ san alt seo) den
fhoirgneamh nach teach í ar an
athchóiriú a chríochnú.
(3) Chun críocha fho-alt (2)(ii), más rud é go
bhfuil caiteachas inchurtha síos d’fhoirgneamh i
gcoitinne agus ní go díreach d’aon teach nó d’aon
aonad neamhchónaithe ar leith atá ar áireamh
san fhoirgneamh ar an athchóiriú a chríochnú,
measfar gur méid is inchurtha síos d’aonad
neamhchónaithe cibé méid den chaiteachas sin a
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mbeidh idir é agus iomlán an chaiteachais sin an Cd.1 A.50
chomhréir chéanna atá idir achar urláir iomlán an
aonaid neamhchónaithigh agus achar urláir
iomlán an fhoirgnimh.
(4) Faoi réir fho-alt (5), más rud é go
gcruthaíonn duine, tar éis dó nó di éileamh a
dhéanamh chuige sin, gur thabhaigh sé nó sí
caiteachas athchóirithe i ndáil le teach ar áitreabh
cáilitheach é—
(a) beidh an duine sin, le linn méid
barrachais nó easnaimh i leith an
chíosa ón áitreabh cáilitheach a bheith
á ríomh chun críocha alt 97(1), i
dteideal asbhainte den mhéid sin (más
ann) den chaiteachas a bheidh le
háireamh faoi alt 380E(8) nó faoin alt
seo mar chaiteachas a bheidh
tabhaithe ag an duine sin sa tréimhse
cháilitheach, agus
(b) beidh feidhm ag Caibidil 8 de Chuid 4
amhail is dá mba asbhaint arna
húdarú le halt 97(2) an asbhaint sin.
(5) (a) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo maidir
le haon phréimh nó suim eile is
iníoctha,
go
díreach
nó
go
neamhdhíreach, faoi léas cáilitheach
nó ar shlí eile faoi na téarmaí ar
faoina réir a dheonaítear an léas, leis
an léasóir nó chun sochair don léasóir
nó le haon duine, nó chun sochair
d’aon duine, atá bainteach leis an
léasóir.
(b) Más rud é nach cíos nó nach n-áirítear
mar chíos chun críocha alt 97 aon
phréimh nó suim eile lena mbaineann
an fo-alt seo nó aon chuid den
phréimh sin nó den tsuim eile sin,
measfar, chun críocha fho-alt (4), an
caiteachas athchóirithe a bheidh le
háireamh
mar
chaiteachas
a
tabhaíodh sa tréimhse cháilitheach i
ndáil leis an áitreabh cáilitheach lena
mbaineann an léas cáilitheach a
bheith laghdaithe den mhéid is lú acu
seo a leanas—
(i) méid na préimhe sin nó na suime
eile sin nó, de réir mar a bheidh,
an chuid sin den phréimh sin nó
den tsuim eile sin, agus
(ii) an méid a mbeidh idir é agus an
méid atá luaite i bhfomhír (i) an
chomhréir chéanna atá idir méid
an chaiteachais athchóirithe a
tabhaíodh iarbhír i ndáil leis an
áitreabh cáilitheach (a bheidh le
háireamh faoi alt 380E(8) mar
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chaiteachas a tabhaíodh sa
tréimhse
cháilitheach)
agus
iomlán
an
chaiteachais
athchóirithe a tabhaíodh i ndáil
leis an áitreabh cáilitheach.
(6) Más
cuid
d’fhoirgneamh
áitreabh
cáilitheach nó más ceann de líon foirgneamh i
bhforbairt aonair é, nó más cuid é d’fhoirgneamh
ar ceann de líon foirgneamh i bhforbairt aonair é
féin, déanfar cibé cionroinnt is gá ar an
gcaiteachas a tabhaíodh ar athchóiriú an
fhoirgnimh nó na bhfoirgneamh sin chun an
caiteachas athchóirithe a tabhaíodh i ndáil leis an
áitreabh cáilitheach a chinneadh.
(7) Más rud é gur áitreabh cáilitheach teach
agus go dtarlóidh ceachtar den dá theagmhas seo
a leanas aon tráth le linn na tréimhse iomchuí i
ndáil leis an áitreabh—
(a) go scoirfidh an teach de bheith ina
áitreabh cáilitheach, nó
(b) go n-aistreoidh úinéireacht leas an
léasóra sa teach chuig aon duine eile
ach nach scoirfidh an teach de bheith
ina áitreabh cáilitheach,
ansin, maidir leis an duine a fuair asbhaint nó a
bhí i dteideal asbhaint a fháil faoi fho-alt (4),
roimh an teagmhas tarlú, i leith caiteachais
athchóirithe a tabhaíodh i ndáil leis an áitreabh
cáilitheach, measfar go bhfuair sé nó sí, an lá
roimh an lá a tharla an teagmhas, méid mar chíos
ón áitreabh cáilitheach atá ar cóimhéid le méid
na hasbhainte.
(8) Más rud é go dtarlóidh an teagmhas a
luaitear i bhfo-alt (7)(b) sa tréimhse iomchuí i
ndáil le teach is áitreabh cáilitheach, déanfar an
duine a n-aistreoidh úinéireacht leas an léasóra sa
teach chuige nó chuici a áireamh chun críocha an
ailt seo mar dhuine a thabhaigh, sa tréimhse
cháilitheach, méid caiteachais athchóirithe i ndáil
leis an teach atá ar cóimhéid leis an méid den
chaiteachas athchóirithe a áiríodh, faoi alt
380E(8) nó faoin alt seo (ar leith ó fho-alt (5)(b)),
a bheith tabhaithe ag an léasóir sa tréimhse
cháilitheach i ndáil leis an teach, ach, i gcás duine
a cheannóidh teach den sórt sin, ní mó an méid a
áireofar amhlaidh mar chaiteachas a thabhaigh an
duine sin ná—
(a) an glanphraghas a d’íoc an duine sin ar
an gceannach, nó
(b) i gcás nach mbeidh ach cuid den
chaiteachas athchóirithe a tabhaíodh i
ndáil leis an teach le háireamh faoi alt
380E(8) mar chaiteachas a tabhaíodh
sa tréimhse cháilitheach, an méid a
mbeidh idir é agus an glanphraghas
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sin an chomhréir chéanna atá idir an Cd.1 A.50
chuid sin agus iomlán an chaiteachais
athchóirithe a tabhaíodh i ndáil leis an
teach.
(9) I gcás caiteachas athchóirithe a bheith
tabhaithe i ndáil le teach agus, sula n-úsáidtear an
teach tar éis an caiteachas sin a thabhú, go
ndíoltar é, déanfar an duine a cheannaíonn an
teach a áireamh chun críocha an ailt seo mar
dhuine a thabhaigh, sa tréimhse cháilitheach,
caiteachas athchóirithe i ndáil leis an teach is
comhionann leis an méid is lú acu seo a leanas—
(a) an méid den chaiteachas sin a bheidh le
háireamh faoi alt 380E(8) mar
chaiteachas a tabhaíodh sa tréimhse
cháilitheach, agus
(b) (i) an glanphraghas a d’íoc an duine sin
ar an gceannach, nó
(ii) i gcás nach mbeidh ach cuid den
chaiteachas
athchóirithe
a
tabhaíodh i ndáil leis an teach le
háireamh faoi alt 380E(8) mar
chaiteachas a tabhaíodh sa
tréimhse cháilitheach, an méid a
mbeidh
idir
é
agus
an
glanphraghas sin an chomhréir
chéanna atá idir an chuid sin agus
iomlán
an
chaiteachais
athchóirithe a tabhaíodh i ndáil
leis an teach,
ach más rud é go ndíoltar an teach níos mó ná
aon uair amháin sula n-úsáidtear é tar éis an
caiteachas athchóirithe a thabhú i ndáil leis an
teach, ní bheidh feidhm ag an bhfo-alt seo ach
amháin i ndáil leis an gceann deireanach de na
díolacháin sin.
(10) Ní bheidh feidhm ag an alt seo i gcás
athchóiriú mura mbeidh cead pleanála maidir leis
an athchóiriú tugtha faoi na hAchtanna Rialtais
Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 go 1998.
(11) Beidh feidhm ag alt 380E chun an t-alt seo
a fhorlíonadh.
Cóiríocht chónaithe
chíosa: asbhaint i
leith caiteachais
áirithe ar
athfheistiú.

380D.—(1) San alt seo—
ciallaíonn ‘léas cáilitheach’, i ndáil le teach, faoi
réir alt 380E(2), léas ar an teach arb éard í an
chomaoin maidir lena dheonú—
(a) íocaíochtaí tréimhsiúla, agus iad sin
amháin, ar cíos iad uile nó a n-áireofar
iad uile mar chíos chun críocha
Chaibidil 8 de Chuid 4, nó
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(b) íocaíochtaí den chineál a luaitear i mír
(a), mar aon le híocaíocht ar mhodh
préimhe—
(i) is iníoctha ar dháta críochnaithe
an athfheistithe lena mbaineann
an caiteachas iomchuí nó ar
dháta dá éis nó, más iníoctha
roimh an dáta sin í, is iníoctha
amhlaidh mar gheall ar an
athfheistiú a dhéanamh nó thairis
sin i dtaca lena dhéanamh, agus
(ii) nach mó ná 10 faoin gcéad de
mhargadhluach an tí ar dháta
críochnaithe an athfheistithe lena
mbaineann an caiteachas iomchuí
agus, i gcás tí is cuid
d’fhoirgneamh agus nach indíolta
ar leithligh ón bhfoirgneamh ar
cuid de é, measfar chun críocha
na
fomhíre
seo
gurb
é
margadhluach an tí ar an dáta sin
méid a mbeidh idir é agus
margadhluach an fhoirgnimh ar
an dáta sin an chomhréir chéanna
atá idir achar urláir iomlán an tí
agus achar urláir iomlán an
fhoirgnimh;
ciallaíonn ‘áitreabh cáilitheach’, faoi réir fho-ailt
(3), (4)(b), (5) agus (6) d’alt 380E, teach—
(a) a úsáidtear d’aon toisc mar theaghais,
(b) a gcomhlíonann a achar urláir iomlán
ceanglais na dtreoirlínte iomchuí,
(c) a bhfuil deimhniú um chostas réasúnach
i bhfeidhm ina leith nach lú an méid
atá sonraithe ann i leith chostas an
athfheistithe i ndáil leis an teach ná an
caiteachas iomchuí a tabhaíodh
iarbhír ar an athfheistiú sin, agus
(d) atá,
ar
dháta
críochnaithe
an
athfheistithe lena mbaineann an
caiteachas iomchuí, ligthe (nó, mura
bhfuil sé ligthe ar an dáta sin, a
ndéantar é a ligean den chéad uair,
gan é a bheith úsáidte i ndiaidh an
dáta sin) ina iomláine faoi léas
cáilitheach agus ina dhiaidh sin go
leanann sé de bheith ligthe faoi léas
den sórt sin ar feadh a mbeidh fágtha
den tréimhse iomchuí (ach amháin
tréimhsí réasúnacha neamhúsáide
sealadaí idir an tráth a mbeidh
deireadh le léas cáilitheach amháin
agus tosach léasa eile den sórt sin);
ciallaíonn ‘athfheistiú’, i ndáil le foirgneamh,
ceachtar díobh seo a leanas nó iad araon—
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(a) aon
oibreacha
foirgníochta, Cd.1 A.50
athfhoirgníochta,
deisiúcháin
nó
athnuachana a dhéanamh, agus
(b) saoráidí uisce, séarachais nó téacháin a
sholáthar nó a fheabhsú,
i gcás ina ndeimhneoidh an tAire Comhshaoil
agus Rialtais Áitiúil, in aon deimhniú um chostas
réasúnach arna thabhairt ag an Aire sin i ndáil
le haon teach atá san fhoirgneamh, gur ghá na
hoibreacha sin a dhéanamh nó na saoráidí sin a
chur ar fáil d’fhonn a chinntiú go mbeadh aon
teach san fhoirgneamh oiriúnach le bheith ina
theaghais agus cibé acu a dhéanfar nó nach
ndéanfar an líon tithe san fhoirgneamh, nó cruth
nó méid aon tí den sórt sin, a athrú i gcúrsa an
athfheistithe sin;
ciallaíonn ‘caiteachas iomchuí’ caiteachas a
tabhaíodh ar athfheistiú foirgnimh shonraithe,
seachas caiteachas is inchurtha síos d’aon chuid
(dá ngairtear ‘aonad neamhchónaithe’ san alt
seo) den fhoirgneamh nach teach í ar an
athfheistiú a chríochnú, agus chun críocha an
mhínithe seo, más rud é go bhfuil caiteachas
inchurtha síos don fhoirgneamh sonraithe i
gcoitinne (agus ní go díreach d’aon teach nó
aonad neamhchónaithe ar leith atá ar áireamh
san fhoirgneamh, ar an athfheistiú a chríochnú),
is é méid an chaiteachais sin a mheasfar is
inchurtha síos d’aonad neamhchónaithe méid a
mbeidh idir é agus iomlán an chaiteachais sin an
chomhréir chéanna atá idir achar urláir iomlán an
aonaid neamhchónaithe agus achar urláir iomlán
an fhoirgnimh;
ciallaíonn ‘tréimhse iomchuí’, i ndáil le háitreabh
cáilitheach, an tréimhse 10 mbliana dar tosach
dáta críochnaithe an athfheistithe lena
mbaineann an caiteachas iomchuí nó, mura raibh
an t-áitreabh ligthe faoi léas cáilitheach ar an dáta
sin, an tréimhse 10 mbliana dar tosach dáta an
chéadligin den sórt sin tar éis an dáta críochnaithe
sin;
ciallaíonn ‘foirgneamh sonraithe’ foirgneamh—
(a) a bhfuil a láithreán go hiomlán laistigh
de limistéar cáilitheach,
(b) a bhfuil, roimh an athfheistiú lena
mbaineann an caiteachas iomchuí, 2
theach nó níos mó ann, agus
(c) a bhfuil, ar an athfheistiú sin a chríochnú,
2 theach nó níos mó ann (cibé acu i
dteannta aon aonaid neamhchónaithe
nó nach ea).
(2) Faoi réir fho-alt (3), más rud é go
gcruthaíonn duine, tar éis dó nó di éileamh a
dhéanamh chuige sin, gur thabhaigh sé nó sí
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caiteachas iomchuí i ndáil le teach ar áitreabh
cáilitheach é—
(a) beidh an duine sin, le linn méid
barrachais nó easnaimh i leith an
chíosa ón áitreabh cáilitheach a bheith
á ríomh chun críocha alt 97(1), i
dteideal asbhainte den mhéid sin (más
ann) den chaiteachas sin a bheidh le
háireamh faoi alt 380E(8) nó faoin alt
seo mar chaiteachas a bheidh
tabhaithe ag an duine sin sa tréimhse
cháilitheach, agus
(b) beidh feidhm ag Caibidil 8 de Chuid 4
amhail is dá mba asbhaint arna
húdarú le halt 97(2) an asbhaint sin.
(3) (a) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo maidir
le haon phréimh nó suim eile—
(i) is iníoctha, go díreach nó go
neamhdhíreach,
faoi
léas
cáilitheach nó ar shlí eile faoi na
téarmaí ar faoina réir a
dheonaítear an léas, leis an
léasóir nó chun sochair don
léasóir nó le haon duine, nó chun
sochair
d’aon
duine,
atá
bainteach leis an léasóir, agus
(ii) is iníoctha ar dháta críochnaithe
an athfheistithe lena mbaineann
an caiteachas iomchuí nó ar
dháta dá éis nó, más iníoctha
roimh an dáta sin í, is iníoctha
amhlaidh mar gheall ar an
athfheistiú a dhéanamh nó thairis
sin i dtaca lena dhéanamh.
(b) Más rud é nach cíos nó nach n-áirítear
mar chíos chun críocha alt 97 aon
phréimh nó suim eile lena mbaineann
an fo-alt seo nó aon chuid den
phréimh sin nó den tsuim eile sin,
measfar, chun críocha fho-alt (2), an
caiteachas iomchuí a bheidh le
háireamh
mar
chaiteachas
a
tabhaíodh sa tréimhse cháilitheach i
ndáil leis an áitreabh cáilitheach lena
mbaineann an léas cáilitheach a
bheith laghdaithe den mhéid is lú acu
seo a leanas—
(i) méid na préimhe sin nó na suime
eile sin nó, de réir mar a bheidh,
an chuid sin den phréimh sin nó
den tsuim eile sin, agus
(ii) an méid a mbeidh idir é agus an
méid atá luaite i bhfomhír (i) an
chomhréir chéanna atá idir méid
an chaiteachais iomchuí a
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tabhaíodh iarbhír i ndáil leis an Cd.1 A.50
áitreabh cáilitheach (a bheidh le
háireamh faoi alt 380E(8) mar
chaiteachas a tabhaíodh sa
tréimhse
cháilitheach)
agus
iomlán an chaiteachais iomchuí a
tabhaíodh i ndáil leis an áitreabh
cáilitheach.
(4) Más
cuid
d’fhoirgneamh
áitreabh
cáilitheach nó más ceann de líon foirgneamh i
bhforbairt aonair é, nó más cuid é d’fhoirgneamh
ar ceann de líon foirgneamh i bhforbairt aonair é
féin, déanfar cibé cionroinnt is gá ar an
gcaiteachas iomchuí a tabhaíodh ar an
bhfoirgneamh nó ar na foirgnimh sin chun an
caiteachas iomchuí a tabhaíodh i ndáil leis an
áitreabh cáilitheach a chinneadh.
(5) Más rud é gur áitreabh cáilitheach teach
agus go dtarlóidh ceachtar den dá theagmhas seo
a leanas aon tráth le linn na tréimhse iomchuí i
ndáil leis an áitreabh—
(a) go scoirfidh an teach de bheith ina
áitreabh cáilitheach, nó
(b) go n-aistreoidh úinéireacht leas an
léasóra sa teach chuig aon duine eile
ach nach scoirfidh an teach de bheith
ina áitreabh cáilitheach,
ansin, maidir leis an duine a fuair asbhaint nó a
bhí i dteideal asbhaint a fháil faoi fho-alt (2),
roimh an teagmhas tarlú, i leith caiteachais
iomchuí a tabhaíodh i ndáil leis an áitreabh
cáilitheach, measfar go bhfuair sé nó sí, an lá
roimh an lá a tharla an teagmhas, méid mar chíos
ón áitreabh cáilitheach atá ar cóimhéid le méid
na hasbhainte.
(6) Más rud é go dtarlóidh an teagmhas a
luaitear i bhfo-alt (5)(b) sa tréimhse iomchuí i
ndáil le teach is áitreabh cáilitheach, déanfar an
duine a n-aistreoidh úinéireacht leas an léasóra sa
teach chuige nó chuici a áireamh chun críocha an
ailt seo mar dhuine a thabhaigh, sa tréimhse
cháilitheach, méid caiteachais iomchuí i ndáil leis
an teach atá ar cóimhéid leis an méid den
chaiteachas iomchuí a áiríodh, faoi alt 380E(8) nó
faoin alt seo (ar leith ó fho-alt (3)(b)), a bheith
tabhaithe ag an léasóir sa tréimhse cháilitheach i
ndáil leis an teach, ach, i gcás duine a cheannóidh
teach den sórt sin, ní mó an méid a áireofar
amhlaidh mar chaiteachas a thabhaigh an duine
sin ná—
(a) an glanphraghas a d’íoc an duine sin ar
an gceannach, nó
(b) i gcás nach mbeidh ach cuid den
chaiteachas iomchuí a tabhaíodh i
ndáil leis an teach le háireamh faoi alt
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380E(8) mar chaiteachas a tabhaíodh
sa tréimhse cháilitheach, an méid a
mbeidh idir é agus an glanphraghas
sin an chomhréir chéanna atá idir an
chuid sin agus iomlán an chaiteachais
iomchuí a tabhaíodh i ndáil leis an
teach.
(7) I gcás caiteachas iomchuí a bheith
tabhaithe i ndáil le teach agus, sula n-úsáidtear an
teach tar éis an caiteachas sin a thabhú, go
ndíoltar é, déanfar an duine a cheannaíonn an
teach a áireamh chun críocha an ailt seo mar
dhuine a thabhaigh, sa tréimhse cháilitheach,
caiteachas iomchuí i ndáil leis an teach is
comhionann leis an méid is lú acu seo a leanas—
(a) an méid den chaiteachas sin a bheidh le
háireamh faoi alt 380E(8) mar
chaiteachas a tabhaíodh sa tréimhse
cháilitheach, agus
(b) (i) an glanphraghas a d’íoc an duine sin
ar an gceannach, nó
(ii) i gcás nach mbeidh ach cuid den
chaiteachas iomchuí a tabhaíodh
i ndáil leis an teach le háireamh
faoi alt 380E(8) mar chaiteachas
a
tabhaíodh
sa
tréimhse
cháilitheach, an méid a mbeidh
idir é agus an glanphraghas sin an
chomhréir chéanna atá idir an
chuid sin agus iomlán an
chaiteachais iomchuí a tabhaíodh
i ndáil leis an teach,
ach más rud é go ndíoltar an teach níos mó ná
aon uair amháin sula n-úsáidtear é tar éis an
caiteachas iomchuí a thabhú i ndáil leis an teach,
ní bheidh feidhm ag an bhfo-alt seo ach amháin i
ndáil leis an gceann deireanach de na díolacháin
sin.
(8) Ní bheidh feidhm ag an alt seo i gcás
athfheistiú ar bith mura mbeidh cead pleanála, a
mhéid is gá sin, maidir leis an obair a rinneadh i
gcúrsa an athfheistithe tugtha faoi na hAchtanna
Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 go
1998.
(9) Ní áireofar i gcaiteachas a mbeidh duine i
dteideal faoisimh faoin alt seo ina leith aon
chaiteachas a bhfuil aon duine i dteideal
asbhainte, faoisimh nó liúntais ina leith faoi aon
fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.
(10) Beidh feidhm ag alt 380E chun an t-alt seo
a fhorlíonadh.
Forálacha
d’fhorlíonadh ailt
380B go 380D.

380E.—(1) In ailt 380B go 380D—
ciallaíonn ‘deimhniú um chostas réasúnach’
148

[1999.]

An tAcht Airgeadais, 1999.

[Uimh. 2.]

deimhniú arna thabhairt, ag féachaint do na Cd.1 A.50
treoirlínte iomchuí, ag an Aire Comhshaoil agus
Rialtais Áitiúil, chun críocha alt 380B, 380C nó
380D, de réir mar a bheidh, á rá go bhfeictear
don Aire sin, tráth an deimhniú a thabhairt agus
ar bhonn na faisnéise atá ar fáil don Aire sin an
tráth sin, gur méid réasúnach an méid a
shonraítear sa deimhniú i ndáil le costas
foirgnithe an tí, costas an athchóirithe ina theach
nó costas athfheistithe an tí lena mbaineann an
deimhniú, agus beidh feidhm, fara aon
mhodhnuithe is gá, ag alt 18 d’Acht na dTithe
(Forálacha Ilghnéitheacha), 1979, maidir le
deimhniú um chostas réasúnach amhail is dá mba
dheimhniú um luach réasúnach de réir bhrí an ailt
sin é;
folaíonn ‘teach’ aon fhoirgneamh nó cuid
d’fhoirgneamh a úsáidtear nó atá oiriúnach lena
úsáid mar theaghais agus aon fhotheach, clós,
gairdín nó talamh eile a chomhghabhann nó a
theachtar de ghnáth leis an bhfoirgneamh sin nó
leis an gcuid sin d’fhoirgneamh;
ciallaíonn ‘achar urláir iomlán’ achar urláir
iomlán tí arna thomhas ar an modh dá dtagraítear
in alt 4(2)(b) d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1979.
(2) Ní léas cáilitheach léas chun críocha alt
380B, 380C nó 380D—
(a) má tá aon fhoráil i dtéarmaí an léasa á
chumasú don léasaí nó d’aon duine
eile, go díreach nó go neamhdhíreach,
aon leas sa teach lena mbaineann an
léas a fháil tráth ar bith ar chomaoin
is lú ná an chomaoin a bhféadfaí a
bheith ag súil go dtabharfaí í an tráth
sin chun an leas a fháil dá seolfaí na
caibidlí
don
fháil
sin
ar
neamhthuilleamaí ar an margadh
oscailte, agus
(b) mura gcomhlíonann sé ceanglais na
dtreoirlínte iomchuí.
(3) Ní áitreabh cáilitheach teach chun críocha
alt 380B, 380C nó 380D—
(a) má bhíonn sé á áitiú mar theaghais ag
aon duine atá bainteach leis an duine
atá i dteideal, i ndáil leis an
gcaiteachas a tabhaíodh ar fhoirgniú
an tí, ar an athchóiriú ina theach nó,
de réir mar a bheidh, ar athfheistiú an
tí, asbhaint a fháil faoi alt 380B(2),
380C(4) nó 380D(2), de réir mar a
bheidh, agus
(b) mura bhfuil téarmaí an léasa cháilithigh
i ndáil leis an teach de chineál a
bhféadfaí a bheith ag súil go mbeidís
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sa léas dá mba rud é gur ar
neamhthuilleamaí a dhéanfaí na
caibidlí le haghaidh an léasa.
(4) (a) Ní áitreabh cáilitheach teach chun
críocha alt 380B mura gcomhlíonann
sé cibé coinníollacha, más ann, a
chinnfidh an tAire Comhshaoil agus
Rialtais Áitiúil ó am go ham chun
críocha alt 4 d’Acht na dTithe
(Forálacha Ilghnéitheacha), 1979, i
ndáil le caighdeáin foirgnithe tithe
agus soláthar uisce, séarachais agus
seirbhísí eile i dtithe.
(b) Ní áitreabh cáilitheach teach chun
críocha alt 380C nó 380D mura
gcomhlíonann sé cibé coinníollacha,
más ann, a chinnfidh an tAire
Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil ó am
go ham chun críocha alt 5 d’Acht na
dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha),
1979,
i
ndáil
le
caighdeáin
d’fheabhsúchán tithe agus soláthar
uisce, séarachais agus seirbhísí eile i
dtithe.
(5) Ní áitreabh cáilitheach teach chun críocha
alt 380B, 380C nó 380D mura gceadaítear do
dhaoine a bheidh údaraithe i scríbhinn ag an Aire
Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil chun críocha na
n-alt sin an teach a iniúchadh gach tráth
réasúnach ar a n-údaruithe a thabhairt ar aird má
iarrann duine dá ndéantar difear orthu déanamh
amhlaidh.
(6) Ní áitreabh cáilitheach teach chun críocha
alt 380B, 380C nó 380D mura n-úsáidtear é, ar
feadh na tréimhse iomchuí (de réir bhrí alt 380B,
380C nó 380D, de réir mar a bheidh) lena ligean
le mic léinn agus lena n-áitiú acu, de réir na
dtreoirlínte iomchuí.
(7) Chun críocha ailt 380B go 380D, déanfar
tagairtí sna hailt sin d’fhoirgniú aon áitribh,
d’athchóiriú in aon áitreabh nó d’athfheistiú aon
áitribh a fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn
tagairtí d’fhorbairt na talún ar a bhfuil an
t-áitreabh suite nó a úsáidtear i dtaca le gairdíní,
fearainn, rochtain nó taitneamhachtaí a sholáthar
i ndáil leis an áitreabh agus, gan dochar do
ghinearáltacht an méid sin roimhe seo, mar
thagairtí a fholaíonn go háirithe na nithe seo a
leanas—
(a) aon fhoirgneamh ar an talamh a scartáil
nó a dhíchóimeáil,
(b) glanadh láithreáin, uachtar talún a
aistriú, tochailt, tollánú agus tolladh,
leagan bunsraitheanna, tógáil scafaill,
aisiriú láithreáin, tírdhreachú agus
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soláthar ród agus oibreacha rochtana Cd.1 A.50
eile,
(c) ballaí, soláthar cumhachta, siltean,
sláintíocht agus soláthar uisce, agus
(d) foirgniú aon fhothithe nó aon
fhoirgneamh nó déanmhas eile lena
n-úsáid ag áititheoirí an áitribh nó
lena n-úsáid i dtaca le taitneamhachtaí
a sholáthar do na háititheoirí.
(8) (a) Chun cinneadh a dhéanamh, i ndáil le
haon éileamh faoi alt 380B(2),
380C(4) nó 380D(2), de réir mar a
bheidh, cibé acu a thabhaítear nó
nach dtabhaítear agus a mhéid a
thabhaítear, le linn na tréimhse
cáilithí, caiteachas a thabhaítear ar
fhoirgniú áitribh cháilithigh, ar
athchóiriú ina áitreabh cáilitheach nó
ar athfheistiú áitribh cháilithigh, ní
dhéileálfar ach le cibé méid den
chaiteachas sin is inchurtha síos go cuí
d’obair a rinneadh iarbhír le linn na
tréimhse cáilithí ar fhoirgniú an
áitribh, ar an athchóiriú ina áitreabh
nó ar athfheistiú an áitribh mar
chaiteachas a tabhaíodh le linn na
tréimhse sin.
(b) Más rud é, de bhua fho-alt (7), go
bhfuil caiteachas ar fhorbairt aon
talún san áireamh i gcaiteachas ar
fhoirgniú áitribh cháilithigh, ar
athchóiriú ina áitreabh cáilitheach nó
ar athfheistiú áitribh cháilithigh,
beidh feidhm ag mír (a) fara aon
mhodhnuithe is gá amhail is dá mba
thagairtí d’fhorbairt na talún sin na
tagairtí sa mhír sin d’fhoirgniú an
áitribh cháilithigh, don athchóiriú ina
áitreabh cáilitheach nó d’athfheistiú
an áitribh cháilithigh.
(9) (a) Chun críocha ailt 380B agus 380C
seachas na críocha a luaitear i bhfoalt (8)(a), déanfar caiteachas a
tabhaíodh ar fhoirgniú áitribh
cháilithigh nó, de réir mar a bheidh,
ar athchóiriú ina áitreabh cáilitheach,
a mheas mar chaiteachas a tabhaíodh
ar dháta chéadligean an áitribh faoi
léas cáilitheach.
(b) Chun críocha alt 380D seachas na
críocha a luaitear i bhfo-alt (8)(a),
déanfar
caiteachas
iomchuí
a
tabhaíodh i ndáil le hathfheistiú
áitribh cháilithigh a mheas mar
chaiteachas a tabhaíodh ar dháta
thosach na tréimhse iomchuí, i ndáil
leis an áitreabh, arna chinneadh
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maidir leis an athfheistiú lena
mbaineann an caiteachas iomchuí.

Cd.1 A.50

(10) Chun críocha ailt 380B go 380D, ní
mheasfar caiteachas a bheith tabhaithe ag duine
a mhéid a bheidh sé íoctha nó le híoc, go díreach
nó go neamhdhíreach, ag an Stát, ag aon bhord
arna bhunú le reacht nó ag aon údarás poiblí nó
áitiúil.
(11) Beidh feidhm ag alt 555 amhail is dá mba
liúntas caipitiúil asbhaint faoi alt 380B(2),
380C(4) nó 380D(2), de réir mar a bheidh, agus
amhail is dá mba mhuirear cothromaíochta aon
chíos a mheastar a bheith faighte ag duine faoi
alt 380B(5), 380C(7) nó 380D(5), de réir mar a
bheidh.
(12) Féadfar achomharc a dhéanamh chuig na
Coimisinéirí Achomhairc maidir le haon cheist a
éireoidh faoin alt seo nó faoi alt 380B, 380C nó
380D (seachas ceist ar féidir achomharc a
dhéanamh maidir léi faoi alt 18 d’Acht na dTithe
(Forálacha Ilghnéitheacha), 1979) sa tslí chéanna
ina bhféadfaí achomharc a dhéanamh in aghaidh
measúnachta cánach ioncaim nó cánach
corparáide, agus beidh feidhm dá réir sin ag na
forálacha de na hAchtanna Cánach a bhaineann
le hachomhairc.
Foráil in aghaidh
faoisimh dhúbailte.

Leasú ar alt 843
(liúntais chaipitiúla
i leith foirgneamh a
úsáidtear chun
críocha oideachais
tríú leibhéal) den
Phríomh-Acht.

380F.—Más rud é go dtugtar faoiseamh de
bhua aon fhorála den Chuid seo i ndáil le
caiteachas a tabhaíodh ar aon áitreabh, ní
thabharfar faoiseamh i leith an chaiteachais sin
faoi aon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.’’.

51.—Leasaítear leis seo alt 843 den Phríomh-Acht—
(a) i bhfo-alt (7), trí ‘‘31ú lá de Nollaig, 2002’’ a chur in ionad
‘‘1ú lá d’Iúil, 2000’’, agus
(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(7):
‘‘(8) D’ainneoin—
(a) na

gcumhachtaí a thugtar don Aire
Oideachais agus Eolaíochta agus don
Aire Airgeadais, agus na ndualgas a
fhorchuirtear orthu, caiteachas caipitiúil
áirithe a cheadú nó toiliú lena cheadú,
faoi seach, de bhua an mhínithe ar
‘caiteachas cáilitheach’ i bhfo-alt (1),
agus

(b) na

gcumhachtaí a thugtar don Aire
Airgeadais agus na ndualgas a
fhorchuirtear air nó uirthi—
(i) comhlíonadh cheanglais fho-alt (4) a
dheimhniú, nó
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(ii) gan deimhniú faoin bhfo-alt sin a Cd.1 A.51
thabhairt tráth ar bith is déanaí ná lá
áirithe de bhua fho-alt (7),
féadfaidh an tAire Oideachais agus Eolaíochta agus
an tAire Airgeadais comhaontú, i gcoitinne nó
maidir le caiteachas caipitiúil a thabhófar ar aon
chineál áirithe áitribh cháilithigh, agus faoi réir cibé
coinníollacha, más ann, is cuí leo a fhorchur, an
t-údarás chun na cumhachtaí dá dtagraítear i
míreanna (a) agus (b) a fheidhmiú, agus chun na
dualgais dá dtagraítear sna míreanna sin a chomhall,
a tharmligean chuig an Údarás agus féadfaidh siad
iad a tharmligean amhlaidh i scríbhinn agus i gcás go
ndéanfaidh na hAirí sin den Rialtas an t-údarás sin
a tharmligean amhlaidh—
(I) beidh feidhm ag an míniú ar ‘caiteachas
cáilitheach’ i bhfo-alt (1) amhail is dá
mba thagairt do ‘a ndéanfaidh an
tÚdarás é a cheadú chun na críche sin’
an tagairt sa mhíniú sin do ‘a ndéanfaidh
an tAire Oideachais agus Eolaíochta le
toiliú an Aire Airgeadais, tar éis
comhairle an Údaráis a fháil, é a cheadú
chun na críche sin’, agus
(II) beidh feidhm ag fo-ailt (4) agus (7) amhail is
dá mba thagairtí do ‘An tÚdarás’ na
tagairtí sna fo-ailt sin do ‘an tAire
Airgeadais’.’’.
52.—(1) Leasaítear leis seo alt 403 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt
(9) (arna leasú leis an Acht Airgeadais, 1998)—
(a) i bhfomhíreanna (i) agus (ii) de mhír (a), trí ‘‘léasaí nó
léasóir’’ a chur in ionad ‘‘léasaí’’, gach áit a bhfuil sé, agus

Leasú ar alt 403
(srian ar úsáid
liúntas caipitiúil i
leith sócmhainní
léasaithe áirithe)
den Phríomh-Acht.

(b) i mír (b), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír
(ii):
‘‘(ii) i gcás gur soláthraíodh amhlaidh é an lá sin nó
dá éis, nach mbeidh sé á úsáid ag an léasaí
ach amháin chun críocha trádála sonraithe
arna seoladh sa Stát ag an léasaí agus, ach
amháin i gcás go soláthraíonn an léasóir an
t-innealra nó an gléasra lena léasú i gcúrsa
trádála sonraithe arna seoladh ag an léasóir,
nach mbeidh sé á úsáid chun críocha aon
trádála eile, nó aon ghnó nó gníomhaíochta
eile seachas trádáil an léasóra.’’.
(2) Beidh feidhm ag an alt seo amhail ar an agus ón 4ú lá de
Mhárta, 1998.
53.—Leasaítear leis seo Cuid 11 den Phríomh-Acht—
(a) i bhfo-alt (2) d’alt 373—
(i) i mír (j), trí ‘‘feithicle inneallghluaiste;’’ a chur in
ionad ‘‘feithicle inneallghluaiste.’’, agus
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(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(j):
‘‘(k) £16,000, i gcás inar tabhaíodh an caiteachas
an 2ú lá de Nollaig, 1998, nó dá éis, ag
soláthar nó ag fruiliú feithicle, nárbh
fheithicil úsáidte nó athláimhe í ar an
dáta sin nó dá éis agus a cláraíodh i
gcéaduair sa Stát faoi alt 131 den Acht
Airgeadais, 1992, gan í a bheith cláraithe
roimhe sin in aon stát eile a dhéanann
socrú
cuí
do
chlárú
feithicle
inneallghluaiste.’’,
agus
(b) i bhfo-alt (1) d’alt 376, sa mhíniú ar ‘‘méid iomchuí’’—
(i) i mír (b), trí ‘‘£15,000,’’ a chur in ionad ‘‘£15,000,
agus’’, agus
(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (c):
‘‘(c) i ndáil le caiteachas cáilitheach arna thabhú
an 3ú lá de Nollaig, 1997, nó dá éis agus
roimh an 2ú lá de Nollaig, 1998, £15,500,
agus
(d) i ndáil le caiteachas cáilitheach arna thabhú
an 2ú lá de Nollaig, 1998, nó dá éis,
£16,000;’’.

Leasú ar alt 666
(asbhaint i leith
méadú ar
stocluachanna) den
Phríomh-Acht.

54.—Leasaítear leis seo alt 666 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (4)—
(a) trí ‘‘2001’’ a chur in ionad ‘‘1999’’ i mír (a), agus
(b) trí ‘‘2000-01’’ a chur in ionad ‘‘1998-99’’ i mír (b),
agus tá na míreanna sin (a) agus (b), arna leasú amhlaidh, leagtha
amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.
AN TÁBLA
(a) Ní lamhálfar asbhaint faoin alt seo le linn ioncam trádála cuideachta
d’aon tréimhse chuntasaíochta dar críoch an 6ú lá d’Aibreán, 2001,
nó dá éis, a bheith á ríomh.
(b) Maidir le haon asbhaint a lamhálfar de bhua an ailt seo le linn na
brabúis nó na gnóchain ó thrádáil na feirmeoireachta d’aon tréimhse
chuntasaíochta de chuid duine nach cuideachta é nó í a bheith á
ríomh, ní bheidh feidhm aici chun aon chríche de chuid na
nAchtanna Cánach Ioncaim d’aon bhliain mheasúnachta is déanaí
ná an bhliain 2000-01.

Leasú ar alt 667
(forálacha speisialta
i leith feirmeoirí
cáilitheacha) den
Phríomh-Acht.

55.—Leasaítear leis seo alt 667 den Phríomh-Acht, i mír (b) d’fhoalt (2), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii) (a
cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1998):
‘‘(ii) an 6ú lá d’Aibreán, 1995, nó dá éis, agus roimh an 6ú
lá d’Aibreán, 2001, don bhliain mheasúnachta ina
dtagann an phearsa aonair chun bheith ina
fheirmeoir cáilitheach nó ina feirmeoir cáilitheach
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agus do gach bliain de na 3 bliana measúnachta Cd.1 A.55
díreach ina dhiaidh sin.’’.

56.—(1) Leasaítear leis seo Cuid 20 den Phríomh-Acht, i gCaibidil
1—
(a) in alt 616(1)—
(i) trí ‘‘den Chaibidil seo’’ a chur in ionad ‘‘den Chuid
seo’’, agus
(ii) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad
mhíreanna (a) go (c):
‘‘(a) faoi réir alt 621(1), aon tagairt do chuideachta
nó do chuideachtaí ní bheidh feidhm aici ach
amháin le cuideachta nó cuideachtaí, mar a
theorannaítear le fo-alt (2), ar cuideachta í, nó
de réir mar a bheidh, ar cuideachtaí iad—
(i) i gcás gur san alt seo atá an tagairt, a
bhfuil, de bhua dlí Ballstáit de na
Comhphobail Eorpacha, cónaí uirthi nó
orthu, chun críocha cánach, i mBallstát
den sórt sin, agus chun na críche sin
ciallaíonn ‘cáin’, i ndáil le Ballstát de na
Comhphobail Eorpacha seachas an Stát,
aon cháin a fhorchuirtear sa Bhallstát
agus atá ar comhréir le cáin chorparáide
sa Stát, agus
(ii) i gcás gur sna hailt ina dhiaidh seo den
Chaibidil seo atá an tagairt, a bhfuil cónaí
uirthi nó orthu sa Stát,
agus déanfar tagairtí do chomhalta nó do
chomhaltaí de ghrúpa cuideachtaí a fhorléiriú
dá réir sin;
(b) is fochuideachta éifeachtach 75 faoin gcéad do
chuideachta
eile
(dá
ngairtear
‘‘an
mháthairchuideachta’’ sa mhír seo) í
cuideachta tráth ar bith más rud é, an tráth
sin—
(i) gur fochuideachta 75 faoin gcéad (de réir
bhrí alt 9) don mháthairchuideachta í an
chuideachta,
(ii) go bhfuil teideal tairbhiúil ag an
máthairchuideachta chuig méid nach lú
ná 75 faoin gcéad d’aon bhrabúis atá ar
fáil lena ndáileadh chuig sealbhóirí
cothromais de chuid na cuideachta, agus
(iii) go mbeadh teideal tairbhiúil ag an
máthairchuideachta chuig méid nach lú
ná 75 faoin gcéad de shócmhainní na
cuideachta a bheadh ar fáil lena
ndáileadh chuig a cuid sealbhóirí
cothromais i gcás foirceannadh,
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agus beidh feidhm ag ailt 413 go 419 chun
críocha na míre seo mar atá feidhm acu chun
críocha Chaibidil 5 de Chuid 12;
(bb) beidh
príomhchuideachta
agus
gach
fochuideachta éifeachtach 75 faoin gcéad dá
cuid ina ngrúpa, agus i gcás gur comhalta de
ghrúpa í príomhchuideachta de bhrí gur
fochuideachta éifeachtach 75 faoin gcéad í
féin, cuimseoidh an grúpa sin a fochuideachtaí
éifeachtacha 75 faoin gcéad go léir;
(c) ciallaíonn ‘príomhchuideachta’ cuideachta ar
fochuideachta éifeachtach 75 faoin gcéad di
cuideachta eile;’’,
(b) in alt 616—
(i) trí ‘‘fochuideachta éifeachtach 75 faoin gcéad’’ a chur
in ionad ‘‘fochuideachta 75 faoin gcéad’’ (sa dá áit
ina bhfuil sé) i bhfo-alt (3), agus
(ii) trí ‘‘aon fhochuideachta éifeachtach 75 faoin gcéad’’
a chur in ionad ‘‘aon fhochuideachta 75 faoin gcéad’’
i bhfo-alt (4),
(c) in alt 621(4), trí ‘‘aon fhochuideachta éifeachtach 75 faoin
gcéad’’ a chur in ionad ‘‘aon fhochuideachta 75 faoin
gcéad’’,
(d) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 623:
‘‘Forálacha
idirthréimhseacha i
leith alt 623.

623A.—(1) San alt seo ciallaíonn
‘an míniú nua’ alt 616 arna leasú le
halt 56 den Acht Airgeadais, 1999,
agus ciallaíonn ‘an seanmhíniú’ an
t-alt sin mar a bhí éifeacht leis an 10ú
lá d’Fheabhra, 1999.
(2) Más rud é—
(a) ar an 11ú lá d’Fheabhra,
1999,
go
scoirfidh
cuideachta, chun críocha
alt
616
agus
na
bhforálacha den Chuid
seo i ndiaidh an ailt sin, de
bheith ina comhalta de
ghrúpa de bhíthin amháin
go gcuirtear an míniú nua
in ionad an tseanmhínithe,
agus
(b) mar gheall ar scor de bheith
ina comhalta den sórt sin,
go ndéanfaí, ar leith ón alt
seo, an chuideachta a
áireamh, de bhua alt
623(4), mar chuideachta a
dhíolann sócmhainn tráth
ar bith,
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ní áireofar an chuideachta mar Cd.1 A.56
chuideachta a dhíolann an tsócmhainn
an tráth sin mura rud é go dtagann na
coinníollacha i bhfo-alt (3) chun
bheith comhlíonta, á chur i gcás chun
na críche sin go bhfuil feidhm ag an
seanmhíniú.
(3) Is iad na coinníollacha dá
dtagraítear i bhfo-alt (2)—
(a) go scoireann an chuideachta,
chun críocha alt 623, tráth
ar bith (dá ngairtear an
‘tráth iomchuí’ san fho-alt
seo)
de
bheith
ina
comhalta den ghrúpa dá
dtagraítear
i
bhfo-alt
(2)(a),
(b) go bhfuil an tsócmhainn, nó
maoin a ndearnadh, ar í a
fháil, gnóchan inmhuirearaithe i ndáil leis an tsócmhainn a iarchur ar athsholáthar sócmhainní gnó, ar
úinéireacht, an tráth iomchuí, ar shlí seachas mar
stoc trádála, ag an gcuideachta (nó ag cuideachta
chomhlachaithe a scoireann freisin de bheith ina
comhalta den ghrúpa sin
an tráth sin), agus
(c) gur laistigh den tréimhse 10
mbliana dar críoch an
tráth iomchuí a bhí tráth
fála na sócmhainne dá
dtagraítear in alt 623(2).’’,
(e) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 625:
‘‘Forálacha
idirthréimhseacha i
leith alt 625.

625A.—(1) San alt seo—
tá le ‘an fhochuideachta’ agus ‘an
chuideachta
inmhuirearaithe’
na
bríonna céanna, faoi seach, a shanntar
dóibh le 625(1);
ciallaíonn ‘an míniú nua’ alt 616 arna
leasú le halt 56 den Acht Airgeadais,
1999, agus ciallaíonn ‘an seanmhíniú’
an t-alt sin mar a bhí éifeacht leis an
10ú lá d’Fheabhra, 1999.
(2) Más rud é—
(a) ar an 11ú lá d’Fheabhra,
1999, go scoireann an
fhochuideachta,
chun
críocha alt 616 agus na
bhforálacha den Chuid
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seo i ndiaidh an ailt sin, de
bheith ina comhalta de
ghrúpa de bhíthin amháin
go gcuirtear an míniú nua
in ionad an tseanmhínithe,
agus
(b) mar gheall ar scor de bheith
ina comhalta den sórt sin,
go ndéanfaí, ar leith ón alt
seo,
an
chuideachta
inmhuirearaithe
a
áireamh, de bhua alt
625(2), mar chuideachta a
dhíolann scaireanna san
fhochuideachta tráth ar
bith,
ní
áireofar
an
chuideachta
inmhuirearaithe mar chuideachta a
dhíolann na scaireanna an tráth sin
mura rud é go dtagann na
coinníollacha i bhfo-alt (3) chun
bheith comhlíonta, á chur i gcás chun
na críche sin go bhfuil feidhm ag an
seanmhíniú.
(3) Is iad na coinníollacha dá
dtagraítear i bhfo-alt (2)—
(a) go

scoireann
an
fhochuideachta,
chun
críocha alt 625, tráth ar
bith (dá ngairtear ‘an tráth
iomchuí’ san fho-alt seo)
de bheith ina comhalta
den ghrúpa dá dtagraítear
i bhfo-alt (2)(a), agus

(b) gur laistigh den tréimhse 10
mbliana dar críoch an
tráth iomchuí a bhí tráth
na hócáide is luaithe dá
dtagraítear
in
alt
625(1)(a).’’,
agus
(f) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 626:
‘‘Srian ar
fhritháireamh
caillteanas
réamhiontrála.

626A.—Chun críocha Chuid 20,
beidh feidhm ag Sceideal 18A (lena
ndéantar foráil i ndáil le caillteanais a
fhabhraíonn chuig cuideachta roimh
an tráth a dtagann sí chun bheith ina
comhalta de ghrúpa cuideachtaí agus
i ndáil le caillteanais a fhabhraíonn ar
shócmhainní atá á sealbhú ag aon
chuideachta tráth den sórt sin).’’.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo—
(a) maidir le mír (a) d’fho-alt (1), a mhéid a bhaineann sé le
halt 616(1)(a) den Phríomh-Acht, maidir le tréimhsí
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cuntasaíochta dar críoch an 1ú lá d’Iúil, 1998, nó dá éis, Cd.1 A.56
agus
(b) in aon chás eile, amhail ar an agus ón 11ú lá d’Fheabhra,
1999.
57.—(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an Sceideal nua
seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Sceideal 18:

‘‘Alt 626A.

SCEIDEAL 18A
Srian ar Fhritháireamh Caillteanas
Réamhiontrála
Feidhm agus forléiriú an Sceidil
1. (1) Beidh feidhm ag an Sceideal seo i gcás
cuideachta atá nó a bhí ina comhalta de
ghrúpa cuideachtaí (dá ngairtear ‘an grúpa
iomchuí’ sa Sceideal seo) i ndáil le haon
chaillteanais réamhiontrála de chuid na
cuideachta.
(2) Sa Sceideal seo ciallaíonn ‘caillteanas
réamhiontrála’, i ndáil le cuideachta—
(a) caillteanas inlamhála a d’fhabhraigh
chuig an gcuideachta aon tráth
sular tháinig sí chun bheith ina
comhalta den ghrúpa iomchuí a
mhéid nach ndearnadh an
caillteanas
a
lamháil
mar
asbhaint as gnóchain inmhuirearaithe a d’fhabhraigh chuig an
gcuideachta roimh an tráth sin,
nó
(b) an

cion
réamhiontrála
de
chaillteanas inlamhála a d’fhabhraigh chuig an gcuideachta ar
dhiúscairt sócmhainne réamhiontrála,

agus chun críocha an Sceidil seo déanfar an
cion réamhiontrála de chaillteanas inlamhála
a ríomh de réir mhír 2.
(3) Sa Sceideal seo ciallaíonn ‘sócmhainn
réamhiontrála’, i ndáil le diúscairt, faoi réir
fhomhír (4), sócmhainn a bhí á sealbhú ag
cuideachta an tráth díreach sular tháinig an
chuideachta chun bheith ina comhalta den
ghrúpa iomchuí.
(4) Ní bheidh sócmhainn ina sócmhainn
réamhiontrála i ndáil le diúscairt i gcás—
(a) nach í an chuideachta a raibh an
tsócmhainn ina seilbh aici an
tráth a tháinig an chuideachta
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chun bheith ina comhalta den
ghrúpa iomchuí an chuideachta a
dhéanann an diúscairt, agus
(b) ón tráth sin i leith go ndearnadh an
tsócmhainn a dhiúscairt ar shlí
seachas trí dhiúscairt a bhfuil
feidhm ag alt 617 maidir léi,
ach, gan dochar d’fhomhír (8), más rud é go
scoirfeadh sócmhainn, ar dhiúscairt nach
bhfuil feidhm ag alt 617 maidir léi, de bheith
ina sócmhainn réamhiontrála de bhua na
fomhíre seo agus go gcoimeádann an
chuideachta a dhéanann an diúscairt aon leas
sa tsócmhainn atá i gceist nó thairsti, beidh
an leas sin ina shócmhainn réamhiontrála
chun críocha an Sceidil seo.
(5) Na tagairtí sa Sceideal seo, i ndáil le
sócmhainn réamhiontrála, don tráth iomchuí,
is tagairtí iad don tráth a tháinig an
chuideachta ar faoina treoir atá an
tsócmhainn ina sócmhainn réamhiontrála
chun bheith ina comhalta den ghrúpa
iomchuí agus chun críocha an Sceidil seo—
(a) i gcás gur tháinig cuideachta chun
bheith ina comhalta den ghrúpa
iomchuí ar níos mó ná ócáid
amháin, beidh sócmhainn ina
sócmhainn réamhiontrála faoi
threoir na cuideachta dá mbeadh
an tsócmhainn ina sócmhainn
réamhiontrála faoi threoir na
cuideachta maidir le haon ócáid
amháin de na hócáidí sin, agus
(b) na tagairtí sna forálacha ina dhiaidh
seo den Sceideal seo don tráth a
tháinig cuideachta chun bheith
ina
comhalta
den
ghrúpa
iomchuí, i ndáil le sócmhainní a
bhí á sealbhú ar níos mó ná ócáid
amháin den sórt a luaitear i
gclásal (a), is tagairtí iad don
ócáid is déanaí de na hócáidí sin.
(6) Más rud é—
(a) gur tháinig an phríomhchuideachta
de ghrúpa cuideachtaí (dá
ngairtear ‘an chéad ghrúpa’ sa
mhír seo) tráth ar bith chun
bheith ina comhalta de ghrúpa
eile (dá ngairtear ‘an dara grúpa’
sa
mhír
seo)
ionas
go
ndéileáiltear leis an dá ghrúpa
amhail is dá mba ionann iad de
bhua fho-alt (3) d’alt 616, agus
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(b) gurb é an dara grúpa, mar aon leis Cd.1 A.57
an gcéad ghrúpa de bhun an fhoailt sin (3), an grúpa iomchuí,
ansin, ach amháin i gcás go bhfuil feidhm ag
fomhír (7), déileálfar le comhaltaí an chéad
ghrúpa chun críocha an Sceidil seo mar
chomhaltaí a tháinig chun bheith ina
gcomhaltaí den ghrúpa iomchuí an tráth sin,
agus ní, de bhua an fho-ailt sin (3), ag na
tráthanna a tháinig siad chun bheith ina
gcomhaltaí den chéad ghrúpa.
(7) Tá feidhm ag an bhfomhír seo más rud
é—
(a) gurb ionann na daoine a raibh,
díreach roimh an tráth a tháinig
an phríomhchuideachta den
chéad ghrúpa chun bheith ina
comhalta den dara grúpa, na
scaireanna
a
cuimsíodh
i
scairchaipiteal
eisithe
phríomhchuideachta an chéad
ghrúpa ar úinéireacht acu, agus
na daoine a raibh, díreach tar éis
an trátha sin, na scaireanna a
cuimsíodh i scairchaipiteal eisithe
phríomhchuideachta an ghrúpa
iomchuí ar úinéireacht acu, agus
(b) maidir leis an gcuideachta arb í
príomhchuideachta an ghrúpa
iomchuí í díreach tar éis an trátha
sin—
(i) nárbh í príomhchuideachta
aon ghrúpa í díreach roimh
an tráth sin, agus
(ii) díreach tar éis an trátha sin,
go raibh sócmhainní aici
arbh éard iad go hiomlán, nó
beagnach
go
hiomlán,
scaireanna a cuimsíodh i
scairchaipiteal
eisithe
phríomhchuideachta
an
chéad ghrúpa.
(8) Chun críocha an Sceidil seo—
(a) déileálfar
le
sócmhainn
(dá
ngairtear ‘an chéad sócmhainn’
san fhomhír seo) a fuair
cuideachta nó a bhí á sealbhú aici
tráth ar bith agus le sócmhainn
(dá ngairtear ‘an dara sócmhainn’
san fhomhír seo) a bhí á sealbhú
ag an gcuideachta (nó ag aon
chuideachta atá nó a bhí ina
comhalta den ghrúpa céanna
cuideachtaí leis an gcuideachta)
tráth níos déanaí, ionann is dá
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mba iad an tsócmhainn chéanna
iad i gcás luach an dara
sócmhainn a bheith díorthaithe
go hiomlán nó go páirteach ón
gcéad sócmhainn, agus
(b) más rud é—
(i) go ndéileáiltear le sócmhainn
(cibé acu de bhua chlásal (a)
nó ar shlí eile) mar an
gcéanna le sócmhainn a bhí
á sealbhú ag cuideachta tráth
níos déanaí, agus
(ii) go
mbeadh
an
chéad
sócmhainn ina sócmhainn
réamhiontrála i ndáil leis an
gcuideachta,
déileálfar leis an dara sócmhainn mar
shócmhainn réamhiontrála i ndáil leis an
gcuideachta freisin,
agus beidh feidhm ag clásal (a) go háirithe i
gcás gur ruíleas an dara sócmhainn agus gur
léasacht an chéad sócmhainn a bhfaigheann
a léasaí an fhrithdhílse.
(9) Le linn a bheith á chinneadh, chun
críocha an Sceidil seo, an caillteanas a
d’fhabhraigh sular tháinig cuideachta chun
bheith ina comhalta den ghrúpa iomchuí aon
chaillteanas inlamhála a fhabhraíonn chuig
an gcuideachta ar dhiúscairt faoi alt 719 nó
738(4)(a), tabharfar neamhaird ar fhorálacha
alt 720 nó 738(4)(b), de réir mar a bheidh.

Caillteanas réamhiontrála a ríomh faoi
threoir margadhluacha
2. (1) I gcás go bhfabhraíonn caillteanas
inlamhála ar dhiúscairt a bheith déanta ag
cuideachta ar aon sócmhainn réamhiontrála,
is éard a bheidh sa chion réamhiontrála den
chaillteanas sin cibé ceann is lú de na
méideanna a luaitear i bhfomhír (2).
(2) Is iad na méideanna dá dtagraítear i
bhfomhír (1)—
(a) an méid den chaillteanas inlamhála
a bheadh fabhraithe dá mba rud
é go ndearnadh an tsócmhainn a
dhiúscairt an tráth iomchuí ar a
margadhluach an tráth sin, agus
(b) an méid den chaillteanas inlamhála
a fhabhraíonn ar an diúscairt a
luaitear i bhfomhír (1).
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Gnóchain a bhfuil caillteanais réamhiontrála Cd.1 A.57
le bheith inasbhainte astu
3. (1) D’ainneoin alt 78(2), maidir le
caillteanas réamhiontrála a d’fhabhraigh
chuig cuideachta ar dhiúscairt sular tháinig
an chuideachta chun bheith ina comhalta den
ghrúpa iomchuí, ní bheidh sé inasbhainte ach
amháin as gnóchan inmhuirearaithe a
fhabhraíonn chuig an gcuideachta más rud é
gur gnóchan é a fhabhraíonn—
(a) ar dhiúscairt a rinne an chuideachta
roimh an dáta (dá ngairtear ‘an
dáta iontrála’ sa mhír seo) ar
tháinig an chuideachta chun
bheith ina comhalta den ghrúpa
iomchuí agus a rinneadh sa
tréimhse chuntasaíochta chéanna
ina bhfuil an dáta iontrála,
(b) ar dhiúscairt sócmhainne a bhí á
sealbhú ag an gcuideachta
díreach roimh an dáta iontrála,
nó
(c) ar dhiúscairt sócmhainne—
(i) a fuair an chuideachta ar an
dáta iontrála nó dá éis ó
dhuine nach raibh, tráth na
fála, ina chomhalta nó ina
comhalta
den
ghrúpa
iomchuí, agus
(ii) nach ndearnadh í a úsáid nó a
shealbhú, ó fuarthas ón
duine í, chun críoch ar bith
seachas críocha trádála a bhí
á seoladh ag an gcuideachta
an tráth díreach roimh an
dáta iontrála agus ar lean an
chuideachta de bheith á
seoladh go dtí an diúscairt.
(2) D’ainneoin alt 78(2), maidir leis an
gcion
réamhiontrála
de
chaillteanas
inlamhála a fhabhraíonn chuig cuideachta ar
shócmhainn réamhiontrála a dhiúscairt, ní
bheidh sé inasbhainte ach amháin as
gnóchan inmhuirearaithe a fhabhraíonn
chuig an gcuideachta más rud é—
(a) gur gnóchan é a fhabhraíonn ar
dhiúscairt a rinne an chuideachta
roimh an dáta iontrála agus a
rinneadh
sa
tréimhse
chuntasaíochta
chéanna
ina
bhfuil an dáta iontrála agus gurb
í an chuideachta an ceann (dá
ngairtear
‘an
chuideachta
thosaigh’ san fhomhír seo) ar
faoina treoir atá an tsócmhainn,
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ar ar a diúscairt a fhabhraíonn an
caillteanas,
ina
sócmhainn
réamhiontrála,
(b) go

raibh
an
tsócmhainn
réamhiontrála
agus
an
tsócmhainn ar ar a diúscairt a
fhabhraíonn an gnóchan araon á
sealbhú ag an gcuideachta
chéanna tráth díreach sular
tháinig an chuideachta chun
bheith ina comhalta den ghrúpa
iomchuí, nó

(c) gur gnóchan é a fhabhraíonn ar
dhiúscairt sócmhainne—
(i) a fuair an chuideachta
thosaigh (cibé acu sular
tháinig
an
chuideachta
thosaigh chun bheith ina
comhalta
den
ghrúpa
iomchuí nó dá éis sin) ó
dhuine nach raibh, tráth na
fála, ina chomhalta nó ina
comhalta den ghrúpa sin,
agus
(ii) nach ndearnadh í a úsáid nó a
shealbhú, ó fuarthas ón
duine í, chun críoch ar bith
seachas críocha trádála a bhí
á seoladh, díreach roimh an
dáta
iontrála,
ag
an
gcuideachta thosaigh agus ar
lean an chuideachta thosaigh
de bheith á seoladh go dtí an
diúscairt.
(3) I gcás ina dtagann 2 chuideachta nó
níos mó chun bheith ina gcomhaltaí den
ghrúpa iomchuí an tráth céanna agus go
raibh na cuideachtaí sin go léir ina
gcomhaltaí den ghrúpa céanna cuideachtaí
díreach sular tháinig na cuideachtaí sin chun
bheith ina gcomhaltaí den ghrúpa iomchuí,
ansin—
(a) déileálfar, chun críocha fhomhír
(1)(b),
le
sócmhainn
mar
shócmhainn a bhí, díreach sular
tháinig an chuideachta chun
bheith ina comhalta den ghrúpa
iomchuí, á sealbhú ag an
gcuideachta ar fhabhraigh an
caillteanas réamhiontrála atá i
gceist chuici más ceann de na
cuideachtaí sin í an chuideachta
agus má bhí an tsócmhainn á
sealbhú amhlaidh iarbhír ag
ceann eile de na cuideachtaí sin,
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(b) déileálfar, chun críocha fhomhír Cd.1 A.57
(2)(b), le dhá shócmhainn nó níos
mó mar shócmhainní a bhí á
sealbhú ag an gcuideachta
chéanna díreach sular tháinig an
chuideachta chun bheith ina
comhalta den ghrúpa iomchuí in
aon chás ina ndéileálfaí amhlaidh
leo dá mba rud é go ndéileálfaí
leis na cuideachtaí sin go léir mar
chuideachta aonair, agus
(c) déileálfar,
chun
críocha
fhomhíreanna (1)(c) agus (2)(c),
le fáil sócmhainne mar fháil ag an
gcuideachta ar fhabhraigh an
caillteanas réamhiontrála atá i
gceist chuici más rud é gur ceann
de na cuideachtaí sin í an
chuideachta agus go bhfuair
ceann eile de na cuideachtaí sin
an tsócmhainn iarbhír (cibé acu
sular tháinig na cuideachtaí sin
chun bheith ina gcomhaltaí den
ghrúpa iomchuí nó dá éis sin).
Athrú ar chineál cuideachta
4. (1) Más rud é—
(a) laistigh d’aon tréimhse 3 bliana, go
dtiocfaidh
cuideachta
chun
bheith ina comhalta de ghrúpa
cuideachtaí agus go mbeidh (níos
luaithe nó níos déanaí sa
tréimhse sin, nó an tráth céanna)
mórathrú ar chineál nó ar
stiúradh trádála a sheolann an
chuideachta, nó
(b) aon tráth tar éis do scála na
ngníomhaíochtaí i dtrádáil a
sheolann cuideachta a bheith
éirithe beag nó neamhbhríoch,
agus roimh aon mhórbhorradh a
theacht ar an trádáil, go
dtiocfaidh an chuideachta chun
bheith ina comhalta de ghrúpa
cuideachtaí,
tabharfar
neamhaird,
chun
críocha
fhomhíreanna (1)(c) agus (2)(c) de mhír 3,
ar an trádáil a seoladh roimh an athrú a
luaitear i gclásal (a), nó, de réir mar a
bheidh, ar an trádáil a luaitear i gclásal (b), i
ndáil le haon tráth sular tháinig an
chuideachta chun bheith ina comhalta den
ghrúpa atá i gceist.
(2) I bhfomhír (1) folaíonn an tagairt do
mhórathrú ar chineál nó ar stiúradh trádála
tagairt—
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(a) do mhórathrú ar an saghas maoine
a ndéileáiltear inti, nó ar na
seirbhísí nó na saoráidí a
sholáthraítear, sa trádáil, nó
(b) do mhórathrú ar chustaiméirí, ar
mhargaí nó ar easraisí na trádála,
agus beidh feidhm ag an mír seo fiú más
athrú é a lean próiseas céimseach a thosaigh
lasmuigh den tréimhse 3 bliana a luaitear i
bhfomhír (1)(a).
(3) I gcás oibriú na míre seo a bheith ag
brath ar imthosca nó ar theagmhais tráth tar
éis don chuideachta teacht chun bheith ina
comhalta de ghrúpa cuideachtaí (ach tráth
nach mó ná 3 bliana dá éis sin) ní bheidh
measúnacht chun éifeacht a thabhairt don
mhír seo as am má dhéantar í laistigh de 6
bliana ón tráth sin nó ón tráth is déanaí den
sórt sin.
Cuideachtaí ag athrú grúpaí ar aistrithe
áirithe scaireanna etc.
5. Chun críocha an Sceidil seo, más rud é—
(a) go dtagann cuideachta atá ina
comhalta de ghrúpa cuideachtaí
chun bheith tráth ar bith ina
comhalta
de
ghrúpa
eile
cuideachtaí de thoradh ar
dhiúscairt
scaireanna
sa
chuideachta
nó
in
aon
chuideachta eile nó de thoradh
diúscairt urrús eile de chuid na
cuideachta nó de chuid aon
chuideachta eile, agus
(b) gur diúscairt í an diúscairt sin nach
bhfabhródh
gnóchan
ná
caillteanas uirthi, de bhua aon
fhoráil de na hAchtanna Cánach
nó de na hAchtanna um Cháin
Ghnóchan Caipitiúil,
beidh feidhm ag an Sceideal seo i ndáil leis
na caillteanais a d’fhabhraigh chuig an
gcuideachta roimh an tráth sin agus leis na
sócmhainní a bhí á sealbhú ag an gcuideachta
an tráth sin amhail is dá mbeadh aon tráth a
raibh an chuideachta ina comhalta den chéad
ghrúpa san áireamh sa tréimhse a
ndéileáiltear leis an gcuideachta mar
chuideachta a bhí ina comhalta den dara
grúpa lena linn.’’.
(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le
cuideachta a thiocfaidh chun bheith ina
comhalta de ghrúpa cuideachtaí an 1ú lá de
Mhárta, 1999, nó dá éis.
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58.—(1) Leasaítear leis seo alt 746 den Phríomh-Acht—
(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(1):
‘‘(1) Faoi réir fho-alt (2), beidh feidhm ag ailt 579
agus 579A, i ndáil lena bhfeidhm maidir le gnóchain
ioncaim eischósta, amhail is dá ndéanfaí—
(a) tagairt do ghnóchan ioncaim eischósta a
chur in ionad aon tagairtí do ghnóchan
inmhuirearaithe,
(b) ‘na nAchtanna Cánach’ a chur in ionad ‘na
nAchtanna
um
Cháin
Ghnóchan
Caipitiúil’ i bhfo-alt (2) d’alt 579 agus i
bhfo-alt (4) d’alt 579A,
(c) i bhfo-alt (2) d’alt 579 agus i bhfo-alt (3)
d’alt 579A ‘i leith cánach ioncaim de
bhua alt 745’ a chur in ionad ‘i leith
cánach gnóchan caipitiúil faoi alt 31’,
agus
(d) i bhfo-alt (5) d’alt 579 agus i bhfo-alt (9)
d’alt 579A—
(i) ‘aon chánach ioncaim nó cánach
corparáide is iníoctha’ a chur in
ionad ‘aon chánach gnóchan
caipitiúil is iníoctha’, agus
(ii) ‘chun críocha cánach ioncaim, cánach
corparáide’ a chur in ionad ‘chun
críocha cánach ioncaim’.’’,
(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(2):
‘‘(2A) Más rud é, in aon bhliain mheasúnachta—
(a) go mbeidh gnóchan inmhuirearaithe le cur
i leith tairbhí, faoi alt 579A(4), mar atá
feidhm aige ar leith ó fho-alt (1), agus
(b) go mbeidh gnóchan ioncaim eischósta le cur
i leith an tairbhí chomh maith, faoi alt
579A(4), arna chur chun feidhme le foalt (1),
beidh feidhm ag alt 579A amhail is dá gceanglófaí
leis gnóchain ioncaim eischósta a chur i leith duine
roimh ghnóchain inmhuirearaithe.’’,
(c) i bhfo-alt (3), trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad
mhíreanna (b) agus (c):
‘‘(b) tagairt do cháin ioncaim nó cáin chorparáide a
chur in ionad na tagartha i bhfo-alt (9) den alt
sin do cháin ghnóchan caipitiúil, agus
(c) míreanna (a) agus (b) d’fho-alt (7), agus fo-alt
(11), den alt sin a scriosadh.’’,
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(d) i bhfo-alt (4), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír
(b):
‘‘(b) ‘cánach ioncaim nó cánach corparáide ina leith
faoi ailt 579 go 579F nó alt 590, arna chur
chun feidhme le halt 746’ a chur in ionad
‘cánach gnóchan caipitiúil ina leith faoi ailt
579 go 579F nó alt 590’,’’
agus
(e) i bhfo-ailt (5) agus (6), trí ‘‘ailt 806, 807 agus 807A’’ a chur
in ionad ‘‘ailt 806 agus 807’’, gach áit a bhfuil sé.
(2) Beidh feidhm ag an alt seo amhail ar an agus ón 11ú lá
d’Fheabhra, 1999.

Leasú ar Chaibidil 1
(ceannach agus díol
urrús) de Chuid 28
den Phríomh-Acht.

59.—(1) Leasaítear leis seo Cuid 28 den Phríomh-Acht, i gCaibidil
1, trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 751:
‘‘Scaireanna a
theachtar mar stoc
trádála a mhalartú.

751A.—(1) San alt seo—
tá le ‘sealbhán nua’, i ndáil le scaireanna bunaidh,
agus le ‘scaireanna bunaidh’, faoi seach, na
bríonna céanna atá leo in alt 584(1).
(2) Beidh feidhm ag fo-ailt (4) agus (5) i gcás
ina dtarlaíonn idirbheart, a bhfuil feidhm ag an
alt seo maidir leis, i ndáil le haon scaireanna
bunaidh—
(a) a bhfuil teideal tairbhiúil chucu ag duine
a sheolann gnó arb éard é go hiomlán
nó go páirteach déileáil in urrúis, agus
(b) ar de shórt iad gur chuid de bhrabúis
thrádála an ghnó sin brabús ar a ndíol.
(3) Tá feidhm ag an alt seo maidir le haon
idirbheart, ar diúscairt scaireanna bunaidh é, a
mbeadh de thoradh air, murar scaireanna den
sórt a luaitear i bhfo-alt (2) iad na scaireanna
bunaidh, nach ndéileálfaí leis an diúscairt mar
dhiúscairt de bhua ailt 584 go 587; ach níl feidhm
aige maidir le haon idirbheart a bhfuil feidhm ag
alt 751B i ndáil leis.
(4) Faoi réir fho-alt (5), le linn aon ríomh a
dhéanamh de réir na bhforálacha de na
hAchtanna Cánach is infheidhme maidir le
brabúis thrádála is inmhuirearaithe i leith cánach
faoi Chás I de Sceideal D—
(a) déileálfar leis an idirbheart a bhfuil
feidhm ag an alt seo maidir leis mar
idirbheart nach bhfuil aon diúscairt ar
na scaireanna bunaidh i gceist ann,
agus
(b) déileálfar leis an sealbhán nua mar an
tsócmhainn
chéanna
leis
na
scaireanna bunaidh.
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(5) Más rud é, faoi idirbheart a bhfuil feidhm Cd.1 A.59
ag an alt seo maidir leis, go bhfaigheann an duine
lena mbaineann aon chomaoin, nó go dtagann sé
nó sí chun bheith i dteideal aon chomaoin a fháil,
i dteannta an tsealbháin nua, beidh éifeacht le foalt (4) amhail is dá mba éard iad na tagairtí do na
scaireanna bunaidh tagairtí don chomhréir díobh
atá idir margadhluach an tsealbháin nua tráth an
idirbhirt agus comhiomlán an luacha sin agus
mhargadhluach na comaoine sin an tráth sin (nó,
más airgead atá inti, mhéid na comaoine sin).
(6) Beidh éifeacht le fo-ailt (4) agus (5), fairis
na modhnuithe is gá, i ndáil le haon ríomh arna
dhéanamh chun críocha alt 707(4) i gcás ina
ndéileáiltear leis na scaireanna bunaidh a bhí á
sealbhú ag an gcuideachta lena mbaineann agus
leis an sealbhán nua mar an tsócmhainn chéanna
de bhua aon cheann d’ailt 584 go 587.
Bannaí de chuid
Rialtas na hÉireann
a mhalartú.

751B.—(1) San alt seo—
tá le ‘tréimhse inmhuirearaithe’ an bhrí chéanna
atá leis in alt 321(2);
ciallaíonn ‘an malartú’ i ndáil le hinfheisteoir,
malartú sean-urrús ar urrúis nua faoin gClár
Malartaithe i mbannaí de chuid Rialtas na
hÉireann arna ainmniú ag Gníomhaireacht
Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta;
ciallaíonn ‘infheisteoir’ aon duine a dhéanfaidh,
mar úinéir tairbhiúil urrús, iad a mhalartú ar
urrúis nua faoin malartú;
ciallaíonn ‘lá íocaíochta deireanach’ i ndáil le
sean-urrúis, an lá deireanach, roimh an lá ar a
dtarlaíonn an malartú, ar a bhfuil ús iníoctha i
leith na sean-urrús; agus i gcás inar féidir ús den
sórt sin a íoc ar líon laethanta, déileálfar leis an
ús sin mar ús atá iníoctha ar an gcéad lá de na
laethanta sin; ach más rud é nárbh ann d’aon lá
ar a raibh ús i leith sean-urrús iníoctha roimh an
lá ar a dtarlaíonn an malartú, ciallaíonn an lá
íocaíochta deireanach lá eisiúna na sean-urrús;
ciallaíonn ‘sean-urrúis’ na hurrúis chéadluaite sa
mhíniú ar ‘infheisteoir’;
ciallaíonn ‘urrúis nua’ na hurrúis a eisítear chuig
infheisteoir mar mhalairt ar shean-urrúis faoin
malartú;
ciallaíonn ‘urrúis’ urrúis a bhfuil feidhm ag alt 36
maidir leo.
(2) (a) Beidh feidhm ag fo-ailt (3) agus (5)
maidir le hinfheisteoir ar duine é nó í
a sheolann trádáil nó gnó arb éard í
nó é go hiomlán nó go páirteach
déileáil in urrúis a bhfuil aon bhrabúis
nó gnóchain ina leith inmhuirearaithe
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i leith cánach faoi Chás I de Sceideal
D.
(b) Beidh feidhm ag fo-alt (6) maidir le
haon infheisteoir seachas infheisteoir
dá dtagraítear i mír (a).
(3) Déanfar méid cánach (dá ngairtear ‘an
cháin iarchurtha’ san alt seo) a ríomh, don
tréimhse inmhuirearaithe ina dtarlaíonn an
malartú ag infheisteoir lena mbaineann an fo-alt
seo, i gcás go ndéanfar an cháin iarchurtha a
fhionnadh de réir na foirmle—
(a) i

gcás ina bhfuil an t-infheisteoir
inmhuirearaithe i leith cánach sa
tréimhse inmhuirearaithe maidir le
hús
a
fuarthas
sa
tréimhse
inmhuirearaithe—
A — B — C, agus

(b) in aon chás eile—
A—B
i gcás—
gurb é A méid na cánach a bheadh, ar leith ón
alt seo, le híoc faoi dheoidh ag an infheisteoir don
tréimhse inmhuirearaithe sin;
gurb é B méid na cánach a bheadh, ar leith ón alt
seo, le híoc faoi dheoidh ag an infheisteoir don
tréimhse inmhuirearaithe sin más rud é nach
gcuirfí an malartú i gcuntas le linn an cháin sin a
bheith á ríomh, ach, i gcás ina bhfuil feidhm ag
mír (b), folaíonn sé an cháin ar ús a d’fhabhraigh
maidir le sean-urrúis ó thosach na tréimhse
inmhuirearaithe sin, nó ón lá ar a bhfuair an
t-infheisteoir na sean-urrúis, cibé acu is déanaí,
go dtí an lá a tharla an malartú; agus
gurb é C an méid atá in ionannas na cánach ar ús
fabhraithe don tréimhse inmhuirearaithe sin
maidir le sean-urrúis agus atá san áireamh in A.
(4) Chun críocha fho-alt (3) is é an t-ús
fabhraithe maidir le sean-urrúis an t-ús a
d’fhabhraigh ar urrúis den sórt sin—
(a) ón lá íocaíochta deireanach maidir leis
na sean-urrúis, nó
(b) ón lá ar a bhfuair infheisteoir na seanurrúis,
cibé acu is déanaí.
(5) I gcás ina roghnóidh infheisteoir lena
mbaineann an t-alt seo amhlaidh, déanfar méid
na cánach a bheidh, ar leith ón bhfo-alt seo, le
híoc faoi dheoidh don tréimhse inmhuirearaithe
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ina dtarlaíonn an malartú, a laghdú de mhéid na Cd.1 A.59
cánach iarchurtha agus measfar, maidir le méid
na cánach iarchurtha, gur méid cánach é a bheidh
le
híoc
faoi
dheoidh
don
tréimhse
inmhuirearaithe (dá ngairtear ‘an tréimhse
inmhuirearaithe is déanaí’ san fho-alt seo) ina
ndéantar na hurrúis nua a dhiúscairt i dteannta
aon chánach a bheidh, ar leith ón bhfo-alt seo, le
híoc faoi dheoidh don tréimhse inmhuirearaithe
is déanaí agus beidh feidhm ag forálacha Chuid
41 dá réir sin.
(6) (a) Faoi réir mhír (b), maidir le méid na
cánach gnóchan caipitiúil a bheadh
inmhuirearaithe, ar leith ón bhfo-alt
seo, ar ghnóchain inmhuirearaithe a
fhabhraíonn chuig infheisteoir lena
mbaineann an fo-alt seo, ar dhiúscairt
sean-urrús, tar éis na gnóchain
inmhuirearaithe sin a laghdú d’aon
chaillteanais inlamhála faoi alt 31,
measfar,
má
roghnaíonn
an
t-infheisteoir amhlaidh, gur méid
cánach gnóchan caipitiúil é is
inmhuirearaithe
ar
ghnóchain
inmhuirearaithe
a
mheastar
a
fhabhraíonn chuig an infheisteoir sa
tréimhse
inmhuirearaithe
(dá
ngairtear
‘an
tréimhse
inmhuirearaithe is déanaí’ san fho-alt
seo) ina ndéantar na hurrúis nua a
dhiúscairt (agus ní in aon tréimhse
inmhuirearaithe eile) i dteannta aon
chánach
gnóchan
caipitiúil
is
inmhuirearaithe
ar
ghnóchain
inmhuirearaithe a fhabhraíonn chuig
an
infheisteoir
sa
tréimhse
inmhuirearaithe is déanaí agus beidh
feidhm ag forálacha Chuid 41 dá réir
sin.
(b) Beidh feidhm ag alt 815 maidir le
diúscairt na sean-urrús a bhfuil
feidhm ag mír (a) maidir léi amhail is
dá ndéanfaí—
(i) i bhfo-alt (3)(b) den alt sin, ‘mura
rud é gurb é atá sa trádáil, go
hiomlán nó go páirteach, gnó
saoil nach ndéantar na brabúis
uaidh a mheasúnú i leith cánach
corparáide faoi Chás I de
Sceideal
D
don
tréimhse
chuntasaíochta sin’ a chur isteach
i
ndiaidh
‘don
tréimhse
chuntasaíochta sin’, agus
(ii) fo-alt (3)(c)
scriosadh.

den

alt

sin

a

(7) Déanfar an roghnú dá dtagraítear i bhfoailt (5) agus (6) laistigh de thréimhse dhá bhliain
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tar éis dheireadh na tréimhse inmhuirearaithe ina
dtarlaíonn diúscairt na sean-urrús.’’.

Cd.1 A.59

(2) Beidh feidhm ag an alt seo—
(a) maidir le halt 751A a cuireadh isteach sa Phríomh-Acht le
fo-alt (1), amhail ar an agus ón 11ú lá d’Fheabhra, 1999,
(b) maidir le halt 751B a cuireadh isteach sa Phríomh-Acht le
fo-alt (1), maidir le malartú sean-urrús ar urrúis nua (de
réir bhrí an ailt sin 751B) sa tréimhse dar tosach an 11ú
lá d’Fheabhra, 1999, agus dar críoch roimh an 1ú lá
d’Eanáir, 2000.

Leasú ar Chuid 33
(frithsheachaint)
den Phríomh-Acht.

60.—(1) Leasaítear leis seo Cuid 33 den Phríomh-Acht, i gCaibidil
1—
(a) in alt 806—
(i) i bhfo-alt (1), trí ‘‘San alt seo agus in alt 807A—’’ a
chur in ionad ‘‘San alt seo—’’,
(ii) i bhfo-alt (2), trí ‘‘Chun críocha an ailt seo agus alt
807A—’’ a chur in ionad ‘‘Chun críocha an ailt
seo—’’,
agus
(iii) i bhfo-alt (5), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (b):
‘‘(c) Chun críocha mhír (b), áireofar mar shuim
chaipitiúil a fhaigheann pearsa aonair nó
atá pearsa aonair i dteideal a fháil aon
suim a fhaigheann tríú duine nó atá sé nó
sí i dteideal a fháil ar ordú na pearsan
aonair nó de bhua an phearsa aonair do
shannadh cheart na pearsan aonair í a
fháil.’’,
(b) in alt 807, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (4):
‘‘(5) Ní bheidh pearsa aonair, a bhfuil sainchónaí
air nó uirthi lasmuigh den Stát, inmhuirearaithe i
leith cánach ioncaim maidir le haon ioncam a
mheastar a bheith ag an bpearsa aonair de bhua alt
806 más rud é nach mbeadh an phearsa aonair, mar
gheall ar shainchónaí a bheith air nó uirthi amhlaidh,
inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim maidir leis an
ioncam sin dá mba rud é gurbh é ioncam na pearsan
aonair é iarbhír.’’,
(c) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 807:
‘‘Dliteanas neamhaistreoirí.

807A.—(1) Beidh feidhm ag an alt seo más rud
é—
(a) de
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dtiocfaidh ioncam chun Cd.1 A.60
bheith iníoctha le duine a
bhfuil cónaí nó sainchónaí
air nó uirthi lasmuigh den
Stát, agus
(b) go bhfaighidh pearsa aonair
a
bhfuil
cónaí
nó
gnáthchónaí air nó uirthi
sa Stát, agus nach bhfuil
faoi dhliteanas cánach faoi
alt 806 faoi threoir an
aistrithe,
sochar
arna
sholáthar as sócmhainní
atá ar fáil chun na críche
de bhua nó de dhroim an
aistrithe
nó
aon
oibríochtaí gaolmhara.
(2) Faoi réir fhorálacha an ailt seo,
déanfar méid nó luach aon sochair
den sórt a luaitear i bhfo-alt (1), mura
bhfuil sé inmhuirearaithe thairis sin i
leith cánach ioncaim i lámha an
fhaighteora—
(a) a mhéid atá sé laistigh de
mhéid ioncam iomchuí na
mblianta
measúnachta
suas go dtí an bhliain
mheasúnachta
ina
bhfaightear an sochar,
lena n-áirítear an bhliain
sin, a áireamh, chun
críocha uile na nAchtanna
Cánach Ioncaim, mar
ioncam na pearsan aonair
don bhliain mheasúnachta
sin,
(b) a mhéid nach n-áirítear é de
bhua an fho-ailt seo mar
ioncam na pearsan aonair
don bhliain mheasúnachta
sin agus a mhéid atá sé
laistigh de mhéid ioncam
iomchuí na chéad bhliana
measúnachta eile dá éis
sin, a áireamh, chun na
gcríoch sin, mar ioncam na
pearsan aonair don chéad
bhliain mheasúnachta eile
dá éis sin,
agus mar sin de do bhlianta
measúnachta ina dhiaidh sin, ag
glacadh leis an tagairt i mír (b) don
bhliain mheasúnachta a luaitear i mír
(a) mar thagairt don bhliain
mheasúnachta sin agus d’aon bhliain
mheasúnachta eile roimh an mbliain
mheasúnachta ina dhiaidh sin atá i
gceist.
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(3) Faoi réir fho-alt (8), is é ioncam
iomchuí bliana measúnachta, i ndáil le
pearsa aonair, aon ioncam a
eascraíonn sa bhliain mheasúnachta
sin chuig duine ar a bhfuil cónaí nó
sainchónaí lasmuigh den Stát agus ar
féidir, de bhua nó de dhroim an
aistrithe
nó
na
n-oibríochtaí
gaolmhara dá dtagraítear i bhfo-alt
(1), é a úsáid go díreach nó go
neamhdhíreach chun sochar a
sholáthar don phearsa aonair nó
d’fhonn go bhféadfar sochar a
sholáthar don phearsa aonair.
(4) Is faoi Chás IV de Sceideal D a
mhuirearófar
cáin
ioncaim
is
inmhuirearaithe de bhua an ailt seo.
(5) Ní bheidh pearsa aonair, a
bhfuil sainchónaí air nó uirthi
lasmuigh den Stát, inmhuirearaithe i
leith cánach faoin alt seo, i ndáil le
haon sochar nach bhfuarthas sa Stát,
faoi threoir ioncaim iomchuí ar de
shórt é nach mbeadh an phearsa
aonair, dá mba rud é go bhfuair an
phearsa aonair é, inmhuirearaithe i
leith cánach ioncaim i ndáil leis mar
gheall ar shainchónaí a bheith ar an
bpearsa aonair amhlaidh, agus beidh
feidhm ag alt 72 chun críocha an fhoailt seo mar a bheadh feidhm aige
chun críocha alt 71 (3) dá mba rud é
gurbh é a bhí sa sochar ioncam a
eascraíonn as urrúis agus sealúchais in
aon áit lasmuigh den Stát.
(6) Más rud é—
(a) maidir leis an sochar go léir,
nó le cuid den sochar, a
fuair pearsa aonair i
mbliain
mheasúnachta,
gur íocaíocht chaipitiúil é
nó í de réir bhrí alt 579A
nó 579F(2) (de bhua nach
bhfuil sé nó sí laistigh den
mhéid ioncaim iomchuí dá
dtagraítear
i
bhfo-alt
(2)(a)), agus
(b) go ndéantar, mar gheall ar an
íocaíocht sin, gnóchain
inmhuirearaithe a áireamh
faoi alt 579A nó 579F(2)
mar
ghnóchain
a
fhabhraíonn chuig an
bpearsa aonair sa bhliain
mheasúnachta sin nó i
mbliain mheasúnachta ina
dhiaidh sin,
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beidh feidhm ag fo-alt (2)(b) i ndáil le Cd.1 A.60
haon bhliain mheasúnachta (dá
ngairtear ‘bliain mhuirir’ san fho-alt
seo) tar éis bliana measúnachta ina
ndearnadh gnóchain inmhuirearaithe
a áireamh amhlaidh mar ghnóchain a
fhabhraíonn chuig an bpearsa aonair,
amhail is dá mbeifí tar éis cuid de
mhéid nó de luach an tsochair a
fhreagraíonn do mhéid na ngnóchan
sin a áireamh faoin bhfo-alt sin mar
ioncam de chuid na pearsan aonair do
bhliain mheasúnachta roimh an
mbliain mhuirir.
(7) Beidh feidhm ag fo-ailt (8) agus
(9) d’alt 806 chun críocha an ailt seo
mar atá feidhm acu chun críocha fhoailt (4) agus (5) den alt sin.
(8) Beidh feidhm ag an alt seo is
cuma cathain a tharla an t-aistriú nó
na
hoibríochtaí
gaolmhara
dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), ach ní
bheidh feidhm aige ach amháin maidir
le hioncam iomchuí a eascraíonn ar an
11ú lá d’Fheabhra, 1999, nó dá éis.’’,
(d) in alt 808, trí ‘‘807, 807A agus 809’’ a chur in ionad ‘‘807
agus 809’’ gach áit a bhfuil sé i bhfo-ailt (2) agus (3)(b),
agus
(e) in ailt 809 agus 810, trí ‘‘ailt 806 agus 807A’’ a chur in ionad
‘‘alt 806’’ gach áit a bhfuil sé.
(2) (a) Beidh feidhm ag fomhíreanna (i) agus (ii) de mhír (a) agus
ag míreanna (c), (d) agus (e) d’fho-alt (1) amhail ar an
agus ón 11ú lá d’Fheabhra, 1999.
(b) Beidh feidhm ag fomhír (iii) de mhír (a) d’fho-alt (1)
maidir le haon suim a fhaigheann tríú duine dá
dtagraítear san fhomhír sin nó a dtagann sé nó sí chun
bheith i dteideal í a fháil an 11ú lá d’Fheabhra, 1999, nó
dá éis.
(c) Measfar go raibh feidhm ag mír (b) d’fho-alt (1) amhail ar
an agus ón 12ú lá d’Fheabhra, 1998.
61.—Leasaítear leis seo alt 481 den Phríomh-Acht—
(a) i bhfo-alt (1) sa mhíniú ar ‘‘tréimhse cháilitheach’’—
(i) trí ‘‘5ú lá d’Aibreán, 2000’’ a chur in ionad ‘‘22ú lá
d’Eanáir, 1999’’ i mír (a), agus
(ii) trí ‘‘5ú lá d’Aibreán, 2000’’ a chur in ionad ‘‘5ú lá
d’Aibreán, 1999’’ i mír (b),
(b) i bhfo-alt (4)—
(i) i mír (a), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
‘‘Faoi réir mhír (b), más rud é in aon tréimhse 12
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mhí (dá ngairtear ‘tréimhse 12 mhí’ i mír (b)) a
chríochnaíonn ar chothrom an 22ú lá d’Eanáir, 1996,
gur mó méid, nó méid comhiomlán, na
n-infheistíochtaí iomchuí a rinne,’’, eadhon:
‘‘Faoi réir mhír (b), más rud é sa tréimhse—
(I) ar tréimhse 12 mhí í (dá ngairtear ‘tréimhse
12 mhí’ i mír (b)) a chríochnaíonn ar
chothrom an 22ú lá d’Eanáir, 1996, nó
(II) a thosaíonn ar an 23ú lá d’Eanáir, 1999, agus
a chríochnaíonn ar an 5ú lá d’Aibreán, 2000
(dá ngairtear an ‘tréimhse shonraithe’ i mír
(b)),
gur mó méid, nó méid comhiomlán,
n-infheistíochtaí iomchuí a rinne,’’,

na

agus
(ii) i mír (b)(ii), trí ‘‘, nó sa tréimhse shonraithe,’’ a chur
isteach i ndiaidh ‘‘aon tréimhse 12 mhí’’,
(c) i bhfo-alt (8), trí ‘‘1999-2000’’ a chur in ionad ‘‘1998-99’’,
agus
(d) i bhfo-alt (9), trí ‘‘1999-2000’’ a chur in ionad ‘‘1998-99’’.

Leasú ar alt 723
(polasaithe
infheistíochta
speisialta) den
Phríomh-Acht.

62.—(1) Leasaítear leis seo alt 723 den Phríomh-Acht—
(a) i bhfo-alt (1), i ndiaidh an mhínithe ar ‘‘scaireanna
cáilitheacha’’, tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:
‘‘ciallaíonn ‘tréimhse iomchuí’—
(a) an tréimhse dar tosach an dáta a bhfuair
cuideachta árachais an chéad íocaíocht i leith
polasaí infheistíochta speisialta agus dar
críoch cothrom cúig bliana an dáta sin, agus
(b) gach tréimhse cúig bliana ina dhiaidh sin;’’,
(b) i bhfo-alt (3)(c), trí ‘‘ar an dáta a gcríochnaíonn gach
tréimhse iomchuí’’ a chur in ionad ‘‘tráth ar bith ar
chothrom cúig bliana, nó tar éis chothrom cúig bliana, an
dáta a bhfuair sí an chéad íocaíocht i leith an pholasaí’’,
agus
(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6):
‘‘(6) Is éard a bheidh sa cháin chorparáide is
inmhuirearaithe ar aon bhrabúis ar a mbeidh cáin
chorparáide le híoc faoi dheoidh agus is inchurtha i leith
ciste infheistíochta speisialta cuideachta árachais an méid
den cháin sin, chun críocha na nAchtanna Cánach
seachas alt 707(4), sula ndéantar é a laghdú d’aon
chreidmheas, faoiseamh nó asbhaint eile faoi na
hAchtanna Cánach ar leith ón alt seo, ar 20 faoin gcéad
de na brabúis sin é; ach le linn brabúis a bheith á ríomh
chun críocha an fho-ailt seo, beidh feidhm ag alt 78(2)
amhail is dá mba éard é an ráta faoin gcéad de cháin
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ghnóchan caipitiúil a shonraítear in alt 28(3) an ráta faoin Cd.1 A.62
gcéad de cháin chorparáide a shonraítear in alt 21(1).’’.
(2) (a) Measfar go raibh feidhm ag míreanna (a) agus
(b) d’fho-alt (1) amhail ar an agus ón 1ú lá
d’Fheabhra, 1993.
(b) Beidh feidhm ag mír (c) d’fho-alt (1) maidir le
tréimhsí cuntasaíochta a thosaíonn nó a
mheastar a thosaíonn ar an 6ú lá d’Aibreán,
1999, nó dá éis.
(c) Chun críocha mhír (b), más rud é go dtosaíonn
tréimhse chuntasaíochta de chuid cuideachta
roimh an 6ú lá d’Aibreán, 1999, agus go
gcríochnaíonn sí an lá sin nó dá éis, déanfar í
a roinnt ina 2 chuid, ceann amháin ag tosú an
lá a thosaíonn an tréimhse chuntasaíochta
agus ag críochnú an 5ú lá d’Aibreán, 1999,
agus an ceann eile ag tosú an 6ú lá d’Aibreán,
1999, agus ag críochnú an lá a chríochnaíonn
an tréimhse chuntasaíochta, agus déileálfar
leis an dá chuid amhail is dá mba thréimhsí
cuntasaíochta ar leithligh de chuid na
cuideachta iad.
63.—(1) Leasaítear leis seo alt 737 den Phríomh-Acht—
(a) i bhfo-alt (1)(a), tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh an mhínithe ar ‘‘margadhluach’’:
‘‘ciallaíonn ‘tréimhse iomchuí’—
(a) an tréimhse dar tosach an dáta a ndearna pearsa
aonair an chéad íocaíocht, nó a ndearnadh an
chéad íocaíocht thar ceann pearsan aonair, i
leith aonad infheistíochta speisialta a bhí ar
úinéireacht, i gcomhpháirt nó ar shlí eile, ag
an bpearsa aonair sin agus dar críoch cothrom
cúig bliana an dáta sin, agus
(b) gach tréimhse cúig bliana ina dhiaidh sin;’’,
(b) i bhfo-alt (3)(a) i bhfomhír (iii), trí ‘‘ar an dáta a
gcríochnaíonn gach tréimhse iomchuí’’ a chur in ionad
‘‘tráth ar bith ar chothrom cúig bliana, nó tar éis
chothrom cúig bliana, an dáta a ndearna an phearsa
aonair sin an chéad íocaíocht, nó a ndearnadh an chéad
íocaíocht thar ceann na pearsan aonair sin, i leith na naonad sin’’, agus
(c) i bhfo-alt (6), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír
(c):
‘‘(c) Is éard a bheidh in aon cháin ioncaim nó cáin
ghnóchan caipitiúil is inmhuirearaithe de réir
mhír (b) an méid den cháin sin, sula ndéantar
é a laghdú d’aon chreidmheas, faoiseamh nó
asbhaint eile faoi na hAchtanna Cánach nó
faoi na hAchtanna um Cháin Ghnóchan
Caipitiúil ar leith ón alt seo, ar 20 faoin gcéad
é d’ioncam a eascraíonn nó de ghnóchain
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inmhuirearaithe a fhabhraíonn, de réir mar a
bheidh, chuig an scéim.’’.

Cd.1 A.63

(2) (a) Measfar go raibh feidhm ag míreanna (a) agus (b) d’fhoalt (1) amhail ar an agus ón 1ú lá d’Fheabhra, 1993.
(b) Beidh feidhm ag mír (c) d’fho-alt (1) amhail ar an agus ón
6ú lá d’Aibreán, 1999.

Leasú ar alt 738
(gnóthais le
haghaidh
comhinfheistíochta)
den Phríomh-Acht.

64.—(1) Leasaítear leis seo alt 738(2) den Phríomh-Acht, i mír
(d), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (i):
‘‘(i)

is éard a bheidh sa cháin ghnóchan caipitiúil is
inmhuirearaithe ar na gnóchain inmhuirearaithe a
fhabhraíonn, i mbliain mheasúnachta, chuig an
ngnóthas an méid den cháin sin, sula ndéantar é a
laghdú d’aon chreidmheas, faoiseamh nó asbhaint
eile faoi aon fhoráil, seachas faoin alt seo, de na
hAchtanna Cánach nó de na hAchtanna um Cháin
Ghnóchan Caipitiúil, arb é ráta caighdeánach na
ngnóchan inmhuirearaithe a fhabhraíonn chuig an
ngnóthas é don bhliain mheasúnachta, agus’’.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le gnóchain inmhuirearaithe
a fhabhraíonn sa bhliain mheasúnachta 1998-99 agus i mblianta
measúnachta dá éis sin.

Leasú ar alt 838
(cuntais
infheistíochta
punainne speisialta)
den Phríomh-Acht.

65.—(1) Leasaítear leis seo alt 838 den Phríomh-Acht—
(a) i bhfo-alt (1)(a)—
(i) sa mhíniú ar ‘‘infheistíocht iomchuí’’ —
(I) trí ‘‘láníoctha’’ a chur isteach i ndiaidh
‘‘scaireanna cáilitheacha’’, i ndiaidh ‘‘scaireanna
cáilitheacha sonraithe’’ agus i ndiaidh ‘‘urrúis’’,
gach áit a bhfuil siad i bhfomhíreanna (i) agus
(ii), agus
(II) trí ‘‘ar mhargadhluach’’ a chur isteach i ndiaidh
‘‘arna fáil ag bróicéir ainmnithe’’, agus
(ii) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar ‘‘infheistíocht iomchuí’’:
‘‘ciallaíonn ‘tréimhse iomchuí’—
(a) an tréimhse dar tosach an dáta a ndearna
pearsa aonair an chéad taisce shonraithe
i leith infheistíochta iomchuí agus dar
críoch cothrom cúig bliana an dáta sin,
agus
(b) gach tréimhse cúig bliana ina dhiaidh sin;’’,
(b) i bhfo-alt (2)(c), trí ‘‘ar an dáta a gcríochnaíonn gach
tréimhse iomchuí’’ a chur in ionad ‘‘tráth ar bith ar
chothrom cúig bliana, nó tar éis chothrom cúig bliana, an
dáta a ndearna pearsa aonair an chéad taisce shonraithe
i leith na hinfheistíochta iomchuí sin’’,
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(c) i bhfo-alt (3), trí ‘‘, agus go háirithe, maidir leis an ráta Cd.1 A.65
cánach cuí a shonraítear in alt 256(1) i ndáil le hús
iomchuí is iníoctha i leith taisce iomchuí nó taiscí iomchuí
atá á sealbhú i gcuntas coigiltis speisialta, beidh feidhm
aige maidir le cuntais infheistíochta punainne speisialta’’
a chur in ionad ‘‘; ach beidh feidhm amhlaidh ag an
gCaibidil sin amhail is dá mba 10 faoin gcéad an ráta
cánach cuí, i ndáil le hús iomchuí is iníoctha i leith taisce
iomchuí nó taiscí iomchuí atá á sealbhú i gcuntas coigiltis
speisialta’’, agus
(d) i bhfo-alt (4)(c), trí ‘‘1028(5)’’ a chur in ionad ‘‘1028(4)’’.
(2) Maidir leis an alt seo—
(a) measfar go raibh feidhm aige, maidir le mír (a)(ii) agus mír
(b) d’fho-alt (1), amhail ar an agus ón 1ú lá d’Fheabhra,
1993,
(b) measfar go raibh feidhm aige, maidir le míreanna (a)(i),
agus (d) d’fho-alt (1), amhail ar an agus ón 1ú lá de
Nollaig, 1998, agus
(c) beidh feidhm aige, maidir le mír (c) d’fho-alt (1), amhail ar
an agus ón 6ú lá d’Aibreán, 1999.
66.—Leasaítear leis seo alt 839 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt
seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):
‘‘(3) Fad nach mbeidh leas tairbhiúil in infheistíocht d’aicme
a luaitear i bhfo-alt (1) ag pearsa aonair, cibé acu atá sé nó sí
pósta nó nach bhfuil, seachas—

Leasú ar alt 839
(teorainneacha ar
infheistíochtaí
speisialta) den
Phríomh-Acht.

(a) leas tairbhiúil, cibé acu is comhleas é nó nach ea, in
infheistíocht amháin, nó
(b) comhleas tairbhiúil in 2 infheistíocht d’aicme (nach gá
gurb í an aicme chéanna í) a luaitear i bhfo-alt (1),
ansin, beidh feidhm ag ailt 264, 723, 737 agus 838 maidir leis an
infheistíocht amháin sin nó leis an 2 infheistíocht sin, de réir mar
a bheidh, amhail is dá mba thagairt do £75,000 gach tagairt sna
hailt sin do £50,000.’’.
67.—(1) Leasaítear leis seo alt 832 den Phríomh-Acht—
(a) i bhfo-alt (1)—
(i) sa mhíniú ar ‘‘an Coinbhinsiún’’, trí ‘‘(I.R. Uimh. 319
de 1976).’’ a chur in ionad ‘‘(I.R. Uimh. 319 de
1976);’’, agus
(ii) tríd an míniú ar ‘‘díbhinn’’ a scriosadh, agus
(b) trí fho-alt (2) a scriosadh.
(2) Maidir leis an alt seo—
(a) beidh feidhm aige amhail ar an agus ón 6ú lá d’Aibreán,
1999, maidir le cáin ioncaim, agus
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(b) measfar feidhm a bheith aige amhail ar an agus ón 1ú lá
d’Eanáir, 1999, maidir le cáin chorparáide.
Caibidil 5
Scéimeanna Scair-Rogha Coigilteas-Choibhneasa agus ScairScéimeanna d’Fhostaithe

Scéimeanna scairrogha coigilteaschoibhneasa.

68.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—
(a) i gCuid 17, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
Chaibidil 2:
‘‘Caibidil 3
Scéimeanna scairrogha coigilteaschoibhneasa
ceadaithe.

519A.—(1) (a) Beidh feidhm ag forálacha an
ailt seo i gcás ina bhfaigheann
pearsa aonair ceart chun
scaireanna
i
gcomhlacht
corpraithe a fháil—
(i) mar gheall ar oifig nó
fostaíocht na pearsan
aonair mar stiúrthóir
nó fostaí de chuid an
chomhlachta chorpraithe sin nó aon
chomhlachta chorpraithe eile, agus
(ii) go

bhfaigheann
an
phearsa aonair sin an
ceart sin de réir
fhorálacha
scéime
scair-rogha coigilteaschoibhneasa
arna
ceadú faoi Sceideal
12A ar an 6ú lá
d’Aibreán, 1999, nó
dá éis agus nár
tarraingíodh
siar
ceadú ina leith.

(b) Forléireofar an t-alt seo i
dteannta Sceideal 12A.
(2) Ní bheidh cáin inmhuirearaithe faoi aon
fhoráil de na hAchtanna Cánach maidir leis an
gceart dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a fháil.
(3) Faoi réir fho-alt (4) má fheidhmíonn an
phearsa aonair an ceart de réir fhorálacha na
scéime aon tráth a bhfuil sí ceadaithe, ní bheidh
cáin inmhuirearaithe faoi aon fhoráil de na
hAchtanna Cánach maidir le haon ghnóchan a
réadófar trí fheidhmiú an chirt.
(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3) maidir le
ceart a gheobhaidh duine faoi scéim agus a
fheidhmeofar laistigh de 3 bliana ón tráth a
fuarthas é de bhua forála atá ar áireamh i scéim
de bhun mhír 22 de Sceideal 12A.
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(5) San alt seo tá le ‘‘scéim scair-rogha Cd.1 A.68
choigilteas-choibhneasa’’ an bhrí a shanntar dó le
Sceideal 12A.
Costais bhunaithe
scéimeanna scairrogha coigilteaschoibhneasa.

519B.—(1) Beidh feidhm ag an alt seo maidir
le suim arna caitheamh ag cuideachta ar an 6ú lá
d’Aibreán, 1999, nó dá éis ag bunú scéime scairrogha coigilteas-choibhneasa arna ceadú ag na
Coimisinéirí Ioncaim de réir fhorálacha Sceideal
12A, ar scéim í nach bhfaigheann aon fhostaí ná
stiúrthóir cearta fúithi sula dtugtar an ceadú sin.
(2) Cuirfear suim lena mbaineann an t-alt seo
san áireamh—
(a) sna suimeanna a bheidh le hasbhaint le
linn na brabúis nó na gnóchain ó
thrádáil arna seoladh ag an
gcuideachta a bheith á ríomh chun
críocha Sceideal D, nó
(b) más cuideachta infheistíochta de réir
bhrí alt 83 nó cuideachta a bhfuil
feidhm ag an alt sin ina cás de bhua
alt 707 í an chuideachta, sna
suimeanna a bheidh le hasbhaint faoi
alt
83(2)
mar
chaiteachais
bhainistíochta le linn brabúis na
cuideachta chun críocha cánach
corparáide a bheith á ríomh.
(3) Más rud é—
(a) go bhfuil feidhm ag fo-alt (2), agus
(b) go dtugtar an ceadú i ndiaidh dheireadh
na tréimhse 9 mí dar tosach an lá i
ndiaidh dheireadh na tréimhse
cuntasaíochta ina gcaitear an tsuim,
ansin, chun críche fho-alt (2), déileálfar leis an
tsuim mar shuim arna caitheamh sa tréimhse
chuntasaíochta ina dtugtar an ceadú agus ní sa
tréimhse chuntasaíochta a luaitear i mír (b).

Ús, etc. faoi
scéimeanna coigiltis
conarthacha
deimhnithe.

519C.—(1) San alt seo—
ciallaíonn ‘foras coigiltis cáilitheach’ aon duine de
na daoine seo a leanas—
(a) duine is sealbhóir ar cheadúnas arna
dheonú faoi alt 9 d’Acht an Bhainc
Ceannais,
1971,
nó
duine
a
shealbhaíonn ceadúnas nó údarú eile
dá shamhail faoi dhlí aon Bhallstáit
eile de na Comhphobail Eorpacha a
fhreagraíonn do cheadúnas arna
dheonú faoin alt sin,
(b) cumann foirgníochta de réir bhrí alt 256,
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(c) banc taisce iontaobhais de réir bhrí an
Achta um Bainc Thaisce Iontaobhais,
1989,
(d) Banc ACC cpt,
(e) Banc ICC cpt,
(f) Banc Infheistíochta ICC Teoranta,
(g) Banc Taisce an Phoist,
(h) comhar creidmheasa de réir bhrí an
Achta um Chomhar Creidmheasa,
1997, nó
(i) cibé duine eile a fhorordóidh an tAire
Airgeadais le hordú.
(2) Maidir le haon bhónas foirceannaidh nó ús
arna íoc ag foras coigiltis cáilitheach le pearsa
aonair faoi scéim choigiltis chonarthach
dheimhnithe, beidh sé díolmhaithe ó cháin
ioncaim agus ní áireofar é le linn ioncam iomlán
a bheith á ríomh chun críocha na nAchtanna
Cánach Ioncaim.
(3) Maidir le haon bhónas foirceannaidh nó ús
arna íoc ag foras coigiltis cáilitheach faoi scéim
choigiltis chonarthach dheimhnithe, ní bheidh sé,
i gcás gur glacadóir taisce iomchuí de réir bhrí alt
256 an foras coigiltis cáilitheach, ina ús iomchuí
chun críocha an ailt sin agus dá réir sin ní bheidh
sé faoi réir asbhainte cánach cuí faoi alt 257.
(4) San alt seo ciallaíonn ‘scéim choigiltis
chonarthach dheimhnithe’ scéim—
(a) lena ndéantar foráil maidir le pearsana
aonair do dhéanamh ranníocaí
tréimhsiúla
ar
feadh
tréimhse
sonraithe le foras coigiltis cáilitheach,
más rud é, murach fo-alt (3), go
mbeadh an taisce a bhfuil na
ranníocaí in ionannas di ina taisce
iomchuí de réir bhrí alt 256 dá mba
ghlacadóir taisce iomchuí de réir bhrí
an ailt sin an foras coigiltis cáilitheach,
(b) ina bhfuil na pearsana
dtagraítear i mír (a)—

aonair

dá

(i) cáilithe
chun
bheith
rannpháirteach i scéim scairrogha choigilteas-choibhneasa, is
é sin le rá, cearta a fháil agus a
fheidhmiú fúithi, agus
(ii) a bhfuil a ranníocaí faoin scéim le
húsáid de réir mhír 17 de Sceideal
12A,
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Cd.1 A.68

(c) atá deimhnithe ag na Coimisinéirí
Ioncaim mar scéim atá cáilithe le
haghaidh díolúine faoin alt seo faoi
threoir ceanglas arna sonrú ag an Aire
Airgeadais de réir Sceideal 12B.
(5) Beidh éifeacht le Sceideal 12B a ghabhann
leis an Acht seo, ar Sceideal é ina bhfuil forálacha
a dhéanann forlíonadh ar an alt seo.
(6) Beidh feidhm ag an alt seo i ndáil le haon
bhónas foirceannaidh nó ús arna íoc ag foras
coigiltis cáilitheach ar an 6ú lá d’Aibreán, 1999,
nó dá éis, faoi scéim choigiltis chonarthach
dheimhnithe.’’,
agus
(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Sceideal
12:
‘‘Alt 519A.

SCEIDEAL 12A

Scéimeanna Scair-Rogha Coigilteas-Choibhneasa
Ceadaithe
Léiriú
1. (1) Chun críocha an Sceidil seo—
ciallaíonn ‘ceadaithe’ i ndáil le scéim, ceadaithe faoi
mhír 2;
tá le ‘cuideachta chomhlachaithe’ an bhrí chéanna atá leis
in alt 432, ach amháin, chun críocha mhír 24, go mbeidh
éifeacht le fo-alt (1) den alt sin ach na focail ‘nó aon tráth
laistigh de bhliain roimhe sin’ a fhágáil ar lár;
tá le ‘dáta bónais’ an bhrí a shanntar dó le mír 18;
tá le ‘rialú’ an bhrí chéanna atá leis in alt 432;
tá le ‘stiúrthóir lánaimseartha’ an bhrí chéanna atá leis in
alt 250;
ciallaíonn ‘deontóir’, i ndáil le scéim, an chuideachta a
bhunaigh an scéim;
tá le ‘grúpscéim’ agus, i ndáil le scéim den sórt sin, tá le
‘cuideachta rannpháirteach’ na bríonna a thugtar le
fomhíreanna (3) agus (4), faoi seach, de mhír 2;
forléireofar ‘margadhluach’ de réir alt 548;
ciallaíonn ‘scéim scair-rogha choigilteas-choibhneasa’
scéim a bheidh ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim de
réir an Sceidil seo agus nár tarraingíodh siar an ceadú sin;
tá le ‘scaireanna scéime’ an bhrí a shanntar dó le mír 10;
183

[Uimh. 2.]
Cd.1 A.68

An tAcht Airgeadais, 1999.

[1999.]

folaíonn ‘scaireanna’ stoc.
(2) Beidh feidhm ag alt 10 chun críocha an Sceidil seo.
(3) Chun críocha an Sceidil seo, is comhalta de
chomheagras, a bhfuil cuideachta eile ar úinéireacht aige,
cuideachta más ceann í de 5 chuideachta ar a mhéad a
bhfuil 75 faoin gcéad ar a laghad de ghnáthscairchaipiteal na cuideachta eile ar úinéireacht
thairbhiúil acu eatarthu agus a bhfuil 5 faoin gcéad ar a
laghad den chaipiteal sin ar úinéireacht thairbhiúil ag
gach cuideachta díobh.
(4) Chun críocha an Sceidil seo, déanfar an cheist i
dtaobh cuideachta amháin a bheith faoi rialú cuideachta
eile a chinneadh de réir alt 432.
Scéimeanna a cheadú
2. (1) Ar iarratas ó chomhlacht corpraithe (dá ngairtear
‘an deontóir’ sa Sceideal seo) a mbeidh scéim scair-rogha
choigilteas-choibhneasa bunaithe aige, ceadóidh na
Coimisinéirí Ioncaim an scéim más deimhin leo go
gcomhlíonann sí ceanglais an Sceidil seo.
(2) Is i scríbhinn a dhéanfar aon iarratas faoi fhomhír
(1) agus beidh cibé sonraí ann, agus beidh cibé fianaise
mar thaca leis, a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim.
(3) I gcás rialú a bheith ag an deontóir ar chuideachta
nó ar chuideachtaí eile, féadfar a rá sa scéim go
mbaineann sí le gach ceann nó le haon cheann de na
cuideachtaí a bhfuil rialú aige orthu, agus gairfear
‘grúpscéim’ sa Sceideal seo de scéim a ndeirtear inti go
mbaineann sí amhlaidh.
(4) Ciallaíonn ‘cuideachta rannpháirteach’, i ndáil le
grúpscéim, an deontóir nó aon chuideachta eile a
ndeirtear sa scéim go mbaineann sí leis nó léi de thuras
na huaire.
3. (1) Ní cheadóidh na Coimisinéirí Ioncaim scéim
faoin Sceideal seo más dealraitheach dóibh go bhfuil
gnéithe inti nach bhfuil riachtanach chun sochair, ar
mhodh cearta chun scaireanna a fháil, a sholáthar
d’fhostaithe agus do stiúrthóirí, ná nach bhfuil baint
réasúnach acu leis an soláthar sin.
(2) Ní mór do na Coimisinéirí Ioncaim deimhin a
dhéanamh de—
(a) nach bhfuil aon ghnéithe den scéim, seachas aon
ghnéithe atá ar áireamh chun ceanglais an
Sceidil seo a chomhlíonadh, a bhfuil nó a
mbeadh d’éifeacht leo fostaithe d’aon tuairisc
a chomhallann na coinníollacha i mír 9(1) a
chur ó bheith rannpháirteach iarbhír sa scéim,
agus
(b) i gcás gur comhalta de ghrúpa cuideachtaí é an
deontóir, nach bhfuil agus nach mbeadh
d’éifeacht leis an scéim sochair a thabhairt go
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cuideachtaí sa ghrúpa nó do na fostaithe sin
de chuid cuideachtaí sa ghrúpa a fhaigheann
na leibhéil is airde luacha saothair.
(3) Chun críocha fhomhír (2), ciallaíonn ‘grúpa
cuideachtaí’ cuideachta maille le haon chuideachtaí eile a
bhfuil rialú aici orthu.
4. (1) Más rud é, tráth ar bith tar éis do na
Coimisinéirí Ioncaim scéim a cheadú, go scoirfear d’aon
cheanglas de chuid an Sceidil seo a chomhlíonadh nó go
mainneoidh an deontóir faisnéis a iarrfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim faoi mhír 6 a chur ar fáil, féadfaidh
na Coimisinéirí Ioncaim an ceadú a tharraingt siar le
héifeacht ón tráth sin nó ó cibé tráth is déanaí ná sin a
shonróidh na Coimisinéirí Ioncaim ach más rud é, maidir
le cearta a fuarthas faoi scéim scair-rogha choigilteaschoibhneasa sula ndearnadh ceadú a tharraingt siar ón
scéim faoin mír seo, go ndéanfar iad a fheidhmiú tar éis
an ceadú a bheith tarraingthe siar, beidh feidhm ag alt
519A(3) maidir leis an bhfeidhmiú amhail is dá mbeadh
an scéim fós ceadaithe.
(2) Má dhéantar athrú ar an scéim tráth ar bith tar éis
do na Coimisinéirí Ioncaim an scéim a cheadú, ní bheidh
éifeacht leis an gceadú tar éis dháta an athraithe mura
mbeidh an t-athrú ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim.
5. Más éagóir leis an deontóir—
(a) mainneachtain na gCoimisinéirí Ioncaim an
scéim a cheadú nó athrú ar an scéim a cheadú,
(b) ceadú a bheith tarraingthe siar, nó
(c) mainneachtain na gCoimisinéirí Ioncaim breith a
thabhairt gur comhlíonadh coinníoll ar faoina
réir a tugadh an ceadú,
féadfaidh sé, trí fhógra i scríbhinn a thabhairt do na
Coimisinéirí Ioncaim laistigh de 30 lá ón dáta a gcuirfear
breith na gCoimisinéirí Ioncaim in iúl dó, a cheangal go
gcinnfidh na Coimisinéirí Achomhairc an ní, agus
déanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc an ní a éisteacht
agus a chinneadh amhail mar a dhéantar i gcás
achomhairc chucu i gcoinne measúnachta agus beidh
feidhm dá réir sin, fara aon mhodhnuithe is gá, ag
forálacha uile na nAchtanna Cánach Ioncaim a
bhaineann le hachomharc den sórt sin (lena n-áirítear na
forálacha a bhaineann le hachomharc a athéisteacht agus
le cás a shonrú chun tuairim na hArd-Chúirte a fháil ar
phonc dlí).
Faisnéis
6. Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, trí fhógra i
scríbhinn, a cheangal ar aon duine cibé faisnéis a
mheasann na Coimisinéirí Ioncaim is gá chun go
gcomhlíonfaidh siad a bhfeidhmeanna faoin Sceideal seo
a thabhairt dóibh laistigh de cibé tréimhse ama (nach lú
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ná 30 lá) a ordóidh na Coimisinéirí Ioncaim, ar faisnéis í
atá ag an duine, nó atá ar fáil go réasúnta ag an duine,
chuig a bhfuil an fógra dírithe, lena n-áirítear go háirithe
faisnéis—
(a) lena chumasú do na Coimisinéirí Ioncaim
cinneadh a dhéanamh—
(i) i dtaobh ar chóir scéim a cheadú nó ceadú
atá tugtha cheana féin a tharraingt siar,
nó
(ii) i dtaobh dliteanas cánach, lena n-áirítear
dliteanas cánach gnóchan caipitiúil, aon
duine a bhí rannpháirteach i scéim, agus
(b) i ndáil le riaradh scéime agus le haon athrú ar
théarmaí scéime.
7. Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon oifigeach dá
gcuid, lena n-áirítear cigire, a ainmniú chun aon
ghníomhartha a dhéanamh agus aon fheidhmeanna a
chomhall a údaraíonn an Sceideal seo dóibh a dhéanamh
nó a chomhall.

Cáilitheacht
8. (1) Ní dhéanfar foráil sa scéim chun go mbeidh aon
duine cáilithe chun bheith rannpháirteach inti, is é sin le
rá, chun cearta fúithi a fháil agus a fheidhmiú, tráth ar
bith más rud é, an tráth sin, go mbeidh, nó go raibh
laistigh den 12 mhí roimhe sin, leas ábhartha ag an duine
sin i ndlúthchuideachta—
(i) ar cuideachta í a bhféadfar a scaireanna a fháil
de bhun cearta, a fuarthas faoin scéim, a
fheidhmiú, nó
(ii) ar cuideachta í a bhfuil rialú aici ar chuideachta
den sórt sin nó is comhalta de chomheagras a
bhfuil cuideachta den sórt sin ar úinéireacht
aige.
(2) Beidh feidhm ag fomhír (1) i ndáil le cuideachta ar
dlúthchuideachta a bheadh inti murach alt 430(1)(a) nó
431.
(3) (a) Sa mhír seo, tá le ‘dlúthchuideachta’ an bhrí a
shanntar dó le halt 430.
(b) Chun críche na míre seo—
(i) beidh feidhm ag fo-alt (3) d’alt 433—
(I) i gcás inar grúpscéim an scéim atá i
gceist, ach tagairt do na cuideachtaí
rannpháirteacha go léir a chur in
ionad na chéad tagartha don
chuideachta i mír (c)(ii) den fho-alt
sin, agus
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(II) ach tagairt do 15 faoin gcéad a chur Cd.1 A.68
in ionad na tagartha sa mhír sin do 5
faoin gcéad, agus
(ii) beidh feidhm ag alt 437(2), ach tagairt do
15 faoin gcéad a chur in ionad na
tagartha san alt sin do 5 faoin gcéad,
d’fhonn a chinneadh an bhfuil nó an
raibh leas ábhartha ag duine i
gcuideachta.
9. (1) Faoi réir mhír 8, gach duine—
(a) is fostaí nó is stiúrthóir lánaimseartha de chuid
an deontóra nó, i gcás grúpscéime, de chuid
cuideachta rannpháirtí,
(b) arbh fhostaí nó stiúrthóir den sórt sin é nó í gach
tráth le linn tréimhse cáilithí nach faide ná trí
bliana, agus
(c) atá inmhuirearaithe i leith cánach maidir le
hoifig nó fostaíocht an duine sin faoi Sceideal
E,
beidh sé nó sí cáilithe chun bheith rannpháirteach sa
scéim, is é sin le rá, chun cearta a fháil agus a fheidhmiú
fúithi, ar théarmaí comhchosúla.
(2) Chun críocha fhomhír (1), más rud é go
n-athraíonn na cearta atá le fáil ag na daoine atá
rannpháirteach i scéim de réir leibhéil a luacha saothair,
fad a seirbhíse nó tosca eile dá samhail, ní mheasfar go
gciallaíonn sé sin nach bhfuil siad cáilithe chun bheith
rannpháirteach sa scéim ar théarmaí comhchosúla.
(3) Ach amháin mar a fhoráiltear le mír 20 nó de bhun
forála den sórt dá dtagraítear i mír 22(1)(e) nó (f), ní
bheidh duine cáilithe chun bheith rannpháirteach sa
scéim tráth ar bith mura rud é, an tráth sin, gur stiúrthóir
nó fostaí de chuid an deontóra nó, i gcás grúpscéime, de
chuid cuideachta rannpháirtí, é nó í.

Coinníollacha maidir leis na scaireanna
10. Déanfar foráil sa scéim chun go bhfaighidh
stiúrthóirí agus fostaithe cearta chun scaireanna (dá
ngairtear ‘scaireanna scéime’ sa Sceideal seo), a
chomhlíonann ceanglais mhíreanna 11 go 15, a fháil.
11. Beidh scaireanna scéime ina gcuid de ghnáthscairchaipiteal—
(a) an deontóra,
(b) cuideachta a bhfuil rialú aici ar an deontóir, nó
(c) cuideachta ar cuideachta í nó a bhfuil rialú aici
ar chuideachta—
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(i) is comhalta de chomheagras a bhfuil an
deontóir, nó cuideachta a bhfuil rialú aici
ar an deontóir, ar úinéireacht aige, agus
(ii) a bhfuil 15 faoin gcéad ar a laghad de
ghnáth-scairchaipiteal na cuideachta atá
ar úinéireacht amhlaidh ar úinéireacht
thairbhiúil aici.
12. Is é a bheidh i scaireanna scéime—
(a) scaireanna d’aicme a luaitear ar stocmhalartán
aitheanta,
(b) scaireanna i gcuideachta nach bhfuil faoi rialú
cuideachta eile, nó
(c) scaireanna i gcuideachta atá faoi rialú cuideachta
(seachas cuideachta atá, nó a bheadh dá
mbeadh
cónaí
uirthi
sa
Stát,
ina
dlúthchuideachta de réir bhrí alt 430) a
luaitear a scaireanna ar stocmhalartán
aitheanta.
13. (1) Maidir le scaireanna scéime—
(a) beidh siad láníoctha,
(b) ní bheidh siad infhuascailte, agus
(c) ní bheidh siad faoi réir aon srianta seachas
srianta a ghabhann leis na scaireanna uile den
aicme chéanna nó srian a údaraítear le fomhír
(2).
(2) Faoi réir fhomhír (3), féadfaidh na scaireanna a
bheith faoi réir sriain a fhorchuirtear le hairteagail
chomhlachais na cuideachta—
(a) á cheangal go ndéanfar na scaireanna go léir a
bheidh á sealbhú ag stiúrthóirí nó fostaithe de
chuid na cuideachta nó de chuid aon
chuideachta eile a bhfuil rialú aici uirthi a
dhiúscairt ar scor dóibh de bheith á sealbhú
amhlaidh, agus
(b) á cheangal go ndéanfar na scaireanna go léir a
bheidh faighte, de bhun cearta nó leasanna a
fuair stiúrthóirí nó fostaithe den sórt sin, ag
daoine nach bhfuil, nó atá scortha de bheith,
ina stiúrthóirí nó ina bhfostaithe den sórt sin,
a dhiúscairt an tráth a gheofar iad.
(3) Ní údaraítear srian le fomhír (2) mura rud é—
(a) gur ar mhodh díola ar chomaoin in airgead agus
ar théarmaí a shonraítear sna hairteagail
chomhlachais a dhéanfar aon diúscairt a
cheanglaítear leis an srian, agus
(b) go mbeidh forálacha ginearálta sna hairteagail
freisin ar féidir dá mbua a cheangal ar aon
duine a dhéanfaidh scaireanna den aicme
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bhfuil siad á sealbhú nó faighte mar a luaitear
i bhfomhír (2)) iad a dhíol ar théarmaí atá ar
aon dul leo sin a luaitear i mír (a).
14. (1) Le linn a bheith ag cinneadh, chun críocha
mhír 13(1)(c), an bhfuil scaireanna scéime, atá faighte nó
le fáil ag aon duine, faoi réir aon srianta, measfar gur
srian a ghabhann leis na scaireanna aon chonradh,
comhaontú, socrú nó coinníoll faoina sriantar saoirse an
duine sin chun diúscairt a dhéanamh ar na scaireanna nó
ar aon leas iontu nó ar na fáltais óna ndíol nó chun aon
cheart a thugann siad a fheidhmiú, nó faoina gcuirfeadh
diúscairt nó feidhmiú den sórt sin an duine sin nó duine
a bhfuil baint aige nó aici leis an duine sin faoi aon
mhíbhuntáiste.
(2) Níl feidhm ag fomhír (1) maidir le cibé méid d’aon
chonradh, comhaontú, socrú nó coinníoll ina bhfuil
forálacha atá cosúil, ó thaobh cuspóra agus éifeachta, le
haon fhorálacha den Chód Eiseamlárach atá leagtha
amach i Rialacha Liostúcháin Stocmhargadh na
hÉireann.
15. Ach amháin i gcás gurb é atá i scaireanna scéime
scaireanna i gcuideachta ar scaireanna d’aon aicme
amháin a gnáth-scairchaipiteal, ní mór formhór na
scaireanna eisithe den aicme chéanna a bheith á sealbhú
ag daoine seachas—
(a) daoine a fuair a gcuid scaireanna—
(i) de bhun cirt nó deise a tugadh dóibh mar
stiúrthóir nó mar fhostaí de chuid an
deontóra, nó de chuid aon chuideachta
eile, agus
(ii) ní de bhun tairisceana don phobal,
(b) iontaobhaithe a bhfuil scaireanna á sealbhú acu
thar ceann daoine a fuair a gcuid leasanna
tairbhiúla sna scaireanna de réir mar a
luaitear i bhfomhír (a), agus
(c) i gcás go dtagann na scaireanna faoi réim mhír
12(c) agus nach dtagann siad faoi réim mhír
12(a), cuideachtaí a bhfuil rialú acu ar an
gcuideachta arb iad a scaireanna atá i gceist,
nó cuideachtaí ar cuideachta chomhlachaithe
dá gcuid an chuideachta sin de réir bhrí alt
432.

Forálacha maidir le malartú
16. (1) Féadfar foráil a dhéanamh sa scéim, i gcás aon
chuideachta (‘an chuideachta fála’)—
(a) d’fháil rialú ar chuideachta, ar scaireanna scéime
iad a scaireanna, de thoradh ar thairiscint
ghinearálta a dhéanamh—
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(i) chun iomlán ghnáth-scairchaipiteal eisithe
na cuideachta a fháil, ar tairiscint í a
dhéantar ar choinníoll de shórt a
fhágann, má chomhlíontar é, go mbeidh
rialú ar an gcuideachta ag an duine a
dhéanann an tairiscint, nó
(ii) chun na scaireanna uile sa chuideachta, ar
den aicme chéanna iad leis na scaireanna
scéime, a fháil,
(b) d’fháil rialú ar chuideachta, ar scaireanna scéime
iad a scaireanna, de bhun comhréitigh nó
comhshocraíochta a bheidh ceadaithe ag an
gcúirt faoi alt 201 d’Acht na gCuideachtaí,
1963, nó
(c) do theacht chun bheith faoi cheangal nó i
dteideal scaireanna a fháil i gcuideachta, faoi
alt 204 d’Acht na gCuideachtaí, 1963, ar
scaireanna scéime iad a scaireanna,
go bhféadfaidh aon rannpháirtí sa scéim, tráth ar bith
laistigh den tréimhse chuí, trí chomhaontú leis an
gcuideachta fála, a chearta nó a cearta faoin scéim (dá
ngairtear ‘na seanchearta’ sa mhír seo) a scaoileadh i
gcomaoin cearta (dá ngairtear ‘na cearta nua’ sa mhír
seo) a dheonú dó nó di, ar cearta iad atá comhionann leis
na seanchearta ach a bhaineann le scaireanna i
gcuideachta éagsúil (cibé acu an chuideachta fála í féin
nó cuideachta éigin eile a thagann faoi réim fhomhír (b)
nó (c) de mhír 11).
(2) I bhfomhír (1) ciallaíonn ‘an tréimhse chuí’—
(a) i gcás a thagann faoi réim chlásal (a) den
fhomhír sin, an tréimhse sé mhí dar tosach an
tráth a gheobhaidh an duine a dhéanann an
tairiscint rialú ar an gcuideachta agus a
chomhlíonfar aon choinníoll ar faoina réir a
dhéantar an tairiscint,
(b) i gcás a thagann faoi réim chlásal (b) den
fhomhír sin, an tréimhse sé mhí dar tosach an
tráth a cheadóidh an chúirt an comhréiteach
nó an chomhshocraíocht, agus
(c) i gcás a thagann faoi réim chlásal (c) den fhomhír
sin, an tréimhse a bhfanfaidh an chuideachta
fála de bheith faoi cheangal nó i dteideal, de
réir mar a luaitear sa chlásal sin, lena linn.
(3) Ní mheasfar, chun críocha na míre seo, na cearta
nua a bheith comhionann leis na seanchearta mura rud
é—
(a) go gcomhlíonann na scaireanna lena mbaineann
siad na coinníollacha a shonraítear, i ndáil le
scaireanna scéime, i míreanna 11 go 15,
(b) go mbeidh na cearta nua infheidhmithe ar an
modh céanna leis na seanchearta agus faoi
réir fhorálacha na scéime amhail mar a bhí
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éifeacht léi díreach sular scaoileadh na Cd.1 A.68
seanchearta,
(c) go mbeidh, díreach roimh an scaoileadh,
margadhluach iomlán na scaireanna a bhí faoi
réir seanchearta an rannpháirtí ar cóimhéid,
díreach tar éis an deonaithe, le margadhluach
iomlán na scaireanna a ndeonaítear na cearta
nua don rannpháirtí maidir leo, agus
(d) go mbeidh an méid iomlán is iníoctha ag an
rannpháirtí chun scaireanna a fháil de bhun
na gceart nua ar cóimhéid leis an méid iomlán
a bheadh iníoctha chun scaireanna a fháil de
bhun na seancheart.
(4) I gcás ina ndeonófar aon chearta nua de bhun
forála atá ar áireamh i scéim de bhua na míre seo,
measfar—
(a) chun críocha alt 519A agus an Sceidil seo, agus
(b) chun críocha fheidhm (de bhua coinníll a
chomhlíonann fomhír (3)(b)) fhorálacha na
scéime ina dhiaidh sin,
gur deonaíodh iad an tráth a deonaíodh na seanchearta
comhréire.
Cearta a fheidhmiú
17. Déanfar foráil sa scéim chun go n-íocfar as na
scaireanna scéime le hairgead nach mó ná méid na
n-aisíocaíochtaí a rinneadh agus aon ús a íocadh leo faoi
scéim choigiltis chonarthach dheimhnithe de réir bhrí
fho-alt (4) d’alt 519C.
18. Faoi réir mhíreanna 19 go 22, ní foláir gur cearta
nach bhféadfar a fheidhmiú roimh an dáta bónais, is é sin
le rá, an dáta a bhfuil aisíocaíochtaí faoin scéim choigiltis
chonarthach dheimhnithe dlite, na cearta a gheofar faoin
scéim, agus chun críocha na míre seo agus mhír 17—
(a) féadfar a mheas go bhfuil bónas san áireamh in
aisíocaíochtaí
faoi
scéim
choigiltis
chonarthach dheimhnithe, nó nach bhfuil
bónas san áireamh iontu,
(b) is é an tráth a mbeidh aisíocaíochtaí dlite, i gcás
go measfar go bhfuil an bónas uasta san
áireamh in aisíocaíochtaí, an dáta is luaithe ar
a bhfuil an bónas uasta iníoctha agus, in aon
chás eile, an dáta is luaithe ar a bhfuil bónas
iníoctha faoin scéim, agus
(c) maidir leis an gceist i dtaobh cad a mheasfar a
bheith san áireamh amhlaidh, ní foláir go
gceanglófar í a chinneadh an tráth a gheofar
cearta faoi scéim.
19. Déanfar foráil sa scéim nach foláir, má fhaigheann
duine a fuair cearta faoin scéim bás roimh an dáta bónais,
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na cearta a fheidhmiú, má fheidhmítear in aon chor iad,
laistigh de 12 mhí tar éis dháta báis an duine sin agus má
fhaigheann an duine sin bás laistigh de 6 mhí tar éis an
dáta bónais, go bhféadfar na cearta a fheidhmiú laistigh
de 12 mhí tar éis an dáta bónais.
20. Déanfar foráil sa scéim, i gcás duine a fuair cearta
fúithi do scor de bheith i seilbh na hoifige nó na
fostaíochta ar dá bua atá an duine sin cáilithe chun bheith
rannpháirteach sa scéim—
(a) de bhíthin díobhála nó míchumais nó mar gheall
ar é nó í a bheith dífhostaithe de bhíthin
iomarcaíochta (de réir bhrí na nAchtanna um
Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go 1991), nó
(b) de bhíthin aois inphinsin (de réir bhrí alt 2 den
Acht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú),
1993) a bhaint amach,
ansin, go ndéanfar na cearta a fheidhmiú, má
fheidhmítear in aon chor iad, laistigh de 6 mhí ón duine
sin do scor amhlaidh agus, má scoireann an duine sin
amhlaidh ar aon chúis eile laistigh de 3 bliana ón tráth a
fuarthas na cearta, nach bhféadfar iad a fheidhmiú in aon
chor ach amháin de bhun foráil den scéim den sórt a
luaitear i mír 22(1)(e); i ndáil leis an gcás ina scoireann
an duine sin amhlaidh, ar aon chúis eile, tráth is déanaí
ná 3 bliana tar éis dó nó di na cearta a fháil, déanfar foráil
sa scéim nach bhféadfar na cearta a fheidhmiú nó nach
foláir iad a fheidhmiú, má fheidhmítear in aon chor iad,
laistigh de 6 mhí ón tráth a scoireann an duine sin
amhlaidh.
21. Déanfar foráil sa scéim, i gcás duine a fuair cearta
fúithi do leanúint de bheith i seilbh na hoifige nó na
fostaíochta ar dá bua atá an duine sin cáilithe chun bheith
rannpháirteach sa scéim tar éis an dáta a mbaineann an
duine sin aois inphinsin amach, go bhféadfaidh an duine
sin na cearta a fheidhmiú laistigh de 6 mhí ón dáta sin.
22. (1) Féadfar foráil a dhéanamh sa scéim—
(a) má fhaigheann aon duine rialú ar chuideachta,
ar scaireanna scéime iad a scaireanna, de
thoradh ar thairiscint ghinearálta a dhéanamh
ar tairiscint í a thagann faoi réim chlásal (a)(i)
nó (a)(ii) de mhír 16(1), go bhféadfar cearta
a bheidh faighte faoin scéim chun scaireanna
a fháil sa chuideachta a fheidhmiú laistigh de
6 mhí ón tráth a fuair an duine a dhéanann an
tairiscint rialú ar an gcuideachta agus a
chomhlíontar aon choinníoll ar faoina réir a
dhéantar an tairiscint,
(b) más rud é, faoi alt 201 d’Acht na gCuideachtaí,
1963, (comhréiteach idir cuideachta agus a
comhaltaí nó a creidiúnaithe) go gceadóidh an
chúirt comhréiteach nó comhshocraíocht a
bheidh beartaithe chun críocha scéime nó i
dtaca le scéim chun athchóiriú a dhéanamh ar
chuideachta ar scaireanna scéime iad a
scaireanna nó chun í a chónascadh le haon
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chuideachta nó cuideachtaí eile, go bhféadfar Cd.1 A.68
cearta a bheidh faighte faoin scéim scairrogha chun scaireanna a fháil sa chuideachta
a fheidhmiú laistigh de 6 mhí ón tráth a
cheadóidh an chúirt an comhréiteach nó an
chomhshocraíocht,
(c) má thagann aon duine chun bheith faoi cheangal
nó i dteideal, faoi alt 204 d’Acht na
gCuideachtaí,
1963,
(cumhacht
chun
scaireanna a fháil ó scairshealbhóirí nár
aontaigh le scéimeanna nó conradh lenar
aontaigh tromlach), scaireanna a fháil i
gcuideachta ar scaireanna scéime iad
scaireanna inti, go bhféadfar cearta a bheidh
faighte faoin scéim chun scaireanna a fháil sa
chuideachta a fheidhmiú tráth ar bith a
bheidh an duine sin fós faoi cheangal nó i
dteideal amhlaidh,
(d) má dhéanann cuideachta, ar scaireanna scéime
iad a scaireanna, rún le haghaidh
foirceannadh toilteanach a rith, go bhféadfar
cearta a bheidh faighte faoi scéim chun
scaireanna a fháil sa chuideachta a fheidhmiú
laistigh de 6 mhí ón tráth a ritear an rún,
(e) má scoireann duine de bheith i seilbh oifige nó
fostaíochta ar dá bua atá an duine sin cáilithe
chun bheith rannpháirteach sa scéim de
bhíthin amháin—
(i) gur oifig nó fostaíocht í i gcuideachta a
scoireann an deontóir de rialú a bheith
aige nó aici uirthi, nó
(ii) go mbaineann an oifig nó an fhostaíocht
sin le gnó nó le cuid de ghnó a aistrítear
chuig
duine
nach
cuideachta
chomhlachaithe de chuid an deontóra ná
cuideachta a bhfuil rialú ag an deontóir
uirthi é nó í,
go bhféadfar cearta faoin scéim atá á sealbhú
ag an duine sin a fheidhmiú laistigh de 6 mhí
ón tráth a scoireann an duine sin amhlaidh,
agus
(f) más rud é, ar an dáta bónais, go mbeidh duine
a fuair cearta faoin scéim i seilbh oifige nó
fostaíochta i gcuideachta nach cuideachta
rannpháirteach í ach—
(i) ar cuideachta chomhlachaithe de chuid an
deontóra í, nó
(ii) ar cuideachta í a bhfuil rialú ag an
deontóir uirthi,
go bhféadfar na cearta sin a fheidhmiú laistigh de 6 mhí
ón dáta sin.
193

[Uimh. 2.]
Cd.1 A.68

An tAcht Airgeadais, 1999.

[1999.]

(2) Chun críocha na míre seo measfar go bhfuair duine
rialú ar chuideachta má fuair an duine sin agus daoine
eile ag gníomhú dóibh in éineacht leis an duine sin rialú
le chéile uirthi.
23. Ach amháin mar a fhoráiltear i mír 19, aon chearta
a bheidh faighte ag duine faoin scéim—
(a) ní bheidh siad inaistrithe ag an duine sin, ná
(b) ní bheidh siad infheidhmithe tráth is déanaí ná 6
mhí tar éis an dáta bónais.
24. Ní dhéileálfar le haon duine chun críocha mhír 20
nó 22(1)(e) mar dhuine a scoireann de bheith i seilbh
oifige nó fostaíochta ar dá bua atá an duine sin cáilithe
chun bheith rannpháirteach sa scéim go dtí go scoireann
an duine sin de bheith i seilbh oifige nó fostaíochta sa
deontóir nó in aon chuideachta chomhlachaithe nó
cuideachta a bhfuil rialú ag an deontóir uirthi.

Scaireanna a fháil
25. (1) Déanfar foráil sa scéim gurb é a bheidh i
ranníocaí duine faoin scéim choigiltis chonarthach
dheimhnithe cibé méid a áiritheoidh, chomh gar agus is
féidir, go n-aisíocfar méid a bheidh comhionann leis an
méid ar ar féidir scaireanna a fháil de bhun ceart a bheidh
faighte faoin scéim, agus chun na críche sin déanfar méid
na haisíocaíochta faoin scéim choigiltis chonarthach
dheimhnithe a chinneadh mar a luaitear i mír 18.
(2) Maidir leis an scéim—
(a) ní cheadóidh sí méid comhiomlán ranníocaí
duine faoi scéimeanna coigiltis conarthacha
deimhnithe atá ceangailte le scéimeanna
scair-rogha
coigilteas-choibhneasa
arna
gceadú faoin Sceideal seo a bheith níos mó ná
£250 in aghaidh na míosa, ná
(b) ní fhorchuirfidh sí íosmhéid ar mhéid ranníocaí
duine ar mó é ná £10 in aghaidh na míosa.
(3) Féadfaidh an tAire Airgeadais, le hordú, fomhír
(2) a leasú trí cibé méid a bheidh sonraithe san ordú a
chur in ionad aon mhéid a bheidh sonraithe de thuras na
huaire san fhomhír sin.

Praghas Scaireanna
26. Maidir leis an bpraghas ar a bhféadfar scaireanna
scéime a fháil trí fheidhmiú cirt a fuarthas faoin scéim—
(a) luafar é tráth fála an chirt, agus
(b) ní lú go follasach é ná 75 faoin gcéad de
mhargadhluach scaireanna den aicme
chéanna an tráth sin nó, má chomhaontaíonn
na Coimisinéirí Ioncaim agus an deontóir i
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scríbhinn, cibé tráth nó tráthanna is luaithe ná Cd.1 A.68
sin a fhorálfar sa chomhaontú,
ach féadfar foráil a dhéanamh sa scéim chun go ndéanfar
cibé athrú ar an bpraghas is gá a dhéanamh chun aon
athrú ar an scairchaipiteal, ar cuid de na scaireanna
scéime, a chur i gcuntas.
Roghanna etc.
27. (1) Chun críocha alt 437(2), arna chur chun
feidhme le mír 8(3)(b)(ii) den Sceideal seo, measfar
maidir le ceart chun scaireanna a fháil (cibé slí a éireoidh
sé) gur ceart é chun iad a rialú.
(2) Aon tagairt i bhfomhír (3) do na scaireanna a
chuirtear i leith pearsan aonair is tagairt í do na
scaireanna a bheidh, de réir alt 437(2) arna chur chun
feidhme le mír 8(3)(b)(ii) den Sceideal seo, le cur i
gcuntas i gcás na pearsan aonair sin chun a chinneadh an
mó a líon ná céatadán áirithe de ghnáth-scairchaipiteal
na cuideachta.
(3) In aon chás—
(a) inarb éard iad na scaireanna a chuirtear i leith
pearsan aonair, nó inar cuid díobh, scaireanna
a bhfuil ceart ag an bpearsa aonair sin nó ag
aon duine eile chun iad a fháil, agus
(b) inarb amhlaidh do na himthosca go mbeadh na
scaireanna a gheofaí, dá ndéanfaí an ceart sin
a fheidhmiú, ina scaireanna nár eisíodh
roimhe sin agus a bhfuil an chuideachta faoi
cheangal conarthach iad a eisiúint i gcás go
bhfeidhmítear an ceart;
ansin, le linn cinneadh a dhéanamh, tráth ar bith sula
bhfeidhmítear an ceart sin, i dtaobh an mó an líon
scaireanna a chuirtear i leith na pearsan aonair ná
céatadán áirithe de ghnáth-scairchaipiteal na cuideachta,
measfar an gnáth-scairchaipiteal sin a bheith méadaithe
de líon na scaireanna neamheisithe dá dtagraítear i
gclásal (b).
Alt 519C.

SCEIDEAL 12B

Scéimeanna Coigiltis Conarthacha Deimhnithe
1. Beidh éifeacht leis an Sceideal seo chun críocha alt
519C.
Sonruithe ón Aire Airgeadais
2. (1) Is iad na ceanglais is féidir a shonrú faoi alt
519C(4)(c) cibé ceanglais is cuí leis an Aire Airgeadais.
(2) Féadfaidh baint a bheith ag na ceanglais, go
háirithe—
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(a) le tuairiscí na bpearsan aonair ar féidir leo
conarthaí a dhéanamh faoi scéim;
(b) leis na ranníocaí a bheidh le híoc ag pearsana
aonair;
(c) leis na suimeanna a bheidh le híoc nó le haisíoc
le pearsana aonair.
3. (1) I gcás ina ndearnadh sonrú faoi alt 519C(4)(c),
féadfaidh an tAire Airgeadais an sonrú a tharraingt siar
agus an dáta a dtiocfaidh an tarraingt siar in éifeacht a
leagan síos mar choinníoll agus measfar aon deimhniú a
rinne na Coimisinéirí Ioncaim faoi threoir an tsonraithe
sin a bheith tarraingthe siar ar an dáta céanna.
(2) Ní dhéanfaidh aon tarraingt siar faoin mír seo
difear—
(a) d’oibriú scéime coigiltis conarthaí deimhnithe
roimh an dáta a leagtar síos mar choinníoll,
nó
(b) d’aon chonradh faoi scéim den sórt sin a
rinneadh roimh an dáta sin.
(3) Ní bheidh éifeacht le haon tarraingt siar faoin mír
seo mura ndéanann na Coimisinéirí Ioncaim—
(a) fógra a chur leis an bpost chuig gach foras
coigiltis cáilitheach á chur in iúl dó go
ndearnadh an sonrú agus an deimhniú araon
a tharraingt siar, agus
(b) go ndéanann siad amhlaidh 28 lá ar a laghad
roimh an dáta a leagtar síos mar choinníoll.
4. (1) I gcás ina ndearnadh sonrú faoi alt 519C(4)(c),
féadfaidh an tAire Airgeadais an sonrú a athrú agus an
dáta a dtiocfaidh an t-athrú in éifeacht a leagan síos mar
choinníoll agus measfar aon deimhniú a rinne na
Coimisinéirí Ioncaim faoi threoir an tsonraithe agus a bhí
ann roimh an athrú a bheith tarraingthe siar ar an dáta a
tháinig an t-athrú in éifeacht.
(2) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim tráth ar bith
scéim a dheimhniú mar scéim a chomhlíonann na
ceanglais a bheidh ann tar éis an athraithe.
(3) Ní dhéanfaidh aon athrú agus tarraingt siar faoin
mír seo difear—
(a) d’oibriú scéime coigiltis conarthaí deimhnithe
roimh an dáta a leagtar síos mar choinníoll,
nó
(b) d’aon chonradh faoi scéim den sórt sin a
rinneadh roimh an dáta sin.
(4) Ní bheidh éifeacht le haon athrú agus tarraingt siar
faoin mír seo mura ndéanann na Coimisinéirí Ioncaim—
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(a) fógra a chur leis an bpost chuig gach foras Cd.1 A.68
coigiltis cáilitheach á chur in iúl dó go
ndearnadh an sonrú a athrú agus an deimhniú
a tharraingt siar, agus
(b) go ndéanann siad amhlaidh 28 lá ar a laghad
roimh an dáta a leagtar síos mar choinníoll.

Faisnéis
5. Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, trí fhógra i
scríbhinn, a cheangal ar aon duine cibé faisnéis a
mheasann na Coimisinéirí Ioncaim is gá chun go
gcomhlíonfaidh siad a bhfeidhmeanna faoin Sceideal seo
a thabhairt dóibh laistigh de cibé tréimhse ama (nach lú
ná 30 lá) a ordóidh na Coimisinéirí Ioncaim, ar faisnéis í
atá ag an duine, nó atá ar fáil go réasúnta ag an duine,
chuig a bhfuil an fógra dírithe, lena n-áirítear go háirithe
faisnéis—
(a) lena chumasú do na Coimisinéirí Ioncaim
cinneadh a dhéanamh—
(i) i dtaobh ar chóir scéim a dheimhniú nó
deimhniú atá tugtha cheana féin a
tharraingt siar; nó
(ii) i dtaobh dliteanas cánach, lena n-áirítear
dliteanas cánach gnóchan caipitiúil, aon
duine a bhí rannpháirteach i scéim, agus
(b) i ndáil le riaradh scéime agus le haon athrú ar
théarmaí scéime.
6. Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon oifigeach dá
gcuid, lena n-áirítear cigire, a ainmniú chun aon
ghníomhartha a dhéanamh agus aon fheidhmeanna a
chomhall a údaraíonn an Sceideal seo dóibh a dhéanamh
nó a chomhall.’’.

69.—(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—
(a) i gCaibidil 1 de Chuid 17—
(i) in alt 510, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (5):
‘‘(5A) (a) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo más rud
é—
(i) go ndéanfaidh iontaobhaithe scéime
brabús-roinnte ceadaithe leithreasú
ar scaireanna, lena mbaineann alt
510(3), chuig rannpháirtí,
(ii) go
ndearna
iontaobhaithe
iontaobhais
scair-úinéireachta
d’fhostaithe lena mbaineann alt
519 na scaireanna lena mbaineann
a aistriú chuig iontaobhaithe na
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scéime ceadaithe lena mbaineann,
agus
(iii) go ndearnadh na scaireanna a
aistriú ar dháta ba dhéanaí ná an
dáta ar arbh fhéidir na scaireanna
a aistriú den chéad uair de réir
théarmaí
ghníomhas
an
iontaobhais
scair-úinéireachta
d’fhostaithe nó aon doiciméid eile
ach nach ndearnadh, cibé ar bith
cén chúis a bhí leis, iad a aistriú ar
an dáta ba luaithe sin.
(b) I gcás ina bhfuil feidhm ag an bhfo-alt
seo, measfar, chun críocha cánach
gnóchan caipitiúil, go ndearnadh
an leithreasú chuig an rannpháirtí
lena mbaineann ar an lá tar éis an
lae
ar
arbh
fhéidir
le
hiontaobhaithe an iontaobhais
scair-úinéireachta d’fhostaithe lena
mbaineann na scaireanna sin a
aistriú den chéad uair, de réir
théarmaí
an
ghníomhais
iontaobhais faoinar bunaíodh an
t-iontaobhas sin nó aon doiciméid
eile.’’,
(ii) in alt 511A trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (2):
‘‘(3) Faoi réir fho-alt (5), beidh feidhm ag foalt (4) más rud é—
(a) go ndéanfaidh iontaobhaithe scéime
ceadaithe leithreasú ar scaireanna
lena mbaineann alt 510(3) chuig
rannpháirtí, agus
(b) go ndearna iontaobhaithe iontaobhais
scair-úinéireachta d’fhostaithe lena
mbaineann alt 519 na scaireanna
lena mbaineann a aistriú chuig na
hiontaobhaithe sin.
(4) Chun críocha na Caibidle seo mar atá
feidhm aici maidir leis na scaireanna dá
dtagraítear i bhfo-alt (3), i gcás ina bhfuil
feidhm ag an bhfo-alt seo—
(a) críochnóidh an tréimhse choinneála—
(i) más rud é go raibh na scaireanna
lena mbaineann, díreach roimh
an aistriú dá dtagraítear i bhfoalt (3)(b), á sealbhú san
iontaobhas scair-úinéireachta
d’fhostaithe ar feadh tréimhse
(dá
ngairtear
‘an
chéad
tréimhse’ i bhfo-alt (5)) is lú ná
2 bhliain, an lá tar éis an lae a
bheidh deireadh le tréimhse, ar
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tréimhse í is comhionann ó Cd.1 A.69
thaobh faid leis an difríocht idir
2 bhliain agus fad na tréimhse
a raibh na scaireanna á sealbhú
amhlaidh
lena
linn,
ó
leithreasaíodh na scaireanna
chuig an rannpháirtí, nó
(ii) más rud é go raibh na scaireanna
lena mbaineann, roimh an
aistriú dá dtagraítear i bhfo-alt
(3)(b), á sealbhú san iontaobhas
scair-úinéireachta d’fhostaithe
ar feadh tréimhse (dá ngairtear
‘an dara tréimhse’ i bhfo-alt (5))
2 bhliain nó níos mó, an lá tar
éis an lae a leithreasaíodh na
scaireanna chuig an rannpháirtí,
agus
(b) más rud é go raibh na scaireanna lena
mbaineann, díreach roimh an aistriú
dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(b), á
sealbhú san iontaobhas scairúinéireachta d’fhostaithe ar feadh
tréimhse (dá ngairtear ‘an tríú
tréimhse’ i bhfo-alt (5)) is lú ná 3
bliana, is é an dáta scaoilte an lá tar
éis an lae a bheidh deireadh le
tréimhse,
ar
tréimhse
í
is
comhionann ó thaobh faid leis an
difríocht idir 3 bliana agus fad na
tréimhse a raibh na scaireanna á
sealbhú amhlaidh lena linn, ó
leithreasaíodh na scaireanna chuig
an rannpháirtí.
(5) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (4) mura rud
é gur thairbhí (de réir bhrí mhír 11 de Sceideal
12)
faoin
iontaobhas
scair-úinéireachta
d’fhostaithe an rannpháirtí lena mbaineann gach
uile thráth—
(a) le linn na chéad tréimhse nó an dara
tréimhse, de réir mar is cuí, agus
(b) le linn an tríú tréimhse.’’,
agus
(iii) in alt 515, trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad
fho-ailt (1) agus (2):
‘‘(1) Faoi réir fho-alt (2B), i gcás inar mó ná—
(a) £10,000, nó
(b) £30,000 más rud é go gcomhlíontar na
coinníollacha i bhfo-alt (2A),
iomlán mhargadhluachanna tosaigh na scaireanna go
léir a bheidh leithreasaithe chuig pearsa aonair in
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aon bhliain mheasúnachta áirithe (cibé acu faoi
scéim cheadaithe amháin nó faoi 2 scéim nó níos mó
den sórt sin), beidh feidhm ag fo-ailt (4) go (7)
maidir le haon scaireanna breise, is é sin le rá, aon
scair ba chúis leis an teorainn is infheidhme a shárú
agus aon scair a leithreasaíodh tar éis an teorainn is
infheidhme a shárú.
(2) Chun críocha fho-alt (1), i gcás ina ndéantar
líon scaireanna a leithreasú chuig pearsa aonair an
tráth céanna faoi 2 scéim cheadaithe nó níos mó,
áireofar an chomhréir chéanna de na scaireanna a
leithreasófar an tráth sin faoi gach scéim mar
chomhréir a bheidh leithreasaithe sula mbeidh an
teorainn £10,000 nó an teorainn £30,000, de réir mar
a bheidh, sáraithe.
(2A) Is iad na coinníollacha dá dtagraítear i mír
(b) d’fho-alt (1)—
(a) go ndearna iontaobhaithe iontaobhais scairúinéireachta d’fhostaithe lena mbaineann
alt 519 na scaireanna a leithreasaíodh
chuig an bpearsa aonair sin a aistriú
chuig iontaobhaithe na scéime ceadaithe
lena mbaineann,
(b) gach tráth áirithe le linn na 5 bliana dar
tosach dáta bunaithe an iontaobhais
scair-úinéireachta d’fhostaithe go raibh
50 faoin gcéad, nó cibé céatadán is lú ná
sin a fhorordóidh an tAire Airgeadais le
hordú, de na hurrúis a bhí á gcoimeád
ag na hiontaobhaithe an tráth sin curtha
i ngeall acu mar urrús i leith iasachtaí,
(c) tráth an aistrithe dá dtagraítear i mír (a) go
raibh tréimhse 10 mbliana ar a laghad
caite, ar tréimhse í dar tosach an dáta a
bunaíodh
an
t-iontaobhas
scairúinéireachta d’fhostaithe agus dar críoch
an tráth a tháinig na scaireanna go léir a
bhí curtha i ngeall mar urrús i leith
iasachtaí ag iontaobhaithe an iontaobhais
scair-úinéireachta d’fhostaithe tagtha
chun bheith as geall (dá ngairtear an
‘tréimhse ualaithe’ ina dhiaidh seo san alt
seo), agus
(d) maidir leis na scaireanna a chuir
iontaobhaithe an iontaobhais scairúinéireachta d’fhostaithe i ngeall, tráth ar
bith ó bunaíodh an t-iontaobhas, mar
urrús i leith iasachtaí, nach ndearnadh
aon cheann acu a aistriú roimhe sin chuig
iontaobhaithe na scéime ceadaithe toisc
gur lean siad de bheith i ngeall amhlaidh
le linn na tréimhse ualaithe.
(2B) Ní fhéadfar an teorainn £30,000 i mír (b)
d’fho-alt (1) a chur chun feidhme ach amháin sa
chéad bhliain mheasúnachta ar lena linn a chuaigh
an tréimhse ualaithe in éag agus ní fhéadfar í a chur
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chun feidhme ansin ach amháin i leith scaireanna Cd.1 A.69
arna leithreasú tar éis an tréimhse sin a bheith éagtha
amhlaidh.’’,
(b) i gCaibidil 2 de Chuid 17—
(i) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach in alt 519
i ndiaidh fho-alt (7):
‘‘(7A) I gcás go ndéanfaidh iontaobhaithe
iontaobhais lena mbaineann an t-alt seo urrúis a
dhíol ar an margadh oscailte, ní gnóchan
inmhuirearaithe aon ghnóchan a fhabhróidh
chuig na hiontaobhaithe sin, má úsáidtear, agus
a mhéid a úsáidtear, na fáltais ón díol sin chun
airgead a fuair na hiontaobhaithe sin ar iasacht
a aisíoc nó chun ús ar iasachtaí den sórt sin a
íoc.’’,
agus
(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna
(b) agus (c) d’fho-alt (9):
‘‘(b) i ndáil le hioncam arb éard é díbhinní i leith
urrús arna sealbhú ag an iontaobhas sin,
(c) i ndáil le haistriú urrús chuig scéim bhrabúsroinnte arna ceadú faoi Chuid 2 de
Sceideal 11, nó
(d) i ndáil le gnóchan a fhabhróidh chuig
iontaobhaithe an iontaobhais sin ó
scaireanna a dhíol ar an margadh
oscailte.’’,
(c) i Sceideal 11—
(i) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach in ionad
fhomhír (4) i mír 3:
‘‘(4) Déanfar foráil sa scéim nach mó ná
£10,000, nó i gcás go bhfuil feidhm ag mír (b)
d’fho-alt (1) d’alt 515, nach mó ná £30,000,
iomlán
mhargadhluachanna
tosaigh
na
scaireanna
a
leithreasófar
i
mbliain
mheasúnachta chuig aon rannpháirtí áirithe
amháin.’’,
(ii) i mír 4, trí ‘‘3 bliana’’ a chur in ionad ‘‘5 bliana’’ i
bhfomhír (1)(b),
agus
(iii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
12:
‘‘12A. D’ainneoin mhír 12, beidh pearsa
aonair cáilithe chun go leithreasófar scaireanna
chuige nó chuici faoin scéim tráth ar bith más
rud é—
201

[Uimh. 2.]

An tAcht Airgeadais, 1999.

Cd.1 A.69

[1999.]

(a) go ndearna iontaobhaithe iontaobhais
scair-úinéireachta d’fhostaithe lena
mbaineann alt 519 na scaireanna a
aistriú chuig iontaobhaithe na
scéime, agus
(b) gur tairbhí (de réir bhrí mhír 11 de
Sceideal 12) den iontaobhas scairúinéireachta sin d’fhostaithe an
phearsa aonair an tráth sin, nó gur
thairbhí den sórt sin é nó í laistigh
den 30 lá roimhe sin.’’,
agus
(d) i Sceideal 12—
(i) i mír 11—
(I) trí na fomhíreanna seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fhomhír (2A) (a cuireadh isteach leis an
Acht Airgeadais, 1998):
‘‘(2B) Faoi réir fhomhír (2C), féadfar
foráil a dhéanamh sa ghníomhas
iontaobhais gur tairbhí duine aon tráth
áirithe (dá ngairtear ‘an tráth iomchuí’ san
fhomhír seo) más rud é—
(a) gach tráth áirithe i dtréimhse
cháilitheach gurbh fhostaí nó
stiúrthóir de chuid cuideachta a
bhí faoi réim ghrúpa na
cuideachta bunaithí an tráth
áirithe sin an duine,
(b) gurbh fhostaí nó stiúrthóir den sórt
sin an duine—
(i) ar an dáta a bunaíodh an
t-iontaobhas nó tráth éigin
laistigh de 9 mí roimh an
dáta sin, nó
(ii) tráth ar bith le linn na
tréimhse 5 bliana dar
tosach an dáta sin,
(c) gur scoir an duine de bheith ina
fhostaí nó ina fostaí, nó ina
stiúrthóir,
de
chuid
na
cuideachta nó gur scoir an
chuideachta de bheith faoi réim
an ghrúpa sin,
(d) gach tráth áirithe le linn na
tréimhse 5 bliana dá dtagraítear
i gclásal (b), go raibh 50 faoin
gcéad, nó cibé céatadán is lú ná
sin a fhorordóidh an tAire
Airgeadais le hordú, de na
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hurrúis a bhí á gcoimeád ag na Cd.1 A.69
hiontaobhaithe an tráth sin
curtha i ngeall acu mar urrús i
leith iasachtaí, agus
(e) an

tráth iomchuí, go bhfuil
tréimhse nach mó ná 15 bliana
caite
ó
bunaíodh
an
t-iontaobhas.

(2C) Ní bheidh riail a chomhlíonann
fomhír (2B) sa ghníomhas iontaobhais
mura rud é go mbeidh sé sainráite sa riail
go mbaineann sí le gach duine atá faoina
réim.’’,
(II) trí ‘‘fomhíreanna (2A), (2B) agus (3)’’ a chur in
ionad ‘‘fomhíreanna (2A) agus (3)’’ i bhfomhír
(4)(a),
(III) trí ‘‘3 bliana’’ a chur in ionad ‘‘5 bliana’’ i
bhfomhír (5)(a),
(IV) trí ‘‘fhomhíreanna (2B) agus (3)’’ a chur in ionad
‘‘fhomhír (3)’’ agus trí ‘‘i bhfomhíreanna (2B)(c)
agus (3)(b)’’ a chur in ionad ‘‘i bhfomhír (3)(b)’’
i bhfomhír (6),
(V) trí ‘‘fomhír (2A), (2B), (3) nó (4)’’ a chur in
ionad ‘‘fomhír (2A), (3) nó (4)’’ i bhfomhír (7),
agus
(VI) trí ‘‘fomhír (2), (2A), (2B), (3) nó (4)’’ a chur in
ionad ‘‘fomhír (2), (2A), (3) nó (4)’’ i bhfomhír
(8),
agus
(ii) i mír 18, trí ‘‘nó, má tá an comhaontú faoi réir
coinníoll sonraithe amháin nó níos mó a bheith
comhlíonta, ar an gcoinníoll sin nó na coinníollacha
sin a bheith comhlíonta’’ a chur isteach i ndiaidh
‘‘nuair a dhéantar an comhaontú’’ i bhfomhír (3)(a).
(2) (a) Beidh feidhm ag míreanna (a)(i), (a)(ii) agus (c)(iii) d’fhoalt (1) maidir le leithreasú scaireanna arna dhéanamh ag
iontaobhaithe scéime ceadaithe (de réir bhrí alt 510(1)
den Phríomh-Acht) ar dháta rite an Achta seo nó dá éis.
(b) Beidh feidhm ag míreanna (b) agus (d) d’fho-alt (1) maidir
le hiontaobhais scair-úinéireachta d’fhostaithe arna
gceadú faoi mhír 2 de Sceideal 12 a ghabhann leis an
bPríomh-Acht ar dháta rite an Achta seo nó dá éis.
(c) Beidh feidhm ag mír (c)(ii) d’fho-alt (1) maidir le
scéimeanna brabús-roinnte arna gceadú faoi Chuid 2 de
Sceideal 11 a ghabhann leis an bPríomh-Acht ar dháta
rite an Achta seo nó dá éis.
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Caibidil 6
Cáin Ioncaim agus Cáin Chorparáide: Faoisimh ó Cháin chun
Saoráidí Loctha agus Marcaíochta a Sholáthar agus i leith Forbairtí
Gaolmhara Áirithe
Cd.1
Leasú ar Chuid 10
(cáin ioncaim agus
cáin chorparáide:
faoisimh i leith
athnuachan agus
feabhsú limistéar
uirbeach áirithe,
limistéar saoire
áirithe agus oileán
áirithe) den
Phríomh-Acht.

70.—(1) Leasaítear leis seo Cuid 10 den Phríomh-Acht tríd an
méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chaibidil 8 (a cuireadh
isteach leis an Acht Airgeadais, 1998):
‘‘Caibidil 9
Saoráidí loctha agus marcaíochta agus forbairtí gaolmhara áirithe
Léiriú (Caibidil 9).

372U.—(1) Sa Chaibidil seo—
ciallaíonn ‘treoirlínte’, faoi réir fho-alt (2),
treoirlínte—
(a) i ndáil le suíomh, forbairt agus oibriú
saoráidí loctha agus marcaíochta,
(b) i

ndáil le forbairt gníomhaíochtaí
tráchtála a bheidh suite ag saoráidí
cáilitheacha loctha agus marcaíochta,
agus

(c) i ndáil le forbairt cóiríochta cónaithe
áirithe a bheidh suite ag saoráidí
cáilitheacha áirithe loctha agus
marcaíochta,
arna n-eisiúint ag an Aire Comhshaoil agus
Rialtais Áitiúil tar éis dul i gcomhairle leis an
Aire Fiontar Poiblí agus le toiliú an Aire
Airgeadais;
ciallaíonn ‘saoráid loctha agus marcaíochta’—
(a) foirgneamh nó déanmhas dá bhfónann
seirbhís bus nó traenach, agus atá in
úsáid chun spás loctha d’fheithiclí
inneallghluaiste a sholáthar do
dhaoine den phobal i gcoitinne, a
bhfuil ar intinn acu leanúint d’aistear
ar bhus nó ar thraein agus gan
tosaíocht a bheith ag aon aicme
áirithe daoine agus ar mhuirear cuí a
íoc, agus
(b) aon limistéar atá faoin bhfoirgneamh nó
faoin déanmhas dá dtagraíonn mír (a)
agus ar a bhfuil nó ar a mbeidh
áitreabh cáilitheach (de réir bhrí alt
372W, 372X nó 372Y) suite, nó aon
limistéar atá os a chionn nó tadhlach
go díreach leis;
ciallaíonn ‘saoráid cháilitheach loctha agus
marcaíochta’ saoráid loctha agus marcaíochta a
ndéanfaidh an t-údarás áitiúil iomchuí, i
gcomhairle le cibé gníomhaireachtaí eile a bheidh
sonraithe sna treoirlínte, deimhniú i scríbhinn a
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thabhairt ina leith don duine a bheidh ag foirgniú Cd.1 A.70
nó ag athfheistiú saoráide den sórt sin á rá gur
deimhin leis go gcomhlíonann an tsaoráid na
critéir agus na ceanglais atá leagtha síos sna
treoirlínte;
ciallaíonn ‘tréimhse cháilitheach’ an tréimhse dar
tosach an 1ú lá d’Iúil, 1999, agus dar críoch an
30ú lá de Mheitheamh, 2002;
ciallaíonn ‘an t-údarás áitiúil iomchuí’, i ndáil le
foirgniú nó athfheistiú saoráide loctha agus
marcaíochta nó áitribh cháilithigh de réir bhrí alt
372W nó le foirgniú áitribh cháilithigh de réir na
mbríonna faoi seach a shanntar in ailt 372X agus
372Y—
(a) i leith chontaebhuirgí Chorcaí, Bhaile
Átha Cliath, na Gaillimhe, Luimnigh
agus Phort Láirge, bardas na buirge
lena mbaineann,
(b) i leith chontaetha riaracháin an Chláir,
Chorcaí, Dhún Laoghaire-Ráth an
Dúin, Fhine Gall, na Gaillimhe, Chill
Dara, Chill Chainnigh, Luimnigh, na
Mí, Bhaile Átha Cliath Theas, Phort
Láirge
agus
Chill
Mhantáin,
comhairle
an
chontae
lena
mbaineann,
(c) comhairle cheantair uirbigh atá suite i
gcontae riaracháin Chill Dara, na Mí
nó Chill Mhantáin,
ar ina limistéar feidhme atá an tsaoráid loctha
agus marcaíochta suite.
(2) Chun críocha na Caibidle seo, agus gan
dochar do ghinearáltacht bhrí na dtreoirlínte dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), féadfaidh forálacha i
ndáil le gach ceann nó le haon cheann nó níos mó
de na nithe seo a leanas a bheith ar áireamh sna
treoirlínte:
(a) na critéir chun oiriúnacht láithreáin mar
shuíomh le haghaidh saoráide loctha
agus marcaíochta a chinneadh,
(b) na coinníollacha a mbeidh feidhm acu i
ndáil le soláthar seirbhísí iompair
chuig saoráid loctha agus marcaíochta
agus uaithi, lena n-áirítear foráil le
haghaidh comhaontaithe fhoirmiúil
idir soláthraí seirbhíse iompair agus
oibritheoir saoráide loctha agus
marcaíochta i gcás na feidhmeanna sin
a bheith á gcomhall ag daoine éagsúla,
(c) uaireanta oibrithe saoráide loctha agus
marcaíochta agus leibhéal agus
struchtúr na muirear a bheidh le híoc
ag daoine den phobal i leith locadh
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agus úsáid seirbhísí iompair chuig
saoráid loctha agus marcaíochta nó
uaithi,
(d) an líon íosta áiteanna loctha feithiclí a
bheidh le soláthar i saoráid loctha
agus marcaíochta,
(e) an cion d’áiteanna loctha, más ann, i
saoráid loctha agus marcaíochta a
fhéadfar, faoi réir aon choinníollacha
is gá, a leithroinnt chun críocha a
bhaineann le haon fhorbairt tráchtála
nó chónaithe ag saoráid loctha agus
marcaíochta,
(f) na ceanglais a mbeidh feidhm acu i ndáil
le forbairt agus oibriú gníomhaíochtaí
tráchtála, más ann, ag saoráid loctha
agus marcaíochta, lena n-áirítear
ceanglais is gá chun a chinntiú nach
mbeidh éifeacht dhochrach ag na
gníomhaíochtaí sin ar fhorbairt agus
ar oibriú na saoráide loctha agus
marcaíochta, agus
(g) na ceanglais a mbeidh feidhm acu i ndáil
le soláthar cóiríochta cónaithe, más
ann, ag saoráid loctha agus
marcaíochta, lena n-áirítear ceanglais
is gá chun a chinntiú nach mbeidh
éifeacht dhochrach ag an gcóiríocht
sin ar fhorbairt agus oibriú na
saoráide loctha agus marcaíochta.
Liúntais chaipitiúla
i ndáil le foirgniú
nó athfheistiú
saoráidí áirithe
loctha agus
marcaíochta.

372V.—(1)(a) Faoi réir fho-ailt (2) go (4),
beidh feidhm, d’ainneoin aon ní
dá mhalairt sna forálacha sin, ag
na forálacha de na hAchtanna
Cánach a bhaineann le liúntais a
thabhairt nó muirir a ghearradh
i leith caiteachais chaipitiúil arna
thabhú ar fhoirgniú nó ar
athfheistiú
foirgnimh
nó
déanmhais tionscail amhail is dá
mba é a bheadh i saoráid
cháilitheach
loctha
agus
marcaíochta, gach uile thráth ar
saoráid cháilitheach loctha agus
marcaíochta í, foirgneamh nó
déanmhas a bhfuil liúntas le
tabhairt ina leith chun críocha
cánach ioncaim nó cánach
corparáide, de réir mar a bheidh,
faoi Chaibidil 1 de Chuid 9 mar
gheall ar í a úsáid chun críche a
shonraítear in alt 268 (1) (a).
(b) Ní thabharfar liúntas de bhua
an fho-ailt seo i leith aon
chaiteachais chaipitiúil arna
thabhú ar fhoirgniú nó ar
athfheistiú
saoráide
cáilithí
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loctha agus marcaíochta ach Cd.1 A.70
amháin a mhéid a thabhaítear an
caiteachas sin sa tréimhse
cháilitheach.
(2) Más rud é go dtabhaítear caiteachas
caipitiúil sa tréimhse cháilitheach ar athfheistiú
saoráide cáilithí loctha agus marcaíochta, ní
bheidh feidhm ag fo-alt (1) ach amháin i gcás
nach lú méid iomlán an chaiteachais chaipitiúil a
thabhaítear amhlaidh ná méid is comhionann le
10 faoin gcéad de mhargadhluach na saoráide
cáilithí loctha agus marcaíochta díreach sula
dtabhaítear an caiteachas sin.
(3) Chun críocha ailt 271 agus 273 a chur chun
feidhme, le fo-alt (1), i ndáil le caiteachas
caipitiúil arna thabhú sa tréimhse cháilitheach ar
fhoirgniú nó ar athfheistiú saoráide cáilithí loctha
agus marcaíochta—
(a) beidh feidhm ag alt 271—
(i) amhail is dá ndéanfaí, i bhfo-alt
(1) den alt sin, an míniú ar
‘gníomhaireacht
forbartha
tionscail’ a scriosadh,
(ii) amhail is dá ndéanfaí, i bhfo-alt
(2)(a)(i) den alt sin, ‘a bhfuil
feidhm ag fo-alt (3) maidir leis’ a
scriosadh,
(iii) amhail is dá ndéanfaí fo-alt (3)
den alt sin a scriosadh,
(iv) amhail is dá ndéanfaí an fo-alt seo
a leanas a chur in ionad fho-alt
(4) den alt sin:
‘(4) Méid is comhionann
le 50 faoin gcéad den
chaiteachas
caipitiúil
a
luaitear i bhfo-alt (2) a
bheidh i liúntas foirgníochta
tionscail.’,
agus
(v) amhail is dá ndéanfaí, i bhfo-alt
(5) den alt sin, ‘a bhfuil feidhm
ag fo-alt (3)(c) maidir leis’ a
scriosadh,
agus
(b) beidh feidhm ag alt 273—
(i) amhail is dá ndéanfaí, i bhfo-alt
(1) den alt sin, an míniú ar
‘gníomhaireacht
forbartha
tionscail’ a scriosadh, agus
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(ii) amhail is dá ndéanfaí fo-ailt (2)(b)
agus (3) go (7) den alt sin a
scriosadh.
(4) D’ainneoin alt 274(1), ní ghearrfar aon
mhuirear cothromaíochta i ndáil le saoráid
cháilitheach loctha agus marcaíochta mar gheall
ar aon cheann de na teagmhais a shonraítear san
alt sin a tharlaíonn—
(a) níos mó ná 13 bliana tar éis an tsaoráid
cháilitheach loctha agus marcaíochta
a úsáid den chéad uair, nó
(b) i gcás ina bhfuil feidhm ag alt 276, níos
mó ná 13 bliana tar éis an caiteachas
caipitiúil ar athfheistiú na saoráide
loctha agus marcaíochta a thabhú.
(5) Chun cinneadh a dhéanamh agus chuige
sin amháin, i ndáil le héileamh ar liúntas de bhua
fho-alt (1), cibé acu a thabhaítear nó nach
dtabhaítear agus a mhéid a thabhaítear, sa
tréimhse cháilitheach, caiteachas caipitiúil a
thabhaítear ar fhoirgniú nó ar athfheistiú
saoráide cáilithí loctha agus marcaíochta, ní
dhéileálfar (d’ainneoin aon fhorála eile de na
hAchtanna Cánach maidir leis an tráth a
dhéileáiltear nó a dhéileálfar le haon chaiteachas
caipitiúil mar chaiteachas a tabhaíodh) ach le cibé
méid den chaiteachas caipitiúil sin is inchurtha
síos go cuí d’obair ar fhoirgniú nó ar athfheistiú
na saoráide cáilithí loctha agus marcaíochta a
rinneadh iarbhír le linn na tréimhse cáilithí mar
chaiteachas a tabhaíodh sa tréimhse sin.
(6) Más rud é go dtugtar liúntas faoin alt seo i
leith caiteachais chaipitiúil arna thabhú ar
fhoirgniú nó ar athfheistiú saoráide cáilithí loctha
agus marcaíochta, ní thabharfar aon liúntas i leith
an chaiteachais sin de bhua aon fhorála eile de na
hAchtanna Cánach.
Liúntais chaipitiúla
i ndáil le foirgniú
nó athfheistiú
áitreabh tráchtála
áirithe.

372W.—(1) San alt seo, ciallaíonn ‘áitreabh
cáilitheach’ foirgneamh nó déanmhas a bhfuil a
láithreán go hiomlán laistigh de láithreán
saoráide cáilithí loctha agus marcaíochta agus—
(a) a ndéanfaidh an t-údarás áitiúil iomchuí
deimhniú i scríbhinn a thabhairt ina
leith don duine a bheidh ag foirgniú
nó ag athfheistiú an áitribh á rá gur
deimhin leis go gcomhlíonann an
t-áitreabh agus an ghníomhaíocht a
dhéanfar san áitreabh na ceanglais atá
leagtha síos sna treoirlínte i ndáil le
forbairt gníomhaíochta tráchtála ag
saoráid cháilitheach loctha agus
marcaíochta, agus
(b) ar leith ón alt seo, nach foirgneamh nó
déanmhas tionscail é de réir bhrí alt
268(1), agus
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(c) (i) atá in úsáid chun críocha trádála nó Cd.1 A.70
gairme, nó
(ii) bíodh nó ná bíodh sé á úsáid
amhlaidh, atá ligthe ar théarmaí
tráchtála bona fide ar cibé
comaoin a bhféadfaí a bheith ag
súil go n-íocfaí í i leith ligean an
fhoirgnimh nó an déanmhais arna
chaibidil
ar
bhonn
neamhthuilleamaíoch,
ach ní fholaíonn sé aon chuid d’fhoirgneamh nó
de dhéanmhas atá in úsáid mar theach cónaithe
nó mar chuid de theach cónaithe.
(2) (a) Faoi réir mhíreanna (b) agus (c) agus
fho-ailt (3) go (5), beidh feidhm,
d’ainneoin aon ní dá mhalairt sna
forálacha sin, ag na forálacha de na
hAchtanna Cánach a bhaineann le
liúntais a thabhairt nó muirir a
ghearradh
i
leith
caiteachais
chaipitiúil arna thabhú ar fhoirgniú nó
ar athfheistiú foirgnimh nó déanmhais
tionscail—
(i) amhail is dá mba é a bheadh in
áitreabh cáilitheach, gach uile
thráth ar áitreabh cáilitheach é,
foirgneamh nó déanmhas a bhfuil
liúntas le tabhairt ina leith chun
críocha cánach ioncaim nó
cánach corparáide, de réir mar a
bheidh, faoi Chaibidil 1 de Chuid
9 mar gheall ar é a úsáid chun
críche a shonraítear in alt
268(1)(a), agus
(ii) i

gcás
nach
trádáil
aon
ghníomhaíocht atá á seoladh san
áitreabh cáilitheach, amhail is dá
mba thrádáil í.

(b) Ní thabharfar liúntas de bhua an fhoailt seo i leith aon chaiteachais
chaipitiúil a thabhaítear ar fhoirgniú
nó ar athfheistiú áitribh cháilithigh
ach amháin a mhéid a thabhaítear an
caiteachas
sin
sa
tréimhse
cháilitheach.
(c) (i) Ní thabharfar liúntas de bhua an
fho-ailt
seo
i
leith
aon
chaiteachais
chaipitiúil
a
thabhaítear ar fhoirgniú nó ar
athfheistiú áitribh cháilithigh ag
saoráid loctha agus marcaíochta
ach amháin a mhéid nach mó an
caiteachas sin, nuair a dhéantar é
a chomhiomlánú—
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(I) le caiteachas caipitiúil eile,
más ann, a thabhaítear ar
fhoirgniú nó ar athfheistiú
áitribh cháilithigh eile agus a
dtabharfaí liúntas ina leith,
nó a dtabharfaí liúntas ina
leith murach an mhír seo,
agus
(II) le caiteachas eile, más ann, a
bhfuil foráil ann chun
asbhaint a dhéanamh ina
leith de bhua alt 372X nó
372Y,
agus a thabhaítear ag an tsaoráid
loctha agus marcaíochta sin, ná
leath an chaiteachais chaipitiúil
iomláin a thabhaítear ag an
tsaoráid loctha agus marcaíochta
sin agus a bhfuil liúntas le
tabhairt nó asbhaint le déanamh
ina leith, nó a mbeadh liúntas le
tabhairt nó asbhaint le déanamh
ina leith de bhua aon fhorála den
Chaibidil seo murach an mhír seo
nó alt 372X(4) nó 372Y(2)(c).
(ii) Aon duine a thabhaigh caiteachas
caipitiúil ar fhoirgniú nó ar
athfheistiú áitribh cháilithigh ag
saoráid loctha agus marcaíochta
agus a éilíonn gur chomhlíon sé
nó sí ceanglais fhomhír (i) i ndáil
leis an gcaiteachas sin, measfar
nár chomhlíon sé nó sí na
ceanglais amhlaidh mura mbeidh
deimhniú i scríbhinn arna eisiúint
ag an údarás áitiúil iomchuí agus
á rá gur deimhin leis gur
comhlíonadh na ceanglais sin
faighte ag an duine ón údarás sin.
(3) Más rud é go dtabhaítear caiteachas
caipitiúil sa tréimhse cháilitheach ar athfheistiú
áitribh cháilithigh, ní bheidh feidhm ag fo-alt (2)
ach amháin i gcás nach lú méid iomlán an
chaiteachais chaipitiúil a thabhaítear amhlaidh ná
méid is comhionann le 10 faoin gcéad de
mhargadhluach an áitribh cháilithigh díreach
sular tabhaíodh an caiteachas sin.
(4) Chun ailt 271 agus 273 a chur chun
feidhme, le fo-alt (2), i ndáil le caiteachas
caipitiúil arna thabhú sa tréimhse cháilitheach ar
fhoirgniú nó ar athfheistiú áitribh cháilithigh—
(a) beidh feidhm ag alt 271—
(i) amhail is dá ndéanfaí, i bhfo-alt
(1) den alt sin, an míniú ar
‘gníomhaireacht
forbartha
tionscail’ a scriosadh,
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(ii) amhail is dá ndéanfaí, i bhfo-alt Cd.1 A.70
(2)(a)(i) den alt sin, ‘a bhfuil
feidhm ag fo-alt (3) maidir leis’ a
scriosadh,
(iii) amhail is dá ndéanfaí fo-alt (3)
den alt sin a scriosadh,
(iv) amhail is dá ndéanfaí an fo-alt seo
a leanas a chur in ionad fho-alt
(4) den alt sin:
‘(4) Méid is comhionann
le 50 faoin gcéad den
chaiteachas
caipitiúil
a
luaitear i bhfo-alt (2) a
bheidh i liúntas foirgníochta
tionscail.’,
agus
(v) amhail is dá ndéanfaí, i bhfo-alt
(5) den alt sin, ‘a bhfuil feidhm
ag fo-alt (3)(c) maidir leis’ a
scriosadh,
agus
(b) beidh feidhm ag alt 273—
(i) amhail is dá ndéanfaí, i bhfo-alt
(1) den alt sin, an míniú ar
‘gníomhaireacht
forbartha
tionscail’ a scriosadh, agus
(ii) amhail is dá ndéanfaí fo-ailt (2)(b)
agus (3) go (7) den alt sin a
scriosadh.
(5) D’ainneoin alt 274(1), ní ghearrfar aon
mhuirear cothromaíochta i ndáil le háitreabh
cáilitheach mar gheall ar aon cheann de na
teagmhais a shonraítear san alt sin a tharlaíonn—
(a) níos mó ná 13 bliana tar éis an t-áitreabh
cáilitheach a úsáid den chéad uair, nó
(b) i gcás ina bhfuil feidhm ag alt 276, níos
mó ná 13 bliana tar éis an caiteachas
caipitiúil ar athfheistiú an áitribh
cháilithigh a thabhú.
(6) Chun cinneadh a dhéanamh agus chuige
sin amháin, i ndáil le héileamh ar liúntas de bhua
fho-alt (2), cibé acu a thabhaítear nó nach
dtabhaítear agus a mhéid a thabhaítear, sa
tréimhse cháilitheach, caiteachas caipitiúil a
thabhaítear ar fhoirgniú nó ar athfheistiú áitribh
cháilithigh, ní dhéileálfar (d’ainneoin aon fhorála
eile de na hAchtanna Cánach maidir leis an tráth
a dhéileáiltear nó a dhéileálfar le haon
chaiteachas caipitiúil mar chaiteachas a
tabhaíodh) ach le cibé méid den chaiteachas
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caipitiúil sin is inchurtha síos go cuí d’obair a
rinneadh iarbhír le linn na tréimhse cáilithí ar
fhoirgniú nó ar athfheistiú an áitribh mar
chaiteachas a tabhaíodh sa tréimhse sin.
(7) Más rud é go dtugtar liúntas faoin alt seo i
leith caiteachais chaipitiúil arna thabhú ar
fhoirgniú nó ar athfheistiú áitribh cháilithigh, ní
thabharfar aon liúntas i leith an chaiteachais sin
de bhua aon fhorála eile de na hAchtanna
Cánach.
Cóiríocht chónaithe
chíosa: asbhaint i
leith caiteachais
áirithe ar fhoirgniú.

372X.—(1) San alt seo—
ciallaíonn ‘léas cáilitheach’, i ndáil le teach, faoi
réir alt 372Z(2), léas ar an teach arb éard í an
chomaoin maidir lena dheonú—
(a) íocaíochtaí tréimhsiúla, agus iad sin
amháin, ar cíos iad uile nó a n-áireofar
iad uile mar chíos chun críocha
Chaibidil 8 de Chuid 4, nó
(b) íocaíochtaí den chineál a luaitear i mír
(a), mar aon le híocaíocht ar mhodh
préimhe nach mó ná 10 faoin gcéad
de chostas iomchuí an tí;
ciallaíonn ‘áitreabh cáilitheach’, faoi réir fho-ailt
(3), (4) agus (5) d’alt 372Z, teach—
(a) a bhfuil a láithreán go hiomlán laistigh
de láithreán saoráide cáilithí loctha
agus marcaíochta,
(b) a ndéanfaidh an t-údarás áitiúil iomchuí
deimhniú i scríbhinn a thabhairt ina
leith don duine a bheidh ag foirgniú
an tí á rá gur deimhin leis go
gcomhlíonann an teach nó, i gcás gur
ceann de líon tithe i bhforbairt aonair
an teach, an fhorbairt ar cuid di é, na
ceanglais atá leagtha síos sna
treoirlínte i ndáil le forbairt cóiríochta
cónaithe áirithe ag saoráid loctha agus
marcaíochta,
(c) a úsáidtear d’aon toisc mar theaghais,
(d) nach lú ná 38 méadar chearnacha agus
nach mó ná 125 mhéadar chearnacha
a achar urláir iomlán,
(e) a bhfuil, mura teach nua é (chun críocha
alt 4 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1979) atá curtha ar
fáil lena dhíol, deimhniú um chostas
réasúnach i bhfeidhm ina leith nach lú
an méid atá sonraithe ann i leith
chostas foirgnithe an tí ná an
caiteachas a tabhaíodh iarbhír ar an
bhfoirgniú sin, agus
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(f) a ndéantar, gan é a bheith úsáidte, é a Cd.1 A.70
ligean den chéad uair ina iomláine
faoi léas cáilitheach agus ina dhiaidh
sin go leanann sé de bheith ligthe faoi
léas den sórt sin ar feadh a mbeidh
fágtha den tréimhse iomchuí (ach
amháin
tréimhsí
réasúnacha
neamhúsáide sealadaí idir deireadh
léasa cháilithigh amháin agus tosach
léasa eile den sórt sin);
ciallaíonn ‘costas iomchuí’, i ndáil le teach, faoi
réir fho-alt (5), méid is comhionann le
comhiomlán na méideanna seo a leanas—
(a) an caiteachas a tabhaíodh chun aon
talamh ar a bhfuil an teach foirgnithe,
nó chun cearta sa talamh sin nó
thairis, a fháil, agus
(b) an caiteachas a tabhaíodh iarbhír ar
fhoirgniú an tí;
ciallaíonn ‘tréimhse iomchuí’, i ndáil le háitreabh
cáilitheach, an tréimhse 10 mbliana dar tosach
dáta chéadligean an áitribh faoi léas cáilitheach.
(2) Faoi réir fho-ailt (3) agus (4), más rud é
go gcruthaíonn duine, tar éis dó nó di éileamh
a dhéanamh chuige sin, gur thabhaigh sé nó sí
caiteachas ar fhoirgniú áitribh cháilithigh—
(a) beidh an duine sin, le linn méid
barrachais nó easnaimh i leith an
chíosa ón áitreabh cáilitheach a bheith
á ríomh chun críocha alt 97(1), i
dteideal asbhainte den mhéid sin (más
ann) den chaiteachas sin a bheidh le
háireamh faoi alt 372Z(7) nó faoin alt
seo mar chaiteachas a bheidh
tabhaithe ag an duine sin sa tréimhse
cháilitheach, agus
(b) beidh feidhm ag Caibidil 8 de Chuid 4
amhail is dá mba asbhaint arna
húdarú le halt 97(2) an asbhaint sin.
(3) (a) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo maidir
le haon phréimh nó suim eile is
iníoctha,
go
díreach
nó
go
neamhdhíreach, faoi léas cáilitheach
nó ar shlí eile faoi na téarmaí ar
faoina réir a dheonaítear an léas, leis
an léasóir nó chun sochair don léasóir
nó le haon duine, nó chun sochair
d’aon duine, atá bainteach leis an
léasóir.
(b) Más rud é nach cíos nó nach n-áirítear
mar chíos chun críocha alt 97 aon
phréimh nó suim eile lena mbaineann
an fo-alt seo nó aon chuid den
phréimh sin nó den tsuim eile sin,
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measfar, chun críocha fho-alt (2), an
caiteachas a bheidh le háireamh mar
chaiteachas a tabhaíodh sa tréimhse
cháilitheach ar fhoirgniú an áitribh
cháilithigh lena mbaineann an léas
cáilitheach a bheith laghdaithe den
mhéid is lú acu seo a leanas—
(i) méid na préimhe sin nó na suime
eile sin nó, de réir mar a bheidh,
an chuid sin den phréimh sin nó
den tsuim eile sin, agus
(ii) an méid a mbeidh idir é agus an
méid atá luaite i bhfomhír (i) an
chomhréir chéanna atá idir méid
an chaiteachais a tabhaíodh
iarbhír ar fhoirgniú an áitribh
cháilithigh (a bheidh le háireamh
faoi alt 372Z(7) mar chaiteachas
a
tabhaíodh
sa
tréimhse
cháilitheach) agus iomlán an
chaiteachais a tabhaíodh ar an
bhfoirgniú sin.
(4) (a) Ní bheidh duine i dteideal asbhainte de
bhua fho-alt (2) i leith caiteachais
chaipitiúil a thabhaítear ar fhoirgniú
áitribh cháilithigh ag saoráid loctha
agus marcaíochta ach amháin a mhéid
nach mó an caiteachas sin, nuair a
dhéantar é a chomhiomlánú—
(i) le caiteachas caipitiúil eile, más
ann, a thabhaítear ar fhoirgniú
áitribh cháilithigh eile agus a
ndéanfaí asbhaint ina leith nó a
ndéanfaí asbhaint ina leith
murach an fo-alt seo, agus
(ii) le caiteachas eile, más ann, a
bhfuil foráil ann le haghaidh
asbhainte ina leith faoi alt 372Y,
agus a thabhaítear ag an tsaoráid
loctha agus marcaíochta sin, ná an
ceathrú cuid den chaiteachas caipitiúil
iomlán a thabhaítear ag an tsaoráid
loctha agus marcaíochta sin agus a
bhfuil liúntas le tabhairt nó asbhaint
le déanamh ina leith, nó a mbeadh
liúntas le tabhairt nó asbhaint le
déanamh ina leith de bhua aon
fhorála den Chaibidil seo murach an
fo-alt seo nó alt 372(W)(2)(c) nó
372(Y)(2)(c).
(b) Aon duine a thabhaigh caiteachas
caipitiúil
ar
fhoirgniú
áitribh
cháilithigh ag saoráid loctha agus
marcaíochta agus a éilíonn gur
chomhlíon sé nó sí ceanglais mhír (a)
i ndáil leis an gcaiteachas sin, measfar
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nár chomhlíon sé nó sí na ceanglais Cd.1 A.70
amhlaidh mura mbeidh deimhniú i
scríbhinn arna eisiúint ag an údarás
áitiúil iomchuí agus á rá gur deimhin
leis gur comhlíonadh na ceanglais sin
faighte ag an duine on údarás sin.
(5) Más
cuid
d’fhoirgneamh
áitreabh
cáilitheach nó más ceann de líon foirgneamh i
bhforbairt aonair é, nó más cuid é d’fhoirgneamh
ar ceann de líon foirgneamh i bhforbairt aonair é
féin, déanfar cibé cionroinnt is gá—
(a) ar

an gcaiteachas a tabhaíodh ar
fhoirgniú an fhoirgnimh nó na
bhfoirgneamh sin, agus

(b) ar an méid arbh é an costas iomchuí é i
ndáil leis an bhfoirgneamh nó leis na
foirgnimh sin dá mba áitreabh
cáilitheach aonair an foirgneamh nó
na foirgnimh, de réir mar a bheidh,
chun an caiteachas a tabhaíodh ag foirgniú an
áitribh cháilithigh agus an costas iomchuí i ndáil
leis an áitreabh cáilitheach a chinneadh.
(6) Más rud é gur áitreabh cáilitheach teach
agus go dtarlóidh ceachtar den dá theagmhas seo
a leanas aon tráth le linn na tréimhse iomchuí i
ndáil leis an áitreabh—
(a) go scoirfidh an teach de bheith ina
áitreabh cáilitheach, nó
(b) go n-aistreoidh úinéireacht leas an
léasóra sa teach chuig aon duine eile
ach nach scoirfidh an teach de bheith
ina áitreabh cáilitheach,
ansin, maidir leis an duine a fuair asbhaint nó a
bhí i dteideal asbhaint a fháil faoi fho-alt (2),
roimh an teagmhas tarlú, i leith caiteachais a
tabhaíodh ar fhoirgniú an áitribh cháilithigh,
measfar go bhfuair sé nó sí, an lá roimh an lá a
tharla an teagmhas, méid mar chíos ón áitreabh
cáilitheach atá ar cóimhéid le méid na hasbhainte.
(7) (a) Más rud é go dtarlóidh an teagmhas a
luaitear i bhfo-alt (6)(b) sa tréimhse
iomchuí i ndáil le teach is áitreabh
cáilitheach, déanfar an duine a
n-aistreoidh úinéireacht leas an
léasóra sa teach chuige nó chuici a
áireamh chun críocha an ailt seo mar
dhuine a thabhaigh, sa tréimhse
cháilitheach, méid caiteachais ar
fhoirgniú an tí atá ar cóimhéid leis an
méid a áiríodh, faoi alt 372Z(7) nó
faoin alt seo (ar leith ó fho-alt (3)(b)),
a bheith tabhaithe ag an léasóir sa
tréimhse cháilitheach ar fhoirgniú an
tí; ach, i gcás duine a cheannóidh
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teach den sórt sin, ní mó ná an
praghas iomchuí a d’íoc an duine sin
ar an gceannach an méid a áireofar
amhlaidh mar chaiteachas a thabhaigh
an duine sin.
(b) Chun críocha an fho-ailt seo agus fhoalt (8), is é an praghas iomchuí a d’íoc
duine ar cheannach tí an méid a
mbeidh idir é agus an glanphraghas a
d’íoc an duine sin ar an gceannach sin
an chomhréir chéanna atá idir méid
an chaiteachais a tabhaíodh iarbhír ar
fhoirgniú an tí, a bheidh le háireamh
faoi alt 372Z(7) mar chaiteachas a
tabhaíodh sa tréimhse cháilitheach,
agus an costas iomchuí i ndáil leis an
teach sin.
(8) (a) Faoi réir mhír (b), i gcás caiteachas a
bheith tabhaithe ar fhoirgniú tí agus,
sula n-úsáidtear an teach, go ndíoltar
é, déanfar an duine a cheannaíonn an
teach a áireamh chun críocha an ailt
seo mar dhuine a thabhaigh, sa
tréimhse cháilitheach, caiteachas ar
fhoirgniú an tí is comhionann leis an
méid is lú acu seo a leanas—
(i) an méid den chaiteachas sin a
bheidh le háireamh faoi alt
372Z(7) mar chaiteachas a
tabhaíodh
sa
tréimhse
cháilitheach, agus
(ii) an praghas iomchuí a d’íoc an
duine sin ar an gceannach,
ach más rud é go ndíoltar an teach
níos mó ná aon uair amháin sula
n-úsáidtear é, ní bheidh feidhm ag an
bhfo-alt seo ach amháin i ndáil leis an
gceann deireanach de na díolacháin
sin.
(b) I gcás caiteachas a bheith tabhaithe ar
fhoirgniú tí ag duine a sheolann
trádáil nó cuid de thrádáil arb éard í,
maidir leis an trádáil go léir nó le
haon chuid di, foirgnimh a fhoirgniú
d’fhonn iad a dhíol agus, sula
n-úsáidtear an teach, go ndíoltar é i
gcúrsa na trádála sin nó, de réir mar a
bheidh, i gcúrsa an chuid sin den
trádáil sin—
(i) déanfar an duine (dá ngairtear ‘an
ceannaitheoir’ sa mhír seo) a
cheannaíonn an teach a áireamh
chun críocha an ailt seo mar
dhuine a thabhaigh, sa tréimhse
cháilitheach,
caiteachas
ar
fhoirgniú an tí is comhionann leis
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an bpraghas iomchuí a d’íoc an Cd.1 A.70
ceannaitheoir ar an gceannach
(dá
ngairtear
‘an
chéad
cheannach’ sa mhír seo), agus
(ii) i ndáil le haon díolachán nó
díolacháin dá éis sin den teach
sula n-úsáidtear an teach, beidh
feidhm ag mír (a) amhail is dá
mba thagairt don phraghas
iomchuí a íocadh ar an gcéad
cheannach an tagairt do mhéid an
chaiteachais
a
bheidh
le
háireamh mar chaiteachas a
tabhaíodh
sa
tréimhse
cháilitheach.
(9) Beidh feidhm ag alt 372Z chun an t-alt seo
a fhorlíonadh.
Cóiríocht chónaithe:
liúntas d’úinéiríáititheoirí maidir le
caiteachas áirithe ar
fhoirgniú.

372Y.—(1) San alt seo—
ciallaíonn ‘caiteachas cáilitheach’, i ndáil le
pearsa aonair, méid is comhionann le méid an
chaiteachais a thabhaigh an phearsa aonair ar
fhoirgniú áitribh cháilithigh ar teaghais úinéiráitithe cháilitheach é i ndáil leis an bpearsa aonair
tar éis aon suim—
(a) i leith nó faoi threoir an chaiteachais sin,
(b) i leith nó faoi threoir an áitribh
cháilithigh, nó
(c) i leith nó faoi threoir na hoibre
foirgníochta
ar
tabhaíodh
an
caiteachas sin ina leith,
a bheidh faighte ag an bpearsa aonair nó a bheidh
sé nó sí i dteideal a fháil, go díreach nó go
neamhdhíreach, ón Stát, ó aon bhord arna bhunú
le reacht nó ó aon údarás poiblí nó áitiúil, a
asbhaint ón méid sin caiteachais;
ciallaíonn ‘teaghais úinéir-áitithe cháilitheach’, i
ndáil le pearsa aonair, áitreabh cáilitheach a
úsáideann an phearsa aonair den chéad uair, tar
éis an caiteachas cáilitheach a bheith tabhaithe,
mar aon-áit nó mar phríomh-áit chónaithe dó féin
nó di féin;
ciallaíonn ‘áitreabh cáilitheach’, i ndáil le
caiteachas cáilitheach a thabhú, faoi réir fho-ailt
(4) agus (5) d’alt 372Z, teach—
(a) a bhfuil a láithreán go hiomlán laistigh
de láithreán saoráide cáilithí loctha
agus marcaíochta,
(b) a ndéanfaidh an t-údarás áitiúil iomchuí
deimhniú i scríbhinn a thabhairt ina
leith don duine a bheidh ag foirgniú
an tí á rá gur deimhin leis go
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gcomhlíonann an teach nó, i gcás gur
ceann de líon tithe i bhforbairt aonair
an teach, an fhorbairt ar cuid di é, na
ceanglais atá leagtha síos sna
treoirlínte i ndáil le forbairt cóiríochta
cónaithe áirithe ag saoráid loctha agus
marcaíochta,
(c) a úsáidtear d’aon toisc mar theaghais,
(d) a bhfuil, mura teach nua é (chun críocha
alt 4 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1979) atá curtha ar
fáil lena dhíol, deimhniú um chostas
réasúnach i bhfeidhm ina leith nach lú
an méid atá sonraithe ann i leith
chostas foirgnithe an tí ná an
caiteachas a tabhaíodh iarbhír ar an
bhfoirgniú sin, agus
(e) nach lú ná 38 méadar chearnacha agus
nach mó ná 125 mhéadar chearnacha
a achar urláir iomlán.
(2) (a) Faoi réir mhíreanna (b) agus (c), más
rud é go gcruthóidh pearsa aonair, tar
éis éileamh a dhéanamh chuige sin,
gur thabhaigh sé nó sí caiteachas
cáilitheach i mbliain mheasúnachta,
beidh an phearsa aonair i dteideal,
don bhliain mheasúnachta sin agus
d’aon bhliain de na 9 mbliana
measúnachta dá éis sin inarb é an
t-áitreabh cáilitheach ar ina leith a
thabhaigh an phearsa aonair an
caiteachas cáilitheach aon-áit nó
príomh-áit chónaithe na pearsan
aonair, go ndéanfar asbhaint as a
ioncam nó a hioncam iomlán ar
asbhaint í de mhéid is comhionann le
5 faoin gcéad de mhéid an
chaiteachais sin.
(b) Ní thabharfar asbhaint faoin alt seo i
leith caiteachais cháilithigh ach
amháin a mhéid atá an caiteachas sin
le háireamh faoi alt 372Z(7) mar
chaiteachas a tabhaíodh sa tréimhse
cháilitheach.
(c) (i) Ní bheidh duine i dteideal
asbhainte de bhua an fho-ailt seo
i leith caiteachais cháilithigh a
thabhaítear ag saoráid loctha
agus marcaíochta ach amháin a
mhéid nach mó an caiteachas sin,
nuair
a
dhéantar
é
a
chomhiomlánú—
(I) le caiteachas cáilitheach eile,
más ann, a ndéanfaí asbhaint
ina leith, nó a ndéanfaí
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asbhaint ina leith murach an Cd.1 A.70
mhír seo, agus
(II) le caiteachas eile, más ann, a
bhfuil foráil ann le haghaidh
asbhainte ina leith faoi alt
372X,
agus a thabhaítear ag an tsaoráid
loctha agus marcaíochta sin, ná
an ceathrú cuid den chaiteachas
caipitiúil iomlán a thabhaítear ag
an
tsaoráid
loctha
agus
marcaíochta sin agus a bhfuil
liúntas le tabhairt nó asbhaint le
déanamh ina leith, nó a mbeadh
liúntas le tabhairt nó asbhaint le
déanamh ina leith de bhua aon
fhorála den Chaibidil seo murach
an mhír seo nó alt 372W(2)(c) nó
372X(4).
(ii) Aon duine a thabhaigh caiteachas
cáilitheach ag saoráid loctha agus
marcaíochta agus a éilíonn gur
chomhlíon sé nó sí ceanglais
fhomhír (i) i ndáil leis an
gcaiteachas sin, measfar nár
chomhlíon sé nó sí na ceanglais
amhlaidh mura mbeidh deimhniú
i scríbhinn arna eisiúint ag an
údarás áitiúil iomchuí agus á rá
gur deimhin leis gur comhlíonadh
na ceanglais sin faighte ag an
duine ón údarás sin.
(3) I gcás ina dtabhóidh 2 dhuine nó níos mó
caiteachas cáilitheach i ndáil le háitreabh
cáilitheach, ansin measfar gur thabhaigh gach
duine de na daoine sin an caiteachas sna
comhréireanna inar iompair siad an caiteachas
iarbhír agus cionroinnfear an caiteachas dá réir
sin.
(4) Beidh feidhm ag alt 372Z chun an t-alt seo
a fhorlíonadh.
Forálacha
d’fhorlíonadh ailt
372X agus 372Y.

372Z.—(1) In ailt 372X agus 372Y—
ciallaíonn ‘deimhniú um chostas réasúnach’
deimhniú arna thabhairt ag an Aire Comhshaoil
agus Rialtais Áitiúil, chun críocha alt 372X nó
372Y, de réir mar a bheidh, á rá go bhfeictear don
Aire sin, tráth an deimhniú a thabhairt agus ar
bhonn na faisnéise atá ar fáil don Aire sin an
tráth sin, gur méid réasúnach an méid a
shonraítear sa deimhniú i ndáil le costas
foirgnithe an tí lena mbaineann an deimhniú,
agus beidh feidhm, fara aon mhodhnuithe is gá,
ag alt 18 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1979, maidir le deimhniú um
chostas réasúnach amhail is dá mba dheimhniú
um luach réasúnach de réir bhrí an ailt sin é;
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folaíonn ‘teach’ aon fhoirgneamh nó cuid
d’fhoirgneamh a úsáidtear nó atá oiriúnach lena
úsáid mar theaghais agus aon fhotheach, clós,
gairdín nó talamh eile a chomhghabhann nó a
theachtar de ghnáth leis an bhfoirgneamh sin nó
leis an gcuid sin d’fhoirgneamh;
ciallaíonn ‘achar urláir iomlán’ achar urláir
iomlán tí arna thomhas ar an modh dá dtagraítear
in alt 4(2)(b) d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1979.
(2) Ní léas cáilitheach léas chun críocha alt
372X má tá aon fhoráil i dtéarmaí an léasa á
chumasú don léasaí nó d’aon duine eile, go
díreach nó go neamhdhíreach, aon leas sa teach
lena mbaineann an léas a fháil tráth ar bith ar
chomaoin is lú ná an chomaoin a bhféadfaí a
bheith ag súil go dtabharfaí í an tráth sin chun an
leas a fháil dá seolfaí na caibidlí don fháil sin ar
neamhthuilleamaí ar an margadh oscailte.
(3) Ní áitreabh cáilitheach teach chun críocha
alt 372X—
(a) má bhíonn sé á áitiú mar theaghais ag
aon duine atá bainteach leis an duine
atá i dteideal, i ndáil leis an
gcaiteachas a tabhaíodh ar fhoirgniú
an tí, asbhaint a fháil faoi alt 372X(2),
agus
(b) mura bhfuil téarmaí an léasa cháilithigh
i ndáil leis an teach de chineál a
bhféadfaí a bheith ag súil leis go
mbeidís sa léas dá mba rud é gur ar
neamhthuilleamaí a dhéanfaí na
caibidlí le haghaidh an léasa.
(4) Ní áitreabh cáilitheach teach chun críocha
alt 372X nó 372Y mura gcomhlíonann sé cibé
coinníollacha, más ann, a chinnfidh an tAire
Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil ó am go ham
chun críocha alt 4 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1979, i ndáil le caighdeáin
foirgnithe tithe agus soláthar uisce, séarachais
agus seirbhísí eile i dtithe.
(5) Ní áitreabh cáilitheach teach chun críocha
alt 372X nó 372Y mura gceadaítear do dhaoine a
bheidh údaraithe i scríbhinn ag an Aire
Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil chun críocha na
n-alt sin an teach a iniúchadh gach tráth
réasúnach ar a n-údaruithe a thabhairt ar aird má
iarrann duine dá ndéantar difear orthu déanamh
amhlaidh.
(6) Chun críocha ailt 372X agus 372Y, déanfar
tagairtí sna hailt sin d’fhoirgniú aon áitribh a
fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí
d’fhorbairt na talún ar a bhfuil an t-áitreabh suite
nó a úsáidtear i dtaca le gairdíní, fearainn,
rochtain nó taitneamhachtaí a sholáthar i ndáil
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leis an áitreabh agus, gan dochar do Cd.1 A.70
ghinearáltacht an méid sin roimhe seo, mar
thagairtí a fholaíonn go háirithe na nithe seo a
leanas—
(a) aon fhoirgneamh ar an talamh a scartáil
nó a dhíchóimeáil,
(b) glanadh láithreáin, uachtar talún a
aistriú, tochailt, tollánú agus tolladh,
leagan bunsraitheanna, tógáil scafaill,
aisiriú láithreáin, tírdhreachú agus
soláthar ród agus oibreacha rochtana
eile,
(c) ballaí, soláthar cumhachta, siltean,
sláintíocht agus soláthar uisce, agus
(d) foirgniú aon fhothithe nó aon
fhoirgneamh nó déanmhas eile lena
n-úsáid ag áititheoirí an áitribh nó
lena n-úsáid i dtaca le taitneamhachtaí
a sholáthar do na háititheoirí.
(7) (a) Chun cinneadh a dhéanamh, i ndáil le
haon éileamh faoi alt 372X(2) nó
372Y(2), de réir mar a bheidh, cibé
acu a thabhaítear nó nach dtabhaítear
agus a mhéid a thabhaítear, le linn na
tréimhse
cáilithí,
caiteachas
a
thabhaítear ar fhoirgniú áitribh
cháilithigh, ní dhéileálfar ach le cibé
méid den chaiteachas sin is inchurtha
síos go cuí d’obair a rinneadh iarbhír
le linn na tréimhse cáilithí ar fhoirgniú
an áitribh mar chaiteachas a
tabhaíodh le linn na tréimhse sin.
(b) Más rud é, de bhua fho-alt (6), go
bhfuil caiteachas ar fhorbairt aon
talún san áireamh i gcaiteachas ar
fhoirgniú áitribh cháilithigh, beidh
feidhm ag mír (a) fara aon
mhodhnuithe is gá amhail is dá mba
thagairtí d’fhorbairt na talún sin na
tagairtí sa mhír sin d’fhoirgniú an
áitribh cháilithigh.
(8) (a) Chun críocha alt 372X, seachas na
críocha a luaitear i bhfo-alt (7)(a),
déanfar caiteachas a tabhaíodh ar
fhoirgniú áitribh cháilithigh a mheas
mar chaiteachas a tabhaíodh ar dháta
chéadligean an áitribh faoi léas
cáilitheach.
(b) Chun críocha alt 372Y, seachas na
críocha a luaitear i bhfo-alt (7)(a),
déanfar caiteachas a tabhaíodh ar
fhoirgniú áitribh cháilithigh a mheas
mar chaiteachas a tabhaíodh ar an
dáta is luaithe, tar éis an caiteachas a
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thabhú iarbhír, ar a bhfuil an
t-áitreabh in úsáid mar theaghais.
(9) Chun críocha alt 372X, ní mheasfar
caiteachas a bheith tabhaithe ag duine a mhéid
a bheidh sé íoctha nó le híoc, go díreach nó go
neamhdhíreach, ag an Stát, ag aon bhord arna
bhunú le reacht nó ag aon údarás poiblí nó áitiúil.
(10) Beidh feidhm ag alt 555 amhail is dá mba
liúntas caipitiúil asbhaint faoi alt 372X(2) agus
amhail is dá mba mhuirear cothromaíochta aon
chíos a mheastar a bheith faighte ag duine faoi alt
372X(5).
(11) Más rud é go dtugtar asbhaint i leith
caiteachais faoi alt 372X(2) nó 372Y(2), ní
thabharfar faoiseamh i leith an chaiteachais sin
faoi aon fhoráil eile de na hAchtanna Cánach.
(12) Féadfar achomharc a dhéanamh chuig na
Coimisinéirí Achomhairc maidir le haon cheist a
éireoidh faoin alt seo nó faoi alt 372X nó 372Y
(seachas ceist ar féidir achomharc a dhéanamh
maidir léi faoi alt 18 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1979) sa tslí chéanna ina
bhféadfaí achomharc a dhéanamh in aghaidh
measúnachta cánach ioncaim nó cánach
corparáide, agus beidh feidhm dá réir sin ag na
forálacha de na hAchtanna Cánach a bhaineann
le hachomhairc.’’.
(2) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—
(a) in alt 458, trí ‘‘Alt 372Y’’ a chur isteach i ndiaidh ‘‘Alt
372RA’’ (a cuireadh isteach leis an Acht seo) i gCuid 1
den Tábla a ghabhann leis an alt sin, agus
(b) trí ‘‘372I, 372RA agus 372Y’’ a chur in ionad ‘‘372I agus
372RA’’ (a cuireadh isteach leis an Acht seo) in alt
1024(2)(a)(i).
Caibidil 7
Cáin Chorparáide

Ráta cánach
corparáide.

71.—(1) Leasaítear leis seo alt 21 den Phríomh-Acht tríd an bhfoalt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):
‘‘(1) Muirearófar cáin chorparáide ar bhrabúis cuideachtaí de
réir ráta—
(a) 32 faoin gcéad don bhliain airgeadais 1998,
(b) 28 faoin gcéad don bhliain airgeadais 1999,
(c) 24 faoin gcéad don bhliain airgeadais 2000,
(d) 20 faoin gcéad don bhliain airgeadais 2001,
(e) 16 faoin gcéad don bhliain airgeadais 2002,
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(f) 12 ‘‘faoin gcéad don bhliain airgeadais 2003 agus do Cd.1 A.71
gach bliain airgeadais ina dhiaidh sin.’’.
(2) Beidh éifeacht le Sceideal 1 chun an t-alt seo a fhorlíonadh.
72.—(1) Leasaítear leis seo alt 22 den Phríomh-Acht—
(a) i bhfo-alt (1)—
(i) i mír (a), trí na clásail seo a leanas a chur in ionad
chlásail (I) go (III):
‘‘(I) maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar críoch
an 1ú lá d’Aibreán, 1997, nó dá éis, agus
roimh an 1ú lá d’Eanáir, 1998, 28 faoin
gcéad, agus
(II) maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar críoch
an 1ú lá d’Eanáir, 1998, nó dá éis, agus
roimh an 1ú lá d’Eanáir, 2000, 25 faoin
gcéad.’’, agus
(ii) trí mhír (b) a scriosadh,
(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(2):
‘‘(2) Chun críocha fho-alt (1) agus faoi réir fho-ailt
(3) agus (4), is é an méid sonraithe i ndáil le tréimhse
chuntasaíochta de chuid cuideachta méid a chinnfear
de réir na foirmle—
L×

N
×
12

1
A

más rud é—
gurb é L—
(a) i gcás tréimhse cuntasaíochta dar críoch
roimh an 1ú lá d’Eanáir, 1999, £50,000,
agus
(b) i gcás tréimhse cuntasaíochta dar críoch an
1ú lá d’Eanáir, 1999, nó dá éis, £100,000,
gurb é N líon na míonna sa tréimhse chuntasaíochta,
agus
gurb é A a haon móide líon na gcuideachtaí
comhlachaithe atá ag an gcuideachta sa tréimhse
chuntasaíochta.’’, agus
(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(7):
‘‘(7A) Chun críocha an ailt seo—
(a) más rud é go dtosaíonn tréimhse
chuntasaíochta de chuid cuideachta
roimh an 1ú lá d’Eanáir, 1998, agus go
gcríochnaíonn sí an lá sin nó dá éis,
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déanfar í a roinnt ina 2 chuid, ceann
amháin acu ag tosú an lá a thosaíonn an
tréimhse chuntasaíochta agus ag críochnú
an 31ú lá de Nollaig, 1997, agus an ceann
eile ag tosú an 1ú lá d’Eanáir, 1998, agus
ag críochnú an lá a chríochnaíonn an
tréimhse chuntasaíochta, agus déileálfar
leis an dá chuid amhail is dá mba
thréimhsí cuntasaíochta ar leithligh de
chuid na cuideachta iad,

Cd.1 A.72

(b) más rud é go dtosaíonn tréimhse
chuntasaíochta de chuid cuideachta
roimh an 1ú lá d’Eanáir, 1999, agus go
gcríochnaíonn sí an lá sin nó dá éis,
déanfar í a roinnt ina 2 chuid, ceann
amháin acu ag tosú an lá a thosaíonn an
tréimhse chuntasaíochta agus ag críochnú
an 31ú lá de Nollaig, 1998, agus an ceann
eile ag tosú an 1ú lá d’Eanáir, 1999, agus
ag críochnú an lá a chríochnaíonn an
tréimhse chuntasaíochta, agus déileálfar
leis an dá chuid amhail is dá mba
thréimhsí cuntasaíochta ar leithligh de
chuid na cuideachta iad, agus
(c) más rud é go dtosaíonn tréimhse
chuntasaíochta de chuid cuideachta
roimh an 1ú lá d’Eanáir, 2000, agus go
gcríochnaíonn sí an lá sin nó dá éis,
déanfar í a roinnt ina 2 chuid, ceann
amháin acu ag tosú an lá a thosaíonn an
tréimhse chuntasaíochta agus ag críochnú
an 31ú lá de Nollaig, 1999, agus an ceann
eile ag tosú an 1ú lá d’Eanáir, 2000, agus
ag críochnú an lá a chríochnaíonn an
tréimhse chuntasaíochta, agus déileálfar
leis an dá chuid amhail is dá mba
thréimhsí cuntasaíochta ar leithligh de
chuid na cuideachta iad.’’.
(2) Aisghairtear leis seo alt 22 den Phríomh-Acht le héifeacht ón
1ú lá d’Eanáir, 2000.

Ard-ráta cánach
corparáide.

73.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh alt 21:
‘‘Ard-ráta cánach
corparáide.

21A.—(1) San alt seo—
ciallaíonn ‘oibríochtaí foirgníochta’ oibríochtaí
d’aon tuairisc de na tuairiscí dá dtagraítear sa
mhíniú ar ‘oibríochtaí foirgníochta’ in alt 530(1),
seachas oibríochtaí dá dtagraítear i mír (f) den
mhíniú sin;
déanfar ‘déileáil i dtalamh nó forbairt talún’ a
fhorléiriú de réir Chaibidil 1 de Chuid 22;
ciallaíonn ‘oibríochtaí eiscthe’ aon cheann
amháin nó níos mó de na hoibríochtaí nó de na
gníomhaíochtaí seo a leanas—
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(a) déileáil i dtalamh nó forbairt talún, Cd.1 A.73
seachas an chuid sin den oibríocht sin
nó den ghníomhaíocht sin ar
oibríochtaí foirgníochta í,
(b) mianraí a oibriú, agus
(c) gníomhaíochtaí peitriliam;
ciallaíonn ‘trádáil eiscthe’ trádáil nach bhfuil inti
ach oibríochtaí nó gníomhaíochtaí trádála ar
oibríochtaí eiscthe iad nó, i gcás trádála arb é atá
inti oibríochtaí trádála eiscthe, go páirteach, agus
oibríochtaí nó gníomhaíochtaí eile, go páirteach,
an chuid den trádáil nach bhfuil inti ach
oibríochtaí eiscthe agus a ndéileáiltear léi mar
thrádáil ar leithligh de bhua fho-alt (2);
folaíonn ‘talamh’ urthrá agus talamh faoi uisce,
agus ciallaíonn ‘talamh tirim’ talamh nach bhfuil
faoi uisce go buan;
ciallaíonn ‘mianraí’ na substaintí go léir (seachas
uachtar talmhaíochta na talún agus seachas móin)
sa talamh nó uirthi nó fúithi, cibé acu is le hoibriú
faoi thalamh nó ar uachtar talún is féidir iad a
fháil, agus folaíonn sé gach mianach, cibé acu atá
nó nach bhfuil sé ar oscailt nó á oibriú cheana
féin, agus folaíonn sé freisin an spás ciúbach ina
bhfuil mianraí nó ina raibh siad roimhe sin;
tá le ‘peitriliam’ an bhrí chéanna atá leis in alt
2(1) den Acht um Fhorbairt Pheitriliaim agus
Mianraí Eile, 1960;
ciallaíonn ‘gníomhaíochtaí peitriliam’ aon cheann
amháin nó níos mó de na gníomhaíochtaí seo a
leanas—
(a) gníomhaíochtaí
riliam,

taiscéalaíochta

(b) gníomhaíochtaí
agus

eastósctha

peit-

peitriliam,

(c) cearta peitriliam a fháil, a theachtadh nó
a shaothrú;
ciallaíonn
‘gníomhaíochtaí
taiscéalaíochta
peitriliam’ gníomhaíochtaí a sheoltar le linn
fosuithe peitriliam a lorg, le linn na fosuithe sin a
thástáil nó a mheas nó le linn bealach a
dhéanamh chuig na fosuithe sin chun an lorg, an
tástáil nó an meas sin a dhéanamh;
ciallaíonn ‘gníomhaíochtaí eastósctha peitriliam’
gníomhaíochtaí a sheoltar—
(a) le linn peitriliam a ghnóthú ó aon
talamh, lena n-áirítear an peitriliam
sin a lorg sa talamh sin agus bealach
a dhéanamh chuige,
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(b) le linn peitriliam a gnóthaíodh amhlaidh
ó áit nach ar thalamh tirim a iompar
a fhad le talamh tirim, nó

Cd.1 A.73

(c) le linn cóireáil thosaigh agus stóráil
peitriliam a gnóthaíodh amhlaidh ó
aon talamh a chur i gcrích;
ciallaíonn ‘cearta peitriliam’ cearta ar pheitriliam
a bheidh le heastóscadh nó ar leasanna i
bpeitriliam nó ar shochar peitriliam;
folaíonn ‘oibriú’, i ndáil le mianraí, mianraí a
bhaint, a lorg, a thochailt, a fháil, a ardú, a
thógáil, a thabhairt chun siúil agus a chóireáil,
agus mianraí a dhíol nó a dhiúscairt ar shlí eile.
(2) Chun críocha an ailt seo, más rud é gurb é
atá i dtrádáil oibríochtaí eiscthe, go páirteach,
agus oibríochtaí nó gníomhaíochtaí eile, go
páirteach, déileálfar leis an gcuid den trádáil ar
oibríochtaí eiscthe í, agus leis an gcuid den trádáil
ar oibríochtaí nó gníomhaíochtaí eile í, mar
thrádáil ar leithligh, agus déanfar cibé comhréir
is cóir agus is réasúnach den mhéid iomlán is
infhaighte ó dhíolacháin a rinneadh agus ó
sheirbhísí a tugadh i gcúrsa na trádála, agus de
na caiteachais a tabhaíodh i gcúrsa na trádála, a
chionroinnt ar gach cuid acu sin.
(3) D’ainneoin alt 21, ach faoi réir fho-alt (4),
déanfar cáin chorparáide a mhuirearú ar bhrabúis
cuideachtaí, sa mhéid gurb é atá sna brabúis sin
ioncam is inmhuirearaithe i leith cánach
corparáide faoi Chás III, IV nó V de Sceideal D
nó ioncam ó thrádáil eiscthe, de réir ráta 25 faoin
gcéad don bhliain airgeadais 2000 agus do
bhlianta airgeadais ina dhiaidh sin.
(4) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le
brabúis cuideachta d’aon tréimhse chuntasaíochta
a mhéid is ioncam ó dhíol earraí de réir bhrí alt
454 na brabúis sin.’’.

Forálacha a
bhaineann leis an
ráta cánach
corparáide 10 faoin
gcéad.

74.—Leasaítear leis seo Caibidil 1 de Chuid 14 den PhríomhAcht—
(a) in alt 442—
(i) i bhfo-alt (1)—
(I) tríd an méid seo a leanas a chur isteach roimh an
míniú ar ‘‘marsantas’’:
‘‘folaíonn ‘oibríochtaí leathnúcháin’ i ndáil le
cuideachta—
(a) méaduithe ar acmhainn táirgeachta do
línte táirgí láithreacha de chuid na
cuideachta nó do línte táirgeachta a
bhaineann go díreach leo, agus
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(b) feidhmeanna tacaíochta a bhaineann Cd.1 A.74
go díreach le hoibríochtaí trádála
láithreacha na cuideachta a chur
isteach;
ciallaíonn
cail’—

‘gníomhaireacht

forbartha

tions-

(a) an tÚdarás Forbartha Tionscail in
Éirinn,
(b) Cuideachta
Forbartha
Aerfort
Neamhchustam na Sionna,
(c) Údarás na Gaeltachta,
(d) an

Ghníomhaireacht
Tionscail, Éire,

Forbartha

(e) Forbairt,
(f) Forfás, nó
(g) Fiontraíocht Éireann;’’,
(II) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad na
mínithe ar ‘‘tréimhse chuntasaíochta iomchuí’’
agus ‘‘faoiseamh faoin gCuid seo’’, faoi seach:
‘‘ciallaíonn ‘tréimhse chuntasaíochta iomchuí’, i
ndáil le trádáil arna seoladh ag cuideachta arb
éard í nó ar cuid di earraí a mhonarú, tréimhse
chuntasaíochta
nó
cuid
de
thréimhse
chuntasaíochta de chuid cuideachta dar críoch—
(a) i gcás ina bhfuil feidhm ag fo-alt (11)
nó (12) d’alt 443, an 31ú lá de
Nollaig, 2000, nó roimhe,
(b) i

gcás trádála, seachas trádáil
shonraithe a bhunaítear agus a
thosaíonn an 23ú lá d’Iúil, 1998 nó
dá éis, an 31ú lá de Nollaig, 2002, nó
roimhe, agus

(c) in aon chás eile, an 31ú lá de Nollaig,
2010, nó roimhe;
ciallaíonn ‘faoiseamh faoin gCuid seo’ an laghdú
ar cháin chorparáide dá bhforáiltear in alt
448(2);’’,
agus
(III) tríd an méid seo a leanas a chur leis i ndiaidh an
mhínithe ar ‘‘faoiseamh faoin gCuid seo’’:
‘‘maidir le ‘trádáil shonraithe’, i ndáil le
cuideachta—
(a) ciallaíonn sé trádáil arb éard í nó ar
cuid di oibríochtaí trádála a
shonraítear i gcomhaontú deontais
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(dá ngairtear ‘an comhaontú
deontais iomchuí’ sa mhíniú seo) a
dhéantar idir an chuideachta agus
gníomhaireacht forbartha tionscail
ar scór ceadú cúnaimh deontais don
chuideachta arna dhéanamh ag an
ngníomhaireacht forbartha tionscail
an 31ú lá d’Iúil, 1998, nó roimhe, ach
(b) ní fholaíonn sé an chuid sin den trádáil
arb éard í oibríochtaí leathnúcháin
ar tosaíodh ar iad a sheoladh an 23ú
lá d’Iúil, 1998, nó dá éis, seachas cibé
cuid de na hoibríochtaí sin a
thiocfadh faoi réim théarmaí an
chomhaontaithe deontais iomchuí;’’,
agus
(ii) trí na fo-ailt seo a leanas a chur leis i ndiaidh fho-alt
(2):
‘‘(3) Más rud é, de bhua fheidhm an mhínithe ar
‘trádáil
shonraithe’,
maidir
le
tréimhse
chuntasaíochta
nó
cuid
de
thréimhse
chuntasaíochta—
(a) gur tréimhse chuntasaíochta iomchuí a
bheadh inti i ndáil le cuid (dá ngairtear
‘an chéad chuid a luaitear’ san fho-alt
seo) de thrádáil a sheolann cuideachta,
agus
(b) nach tréimhse chuntasaíochta iomchuí a
bheadh inti i ndáil le cuid eile (dá
ngairtear ‘an dara cuid a luaitear’ san
fho-alt seo) den trádáil sin,
ansin, chun críocha na Coda seo—
(i) déileálfar leis an gcéad chuid a luaitear agus
leis an dara cuid a luaitear mar thrádáil
ar leithligh, agus
(ii) déanfar cibé comhréir is cóir agus is
réasúnach den mhéid iomlán is infhaighte
ó dhíolacháin a rinneadh agus ó
sheirbhísí a tugadh i gcúrsa na trádála,
agus de na caiteachais a tabhaíodh i
gcúrsa
na
trádála,
sa
tréimhse
chuntasaíochta nó sa chuid den tréimhse
chuntasaíochta, de réir mar a bheidh, a
chionroinnt ar an gcéad chuid a luaitear
agus ar an dara cuid a luaitear.
(4) Más rud é—
(a) an 23ú lá d’Iúil, 1998, nó dá éis, go
dtiocfaidh cuideachta (dá ngairtear ‘an
chuideachta chomharbais’ san fho-alt
seo) i gcomharbas ar thrádáil nó ar chuid
de thrádáil a bhí á seoladh ag cuideachta
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eile (dá ngairtear ‘an chuideachta Cd.1 A.74
bhunaidh’ san fho-alt seo), agus
(b) go mbeidh éileamh ar fhaoiseamh faoin
gCuid seo i ndáil leis an trádáil nó le cuid
den trádáil déanta ag an gcuideachta
bhunaidh nó go bhféadfadh éileamh den
sórt sin a bheith déanta aici,
ansin, faoi réir ailt 445 agus 446, déanfar faoiseamh,
a mhéid a bhaineann an faoiseamh sin leis an trádáil
nó leis an gcuid den trádáil atá i gceist, a dheonú don
chuideachta chomharbais i leith na dtréimhsí
cuntasaíochta iomchuí a bheidh fágtha agus a
bhféadfadh an faoiseamh sin a bheith éilithe ag an
gcuideachta bhunaidh ina leith dá mba rud é gur lean
sí de bheith ag seoladh na trádála nó an chuid den
trádáil atá i gceist.’’,
(b) in alt 445(2), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad ‘‘(5)
nó (6), go dtí an 31ú lá de Nollaig, 2005’’:
‘‘(5) nó (6)—
(a) i gcás na n-oibríochtaí sin a cheadaigh an tAire,
an 31ú lá de Bhealtaine, 1998, nó roimhe, lena
seoladh san aerfort, go dtí an 31ú lá de
Nollaig, 2005, agus
(b) i gcás na n-oibríochtaí sin a cheadaítear
amhlaidh i ndiaidh an 31ú lá de Bhealtaine,
1998, go dtí an 31ú lá de Nollaig, 2002’’,
(c) in alt 446(2), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad ‘‘(5)
nó (6), go dtí an 31ú lá de Nollaig, 2005’’:
‘‘(5) nó (6)—
(a) i gcás na n-oibríochtaí sin a cheadaigh an tAire,
an 31ú lá d’Iúil, 1998, nó roimhe, lena seoladh
sa Limistéar, go dtí an 31ú lá de Nollaig, 2005,
agus
(b) i gcás na n-oibríochtaí sin a cheadaítear
amhlaidh i ndiaidh an 31ú lá d’Iúil, 1998, go
dtí an 31ú lá de Nollaig, 2002’’,
(d) in alt 454—
(i) i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad
mhír (b):
‘‘(b) Chun críocha an ailt seo, i gcás nach bhfuil i
dtréimhse chuntasaíochta iomchuí ach cuid de
thréimhse chuntasaíochta cuideachta, déanfar
an tréimhse chuntasaíochta a roinnt ina 2
chuid, ceann amháin acu ag tosú an lá a
thosaíonn an tréimhse chuntasaíochta agus ag
críochnú an lá deireanach den tréimhse
chuntasaíochta atá laistigh den tréimhse
chuntasaíochta iomchuí, agus an ceann eile ag
tosú an lá tar éis an lae a luadh go deireanach
agus ag críochnú an lá a chríochnaíonn an
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tréimhse chuntasaíochta, agus déileálfar leis
an dá chuid amhail is dá mba thréimhsí
cuntasaíochta ar leithligh de chuid na
cuideachta iad.’’,

Cd.1 A.74

agus
(ii) i bhfo-alt (2), trí ‘‘i dtréimhse chuntasaíochta
iomchuí’’ a chur in ionad ‘‘i dtréimhse
chuntasaíochta dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2010,
nó roimhe, ’’,
(e) in alt 455—
(i) i bhfo-alt (2), trí ‘‘i dtréimhse chuntasaíochta
iomchuí’’ agus ‘‘sa tréimhse chuntasaíochta iomchuí’’
a chur in ionad ‘‘i dtréimhse chuntasaíochta’’ agus
‘‘sa tréimhse chuntasaíochta’’, faoi seach, agus
(ii) i bhfo-alt (3), trí ‘‘i dtréimhse
iomchuí’’ agus ‘‘don tréimhse
iomchuí sin’’ a chur in ionad
chuntasaíochta’’ agus ‘‘don tréimhse
sin’’, faoi seach,

chuntasaíochta
chuntasaíochta
‘‘i dtréimhse
chuntasaíochta

agus
(f) i bhfo-alt 456(2)(a), trí ‘‘in aon tréimhse chuntasaíochta
iomchuí’’ a chur in ionad ‘‘in aon tréimhse chuntasaíochta
dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 2010, nó roimhe,’’.

Leasú ar alt 88
(asbhaint i leith
bronntanas don
Enterprise Trust
Ltd.) den PhríomhAcht.

75.—Leasaítear leis seo alt 88 den Phríomh-Acht—
(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):
‘‘(1) San alt seo, ciallaíonn ‘an chuideachta’ an
chuideachta a corpraíodh an 30ú lá de Dheireadh
Fómhair, 1991, mar The Enterprise Trust Limited nó cibé
comhlacht comharbais den Enterprise Trust Limited a
cheadóidh an tAire Airgeadais chun críocha an ailt seo.’’,
(b) i bhfo-alt (2)(a), trí ‘‘an 31ú lá de Nollaig, 2002’’ a chur in
ionad ‘‘an 31ú lá de Nollaig, 1999’’,
(c) i bhfo-alt (3)(b), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in
ionad fhomhír (iii):
‘‘(ii) i leith bronntanais arna thabhairt aon tráth sa
bhliain dar críoch an 31ú lá de Nollaig sa
bhliain 1999, 2000, 2001 nó 2002, más mó ná
£5,000,000 an tráth sin comhiomlán
ghlanmhéideanna na mbronntanas uile a
bhfuil feidhm ag an alt seo maidir leo agus a
tugadh don chuideachta laistigh den bhliain
sin.’’,
agus
(d) i bhfo-alt (6), trí ‘‘an méid a shonraítear i bhfomhír (i)’’ a
chur in ionad ‘‘na méideanna a shonraítear i
bhfomhíreanna (i) agus (ii)’’.
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76.—(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—
(a) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 219A:
‘‘Ioncam na
Cuideachta um
Chúiteamh
d’Infheisteoirí Tta.

219B.—(1) San alt seo, ciallaíonn
‘an chuideachta’ an chuideachta a
corpraíodh an 10ú lá de Mheán
Fómhair, 1998, mar An Chuideachta
um
Chúiteamh
d’Infheisteoirí
Teoranta.

Cd.I
Ioncam na
Cuideachta um
Chúiteamh
d’Infheisteoirí Tta.

(2) D’ainneoin aon fhorála de na
hAchtanna Cánach Corparáide, beidh
brabúis a eascraíonn don chuideachta
in aon tréimhse chuntasaíochta dar
críoch an 10ú lá de Mheán Fómhair,
1998, nó dá éis, díolmhaithe ó cháin
chorparáide.’’,
agus
(b) in alt 256(1), i mír (a) den mhíniú ar ‘‘taisce iomchuí’’, trí
na fomhíreanna seo a leanas a chur in ionad
fhomhíreanna (iv) agus (v):
‘‘(iv) ag Banc Ceannais na hÉireann,
(v) ag an gCuideachta um Chúiteamh d’Infheisteoirí
Teoranta, nó
(vi) ag Icarom cpt,’’.
(2) Measfar gur tháinig mír (b) d’fho-alt (1) i ngníomh an 10ú lá
de Mheán Fómhair, 1998.
77.—Leasaítear leis seo alt 220 den Phríomh-Acht, maidir le haon
tréimhse chuntasaíochta dar tosach data an Achta seo a rith nó dáta
dá éis, trí mhír 1 den Tábla a ghabhann leis an alt a scriosadh.

Díolúine ó cháin
chorparáide a
tharraingt siar ó
Bhord Gáis
Éireann.

78.—(1) Leasaítear leis seo Caibidil 5 de Chuid 12 den PhríomhAcht—

Leasú ar Chaibidil 5
(grúp-fhaoiseamh)
de Chuid 12 den
Phríomh-Acht.

(a) in alt 410—
(i) i bhfo-alt (1)(a), tríd an míniú seo a leanas a chur
isteach roimh an míniú ar ‘‘cuideachta thrádála nó
shealbhaíochta’’:
‘‘ciallaíonn ‘cáin’, i ndáil le Ballstát de na
Comhphobail Eorpacha seachas an Stát, aon cháin
a fhorchuirtear sa Bhallstát agus atá ar comhréir
le cáin chorparáide sa Stát;’’,
(ii) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b) d’fhoalt (1):
‘‘(b) Chun críocha an ailt seo—
(i) beidh cuideachta ar úinéireacht ag
comheagras má bhíonn 75 faoin gcéad nó
níos mó de ghnáth-scairchaipiteal na
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cuideachta ar úinéireacht thairbhiúil
eatarthu ag 5 chuideachta nó níos lú a
chónaíonn i mBallstát amháin nó níos mó
de na Comhphobail Eorpacha agus nach
mbeidh níos lú ná 5 faoin gcéad den
chaipiteal sin ar úinéireacht thairbhiúil ag
aon cheann de na cuideachtaí sin, agus
gairfear comhaltaí an chomheagrais de
na cuideachtaí sin, agus
(ii) forléireofar tagairtí do chuideachta a
chónaíonn
i
mBallstát
de
na
Comhphobail Eorpacha mar thagairtí do
chuideachta a bhfuil, de bhua dlí Ballstáit
de na Comhphobail Eorpacha, cónaí
uirthi, chun críocha cánach, i mBallstát
den sórt sin.’’,
(iii) i mír (a) d’fho-alt (3), trí ‘‘i mBallstát de na
Comhphobail Eorpacha’’ a chur in ionad
‘‘sa Stát’’, agus
(iv) i mír (a)(i) d’fho-alt (4), trí ‘‘a bhfuil cónaí
uirthi i mBallstát de na Comhphobail
Eorpacha’’ a chur in ionad ‘‘a bhfuil
cónaí uirthi amhlaidh’’,
(b) in alt 411(1)—
(i) i mír (a), tríd an míniú seo a leanas a chur isteach
roimh an míniú ar ‘‘cuideachta thrádála’’:
‘‘ciallaíonn ‘cáin’, i ndáil le Ballstát de na
Comhphobail Eorpacha seachas an Stát, aon
cháin a fhorchuirtear sa Bhallstát agus atá ar
comhréir le cáin chorparáide sa Stát;’’,
(ii) i mír (c)—
(I) trí ‘‘le cuideachta a bhfuil, de bhua dlí Ballstáit
de na Comhphobail Eorpacha, cónaí uirthi,
chun críocha cánach, i mBallstát den sórt sin’’ a
chur in ionad ‘‘le cuideachtaí a bhfuil cónaí
orthu sa Stát’’, agus

(II) trí ‘‘i gcuideachta, nach cuideachta a bhfuil, de
bhua dlí Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha,
cónaí uirthi, chun críocha cánach, i mBallstát
den sórt sin’’ a chur in ionad ‘‘i gcuideachta nach
bhfuil cónaí uirthi sa Stát’’,
agus
(c) in alt 420, trí ‘‘a bhfuil an chuideachta laistigh de réim
cánach corparáide ina leith’’ a chur isteach i ndiaidh
‘‘trádála’’ i bhfo-alt (1).
(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le tréimhsí cuntasaíochta
dar críoch an 1ú lá d’Iúil, 1998, nó dá éis.
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79.—(1) Leasaítear leis seo alt 130 den Phríomh-Acht—
(a) i bhfo-alt (3)—
(i) i mír (b) trí ‘‘, ar cuideachta í a bhfuil, de bhua dlí
Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha, cónaí uirthi,
chun críocha cánach, i mBallstát den sórt sin’’ a chur
in ionad ‘‘a bhfuil cónaí uirthi sa Stát freisin’’, agus

Cd.1
Leasú ar alt 130
(nithe a ndéileálfar
leo mar dháiltí) den
Phríomh-Acht.

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur leis i ndiaidh mhír (b):
‘‘(c) Chun críocha an fho-ailt seo agus fho-alt
(4), ciallaíonn ‘cáin’, i ndáil le Ballstát de
na Comhphobail Eorpacha seachas an
Stát, aon cháin a fhorchuirtear sa
Bhallstát agus atá ar comhréir le cáin
chorparáide sa Stát.’’,
agus
(b) i bhfo-alt (4)(c), trí ‘‘, nach cuideachta í a bhfuil, de bhua
dlí Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha, cónaí uirthi,
chun críocha cánach, i mBallstát den sórt sin’’ a chur in
ionad ‘‘nach bhfuil cónaí uirthi sa Stát’’.
(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le tréimhsí cuntasaíochta
dar críoch an 1ú lá d’Iúil, 1998, nó dá éis.
80.—Leasaítear leis seo alt 486 den Phríomh-Acht—
(a) i bhfo-alt (2)(a), trí ‘‘an 31ú lá de Nollaig, 2002 nó roimhe’’
a chur in ionad ‘‘roimh an 1ú lá d’Eanáir, 2000’’, agus

Leasú ar alt 486
(cáin chorparáide:
faoiseamh i leith
bronntanas do First
Step) den PhríomhAcht.

(b) i bhfo-alt (4)(b)—
(i) i bhfomhír (iii), trí ‘‘1999, 2000, 2001 nó 2002’’ a chur
in ionad ‘‘1996, 1997, 1998 nó 1999’’, agus
(ii) i bhfomhír (iv), trí ‘‘dar tosach an 1ú lá de
Mheitheamh, 2002, agus dar críoch an 31ú lá de
Nollaig, 2002’’ a chur in ionad ‘‘dar tosach an 1ú lá
de Mheitheamh, 1999, agus dar críoch an 31ú lá de
Nollaig, 1999’’.
81.—Leasaítear leis seo Sceideal 24 a ghabhann leis an bPríomhAcht—
(a) i mír 4(4)(c), trí ‘‘20 faoin gcéad’’ a chur in ionad ‘‘10 faoin
gcéad’’,
(b) i mír 9A—
(i) i bhfomhír (2), trí ‘‘a fholaíonn tagairt’’ a chur isteach
i ndiaidh ‘‘a fhorléiriú mar thagairt’’, agus
(ii) i bhfomhír (5), i gclásal (a), trí ‘‘ach amháin, i leith
cánacha a chuimsítear leis na comhshocraíochtaí sin,
a mhéid nach bhféadfar creidmheas a thabhairt i
leith na cánach sin faoi na comhshocraíochtaí sin’’ a
chur isteach i ndiaidh ‘‘rialtas na críche’’,
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agus
(c) i bhfochlásail (i) agus (iii) de mhír 9B(5)(b)—
(i) trí ‘‘go rialaíonn sí’’ a chur in ionad ‘‘gur léi’’ gach áit
a bhfuil sé, agus trí ‘‘a rialaíonn’’ a chur in ionad ‘‘ar
léi’’ gach áit a bhfuil sé, agus
(ii) trí ‘‘de chumhacht vótála’’ a chur in ionad ‘‘de
ghnáth-scairchaipiteal’’ gach áit a bhfuil sé.

Áit chónaithe
cuideachta.

82.—(1) Leasaítear leis seo Caibidil 2 de Chuid 2 den PhríomhAcht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 23:
‘‘23A.—(1) (a) San alt seo—
ciallaíonn
‘comhshocraíochtaí’
comhshocraíochtaí a bhfuil feidhm dlí acu
de bhua alt 826;
ciallaíonn
cuideachta—

‘cuideachta

iomchuí’

(i) atá faoi rialú, go díreach nó go
neamhdhíreach, ag duine nó
daoine—
(I) a chónaíonn chun críocha
cánach, de bhua dhlí aon
chríche iomchuí, i gcríoch
iomchuí nó i gcríocha
iomchuí, agus
(II) nach bhfuil faoi rialú, go
díreach
nó
go
neamhdhíreach, ag duine
nó daoine nach gcónaíonn
amhlaidh,
nó
(ii) ar cuideachta í, nó atá gaolmhar le
cuideachta, a ndéantar a
príomhaicme
scaireanna
a
thrádáil go substaintiúil agus go
rialta
ar
stocmhalartán
aitheanta amháin nó níos mó i
gcríoch nó i gcríocha iomchuí;
ciallaíonn ‘críoch iomchuí’—
(i) Ballstát de na
Eorpacha, nó

Comhphobail

(ii) críoch, nach Ballstát den sórt sin í,
a bhfuil comhshocraíochtaí
déanta lena rialtas;
ciallaíonn ‘cáin’, i ndáil le críoch iomchuí
seachas an Stát, aon cháin a fhorchuirtear
sa chríoch sin agus atá ar comhréir le cáin
ioncaim nó cáin chorparáide.
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(b) Chun críocha—
(i) an ailt seo—
(I) déileálfar le cuideachta mar
chuideachta atá gaolmhar le
cuideachta
eile
más
fochuideachta 50 faoin gcéad
cuideachta
amháin
don
chuideachta eile nó más
fochuideachtaí 50 faoin gcéad
do thríú cuideachta an dá
chuideachta,
(II) beidh
cuideachta
ina
fochuideachta 50 faoin gcéad do
chuideachta eile má bhíonn,
agus fad a bhíonn, méid nach lú
ná 50 faoin gcéad dá gnáthscairchaipiteal ar úinéireacht go
díreach nó go neamhdhíreach
ag an gcuideachta eile sin, agus
(III) beidh feidhm ag ailt 412 go 418
amhail mar a bheadh feidhm ag
na hailt sin chun críocha
Chaibidil 5 de Chuid 12 dá mba
rud é—
(A) go gcuirfí ‘50 faoin gcéad’
in ionad ‘75 faoin gcéad’
gach áit a bhfuil sé sna
hailt sin, agus
(B) go scriosfaí fomhír (iii)
d’alt 411(1)(c),
agus
(ii) an mhínithe ar ‘cuideachta iomchuí’,
forléireofar rialú de réir fho-ailt (2)
go (6) d’alt 432 amhail is dá
ndéanfaí, i bhfo-alt (6) den alt sin—
(I) a mhéid a bhaineann le mír (i)(I)
den mhíniú sin, ‘daoine a bhfuil,
de bhua dhlí aon chríche
iomchuí (de réir bhrí alt 23A),
cónaí orthu, chun críocha
cánach, i gcríoch iomchuí nó i
gcríocha iomchuí’ a chur in
ionad ‘5 rannpháirtí nó níos lú’,
agus
(II) a mhéid a bhaineann le mír
(i)(II) den mhíniú sin, ‘daoine
nach bhfuil cónaí orthu, chun
críocha cánach, i gcríoch
iomchuí (de réir bhrí alt 23A)’
a chur in ionad ‘5 rannpháirtí nó
níos lú’.
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(2) Faoi réir fho-ailt (3) agus (4), aon chuideachta atá
corpraithe sa Stát measfar, chun críocha na nAchtanna Cánach
agus na nAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, gur
cuideachta í a chónaíonn sa Stát.
(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le cuideachta atá
corpraithe sa Stát más cuideachta iomchuí an chuideachta
agus—
(a) go seolann sí trádáil sa Stát, nó
(b) go bhfuil sí gaolmhar le cuideachta a sheolann trádáil
sa Stát.
(4) D’ainneoin fho-alt (2), aon chuideachta a meastar, chun
críocha aon chomhshocraíochtaí, gur cuideachta í a chónaíonn i
gcríoch seachas an Stát agus nach gcónaíonn sa Stát, déileálfar
léi chun críocha na nAchtanna Cánach agus na nAchtanna um
Cháin Ghnóchan Caipitiúil mar chuideachta nach gcónaíonn sa
Stát.’’.
(2) Beidh feidhm ag an alt seo—
(a) i gcás cuideachtaí a chorpraítear an 11ú lá d’Fheabhra,
1999 nó dá éis, amhail ar an agus ón lá sin, agus
(b) i gcás cuideachtaí a corpraíodh roimh an 11ú lá
d’Fheabhra, 1999, amhail ar an agus ón 1ú lá de
Dheireadh Fómhair, 1999.

Leasú ar alt 882
(sonraí a bheidh le
tabhairt ag
cuideachtaí nua)
den Phríomh-Acht.

83.—(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht, i gCaibidil 2 de
Chuid 38, tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 882:
‘‘882.—(1) (a) San alt seo—
folaíonn ‘rúnaí’ daoine a luaitear in alt
1044(2) agus, i gcás cuideachta nach
gcónaíonn sa Stát, gníomhaire, bainisteoir,
fachtóir, nó ionadaí eile na cuideachta;
tá le ‘socraitheoir’ agus ‘socraíocht’ na
bríonna céanna atá leo in alt 10;
ciallaíonn ‘cáin’, i ndáil le críoch seachas an
Stát, aon cháin a fhorchuirtear sa chríoch
sin agus atá ar comhréir le cáin ioncaim nó
cáin chorparáide;
ciallaíonn ‘úinéirí tairbhiúla deiridh’, i ndáil
le cuideachta—
(i) an phearsa aonair nó na pearsana
aonair a bhfuil an chuideachta
faoina rialú, nó
(ii) i gcás duine, ina aonar nó ina
haonar nó i gcomhar le daoine
eile, a rialaíonn an chuideachta,
agus a rialaíonn í i gcáil
iontaobhaí socraíochta, aon
duine,
i
ndáil
leis
an
tsocraíocht—
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(I) ar socraitheoir é nó í, nó
(II) atá, nó a fhéadfaidh, faoi
aon
scéim
nó
comhshocraíocht, a bheith
ag súil le réasún go
dtiocfaidh sé nó sí chun
bheith, ina thairbhí nó ina
tairbhí faoin tsocraíocht, nó
(III) i gcás gur cuideachta an
socraitheoir nó an tairbhí
sin, de réir mar a bheidh,
úinéirí tairbhiúla deiridh na
cuideachta sin.
(b) Chun críocha an ailt seo, forléireofar rialú de
réir alt 432.
(2) Gach cuideachta atá corpraithe sa Stát nó a thosaíonn ar
thrádáil, gairm nó gnó a sheoladh sa Stát, déanfaidh sí, i ngach
cás laistigh de 30 lá—
(a) ón dáta ar a dtosaíonn sí ar thrádáil, gairm nó gnó a
sheoladh, cibé áit a seoltar í nó é,
(b) ón dáta ar a bhfuil athrú ábhartha ar fhaisnéis a
sheachaid an chuideachta roimhe sin faoin alt seo,
agus
(c) ón tráth ar thug cigire fógra don chuideachta á cheangal
uirthi ráiteas a thabhairt faoin alt seo,
ráiteas i scríbhinn a sheachadadh chuig na Coimisinéirí Ioncaim
ina mbeidh sonraí maidir leis na nithe seo a leanas—
(i) i gcás gach cuideachta—
(I) ainm na cuideachta,
(II) seoladh oifig chláraithe na cuideachta,
(III) seoladh a príomháite gnó,
(IV) ainm agus seoladh rúnaí na cuideachta,
(V) dáta thosach na trádála, na gairme nó an ghnó,
(VI) cineál na trádála, na gairme nó an ghnó,
(VII) an dáta ar anuas go dtí é a dhéanfar amach
cuntais a bhaineann leis an trádáil, leis an
ngairm nó leis an ngnó sin, agus
(VIII) cibé faisnéis eile a mheasfaidh na Coimisinéirí
Ioncaim is gá chun críocha na nAchtanna
Cánach;
(ii) i gcás cuideachta atá corpraithe, ach nach bhfuil cónaí
uirthi, sa Stát—
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(I) ainm na críche ina bhfuil, de bhua dhlí na críche
sin, cónaí ar an gcuideachta chun críocha
cánach,
(II) i gcás nach bhfuil feidhm ag fo-alt (2) d’alt 23A
de bhua fho-alt (3) den alt sin, ainm agus
seoladh na cuideachta dá dtagraítear san fho-alt
deiridh sin agus a sheolann trádáil sa Stát, agus
(III) i gcás ina ndéileáiltear leis an gcuideachta mar
chuideachta nach bhfuil cónaí uirthi sa Stát de
bhua fho-alt (4) d’alt 23A agus dá bhua sin
amháin—
(A) i gcás an chuideachta a bheith faoi rialú ag
cuideachta eile a ndéantar a
príomhaicme scaireanna a thrádáil go
substaintiúil agus go rialta ar
stocmhalartán aitheanta amháin nó
níos mó i gcríoch iomchuí (de réir bhrí
alt 23A) nó i gcríocha iomchuí, ainm
na cuideachta eile agus seoladh a
hoifige cláraithe, agus
(B) in aon chás eile, ainm agus seoladh na
bpearsan aonair arb iad úinéirí
tairbhiúla deiridh na cuideachta iad,
agus
(iii) i gcás cuideachta nach bhfuil corpraithe sa Stát ná nach
bhfuil cónaí uirthi sa Stát ach a sheolann trádáil,
gairm nó gnó sa Stát—
(I) seoladh phríomháit ghnó na cuideachta sa Stát,
(II) ainm agus seoladh ghníomhaire, bhainisteoir,
fhachtóir nó ionadaí eile na cuideachta, agus
(III) dáta thosach thrádáil, ghairm nó ghnó na
cuideachta sa Stát.
(3) Más rud é go mainneoidh cuideachta ráiteas a
sheachadadh a cheanglaítear uirthi a sheachadadh faoin alt seo,
ansin, d’ainneoin aon oibleagáidí maidir le rúndacht nó srian
eile ar nochtadh faisnéise a fhorchuirtear le haon reacht nó faoi
aon reacht nó ar shlí eile, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim
fógra i scríbhinn a thabhairt do chláraitheoir na gcuideachtaí (de
réir bhrí Acht na gCuideachtaí, 1963), á rá gur mhainnigh an
chuideachta amhlaidh ráiteas a sheachadadh faoin alt seo.’’.
(2) Beidh feidhm ag an alt seo—
(a) i gcás cuideachtaí a chorpraítear an 11ú lá d’Fheabhra, 1999,
nó dá éis, amhail ar an agus ón lá sin, agus
(b) i gcás cuideachtaí a corpraíodh roimh an 11ú lá d’Fheabhra,
1999, amhail ar an agus ón 1ú lá de Dheireadh Fómhair,
1999.
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84.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht i gCaibidil 2 de Chuid Cd.1
Leasú ar Chaibidil 2
47—
(a) in alt 1071, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (2):

‘‘(2A) (a) Más rud é, tráth ar bith nach luaithe ná 3
mhí tar éis an trátha faoina gceanglaítear ar
chuideachta tuairisceán a sheachadadh de
réir alt 884, gur mhainnigh an chuideachta
aon phionós a íoc a bhfuil dliteanas uirthi é
a íoc faoi fho-alt (1)(a) nó (2) as
mainneachtain an tuairisceán a sheachadadh,
dlífidh rúnaí na cuideachta, de bhreis ar aon
phionós a dhlífidh an rúnaí a íoc faoin alt
seo, cibé méid d’aon phionós a íoc a bhfuil
dliteanas ar an gcuideachta é a íoc amhlaidh
agus nach mbeidh íoctha ag an gcuideachta.
(b) Más rud é, de réir mhír (a), go n-íocfaidh
rúnaí cuideachta aon mhéid de phionós a
bhfuil dliteanas ar an gcuideachta é a íoc,
beidh rúnaí na cuideachta i dteideal suim is
comhionann leis an méid sin a ghnóthú ón
gcuideachta.’’,
(b) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 1073:
‘‘1073.—(1) Más rud é go mainneoidh cuideachta
ráiteas a sheachadadh a cheanglaítear uirthi a
sheachadadh faoi alt 882—
(a) dlífear pionós £500 agus, má leantar den
mhainneachtain tar éis breithiúnas a bheith
tugtha ag an gcúirt ar os a comhair a
tionscnaíodh imeachtaí i leith an phionóis,
dlífear pionós breise £50 in aghaidh gach lae
a leantar amhlaidh den mhainneachtain, a
chur ar an gcuideachta, agus
(b) dlífear pionós ar leithligh £100 a chur ar rúnaí
na cuideachta.
(2) (a) Más rud é, tráth ar bith nach luaithe ná 3 mhí
tar éis an trátha faoina gceanglaítear ar
chuideachta ráiteas a sheachadadh de réir alt
882, gur mhainnigh an chuideachta aon
phionós a íoc a bhfuil dliteanas uirthi é a íoc
faoi fho-alt (1)(a) as mainneachtain an ráiteas
a sheachadadh, dlífidh rúnaí na cuideachta, de
bhreis ar aon phionós a dhlífidh an rúnaí a íoc
faoi fho-alt (1)(b), cibé méid d’aon phionós a
íoc a bhfuil dliteanas ar an gcuideachta é a
íoc amhlaidh agus nach mbeidh íoctha ag an
gcuideachta.
(b) Más rud é, de réir mhír (a), go n-íocfaidh rúnaí
cuideachta aon mhéid de phionós a bhfuil
dliteanas ar an gcuideachta é a íoc, beidh an
rúnaí i dteideal suim is comhionann leis an
méid sin a ghnóthú ón gcuideachta.’’,
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agus
(c) in alt 1076, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fhoalt (1):
‘‘(1) Sa Chaibidil seo, folaíonn ‘rúnaí’—
(a) daoine a luaitear in alt 1044(2) agus, i gcás
cuideachta nach gcónaíonn sa Stát,
gníomhaire, bainisteoir, fachtóir nó ionadaí
eile na cuideachta, agus
(b) i

gcás cuideachta nach pearsa aonair a
chónaíonn sa Stát a rúnaí (de réir bhrí alt 175
d’Acht na gCuideachtaí, 1963), pearsa aonair
a chónaíonn sa Stát agus is stiúrthóir de chuid
na cuideachta.’’.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo amhail ar an agus ón 1ú lá de
Mhárta, 1999.

Leasú ar ailt 198,
710 agus 734 den
Phríomh-Acht.

85.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—
(a) in alt 198(2), trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad
mhíreanna (a) agus (b):
‘‘(a) amhail is dá ndéanfaí, in alt 445, an fo-alt seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (2) den alt sin:
‘(2) Faoi réir fho-ailt (7) agus (8), féadfaidh an
tAire deimhniú a thabhairt á dheimhniú, maidir le
cibé oibríochtaí trádála de chuid cuideachta
cáilithe a shonraítear sa deimhniú, gur oibríochtaí
trádála iomchuí iad chun críche an ailt seo, le
héifeacht ó dháta a shonraítear sa deimhniú.’,
agus
(b) amhail is dá ndéanfaí, in alt 446, an fo-alt seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (2) den alt sin:
‘(2) Faoi réir fho-ailt (7) agus (9), féadfaidh an
tAire deimhniú a thabhairt á dheimhniú, maidir
le cibé oibríochtaí trádála de chuid cuideachta a
shonraítear sa deimhniú, gur oibríochtaí trádála
iomchuí iad chun críche an ailt seo, le héifeacht ó
dháta a shonraítear sa deimhniú.’.’’,
(b) in alt 710(2), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír
(b):
‘‘(b) Le linn an míniú ar ‘gnó árachais saoil coigríche’ in
alt 451(1) a bheith á chur chun feidhme chun
críocha mhír (a), beidh feidhm ag alt 446 amhail
is dá ndéanfaí an fo-alt seo a leanas a chur in ionad
fho-alt (2) den alt sin:
‘(2) Faoi réir fho-ailt (7) agus (9), féadfaidh an
tAire deimhniú a thabhairt á dheimhniú, maidir
le cibé oibríochtaí trádála de chuid cuideachta a
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shonraítear sa deimhniú, gur oibríochtaí trádála Cd.1 A.85
iomchuí iad chun críche an ailt seo, le héifeacht ó
dháta a shonraítear sa deimhniú.’.’’,
agus
(c) in alt 734(1)(c), trí na fomhíreanna seo a leanas a chur in
ionad fhomhíreanna (i) agus (ii):
‘‘(i) in alt 445, amhail is dá ndéanfaí an fo-alt seo a leanas
a chur in ionad fho-alt (2) den alt sin:
‘(2) Faoi réir fho-ailt (7) agus (8), féadfaidh
an tAire deimhniú a thabhairt á dheimhniú,
maidir le cibé oibríochtaí trádála de chuid
cuideachta cáilithe a shonraítear sa deimhniú,
gur oibríochtaí trádála iomchuí iad chun críche
an ailt seo, le héifeacht ó dháta a shonraítear sa
deimhniú.’,
agus
(ii) in alt 446, amhail is dá ndéanfaí an fo-alt seo a leanas
a chur in ionad fho-alt (2) den alt sin:
‘(2) Faoi réir fho-ailt (7) agus (9), féadfaidh
an tAire deimhniú a thabhairt á dheimhniú,
maidir le cibé oibríochtaí trádála de chuid
cuideachta a shonraítear sa deimhniú, gur
oibríochtaí trádála iomchuí iad chun críche an
ailt seo, le héifeacht ó dháta a shonraítear sa
deimhniú.’.’’.
86.—(1) Leasaítear leis seo alt 707 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt
(1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):
‘‘(b) ní dhéanfar aon asbhaint faoi alt 83(2)(b) seachas i leith
méid aon ioncaim (seachas fáltais ó phréimheanna) a
chuirfí i gcuntas, dá mbeadh brabúis na cuideachta
inmhuirearaithe i leith cánach corparáide faoi Chás I de
Sceideal D, le linn na brabúis sin a bheith á ríomh, agus
ní dhéanfar aon asbhaint den sórt sin ón méid a
ndéileáiltear leis mar chaiteachais bhainistíochta faoin alt
sin a mheas mar asbhaint a laghdaíonn caiteachais fála
de réir bhrí alt 708.’’.

Leasú ar alt 707
(caiteachais
bhainistíochta) den
Phríomh-Acht.

(2) Measfar go raibh feidhm ag an alt seo maidir le hioncam a
fhabhraíonn le haghaidh tréimhsí cuntasaíochta dar tosach an 1ú lá
d’Eanáir, 1999, nó dá éis.
Caibidil 8
Cáin Ghnóchan Caipitiúil
87.—(1) Leasaítear leis seo alt 541A (a cuireadh isteach leis an
Acht Airgeadais, 1998) den Phríomh-Acht—
(a) i bhfo-alt (2), trí ‘‘Faoi réir fho-alt (4) agus d’ainneoin aon
fhorála eile de na hAchtanna um Cháin Ghnóchan
Caipitiúil’’ a chur in ionad ‘‘D’ainneoin aon fhorála eile
de na hAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil’’,
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agus
(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(3):
‘‘(4) (a) San fho-alt seo—
tá le ‘cuideachta árachais’ an bhrí a shanntar
dó in alt 706;
tá le ‘ciste gnó saoil’ an bhrí a shanntar dó in
alt 719;
tá le ‘ciste infheistíochta speisialta’ an bhrí a
shanntar dó in alt 723;
tá le ‘scéim infheistíochta speisialta’ an bhrí a
shanntar dó in alt 737;
tá le ‘gnóthas le haghaidh comhinfheistíochta’
an bhrí a shanntar dó in alt 738.
(b) Más rud é gur cuideachta an duine dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) agus—
(i) gur cuideachta árachais an chuideachta
agus gur sócmhainn de chuid ciste gnó
saoil na cuideachta an fiach dá
dtagraítear san fho-alt sin, nó
(ii) gur
gnóthas
le
haghaidh
comhinfheistíochta an chuideachta agus
gur sócmhainn de chuid an ghnóthais an
fiach dá dtagraítear san fho-alt sin,
ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) agus i gcás nach
é an lá (dá ngairtear ‘an lá diúscartha measta’
sa mhír seo) ar a measfaí, murach an mhír seo,
an fiach a bheith diúscartha agus athfhaighte
de réir fho-alt (1) an lá ar a gcríochnaíonn
tréimhse chuntasaíochta de chuid na
cuideachta—
(I) i gcás cuideachta árachais, beidh feidhm
ag alt 719(2) i leith an fhéich, amhail is
dá mba rud é, chun na críche seo amháin,
gurbh é an lá diúscartha measta an lá ar
a gcríochnaíonn tréimhse chuntasaíochta
de chuid na cuideachta, agus déanfar an
gnóchan
inmhuirearaithe
nó
an
caillteanas inlamhála a fhabhraíonn tríd
sin a áireamh sa ghlanmhéid (de réir bhrí
alt 720) i leith na tréimhse cuntasaíochta
ina bhfuil an lá diúscartha measta, agus
(II) i

gcás
gnóthais
le
haghaidh
comhinfheistíochta, beidh feidhm ag alt
738(4)(a) i leith an fhéich amhail is dá
mba rud é, chun na críche seo amháin,
gurbh é an lá diúscartha measta an lá ar
a gcríochnaíonn tréimhse chuntasaíochta
de chuid na cuideachta, agus déanfar an
gnóchan
inmhuirearaithe
nó
an
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caillteanas inlamhála a fhabhraíonn tríd Cd.1 A.87
sin a áireamh sa ghlanmhéid (de réir bhrí
alt 738(4)(b)) i leith na tréimhse
cuntasaíochta ina bhfuil an lá diúscartha
measta.
(c) Más rud é gur gnóthas le haghaidh
comhinfheistíochta agus nach cuideachta an
duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1), ní bheidh
feidhm ag fo-alt (2) ach déileálfar leis an
ngnóchan inmhuirearaithe nó leis an
gcaillteanas inlamhála a fhabhraíonn chuig an
ngnóthas de bhua fho-alt (1) mar ghnóchan
nó caillteanas a fhabhraíonn chuig an
ngnóthas de bhua mhír (a) d’alt 738(4) agus
beidh feidhm dá réir sin ag forálacha an ailt
sin.
(d) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le
fiach—
(i) ar sócmhainn
infheistíochta
árachais, nó

í de chuid ciste
speisialta
cuideachta

(ii) ar sócmhainn í atá faoi réir aon
iontaobhais a cruthaíodh de bhun scéime
infheistíochta speisialta.’’.
(2) Measfar go raibh feidhm ag an alt seo amhail ar an agus ón
31ú lá de Nollaig, 1998.
88.—(1) Leasaítear leis seo Cuid 19 den Phríomh-Acht, i gCaibidil
3, trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 579:
‘‘Gnóchain a chur
síos do thairbhithe.

579A.—(1) (a) Chun críocha an ailt seo
agus na n-alt ina dhiaidh
seo den Chaibidil seo,
ciallaíonn ‘íocaíochtaí
caipitiúla’ aon íocaíocht
nach inmhuirearaithe i
leith cánach ioncaim ar
an bhfaighteoir nó, i
gcás faighteora nach
bhfuil
cónaí
ná
gnáthchónaí air nó
uirthi sa Stát, aon
íocaíocht a fhaightear ar
shlí
seachas
mar
ioncam,
ach
ní
fholaíonn sé íocaíocht
faoi idirbheart arna
dhéanamh
ar
neamhthuilleamaí.
(b) I mír (a), folaíonn tagairtí
d’íocaíocht
tagairtí
d’aistriú
sócmhainne
agus do thabhairt aon
sochair, agus d’aon
ócáid ar a dtagann
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maoin shocraithe chun
bheith ina maoin a
bhfuil feidhm ag alt
567(2) maidir léi.
(c) Measfar méid íocaíochta
caipitiúla a dhéanfar ar
mhodh iasachta, agus
méid aon íocaíochta
caipitiúla eile nach
íocaíocht airgid glan
amach í, a bheith
comhionann le luach an
tsochair a thugtar leis.
(d) Déileálfar le híocaíocht
chaipitiúil mar íocaíocht
a fhaigheann tairbhí ó
iontaobhaithe
socraíochta más rud é—
(i) go bhfaigheann
tairbhí í ó
hiontaobhaithe
díreach
nó
neamhdhíreach,

an
na
go
go

(ii) go ndéanann na
hiontaobhaithe í a
chaitheamh
go
díreach
nó
go
neamhdhíreach
chun aon fhiach de
chuid an tairbhí a
íoc nó go n-íoctar ar
shlí eile í chun
sochair don tairbhí,
nó
(iii) go bhfaigheann tríú
páirtí í ar threoir ón
tairbhí.
(2) Faoi réir fho-alt (10), beidh feidhm ag
an alt seo maidir le socraíocht d’aon bhliain
mheasúnachta nach bhfuil cónaí ná
gnáthchónaí sa Stát ar na hiontaobhaithe
tráth ar bith lena linn.
(3) Ríomhfar i leith gach bliana
measúnachta a bhfuil feidhm ag an alt seo
maidir léi an méid ar a mbeadh na
hiontaobhaithe inmhuirearaithe i leith
cánach gnóchan caipitiúil faoi alt 31 dá mba
rud é go raibh cónaí agus gnáthchónaí orthu
sa Stát sa bhliain mheasúnachta agus gairtear
‘na gnóchain iontaobhais don bhliain
mheasúnachta’ san alt seo den mhéid sin mar
aon leis an méid comhréire i leith aon
bhliana measúnachta is luaithe den sórt sin,
a mhéid nár déileáladh leis cheana féin faoi
fho-alt (4) nó alt 579F(2) mar ghnóchain
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inmhuirearaithe a fhabhraíonn chuig na Cd.1 A.88
tairbhithe faoin tsocraíocht.
(4) Faoi réir an ailt seo, déileálfar leis na
gnóchain
iontaobhais
do
bhliain
mheasúnachta chun críocha na nAchtanna
um Cháin Ghnóchan Caipitiúil mar
ghnóchain inmhuirearaithe a fhabhraíonn sa
bhliain mheasúnachta chuig tairbhithe na
socraíochta
a
fhaigheann
íocaíochtaí
caipitiúla ó na hiontaobhaithe sa bhliain
mheasúnachta nó a fuair íocaíochtaí den sórt
sin in aon bhliain mheasúnachta is luaithe.
(5) Is i gcomhréir le méideanna na
n-íocaíochtaí
caipitiúla
a
fhaigheann
tairbhithe
a
dhéanfar
gnóchain
inmhuirearaithe a chur síos dóibh faoi fhoalt (4), ach ní rachaidh na gnóchain sin a
chuirfear síos dóibh thar na méideanna sin.
(6) Fágfar íocaíocht chaipitiúil as cuntas
chun críocha fho-ailt (4) agus (5) a mhéid a
déileáladh, de bhíthin na híocaíochta, le
gnóchain inmhuirearaithe mar ghnóchain a
d’fhabhraigh chuig an bhfaighteoir i mbliain
mheasúnachta is luaithe.
(7) Ní dhéanfar tairbhí a mhuirearú i leith
cánach ar ghnóchain inmhuirearaithe a
ndéileáiltear leo, de bhua fho-alt (4), mar
ghnóchain a fhabhraíonn chuige nó chuici in
aon bhliain mheasúnachta mura bhfuil
sainchónaí air nó uirthi sa Stát tráth éigin sa
bhliain mheasúnachta sin.
(8) Chun críocha an ailt seo, déileálfar le
socraíocht a eascraíonn faoi uacht nó
díthiomnacht mar shocraíocht arna déanamh
ag an tiomnóir nó, de réir mar a bheidh, ag
an díthiomnóir, tráth an bháis.
(9) In
aon
chás
ina
n-íocfaidh
iontaobhaithe socraíochta méid aon chánach
gnóchan caipitiúil is iníoctha ag tairbhí faoin
tsocraíocht de réir an ailt seo, ní mheasfar,
chun críocha cánach ioncaim nó cánach
gnóchan caipitiúil, gur íocaíocht leis an
tairbhí an méid sin.
(10) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) i ndáil
le haon bhliain mheasúnachta dar tosach
roimh an 6ú lá d’Aibreán, 1999, agus maidir
leis na tagairtí i bhfo-ailt (4) agus (5)
d’íocaíochtaí
caipitiúla
a
fhaigheann
tairbhithe, ní fholaíonn siad tagairtí d’aon
íocaíochtaí a fuarthas roimh an 11ú lá
d’Fheabhra, 1999, ná d’aon íocaíochtaí a
fhaightear ar an dáta sin nó dá éis sa mhéid
gurb é atá iontu gnóchan inmhuirearaithe a
d’fhabhraigh chuig na hiontaobhaithe i leith
diúscartha ag na hiontaobhaithe roimh an
11ú lá d’Fheabhra, 1999.
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(11) I gcás ina bhfuil feidhm ag an alt seo
ionas go ndéantar duine a mhuirearú i leith
cánach ar ghnóchain inmhuirearaithe, ní
bheidh feidhm ag alt 579 i leith na ngnóchan
inmhuirearaithe sin.
Iontaobhaithe do
scor de bheith ina
gcónaí sa Stát.

579B.—(1) San alt seo agus sna hailt ina
dhiaidh seo den Chaibidil seo—
ciallaíonn
‘comhshocraíochtaí’
comhshocraíochtaí a bhfuil feidhm dlí acu de
bhua alt 826 (arna leathnú chuig cáin
ghnóchan caipitiúil le halt 828);
tá le ‘na sócmhainní nua’ agus ‘na
seansócmhainní’ an bhrí a shanntar dóibh,
faoi seach, le halt 597(4).
(2) Beidh feidhm ag an alt seo i gcás ina
dtarlóidh d’iontaobhaithe socraíochta aon
tráth (dá ngairtear an ‘tráth iomchuí’ ina
dhiaidh seo san alt seo) nach bhfuil siad ina
gcónaí ná ina ngnáthchónaí sa Stát.
(3) Maidir leis na hiontaobhaithe a bhfuil
feidhm ag an alt seo maidir leo, measfar,
chun críocha na nAchtanna um Cháin
Ghnóchan Caipitiúil—
(a) gur dhiúscair siad na sócmhainní
mínithe díreach roimh an tráth
iomchuí, agus
(b) go ndearna siad iad a athfháil
díreach ina dhiaidh sin,
ar a margadhluach an tráth sin.
(4) Faoi réir fho-ailt (5) agus (6), is iad na
sócmhainní mínithe na sócmhainní go léir ar
maoin shocraithe de chuid na socraíochta iad
díreach roimh an tráth iomchuí.
(5) Más rud é, díreach i ndiaidh an trátha
iomchuí—
(a) go

seolann na hiontaobhaithe
trádáil sa Stát trí bhrainse nó
gníomhaireacht, agus

(b) go bhfuil aon sócmhainní suite sa
Stát agus go bhfuil siad á n-úsáid
sa trádáil nó chun críocha na
trádála nó go bhfuil siad á
n-úsáid nó á sealbhú chun críocha
an
bhrainse
nó
na
gníomhaireachta,
ní sócmhainní mínithe na sócmhainní a
thagann faoi réim mhír (b).
(6) Ní sócmhainní mínithe sócmhainní
más rud é—
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(a) gur de thuairisc iad a shonraítear in Cd.1 A.88
aon chomhshocraíochtaí, agus
(b) go mbeadh na hiontaobhaithe, sa
chás go ndiúscróidís iad díreach
roimh an tráth iomchuí, le
háireamh chun críocha na
gcomhshocraíochtaí
mar
iontaobhaithe nach bhfuil faoi
dhliteanas sa Stát i leith cánach
ar ghnóchain a fhabhraíonn
chucu ar an diúscairt.
(7) D’ainneoin aon ní san alt sin—
(a) ní bheidh feidhm ag alt 597 más rud
é go ndearna na hiontaobhaithe—
(i) na seansócmhainní, nó a leas
iontu, a dhiúscairt roimh an
tráth iomchuí, agus
(ii) na sócmhainní nua, nó a leas
iontu, a fháil i ndiaidh an
trátha iomchuí, agus
(b) más rud é, faoi alt 597, go
ndéileáiltear
le
gnóchan
inmhuirearaithe a fhabhraíonn ar
dhiúscairt seansócmhainní mar
ghnóchan nach bhfabhraíonn go
dtí tráth is déanaí (arb é an tráth
é a scoireann na sócmhainní nua
de bheith á n-úsáid chun críocha
trádála nó chun críoch eile
amhail dá dtagraítear i bhfo-alt
(2) den alt sin) ná tráth na
diúscartha, agus, murach an fo-alt
seo, go mbeadh an tráth is déanaí
ann i ndiaidh an trátha iomchuí,
déileálfar leis an ngnóchan
inmhuirearaithe mar ghnóchan a
fhabhraíonn díreach roimh an
tráth iomchuí,
mura n-eisctear na sócmhainní nua ó
fheidhm an fho-ailt seo le fo-alt (8).
(8) Más rud é, an tráth a fhaightear na
sócmhainní nua—
(a) go

seolann na hiontaobhaithe
trádáil sa Stát trí bhrainse nó
gníomhaireacht, agus

(b) go bhfuil aon sócmhainní nua atá,
díreach i ndiaidh an trátha
iomchuí, suite sa Stát agus á
n-úsáid sa trádáil nó chun críocha
na trádála nó go bhfuil siad á
n-úsáid nó á sealbhú chun críocha
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nó

na

déanfar na sócmhainní a thagann faoi réim
mhír (b) a eisceadh ó fheidhm fho-alt (7).
Bás iontaobhaí:
rialacha speisialta.

579C.—(1) Tá feidhm ag fo-alt (2)—
(a) más rud é go bhfuil feidhm ag alt
579B mar gheall ar bhás
iontaobhaí socraíochta, agus
(b) más rud é, laistigh den tréimhse 6
mhí dar tosach an bás, go
dtagann
iontaobhaithe
na
socraíochta chun bheith ina
gcónaí agus ina ngnáthchónaí sa
Stát.
(2) Beidh feidhm ag alt 579B amhail is dá
mba rud é nach raibh sna sócmhainní
mínithe ach cibé sócmhainní (más ann)—
(a) ar sócmhainní mínithe a bheadh
iontu ar leith ón alt seo, agus
(b) a thagann faoi réim fho-alt (3).
(3) Tagann sócmhainní faoi réim an fhoailt seo má rinne na hiontaobhaithe iad a
dhiúscairt sa tréimhse—
(a) a thosaíonn leis an mbás, agus
(b) a chríochnaíonn nuair a thagann na
hiontaobhaithe chun bheith ina
gcónaí agus ina ngnáthchónaí sa
Stát.
(4) Más rud é—
(a) tráth
ar
bith,
go
dtagann
iontaobhaithe socraíochta chun
bheith ina gcónaí agus ina
ngnáthchónaí sa Stát mar gheall
ar bhás iontaobhaí de chuid na
socraíochta, agus
(b) go bhfuil feidhm ag alt 579B maidir
le hiontaobhaithe na socraíochta
in imthosca ina dtagann an tráth
iomchuí (de réir bhrí an ailt sin)
laistigh den tréimhse 6 mhí dar
tosach an bás,
beidh feidhm ag an alt sin amhail is dá mba
rud é nach raibh sna sócmhainní mínithe ach
cibé sócmhainní (más ann)—
(i) ar sócmhainní mínithe a bheadh
iontu murach an t-alt seo, agus
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fuair na hiontaobhaithe sa Cd.1 A.88
tréimhse dar tosach an bás agus
dar críoch an tráth iomchuí.

579D.—(1) San alt seo, ciallaíonn
‘tréimhse shonraithe’, i ndáil le bliain
mheasúnachta, an tréimhse dar tosach an
dáta tuairisceáin sonraithe don bhliain
mheasúnachta (de réir bhrí alt 950) agus dar
críoch 3 bliana tar éis an trátha a ndéantar
tuairisceán faoi alt 951 don bhliain
mheasúnachta a sheachadadh chuig an
gcigire iomchuí (de réir bhrí alt 950).
(2) Chun críocha an ailt seo—
(a) i gcás gur laistigh den tréimhse 12
mhí dar tosach an 11ú lá
d’Fheabhra, 1999, don tráth
iomchuí (de réir bhrí alt 579B), is
í an tréimhse iomchuí an
tréimhse dar tosach an lá sin agus
dar críoch an tráth iomchuí, agus
(b) in aon chás eile, is í an tréimhse
iomchuí an tréimhse 12 mhí dar
críoch an tráth iomchuí.
(3) Beidh feidhm ag an alt seo aon tráth
ar an 11ú lá d’Fheabhra, 1999, nó dá éis, más
rud é—
(a) go bhfuil feidhm ag alt 579B maidir
leis na hiontaobhaithe (dá
ngairtear
‘iontaobhaithe
imirceacha’ san alt seo) de chuid
socraíochta, agus
(b) nach ndéanfar aon cháin is iníoctha
ag na hiontaobhaithe imirceacha,
i leith gnóchain inmhuirearaithe
a fhabhraíonn chucu do bhliain
mheasúnachta (dá ngairtear ‘an
bhliain
mheasúnachta
lena
mbaineann’ san alt seo) de bhua
alt 579B(3), a íoc laistigh de 6
mhí tar éis an dáta ar air nó
roimhe atá an cháin dlite agus
iníoctha.
(4) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim,
aon tráth roimh dheireadh na tréimhse
sonraithe i ndáil leis an mbliain
mheasúnachta lena mbaineann, fógra a
sheirbheáil ar aon duine a bhfuil feidhm ag
fo-alt (5) maidir leis nó léi, ar fógra é—
(a) ina luafar an méid a bheidh fós gan
íoc den cháin is iníoctha ag na
hiontaobhaithe imirceacha don
bhliain
mheasúnachta
lena
mbaineann, agus
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(b) ina gceanglaítear ar an duine sin an
méid sin a íoc laistigh de 30 lá ó
sheirbheáil an fhógra.
(5) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo
maidir le haon duine arbh iontaobhaí de
chuid na socraíochta é nó í aon tráth laistigh
den tréimhse iomchuí, seachas duine den sórt
sin—
(a) a scoir de bheith ina iontaobhaí nó
ina hiontaobhaí de chuid na
socraíochta roimh dheireadh na
tréimhse iomchuí, agus
(b) a shuífidh nach raibh aon togra ann,
nuair a scoir sé nó sí (nó i gcás
cuideachta, an chuideachta) de
bheith ina iontaobhaí nó ina
hiontaobhaí
de
chuid
na
socraíochta, á rá go bhféadfadh
sé tarlú nach mbeadh cónaí ná
gnáthchónaí
ar
na
hiontaobhaithe sa Stát.
(6) Maidir le haon mhéid a cheanglaítear
ar dhuine a íoc le fógra faoin alt seo—
(a) féadfaidh an duine sin é a ghnóthú
ó na hiontaobhaithe imirceacha,
(b) ní lamhálfar é mar asbhaint le linn
ioncam, brabúis, gnóchain nó
caillteanais a ríomh chun aon
chríoch cánach, agus
(c) féadfar é a ghnóthú ón duine sin
amhail is dá mba cháin é a bhí
dlite den duine sin.
Iontaobhaithe do
scor de bheith faoi
dhliteanas cánach
Éireannaí.

579E.—(1) Beidh feidhm ag an alt seo i
gcás
ina
dtiocfaidh
iontaobhaithe
socraíochta, le linn dóibh leanúint de bheith
ina gcónaí agus ina ngnáthchónaí sa Stát,
chun bheith aon tráth (dá ngairtear ‘an tráth
lena mbaineann’ san alt seo) an 11ú lá
d’Fheabhra, 1999, nó dá éis, ina
n-iontaobhaithe a bheidh le háireamh chun
críocha aon chomhshocraíochtaí—
(a) mar iontaobhaithe atá ina gcónaí i
gcríoch lasmuigh den Stát, agus
(b) mar iontaobhaithe nach bhfuil faoi
dhliteanas sa Stát i leith cánach
ar ghnóchain a fhabhraíonn ar
dhiúscairtí
sócmhainní
(dá
ngairtear ‘sócmhainní iomchuí’
san alt seo) ar maoin shocraithe
de chuid na socraíochta iad agus
a thagann faoi réim tuairiscí a
shonraítear
sna
comhshocraíochtaí.
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(2) Maidir leis
na hiontaobhaithe, Cd.1 A.88
measfar, chun críocha uile na nAchtanna um
Cháin Ghnóchan Caipitiúil—
(a) gur dhiúscair siad a gcuid
sócmhainní iomchuí díreach
roimh an tráth lena mbaineann,
agus
(b) go ndearna siad iad a athfháil
díreach ina dhiaidh sin,
ar a margadhluach an tráth sin.
(3) D’ainneoin aon ní san alt sin—
(a) ní bheidh feidhm ag alt 597 más rud
é—
(i) go bhfaighidh iontaobhaithe
socraíochta na sócmhainní
nua, nó leas iontu,
(ii) go mbeidh, tráth na fála, na
hiontaobhaithe ina gcónaí
agus ina ngnáthchónaí sa
Stát agus go mbeidh siad le
háireamh, chun críocha aon
chomhshocraíochtaí,
mar
iontaobhaithe atá ina gcónaí
i gcríoch lasmuigh den Stát,
(iii) gur sócmhainní de thuairisc a
shonraítear
sna
comhshocraíochtaí sin iad na
sócmhainní, agus
(iv) go
mbeadh
na
hiontaobhaithe, sa chás go
ndiúscróidís na sócmhainní
díreach i ndiaidh na fála, le
háireamh chun críocha na
gcomhshocraíochtaí
mar
iontaobhaithe nach bhfuil
faoi dhliteanas sa Stát i leith
cánach ar ghnóchain a
fhabhraíonn chucu ar an
diúscairt,
agus
(b) más rud é, faoi alt 597, go
ndéileáiltear
le
gnóchan
inmhuirearaithe a fhabhraíonn ar
dhiúscairt na seansócmhainní
mar
ghnóchan
nach
bhfabhraíonn go dtí tráth is
déanaí (arb é an tráth é a
scoireann na sócmhainní nua de
bheith á n-úsáid chun críocha
trádála nó chun críocha eile mar
a leagtar amach i bhfo-alt (2) den
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alt sin) ná tráth na diúscartha,
agus murach an mhír seo, go
mbeadh an tráth deireanach sin
ann i ndiaidh an trátha lena
mbaineann, déileálfar leis an
ngnóchan inmhuirearaithe mar
ghnóchan a fhabhraíonn díreach
roimh an tráth lena mbaineann
más rud é—
(i) gur sócmhainní de thuairisc a
shonraítear
in
aon
chomhshocraíochtaí iad na
sócmhainní nua, agus
(ii) go
mbeadh
na
hiontaobhaithe, sa chás go
ndiúscróidís na sócmhainní
nua díreach i ndiaidh an
trátha lena mbaineann, le
háireamh chun críocha na
gcomhshocraíochtaí sin mar
iontaobhaithe nach bhfuil
faoi dhliteanas sa Stát i leith
cánach ar ghnóchain a
fhabhraíonn chucu ar an
diúscairt.
Socraíochtaí
imirceacha.

579F.—(1) Más rud é go dtagann tréimhse
(dá ngairtear ‘tréimhse neamhchónaitheach’
san alt seo) de bhliain mheasúnachta amháin
nó níos mó, dá bhfuil feidhm ag alt 579A
maidir le socraíocht, i ndiaidh tréimhse (dá
ngairtear ‘tréimhse chónaitheach’ san alt
seo) de bhliain mheasúnachta amháin nó
níos mó nach bhfuil feidhm ag alt 579A
maidir leis an tsocraíocht do gach bliain
díobh, tabharfar neamhaird chun críocha alt
579A ar íocaíocht chaipitiúil a gheobhaidh
tairbhí sa tréimhse chónaitheach mura
ndearnadh í in oirchill diúscartha arna
déanamh ag na hiontaobhaithe sa tréimhse
neamhchónaitheach.
(2) Más rud é—
(a) go dtagann tréimhse chónaitheach i
ndiaidh
tréimhse
neamhchónaithí, agus
(b) nach
ndéileáiltear,
nó
nach
ndéileáiltear go hiomlán, leis na
gnóchain iontaobhais don bhliain
mheasúnachta dheireanach den
tréimhse
neamhchónaitheach
mar ghnóchain inmhuirearaithe a
fhabhraíonn chuig tairbhithe,
ansin, faoi réir fho-alt (3),
déileálfar leis na gnóchain
iontaobhais sin, nó leis an gcuid
sin díobh atá amuigh, mar
ghnóchain inmhuirearaithe a
fhabhraíonn sa chéad bhliain
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mheasúnachta den tréimhse Cd.1 A.88
chónaitheach chuig tairbhithe de
chuid
na
socraíochta
a
fhaigheann íocaíochtaí caipitiúla
ó na hiontaobhaithe sa bhliain
mheasúnachta sin, agus mar sin
de don dara bliain agus do
bhlianta ina dhiaidh sin go dtí go
mbeidh an méid a ndéileáiltear
leis mar mhéid a fhabhraíonn
chuig na tairbhithe comhionann
le méid na ngnóchan iontaobhais
don
bhliain
mheasúnachta
dheireanach
den
tréimhse
neamhchónaitheach.
(3) Beidh feidhm ag fo-ailt (5) agus (7)
d’alt 579A i ndáil le fo-alt (2) amhail mar atá
feidhm acu i ndáil le fo-alt (4) den alt sin.’’.
(2) Beidh feidhm ag an alt seo amhail ar an agus ón 11ú lá
d’Fheabhra, 1999.
89.—(1) Leasaítear leis seo Cuid 19 den Phríomh-Acht, i gCaibidil
4, tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 590:
‘‘Gnóchain
inmhuirearaithe a
fhabhraíonn chuig
cuideachta
neamhchónaitheach
a chur síos do
rannpháirtithe.

590.—(1) San alt seo—
(a) tá le ‘rannpháirtí’, i ndáil le cuideachta,
an bhrí a shanntar dó le halt 433(1);

(b) aon tagairtí do leas duine mar
rannpháirtí i gcuideachta is tagairtí
iad don leas sa chuideachta arb
ionannas dó na tosca go léir ar faoina
dtreoir atá an duine le háireamh mar
rannpháirtí den sórt sin; agus
(c) aon tagairtí do mhéid leasa den sórt sin
is tagairtí iad don chionmhaireacht de
na leasanna mar rannpháirtithe atá ag
na rannpháirtithe go léir sa
chuideachta (lena n-áirítear aon
rannpháirtithe nach bhfuil ina gcónaí
nó ina ngnáthchónaí sa Stát) arb
ionannas di an leas sin ar chionroinnt
chóir agus réasúnach.
(2) Chun críocha an ailt seo, más rud é—
(a) maidir le leas aon duine i gcuideachta,
gurb ionannas dó, go hiomlán nó go
páirteach, leas (dá ngairtear ‘leas
tairbhiúil an duine’ san fho-alt seo)
atá ag an duine faoi aon socraíocht,
agus
(b) gurb é leas tairbhiúil an duine an toisc
nó ceann de na tosca ar faoina treoir
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nó faoina dtreoir a dhéileálfaí leis an
duine, ar leith ón bhfo-alt seo, mar
dhuine ag a bhfuil leas mar
rannpháirtí sa chuideachta,
déanfar an leas mar rannpháirtí sa chuideachta
arbh é leas an duine sin é a mheas, a mhéid arb
ionannas dó leas tairbhiúil an duine, mar leas de
chuid iontaobhaithe na socraíochta, agus ní mar
leas de chuid an duine, agus déanfar tagairtí san
alt seo do rannpháirtí, i ndáil le cuideachta, a
fhorléiriú dá réir sin.
(3) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le
gnóchain inmhuirearaithe a fhabhraíonn chuig
cuideachta—
(a) nach bhfuil cónaí uirthi sa Stát, agus
(b) ar dlúthchuideachta a bheadh inti dá
mbeadh cónaí uirthi sa Stát.
(4) Faoi réir an ailt seo, maidir le gach duine
ar a bhfuil cónaí nó gnáthchónaí sa Stát an tráth
a fhabhraíonn an gnóchan inmhuirearaithe chuig
an gcuideachta, ar pearsa aonair é nó í ar a bhfuil
sainchónaí sa Stát, agus ar rannpháirtí sa
chuideachta é nó í, déileálfar leis nó léi chun
críocha na nAchtanna um Cháin Ghnóchan
Caipitiúil amhail is dá mba rud é gur fhabhraigh
cuid den ghnóchan inmhuirearaithe chuig an
duine sin.
(5) Beidh an chuid den ghnóchan
inmhuirearaithe dá dtagraítear i bhfo-alt (4)
comhionann leis an gcionmhaireacht den
ghnóchan sin atá i gcomhréir le méid leas an
rannpháirtí mar rannpháirtí sa chuideachta.
(6) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (4) i gcás aon
rannpháirtí sa chuideachta a bhfabhraíonn an
gnóchan chuige nó chuici más rud é, maidir leis
an méid comhiomlán a bheidh le cionroinnt faoin
bhfo-alt sin ar an rannpháirtí agus ar dhaoine a
bhfuil baint acu leis an rannpháirtí, nach mó é ná
an fichiú cuid den ghnóchan.
(7) Ní bheidh feidhm ag an alt seo—
(a) i ndáil le gnóchan inmhuirearaithe a
fhabhraíonn ar dhiúscairt sócmhainní,
ar maoin inláimhsithe, cibé acu
sochorraithe nó dochorraithe, nó léas
ar an maoin sin, iad, i gcás inar
úsáideadh an mhaoin chun críocha,
agus nár úsáideadh í ach chun críocha,
trádála
arna
seoladh
ag
an
gcuideachta go hiomlán lasmuigh den
Stát,
(b) i ndáil le gnóchan inmhuirearaithe a
fhabhraíonn ar dhiúscairt airgeadra
nó féich lena mbaineann alt 541(6), i
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gcás inarb é atá san airgeadra nó san Cd.1 A.89
fhiach airgead nó ionannas airgid atá
á úsáid chun críocha trádála arna
seoladh ag an gcuideachta go hiomlán
lasmuigh den Stát, nó
(c) i ndáil le gnóchan inmhuirearaithe a
bhfuil an chuideachta inmhuirearaithe
i leith cánach gnóchan caipitiúil de
bhua alt 29, nó i leith cánach
corparáide de bhua alt 25(2)(b), ina
leith.
(8) Más rud é—
(a) go n-íocfaidh duine aon mhéid cánach
gnóchan caipitiúil de bhun fho-alt (4),
agus
(b) go ndéanfar méid i leith an ghnóchain
inmhuirearaithe a dháileadh, ar
mhodh díbhinne nó ar mhodh
dháileadh caipitil nó ar dhíscaoileadh
na cuideachta, laistigh de 2 bhliain ón
tráth a d’fhabhraigh an gnóchan
inmhuirearaithe chuig an gcuideachta,
déanfar an méid sin cánach, a mhéid nach mbeidh
sé aisíoctha ag an gcuideachta ná curtha chun
feidhme mar asbhaint faoi fho-alt (9), a chur chun
feidhme chun laghdú nó múchadh a dhéanamh
ar aon dliteanas de chuid an duine i leith cánach
ioncaim maidir leis an dáileadh nó (i gcás dáilte
atá le háireamh mar dhiúscairt ar a bhfabhraíonn
gnóchan inmhuirearaithe chuig an duine) i leith
aon chánach gnóchan caipitiúil maidir leis an
dáileadh.
(9) Maidir leis an méid cánach gnóchan
caipitiúil a íocfaidh duine de bhun fho-alt (4), a
mhéid nach mbeidh sé aisíoctha ag an
gcuideachta ná curtha chun feidhme faoi fho-alt
(8) chun laghdú a dhéanamh ar aon dliteanas
cánach, beidh sé inlamhála mar asbhaint le linn
ríomh a dhéanamh faoi na hAchtanna um Cháin
Ghnóchan Caipitiúil ar ghnóchan a fhabhraíonn
ar an duine do dhiúscairt aon sócmhainne in
ionannas leas an duine mar rannpháirtí sa
chuideachta.
(10) Le linn an méid cánach ioncaim is
inmhuirearaithe ar aon duine d’aon bhliain
mheasúnachta ar dháileadh, nó i leith dáilte, a
bheith á fhionnadh chun críocha fho-alt (8),
measfar, maidir le haon dáileadh den sórt sin a
luaitear san fho-alt sin agus atá le háireamh mar
ioncam de chuid an duine sin don bhliain
mheasúnachta sin, gurb é an chuid is airde é den
ioncam ar a ndéantar an duine a mhuirearú i leith
cánach don bhliain mheasúnachta.
(11) A mhéid a laghdódh nó a mhúchfadh sé
gnóchain inmhuirearaithe a fhabhraíonn chuig
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duine de bhua an ailt seo i mbliain mheasúnachta,
beidh feidhm ag an alt seo i ndáil le caillteanas
a fhabhraíonn chuig an gcuideachta ar dhiúscairt
sócmhainne sa bhliain mheasúnachta sin amhail
mar a bheadh feidhm aige dá mba ghnóchan agus
nár chaillteanas a d’fhabhraigh chuig an
gcuideachta ar an diúscairt, ach is i ndáil leis an
duine sin amháin a bheidh feidhm aige; agus, faoi
réir na bhforálacha roimhe seo den fho-alt seo, ní
bheidh feidhm ag an alt seo i ndáil le caillteanas
a fhabhraíonn chuig an gcuideachta.
(12) Más rud é, maidir leis an duine is
rannpháirtí sa chuideachta an tráth a
d’fhabhraigh an gnóchan inmhuirearaithe chuig
an gcuideachta, gur cuideachta é nó í nach bhfuil
cónaí uirthi sa Stát ach ar dhlúthchuideachta í dá
mbeadh cónaí uirthi sa Stát, déanfar méid is
comhionann leis an méid a cionroinneadh faoi
fho-alt (5) as an ngnóchan inmhuirearaithe ar leas
na cuideachta rannpháirtí mar rannpháirtí sa
chuideachta chuig a bhfabhraíonn an gnóchan a
chionroinnt tuilleadh idir na rannpháirtithe sa
chuideachta rannpháirteach de réir mhéid a
leasanna faoi seach mar rannpháirtithe, agus
beidh feidhm dá réir sin ag fo-alt (4) maidir leo i
ndáil leis na méideanna a chionroinnfear
tuilleadh, agus mar sin de trí aon líon cuideachtaí.
(13) Maidir leis na daoine a ndéileáiltear leo
leis an alt seo amhail is dá mba rud é gur chucu
a d’fhabhraigh cuid de ghnóchan inmhuirearaithe
a fhabhraíonn chuig cuideachta, áireofar orthu
iontaobhaithe is rannpháirtithe sa chuideachta,
nó in aon chuideachta a gcionroinntear an
gnóchan idir na rannpháirtithe inti faoi fho-alt
(12), más rud é, nuair a d’fhabhraigh an gnóchan
chuig an gcuideachta, nach bhfuil na
hiontaobhaithe ina gcónaí ná ina ngnáthchónaí sa
Stát.
(14) Más í an chuideachta a bhfabhraíonn an
gnóchan inmhuirearaithe chuici, nó i gcás a
thagann faoi fho-alt (12), más aon chuideachta
eile den sórt sin, a íocfaidh aon cháin is iníoctha
ag aon duine de bhua fho-alt (4), ní áireofar, chun
críocha cánach ioncaim, cánach gnóchan caipitiúil
nó cánach corparáide, gur íocaíocht leis an duine
ag a raibh an cháin iníoctha i gcéaduair é an méid
a íocfar amhlaidh.
(15) Chun críocha an ailt seo, déanfar méid an
ghnóchain nó an chaillteanais a fhabhraíonn aon
tráth chuig cuideachta nach gcónaíonn sa Stát a
ríomh (i gcás nach amhlaidh dó) amhail is dá
mbeadh an chuideachta faoi réim mhuirear
cánach corparáide ar ghnóchain chaipitiúla.
(16) (a) San fho-alt seo—
forléireofar ‘grúpa’ de réir fho-ailt (1)
(gan mír (a) a áireamh), (3) agus (4)
d’alt 616;
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ciallaíonn ‘grúpa neamhchónaitheach’ Cd.1 A.89
cuideachtaí—
(i) i gcás grúpa nach gcónaíonn aon
chomhalta dá chuid sa Stát, an
grúpa sin, agus
(ii) i gcás grúpa nach gcónaíonn 2
chomhalta nó níos mó dá chuid
sa Stát, na comhaltaí nach
gcónaíonn sa Stát.
(b) Chun críocha an ailt seo—
(i) beidh feidhm ag ailt 617 go 620 i
ndáil
le
cuideachtaí
neamhchónaitheacha
ar
comhaltaí
iad
de
ghrúpa
neamhchónaitheach cuideachtaí
amhail mar atá feidhm acu i ndáil
le cuideachtaí a chónaíonn sa Stát
agus ar comhaltaí de ghrúpa
cuideachtaí iad, agus
(ii) beidh feidhm ag ailt 623 agus 625
amhail is dá ndéanfaí tagairt do
ghrúpa
neamhchónaitheach
cuideachtaí a chur in ionad aon
tagartha sna hailt sin do ghrúpa
cuideachtaí, agus amhail is dá
mba thagairtí do chuideachtaí
nach gcónaíonn sa Stát tagairtí do
chuideachtaí.’’.
(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le gnóchain inmhuirearaithe
a fhabhraíonn chuig cuideachta an 11ú lá d’Fheabhra, 1999, nó dá
éis.
90.—(1) Leasaítear leis seo Cuid 19 den Phríomh-Acht, i
gCaibidil 7—
(a) in alt 613—
(i) i bhfo-alt (4)(a), trí ‘‘Faoi réir fho-alt (5), ní
fhabhróidh aon ghnóchan inmhuirearaithe’’ a chur in
ionad
‘‘Ní
fhabhróidh
aon
ghnóchan
inmhuirearaithe’’, agus
(ii) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhoalt (4):
‘‘(5) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (4)(a)—
(a) maidir le diúscairt leasa i maoin shocraithe,
seachas diúscairt den sórt sin a mheasfar
faoi fho-alt (4)(b) a rinneadh i gcomaoin
fháil na maoine socraithe, más rud é tráth
na diúscartha nach bhfuil cónaí ná
gnáthchónaí ar na hiontaobhaithe sa Stát,
(b) má thagann an tsocraíocht faoi réim fho-alt
(6), nó
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(c) más éard í an mhaoin a chuimsítear sa
tsocraíocht, nó más cuid di, maoin a
dhíorthaigh
go
díreach
nó
go
neamhdhíreach ó shocraíocht a thagann
faoi réim fho-alt (6).
(6) (a) San
fho-alt
seo
ciallaíonn
‘comhshocraíochtaí’ comhshocraíochtaí a
bhfuil feidhm dlí acu de bhua alt 826
(arna leathnú chuig cáin ghnóchan
caipitiúil le halt 828).
(b) Tagann socraíocht faoi réim an fho-ailt
seo má bhí tráth ann—
(i) nuair
nach
raibh
cónaí
ná
gnáthchónaí sa Stát ar iontaobhaithe
na socraíochta, nó
(ii) nuair a bhí iontaobhaithe na
socraíochta le háireamh, chun
críocha aon chomhshocraíochtaí,
mar iontaobhaithe a raibh cónaí
orthu i gcríoch lasmuigh den Stát.’’,
agus
(b) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 613:
‘‘Forálacha
forlíontacha.

613A.—(1) Faoi réir an ailt seo, beidh
feidhm ag fo-alt (2) más rud é—
(a) go bhfuil feidhm ag alt 579B maidir
le hiontaobhaithe socraíochta,
(b) tar éis an trátha iomchuí (de réir
bhrí an ailt sin), go ndiúscróidh
duine leas a bunaíodh leis an
tsocraíocht nó a éiríonn faoin
tsocraíocht agus go bhfuil na
himthosca de shórt nach bhfuil
feidhm ag fo-alt (4)(a) d’alt 613
de bhua fho-alt (5)(a) den alt
sin, agus
(c) gur bunaíodh an leas chun sochair
don duine a dhéanann an
diúscairt, nó go bhfuair an duine
sin ar shlí eile é, roimh an tráth
iomchuí.
(2) D’fhonn ríomh a dhéanamh ar aon
ghnóchan inmhuirearaithe a fhabhraíonn ar
dhiúscairt an leasa, déileálfar leis an duine
a dhiúscraíonn é mar dhuine—
(a) a rinne é a dhiúscairt díreach roimh
an tráth iomchuí, agus
(b) a rinne é a athfháil díreach ina
dhiaidh sin,
ar a mhargadhluach an tráth sin.
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(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) má bhí Cd.1 A.90
feidhm ag alt 579E maidir leis na
hiontaobhaithe in imthosca inar luaithe an
tráth lena mbaineann (de réir bhrí an ailt
sin) ná an tráth ar bunaíodh an leas chun
sochair don duine a dhiúscraíonn é nó an
tráth a bhfuair an duine ar shlí eile é.
(4) Tá feidhm ag fo-alt (6) más rud é—
(a) go bhfuil feidhm ag alt 579B maidir
le hiontaobhaithe socraíochta,
(b) tar éis an trátha iomchuí (de réir
bhrí an ailt sin) go ndiúscróidh
duine leas a bunaíodh leis an
tsocraíocht nó a éiríonn faoin
tsocraíocht agus go bhfuil na
himthosca de shórt nach bhfuil
feidhm ag fo-alt (4)(a) d’alt 613
de bhua fho-alt (5)(a) den alt
sin,
(c) gur bunaíodh an leas chun sochair
don duine, nó go bhfuair an
duine ar shlí eile é, roimh an
tráth iomchuí, agus
(d) go raibh feidhm ag alt 579E maidir
leis na hiontaobhaithe in
imthosca ina raibh an tráth lena
mbaineann (de réir bhrí an ailt
sin) sa tréimhse iomchuí.
(5) Is í
tréimhse—

an

tréimhse

iomchuí

an

(a) a thosaíonn nuair a bunaíodh an
leas chun sochair don duine a
dhiúscraíonn é nó nuair a fuair
an duine ar shlí eile é, agus
(b) a

chríochnaíonn
iomchuí.

leis an

tráth

(6) D’fhonn ríomh a dhéanamh ar aon
ghnóchan inmhuirearaithe a fhabhraíonn ar
dhiúscairt leasa, déileálfar leis an duine a
dhiúscraíonn é mar dhuine—
(a) a rinne é a dhiúscairt díreach roimh
an tráth a chinnfear de réir fhoalt (7), agus
(b) a rinne é a athfháil díreach ina
dhiaidh sin,
ar a mhargadhluach an tráth sin.
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(7) Is é an tráth a luaitear i bhfo-alt (6)—
(a) más rud é nach bhfuil ach tráth
amháin den sórt sin ann, an tráth
lena mbaineann, nó
(b) más rud é go bhfuil níos mó ná
tráth amháin lena mbaineann
ann, toisc go raibh feidhm ag alt
579E níos mó ná uair amháin, an
tráth is luaithe lena mbaineann.
(8) I gcás go bhfuil feidhm ag fo-alt (2),
ní bheidh feidhm ag fo-alt (6).’’.
(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le leas a bunaíodh le
socraíocht, nó a éiríonn faoi shocraíocht, a dhiúscairt an 11ú lá
d’Fheabhra, 1999, nó dá éis.

Leasú ar alt 649A
(diúscairtí iomchuí:
ráta muirir) den
Phríomh-Acht.

91.—(1) Leasaítear leis seo alt 649A den Phríomh-Acht, i bhfoalt (2)—
(a) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii)
de mhír (b):
‘‘(ii) ar diúscairt talún í, tráth ar bith sa tréimhse dar
tosach an 10ú lá de Mhárta, 1999, agus dar
críoch an 5ú lá d’Aibreán, 2002—
(I) chuig—
(A) údarás tithíochta (de réir bhrí alt 23
d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1992),
(B) an nGníomhaireacht Foirgníochta
Náisiúnta Teoranta (arb í an
chuideachta í dá dtagraítear in alt 1
den Acht um an nGníomhaireacht
Foirgníochta Náisiúnta Teoranta,
1963), nó
(C) comhlacht a bheidh arna cheadú
chun críocha alt 6 d’Acht na dTithe
(Forálacha Ilghnéitheacha), 1992,
ar talamh í a shonraítear i ndeimhniú i
scríbhinn arna thabhairt ag údarás
tithíochta nó ag an nGníomhaireacht
Foirgníochta Náisiúnta Teoranta, de réir
mar is cuí, mar thalamh atá ag teastáil
chun críocha Achtanna na dTithe, 1966
go 1998,
(II) a mbeidh cead le haghaidh forbartha
cónaithe faoi alt 26 den Acht Rialtais
Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963,
tugtha ina leith go léir, an tráth a
rinneadh an diúscairt, agus nach bhfuil
deireadh leis an gcead sin, seachas
diúscairt lena mbaineann mír (c), nó
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(III) ar talamh é a bhfuil sé go léir, an tráth a Cd.1 A.91
ndéantar an diúscairt, le húsáid, de réir
cuspóra forbartha (mar a chuirtear in iúl i
bplean forbartha an údaráis pleanála lena
mbaineann), d’aon toisc nó go príomha
chun críocha cónaithe, seachas diúscairt
lena mbaineann mír (c).’’,
agus
(b) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(b):
‘‘(c) Beidh feidhm ag an mír seo maidir le diúscairt
iomchuí—
(i) ar diúscairt í ag aon duine (‘an diúscróir’)
chuig duine atá bainteach leis an
diúscróir, nó
(ii) ar diúscairt talún í faoi chonradh iomchuí
i ndáil leis an diúscairt.’’.
(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le diúscairt iomchuí arna
déanamh an 10ú lá de Mhárta, 1999, nó dá éis.
92.—(1) Leasaítear leis seo Cuid 38 den Phríomh-Acht, i
gCaibidil 5—
(a) in alt 917—
(i) trí ‘‘faoi réim ailt 579 go 579F agus alt 590’’ a chur in
ionad ‘‘faoi réim alt 579 nó 590’’, agus
(ii) trí ‘‘faoi ailt 579 go 579F nó alt 590’’ a chur in ionad
‘‘faoi alt 579 nó 590’’,
(b) trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 917:
‘‘Tuairisceán maidir
le haistrithe maoine
chuig iontaobhaithe
neamhchónaitheacha.

917A—(1) San alt seo agus in ailt
917B agus 917C, forléireofar ‘cigire
cuí’ de réir alt 950.
(2) Tá feidhm ag an alt seo más rud
é—
(a) go ndéanfaidh duine (dá
ngairtear ‘an t-aistreoir’
san alt seo), an 11ú lá
d’Fheabhra, 1999, nó dá
éis, maoin a aistriú chuig
iontaobhaithe socraíochta
ar shlí seachas faoi
idirbheart arna dhéanamh
ar neamhthuilleamaí,
(b) nach
bhfuil
cónaí
ná
gnáthchónaí sa Stát ar
iontaobhaithe
na
socraíochta an tráth a
n-aistreofar an mhaoin,
agus
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(c) gurb eol don aistreoir, nó go
bhfuil cúis aige nó aici
lena chreidiúint, nach
bhfuil
cónaí
agus
gnáthchónaí amhlaidh ar
na hiontaobhaithe.
(3) I gcás go bhfuil feidhm ag an
alt seo, déanfaidh an t-aistreoir, roimh
dheireadh 3 mhí dar tosach an lá a
dhéantar an t-aistriú, ráiteas a
sheachadadh chuig an gcigire cuí, ar
ráiteas é—
(a) ina
sainaithneofar
tsocraíocht, agus

an

(b) ina sonrófar an mhaoin a
aistríodh, an lá a rinneadh
an t-aistriú agus an
chomaoin (más ann) i leith
an aistrithe.
(4) Más rud é go mainneoidh
aistreoir—
(a) ráiteas a dhéanamh a
cheanglaítear
ar
an
aistreoir a dhéanamh de
réir fho-alt (3), nó
(b) na sonraí dá dtagraítear i
bhfo-alt (3) a áireamh i
ráiteas den sórt sin,
dlífear pionós £2,000 a chur ar an
aistreoir i leith gach mainneachtana
den sórt sin.
(5) Maidir le pionóis faoi fho-alt
(4), féadfar, gan dochar d’aon mhodh
gnóthaithe
eile,
imeachtaí
a
thionscnamh ina leith agus iad a
ghnóthú go hachomair ar a shamhail
de chuma is a dhéantar in imeachtaí
achoimre chun aon fhíneáil nó pionós
a ghnóthú faoi aon acht a bhaineann
leis an mál.’’.
‘‘Tuairisceán ó
shocraitheoir i ndáil
le hiontaobhaithe
neamhchónaitheacha.

917B.—(1) San alt seo agus in
alt
917C
ciallaíonn
‘comhshocraíochtaí’ comhshocraíochtaí a
bhfuil feidhm dlí acu de bhua alt 826
(arna leathnú chuig cáin ghnóchan
caipitiúil le halt 828);
(2) Tá feidhm ag an alt seo i gcás
go mbunaítear socraíocht an 11ú lá
d’Fheabhra, 1999, nó dá éis, agus an
tráth a bhunaítear é—
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(a) nach
bhfuil
cónaí
ná Cd.1 A.92
gnáthchónaí sa Stát ar na
hiontaobhaithe, nó
(b) go

bhfuil
cónaí
agus
gnáthchónaí sa Stát ar na
hiontaobhaithe ach go
bhfuil siad le háireamh,
chun
críocha
aon
chomhshocraíochtaí, mar
iontaobhaithe a bhfuil
cónaí orthu i gcríoch
lasmuigh den Stát.

(3) I gcás ina bhfuil feidhm ag an
alt seo, aon duine—
(a) ar socraitheoir é nó í i ndáil
leis an tsocraíocht an tráth
a bhunaítear í, agus
(b) a chomhlíonann, an tráth sin,
an coinníoll a luaitear i
bhfo-alt (4),
déanfaidh sé nó sí, roimh dheireadh
na tréimhse 3 mhí dar tosach an lá a
bhunaítear an tsocraíocht, ráiteas a
sheachadadh chuig an gcigire cuí, ar
ráiteas é ina sonrófar—
(i) an

lá a bunaíodh
tsocraíocht;

an

(ii) ainm agus seoladh an duine a
dhéanann an ráiteas; agus
(iii) ainmneacha agus seoltaı́ na
ndaoine arb iad na
hiontaobhaithe iad dı́reach
roimh
an
ráiteas
a
sheachadadh.
(4) Is é an coinníoll ná go bhfuil
sainchónaí sa Stát ar an duine lena
mbaineann agus go bhfuil cónaí nó
gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát.
(5) Más rud é go mainneoidh
duine—
(a) ráiteas a dhéanamh a
cheanglaítear ar an duine
a dhéanamh de réir fho-alt
(2), nó
(b) na sonraí dá dtagraítear i
bhfo-alt (2) a áireamh i
ráiteas den sórt sin, dlífear
pionós £2,000 a chur ar an
duine
i
leith
gach
mainneachtana den sórt
sin.
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(6) Maidir le pionóis faoi fho-alt
(5), féadfar, gan dochar d’aon mhodh
gnóthaithe
eile,
imeachtaí
a
thionscnamh ina leith agus iad a
ghnóthú go hachomair ar a shamhail
de chuma is a dhéantar in imeachtaí
achoimre chun aon fhíneáil nó pionós
a ghnóthú faoi aon acht a bhaineann
leis an mál.’’.
‘‘Tuairisceán ó
iontaobhaithe
áirithe.

917C.—(1) Tá feidhm ag an alt seo
más rud é—
(a) go dtarlóidh d’iontaobhaithe
socraíochta aon tráth (dá
ngairtear
‘an
tráth
iomchuí’ san alt seo) ar an
11ú lá d’Fheabhra, 1999,
nó dá éis, nach bhfuil siad
ina
gcónaí
ná
ina
ngnáthchónaí sa Stát, nó
(b) go dtiocfaidh iontaobhaithe
socraíochta, le linn dóibh
a bheith fós ina gcónaí
agus ina ngnáthchónaí sa
Stát, chun bheith aon tráth
(dá ngairtear ‘an tráth
iomchuí’ freisin san alt
seo) ar an 11ú lá
d’Fheabhra, 1999, nó dá
éis, ina n-iontaobhaithe a
bheidh le háireamh chun
críocha
aon
chomhshocraíochtaí
mar
iontaobhaithe a bhfuil
cónaí orthu i gcríoch
lasmuigh den Stát.
(2) I gcás go bhfuil feidhm ag an alt
seo, aon duine a bhí ina iontaobhaí nó
ina hiontaobhaí de chuid na
socraíochta díreach roimh an tráth
iomchuí, déanfaidh sé nó sí, roimh
dheireadh na tréimhse 3 mhí dar
tosach an lá a mbeidh an tráth
iomchuí ann, ráiteas a sheachadadh
chuig an gcigire cuí, ar ráiteas é ina
sonrófar—
(a) an

lá a bunaíodh
tsocraíocht;

an

(b) ainm agus seoladh gach
duine ar socraitheoir é nó
í i ndáil leis an tsocraíocht
díreach roimh an ráiteas a
sheachadadh, agus
(c) ainmneacha agus seoltaí na
ndaoine arb iad na
hiontaobhaithe
iad
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díreach roimh an ráiteas a Cd.1 A.92
sheachadadh.
(3) Más rud é go mainneoidh
duine—
(a) ráiteas a dhéanamh a
cheanglaítear ar an duine
a dhéanamh de réir fho-alt
(2), nó
(b) na sonraí dá dtagraítear i
bhfo-alt (2) a áireamh i
ráiteas den sórt sin, dlífear
pionós £2,000 a chur ar an
duine
i
leith
gach
mainneachtana den sórt
sin.
(4) Maidir le pionóis faoi fho-alt
(3), féadfar, gan dochar d’aon mhodh
gnóthaithe
eile,
imeachtaí
a
thionscnamh ina leith agus iad a
ghnóthú go hachomair ar a shamhail
de chuma is a dhéantar in imeachtaí
achoimre chun aon fhíneáil nó pionós
a ghnóthú faoi aon acht a bhaineann
leis an mál.’’.
(2) Beidh feidhm ag an alt seo amhail ar an agus ón 11ú lá
d’Fheabhra, 1999.
93.—Leasaítear leis seo Sceideal 15 a ghabhann leis an bPríomhAcht, i gCuid 1, tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
32:
‘‘33. An Bord Náisiúnta Athshlánúcháin.’’.

Leasú ar Sceideal
15 (liosta
comhlachtaí chun
críocha alt 610) a
ghabhann leis an
bPríomh-Acht.

CUID 2
Custaim agus Mál
Caibidil 1
Cáin Ola Mianra
94.—(1) Sa Chaibidil seo agus i Sceideal 2, ach amháin mar a
n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—
ciallaíonn ‘‘breiseán’’ aon táirge (seachas ola hidreacarbóin, gás
peitriliam leachtaithe nó breosla ionaid) ar féidir é a chur—
(a) le hola hidreacarbóin,
(b) le gás peitriliam leachtaithe, nó
(c) le breosla ionaid,
mar leathnóir nó d’fhonn oibriú a fheabhsú nó chun aon chríche eile,
agus forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin;
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ciallaíonn ‘‘tarracóir talmhaíochta’’ feithicil inneallghluaiste atá
deartha nó déanta go príomha lena húsáid chun críocha
talmhaíochta;
ciallaíonn ‘‘alúmana’’ ocsaíd alúmanaim;
ciallaíonn ‘‘ASTM’’ American Society for Testing and Materials;
tá le ‘‘coimeádaí údaraithe stórais’’ an bhrí a shanntar dó le halt 103
den Acht Airgeadais, 1992;
ciallaíonn ‘‘gásailín eitlíochta’’ ola éadrom—
(a) a mhonaraítear go speisialta mar bhreosla d’aerárthaí,
(b) nach n-úsáidtear de ghnáth i mótarfheithiclí, agus
(c) a sheachadtar lena húsáid mar bhreosla d’aerárthaí, agus
chuige sin amháin;
folaíonn ‘‘bithbhreosla’’ táirgí a mhonaraítear nó a tháirgtear as
síolta ola, gránaigh nó ábhar eile planda lena n-úsáid nó a úsáidtear
mar bhreosla d’innill nó do mhótair;
déanfar ‘‘dó in inneall mótarfheithicle’’ a fhorléiriú mar ní a
fholaíonn dó inmheánach in inneall den sórt sin agus dó seachtrach
mar bhreosla d’inneall den sórt sin;
ciallaíonn ‘‘na Coimisinéirí’’ na Coimisinéirí Ioncaim;
ciallaíonn ‘‘an Treoir’’ Treoir Uimh. 92/81/CEE an 19 Deireadh
Fómhair, 1992 ón gComhairle1, arna leasú le Treoir Uimh.
94/74/CEE an 22 Nollaig, 1994 ón gComhairle2;
ciallaíonn ‘‘ola bhreosla’’ ola throm, ar mó ná 115 soicind a slaodacht
arna cinneadh le Slaodmhéadar Redwood Uimh. 1 ag 38° Celsius, ar
lú ná 0.2 faoin gcéad a cion luatha nuair a thástáiltear í de réir an
mhodha ar a dtugtar modh ASTM D482 nó de réir modha
chomhionainn eile a bheidh ceadaithe ag na Coimisinéirí agus ar
dorcha ná 8 a dath nuair a thástáiltear í de réir an mhodha ar a
dtugtar modh ASTM D1500 nó de réir modha chomhionainn eile a
bheidh ceadaithe ag na Coimisinéirí;
ciallaíonn ‘‘teach gloine’’ aon fhoirgneamh nó déanmhas atá déanta
go substaintiúil as gloine nó as ábhar trédhearcach nó tréshoilseach
eile agus ar féidir é a théamh go saorga agus a úsáidtear chun táirgí
gortóireachta a fhás;
ciallaíonn ‘‘ola throm’’ ola hidreacarbóin seachas ola éadrom;
ciallaíonn ‘‘táirgí gortóireachta’’ torthaí, glasraí (lena n-áirítear
fungais) de chineál a fhástar mar bhia don duine, bláthanna, plandaí
pota, luibheanna, síolta, bleibeanna, crainn agus toir;
ciallaíonn ‘‘táirgeoir
gortóireachta;

gortóireachta’’

duine

a

fhásann

táirgí

folaíonn ‘‘ola hidreacarbóin’’ ola pheitriliam agus ola arna táirgeadh
ó ghual, ó sceall, ó mhóin nó ó aon substaint bhiotúmanach eile, agus
gach hidreacarbón leachtach, ach ní fholaíonn sé aon ola is
hidreacarbón nó is substaint bhiotúmanach nó asfaltach agus a
1
2

O.J. Uimh. L316 an 31 Deireadh Fómhair, 1992, lch. 12
O.J. Uimh. L365 an 31 Nollaig, 1994, lch. 46
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bhíonn, nuair a thástáiltear í i slí a fhorordóidh na Coimisinéirí, Cd.2 A.94
soladach nó leathsholadach ag teocht 15 Celsius;
folaíonn ‘‘talamh’’ aon déanmhas ar thalamh;
ciallaíonn ‘‘peitreal le luaidhe’’ ola éadrom—
(a) a bhfuil níos mó ná 0.013 gram luaidhe in aghaidh an lítir
inti, arna shuíomh de réir fhorálacha Threoir Uimh.
85/210/CEE an 20 Márta, 1985 ón gComhairle1, agus
(b) nach gásailín eitlíochta;
ciallaíonn ‘‘ola éadrom’’ ola hidreacarbóin a ndriogann 50 faoin
gcéad ar a laghad di de réir toirte ag teocht nach mó ná 185 Celsius
nuair a thástáiltear í de réir an mhodha ar a dtugtar modh ASTM
D86 nó de réir modha chomhionainn eile a bheidh ceadaithe ag na
Coimisinéirí, nó a ndriogann 95 faoin gcéad ar a laghad di de réir
toirte ag teocht nach mó ná 240 Celsius, nó a bhfuil splancphointe is
lú ná 22.8 Celsius aici nuair a thástáiltear í de réir an mhodha ar a
dtugtar ASTM D93 nó de réir modha chomhionainn eile a bheidh
ceadaithe ag na Coimisinéirí ach ní fholaíonn sé biotáille bhán nó
ola éadrom a mhuirearaítear mar ola throm de réir alt 96(4);
folaíonn ‘‘gás peitriliam leachtaithe’’ meatán;
ciallaíonn ‘‘marcáil’’ teaglaim de chomhdhúile ceimiceacha a
chuirtear, nó atá le cur, le holaí mianra go príomha d’fhonn na holaí
sin a shainaithint chun críocha dleachta máil;
ciallaíonn ‘‘Ballstát’’ Ballstát den Aontas Eorpach;
ciallaíonn ‘‘meatán’’ gás éadathach, neamhbholaitheach, inlasta, ag a
bhfuil an fhoirmle cheimiceach CH4, dlús 0.7168 gram in aghaidh an
lítir agus fiuchphointe -161.4 Celsius;
ciallaíonn ‘‘ola mhianra’’ ola hidreacarbóin,
leachtaithe, breosla ionaid agus breiseáin;

gás

peitriliam

ciallaíonn ‘‘an tAire’’ an tAire Airgeadais;
ciallaíonn ‘‘trealamh soghluaiste caidéalaithe coincréite’’ feithicil atá
deartha, déanta nó oiriúnaithe chun coincréit a chaidéalú agus chuige
sin amháin agus nach n-úsáidtear chun aon chríche ar bhóithre
seachas chun taistil nó chun coincréit a chaidéalú;
ciallaíonn ‘‘craein shoghluaiste’’ feithicil atá deartha, déanta nó
oiriúnaithe chun earraí a thógáil nó a ardú agus chuige sin amháin
agus nach n-úsáidtear chun aon chríche ar bhóithre seachas chun
taistil nó chun earraí a thógáil nó a ardú;
ciallaíonn ‘‘trealamh soghluaiste tollta toibreacha’’ feithicil atá
deartha, déanta nó oiriúnaithe chun críocha tollta toibreacha agus
chuige sin amháin agus nach n-úsáidtear chun aon chríche eile ar
bhóithre seachas chun taistil nó chun toibreacha a tholladh;
ciallaíonn ‘‘mótar’’ aon fheiste a thiontaíonn ola mhianra ina
fuinneamh meicniúil chun gluaiseacht a chruthú agus folaíonn sé
inneall mótarfheithicle agus inneall do-aistrithe;
ciallaíonn ‘‘uimhir ochtáin mótair’’ an uimhir ochtáin mótair arna
tomhas de réir na modhanna a leagtar amach sa Chaighdeán
1

O.J. Uimh. L96 an 3 Aibreán, 1985, lch. 25
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Éireannach I.S./EN 228: 1994 nó de réir modha chomhionainn eile a
bheidh ceadaithe ag na Coimisinéirí;
ciallaíonn ‘‘mótarfheithicil’’ feithicil inneallghluaiste atá deartha,
déanta nó oiriúnaithe chun bheith oiriúnach lena húsáid ar bhóithre,
lena n-áirítear aon fheithicil atá deartha, déanta nó oiriúnaithe chun
bheith oiriúnach lena tarraingt ar bhóthar le feithicil inneallghluaiste,
ach ní fholaíonn sé tarracóir talmhaíochta nó rollóir bóthair nó
dumpaire eisbhóthair, nó craein shoghluaiste nó trealamh soghluaiste
tollta toibreacha nó trealamh soghluaiste caidéalaithe coincréite;
ciallaíonn ‘‘oifigeach’’ oifigeach do na Coimisinéirí;
ciallaíonn ‘‘dumpaire eisbhóthair’’ feithicil ar mó a toilleadh ná 3
mhéadar chiúbaithe, ualaithe go cothrom, agus atá deartha agus
déanta go príomha lena húsáid ar láithreáin oibreacha foirgníochta
(lena n-áirítear déanamh bóithre agus oibreacha tí agus oibreacha
tógála eile) chun coincréit, spallaí, cré nó ábhair eile den tsamhail
chéanna a iompar agus nach bhfuil in ann, mar gheall ar a dearadh
agus a déanamh, dul thar 55 chiliméadar san uair an chloig ar
bhóthar cothrom faoina cumhacht féin agus is ábhar do chead
speisialta faoi Airteagal 17 de na Rialacháin um Thrácht ar Bhóithre
(Déanamh, Trealamh agus Úsáid Feithiclí), 1963 (I.R. Uimh. 190 de
1963);
ciallaíonn ‘‘forordaithe’’ forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag
na Coimisinéirí faoi alt 104;
ciallaíonn ‘‘árthach áineasa príobháideach’’ aon árthach a bhíonn in
úsáid ag a úinéir, nó ag an duine nádúrtha nó dlítheanach a
theachtann a úsáid trí fhruiliú nó ar aon slí eile, chun críocha seachas
críocha tráchtála agus go háirithe seachas chun paisinéirí nó earraí a
iompar nó chun seirbhísí a sholáthar ar chomaoin nó chun críocha
údarás poiblí;
ciallaíonn ‘‘eitilt áineasa phríobháideach’’ úsáid aerárthaigh ag a
úinéir, nó ag an duine nádúrtha nó dlítheanach a theachtann a úsáid
trí fhruiliú nó ar aon slí eile, chun críocha seachas críocha tráchtála
agus go háirithe seachas chun paisinéirí nó earraí a iompar nó chun
seirbhísí a sholáthar ar chomaoin nó chun críocha údarás poiblí;
folaíonn ‘‘táirgeadh’’, i ndáil le holaí mianra, monarú, scagadh,
athchúrsáil, cur faoi réir próisis shonraigh de réir bhrí mhír 1
d’Airteagal 5 den Treoir, agus aon mhodh eile chun ola mhianra a
phróiseáil agus a fháil as aon fhoinse nádúrtha agus forléireofar ‘‘a
tháirgeadh’’ agus focail ghaolmhara eile dá réir sin;
ciallaíonn ‘‘earraí toirmiscthe’’ aon innealra, gaireas, trealamh,
soitheach, substaint nó ní eile atá á úsáid nó a úsáideadh, nó a
bheartaítear a úsáid—
(a) chun aon mharcáil fhorordaithe nó aon substaint a bheidh
toirmiscthe le rialacháin arna ndéanamh faoi alt 104 a
bhaint as aon ola mhianra, nó
(b) chun é a dhéanamh deacair aon mharcáil fhorordaithe in
aon ola mhianra a aithint;
ciallaíonn ‘‘tiomántán’’ le dó in inneall mótarfheithicle;
ciallaíonn ‘‘athchúrsáil’’, i ndáil le hola mhianra, dul faoi aon
phróiseas athchóirithe a dhéanann oiriúnach í lena hathúsáid agus
forléireofar focail ghaolmhara dá réir sin;
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ciallaíonn ‘‘uimhir ochtáin taighde’’ an uimhir ochtáin taighde arna Cd.2 A.94
tomhas de réir na modhanna a leagtar amach sa Chaighdeán
Éireannach I.S./EN 228: 1994 nó de réir modha chomhionainn eile a
bheidh ceadaithe ag na Coimisinéirí;
ciallaíonn ‘‘coimeádán speisialta’’ aon choimeádán atá feistithe le
gaireas atá deartha go speisialta le haghaidh córas cuisnithe,
ocsaiginithe, inslithe theirmigh nó córas eile;
ciallaíonn ‘‘umar caighdeánach’’, i ndáil le mótarfheithicil—
(a) umar de chineál atá daingnithe go buan ag an monaróir ar
gach mótarfheithicil den chineál céanna leis an bhfeithicil
lena mbaineann agus gur féidir, trína bhuanfheistiú,
breosla a úsáid go díreach chun críche gluaiste agus, de
réir mar is cuí, chun córais chuisnithe agus córais eile a
oibriú, le linn iompair, araon,
(b) umar gáis atá feistithe ar mhótarfheithicil atá deartha chun
gás a úsáid go díreach mar bhreosla agus umar atá
feistithe ar aon chóras eile lena bhfuil an fheithicil
trealmhaithe, nó
(c) umar de chineál atá daingnithe go buan ag an monaróir ar
gach coimeádán den chineál céanna leis an gcoimeádán
lena mbaineann agus ar féidir, trína bhuanfheistiú,
breosla a úsáid go díreach chun na córais chuisnithe nó na
córais eile lena bhfuil coimeádán speisialta trealmhaithe a
oibriú, le linn iompair;
ciallaíonn ‘‘breosla ionaid’’ aon táirge, lena n-áirítear bithbhreosla, i
bhfoirm leachtach, atá monaraithe nó táirgthe, nó atá beartaithe lena
úsáid nó atá á úsáid, mar bhreosla le haghaidh mótair nó mar
bhreosla téimh ach ní fholaíonn sé breiseán, ola hidreacarbóin nó
gás peitriliam leachtaithe;
ciallaíonn ‘‘sárpheitreal díluaidhe’’ ola éadrom nach peitreal le
luaidhe agus ag a bhfuil uimhir ochtáin taighde 96 nó níos mó agus
uimhir ochtáin mótair 86 nó níos mó;
tá le ‘‘stóras cánach’’ an bhrí a shanntar dó le halt 103 den Acht
Airgeadais, 1992;
ciallaíonn ‘‘peitreal díluaidhe’’ ola éadrom—
(a) nach bhfuil níos mó ná 0.013 gram luaidhe in aghaidh an
lítir inti arna shuíomh de réir fhorálacha Threoir Uimh.
85/210/CEE an 20 Márta, 1985, ón gComhairle,
(b) ag a bhfuil uimhir ochtáin taighde is lú ná 96 nó uimhir
ochtáin mótair is lú ná 86, agus
(c) nach gásailín eitlíochta.
(2) (a) Sa Chaibidil seo ciallaíonn ‘‘umar breosla’’ aon umar nó
coimeádán eile i mótarfheithicil nó ar mhótarfheithicil a
úsáidtear nó is féidir a úsáid chun breosla a sholáthar lena
dhó in inneall na mótarfheithicle chun críocha gluaiste nó
mótarfheithicle eile ar féidir léi tarraingt a chur ar fáil
chun na gcríoch sin.
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(b) Toimhdeofar, go dtí go suífear a mhalairt, gur féidir umar
breosla a úsáid chun breosla a sholáthar chun críocha
gluaiste má tá aon asraonta as an umar breosla seachas—
(i) iad sin atá i gceangal go buan agus d’aon toisc le
córais chuisnithe, ocsaiginithe, inslithe theirmigh nó
le sainchórais eile sa mhótarfheithicil nó ar an
mótarfheithicil agus atá ann d’aon toisc chun breosla
a sholáthar le haghaidh na gcóras sin, nó
(ii) iad sin atá ann d’aon toisc chun breosla a eisligean as
olathancaer bóthair chuig soitheach nó umar atá ar
leithligh ó olathancaer den sórt sin.

Cáin a mhuirearú.

95.—(1) I dteannta aon dleachta eile a bheidh inmhuirearaithe
agus faoi réir fhorálacha na Caibidle seo agus aon rialachán arna
ndéanamh fúithi, déanfar, faoi réir fho-alt (4), dleacht máil, ar a
dtabharfar cáin ola mianra, a mhuirearú, a thobhach agus a íoc de
réir na rátaí a shonraítear in alt 96 ar an ola mhianra go léir—
(a) a tháirgtear sa Stát, nó
(b) a allmhairítear isteach sa Stát.
(2) D’fhonn cáin ola mianra a mhuirearú déanfar toirt na hola
mianra a fhionnadh ag teocht 15° Celsius agus sa tslí a bheidh
sonraithe ag na Coimisinéirí.
(3) D’ainneoin cáin i leith ola mianra is inmhuirearaithe le cáin
ola mianra a fhorchuirtear le fo-alt (1) a bheith íoctha cheana féin,
beidh ola mhianra úsáidte, a ndearnadh athchúrsáil uirthi chun í a
dhéanamh oiriúnach lena húsáid mar thiomántán, faoi dhliteanas
cánach faoi fho-alt (1).
(4) D’ainneoin ghinearáltacht fho-alt (1), ní bheidh ach ola
mhianra a thagann faoi réim an mhínithe ar ‘‘ola mhianra’’ in
Airteagal 2(1) den Treoir, breosla ionaid agus breiseáin faoi réir
cánach ola mianra.

Rátaí.

96.—(1) Déanfar cáin ola mianra a mhuirearú de réir na rátaí a
shonraítear i Sceideal 2.
(2) Is é an ráta cánach ar a muirearófar breiseáin ná an ráta is
infheidhme maidir leis an ola mhianra ina n-úsáidtear an breiseán nó
ina mbeartaítear é a úsáid.
(3) Is é an ráta cánach ar ola mhianra úsáidte is inmhuirearaithe
i leith cánach faoi alt 95(3) ná an ráta is infheidhme maidir le hola
throm a úsáidtear mar thiomántán.
(4) I gcás ina suífear chun sástacht na gCoimisinéirí, maidir le
haon ola éadrom, gurb ola í ar chóir, de réir a húsáide, í a aicmiú le
hola throm, beidh an ola faoi dhliteanas cánach de réir an ráta is cuí
maidir le hola throm den sórt sin.

Rátaí is ísle ná rátaí
caighdeánacha.

97.—(1) I gcás táirge ola mianra a bheith faoi dhliteanas cánach
ola mianra de réir ráta is ísle ná an ráta caighdeánach cuí, féadfaidh
na Coimisinéirí, faoi réir alt 98, an ráta is ísle sin a chur chun feidhme
trí loghadh nó aisíoc a dhéanamh ar an difríocht idir an ráta
caighdeánach agus an ráta is ísle lena mbaineann nó, i gcás an ráta
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ar dá réir a íocadh cáin ola mianra roimhe sin a bheith níos ísle ná Cd.2 A.97
an ráta caighdeánach, ar an difríocht idir an ráta sin agus an ráta is
ísle a bhfuil an táirge faoi dhliteanas dá réir.
(2) Ciallaíonn an ráta caighdeánach i ndáil le holaí éadroma an
ráta cuí do pheitreal agus, i ndáil le haon táirge ola mianra eile,
ciallaíonn sé an ráta don táirge sin nuair a úsáidtear é mar
thiomántán.
(3) Maidir le ráta is ísle ná an ráta caighdeánach lena mbaineann
a chur chun feidhme, féadfaidh sé a bheith faoi réir na Coimisinéirí
a bheith sásta maidir le húsáid bheartaithe nó iarbhír na hola lena
mbaineann agus maidir le cibé coinníollacha eile a fhorchuirfidh siad
agus maidir le comhlíonadh na gcoinníollacha sin.

98.—(1) I gcás ina suífidh táirgeoir gortóireachta, chun sástacht
na gCoimisinéirí, maidir le hola throm nó gás peitriliam leachtaithe
ar ar íocadh cáin ola mianra, gur úsáid an táirgeoir sin é nó í—

Táirgeacht
ghortóireachta.

(a) le linn táirgí gortóireachta a tháirgeadh i dteach gloine
amháin nó níos mó nach lú ná an ceathrú cuid d’acra a
achar iomlán nó a n-achar iomlán, nó
(b) le linn muisiriúin a shaothrú i ndéanmhas nó i bhfoirgneamh
amháin nó níos mó nach lú ná 3,000 troigh chearnach a
achar iomlán nó a n-achar iomlán,
déanfaidh na Coimisinéirí, faoi réir cibé coinníollacha a
chomhlíonadh is cuí leo a fhorchur, an méid cánach ola mianra a
íocadh ar an ola nó ar an ngás sin, lúide méid arna ríomh de réir ráta
£4.40 in aghaidh an 1,000 lítear, a aisíoc leis an táirgeoir sin.
(2) Is i cibé foirm a ordóidh na Coimisinéirí a dhéanfar éilimh ar
aisíoc de bhua fho-alt (1) agus is i leith ola a úsáideadh laistigh de
thréimhse mí amháin féilire a dhéanfar iad agus ní fhéadfar aon
aisíoc a dhéanamh mura ndéanfar an t-éileamh laistigh de 3 mhí tar
éis dheireadh gach tréimhse den sórt sin nó laistigh de cibé tréimhse
is faide ná sin a cheadóidh na Coimisinéirí in aon chás áirithe.

99.—(1) I gcás ina ndéanfaidh duine, ar duine é nó í a sheolann
seirbhís bóthair do phaisinéirí de réir bhrí ‘‘bóthar-sheirbhís do
phaisnéirí’’ in alt 2 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1932, agus arb
é nó í an ceadúnaí faoi cheadúnas paisinéara arna dheonú faoi alt 11
den Acht sin i leith na seirbhíse bóthair do phaisinéirí nó atá
díolmhaithe ó fheidhm alt 7 den Acht sin, a shuíomh chun sástacht
na gCoimisinéirí gur úsáid an duine sin ola throm, ar ar íocadh cáin
ola mianra, lena dó in inneall feithicle inneallghluaiste a úsáideadh
sa tseirbhís bóthair do phaisinéirí, déanfaidh na Coimisinéirí, faoi
réir cibé coinníollacha a chomhlíonadh is cuí leo a fhorchur, an méid
cánach ola mianra a íocadh ar an ola mhianra sin a úsáideadh
amhlaidh, lúide méid arna ríomh de réir ráta £17.90 in aghaidh an
1,000 lítear, a aisíoc leis an duine sin.
(2) Is i cibé foirm a ordóidh na Coimisinéirí a dhéanfar éilimh ar
aisíoc de bhua fho-alt (1) agus is i leith ola a úsáideadh laistigh de
thréimhse mí amháin féilire a dhéanfar iad agus ní fhéadfar aon
aisíoc a dhéanamh mura ndéanfar an t-éileamh laistigh de 3 mhí tar
éis dheireadh gach tréimhse den sórt sin nó laistigh de cibé tréimhse
is faide ná sin a cheadóidh na Coimisinéirí in aon chás áirithe.
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100.—(1) Faoi réir é a bheith suite chun sástacht na gCoimisinéirí
gur comhlíonadh an coinníoll nó na coinníollacha san alt seo chun
bheith cáilithe le haghaidh faoisimh ó cháin ola mianra agus aon
choinníollacha eile a d’fhorchuir na Coimisinéirí, deonófar faoiseamh
ó cháin ola mianra—
(a) ar ola mhianra a úsáidtear chun críocha seachas mar
bhreosla mótair nó breosla téimh;
(b) ar aon ola mhianra ar ar íocadh cáin ola mianra agus ar
cheadaigh na Coimisinéirí ina dhiaidh sin í a chur i stóras
cánach;
(c) ar aon ola mhianra a onnmhairítear ón Stát chuig áit
lasmuigh den Aontas Eorpach;
(d) ar aon ola mhianra a loingsítear lena húsáid mar stórais
loinge;
(e) ar ola bhreosla a bheartaítear a úsáid le linn alúmana a
mhonarú nó i dtaca lena mhonarú, nó chun an
mhonarcha ina seoltar an monarú sin a chothabháil;
(f) ar ola mhianra atá, tráth a hallmhairithe isteach sa Stát, in
umar caighdeánach mótarfheithicle ar choinníoll, i gcás
ola in umar breosla, gur ligeadh an ola sin amach i
mBallstát lena húsáid mar thiomántán;
(g) ar ola mhianra a bheartaítear a úsáid nó a úsáideadh lena
hinstealladh isteach i bhfoirnéis soinneáin chun críocha
dí-ocsaídithe cheimicigh de bhreis ar an gcóc a úsáidtear
mar phríomhbhreosla;
(h) ar ola mhianra a bheartaítear a úsáid nó a úsáideadh mar
bhreosla chun críche loingseoireachta mara, lena
n-áirítear iascaireacht mhara, seachas in árthaí áineasa
príobháideacha;
(i) ar ola throm a bheartaítear a úsáid nó a úsáideadh mar
bhreosla chun críche aerloingseoireachta seachas eitilt
áineasa phríobháideach;
(j) ar ola mhianra úsáidte a athchúrsáiltear agus a úsáidtear nó
a bheartaítear a úsáid chun críocha seachas mar
thiomántán;
(k) ar ola mhianra ar cuí leis an Aire ina leith cáin ola mianra
nó cuid den cháin sin a aisíoc nó a loghadh a mhéid is cuí
leis an Aire.
(2) I gcás ina bhfuil ola mhianra cáilithe le haghaidh faoisimh ó
cháin faoi fhorálacha fho-alt (1) féadfaidh na Coimisinéirí an
faoiseamh a dheonú trí loghadh nó aisíoc cánach ola mianra.
(3) Is i cibé foirm a ordóidh na Coimisinéirí a dhéanfar éilimh ar
loghadh nó ar aisíoc de bhua fho-alt (2) agus is i leith ola a úsáideadh
laistigh de thréimhse mí amháin féilire a dhéanfar iad, agus ní
fhéadfar aon aisíoc a dhéanamh mura ndéanfar an t-éileamh laistigh
de 3 mhí tar éis dheireadh gach tréimhse den sórt sin nó laistigh de
cibé tréimhse is faide ná sin a cheadóidh na Coimisinéirí in aon chás
áirithe.
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101.—(1) Muirearófar, toibheofar agus íocfar dleacht máil, dá Cd.2
ngairtear an dleacht ceadúnais sa Chaibidil seo, ar cheadúnas arna Ceadúnú.
dheonú ag na Coimisinéirí a bheidh le tógáil amach gach bliain ag
gach duine a tháirgeann, a dhíolann, a sheachadann aon ola mhianra,
nó a dhéileálann in aon ola mhianra, seachas breiseáin, lena húsáid
mar thiomántán agus atá inmhuirearaithe i leith cánach ola mianra,
ar aon áitreabh, i leith gach áitribh den sórt sin.
(2) Maidir le haon cheadúnas nó údarú arna dheonú faoi mhír
12(12) den Ordú d’Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 221) (Dleachtanna
Máil), 1975 (I.R. Uimh. 307 de 1975), faoi alt 42 den Acht
Airgeadais, 1976, faoi alt 45 den Acht Airgeadais, 1989, nó faoi alt
116 den Acht Airgeadais, 1995, agus atá ar marthain tráth thosach
feidhme na forála seo, measfar gur ceadúnas é a deonaíodh faoin alt
seo go dtí an dáta a bhfuil sé sainráite ann go rachaidh sé in éag.
(3) Féadfaidh na Coimisinéirí, ar iarratas a dhéanamh i scríbhinn
chucu agus ar cibé faisnéis a cheanglóidh siad le réasún a thabhairt
dóibh, ceadúnas faoin alt seo a dheonú don duine lena mbaineann.
(4) Ní dheonófar ceadúnas faoin alt seo mura mbeidh deimhniú
imréitigh cánach i ndáil leis an gceadúnas sin eisithe de réir alt 1094
den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.
(5) Beidh ceadúnas a dheonófar faoin alt seo faoi réir cibé
coinníollacha, más ann, a shonróidh na Coimisinéirí sa cheadúnas
agus comhlíonfaidh an duine lena mbaineann aon choinníollacha den
sórt sin.
(6) Féadfar, le ceadúnas a dheonófar faoin alt seo, forálacha
éagsúla a dhéanamh le haghaidh daoine, áitreabh nó ola mianra
d’aicmí nó de thuairiscí éagsúla, le haghaidh imthosca éagsúla agus
le haghaidh cásanna éagsúla.
(7) Féadfaidh na Coimisinéirí aon cheadúnas a dheonófar, nó a
mheastar a bheith deonaithe, faoin alt seo a chúlghairm más
dealraitheach dóibh, maidir le haon choinníoll a shonraítear sa
cheadúnas, nach bhfuil sé comhlíonta nó á chomhlíonadh.
(8) Muirearófar dleacht ceadúnais de réir ráta £30 in aghaidh na
bliana nó in aghaidh cuid de bhliain.

102.—(1) Is cion é faoin bhfo-alt seo do dhuine—
(a) trí ghníomh nó neamhghníomh, forálacha na Caibidle seo
nó aon rialachán arna dhéanamh faoi alt 104 nó aon
choinníoll arna fhorchur faoin gCaibidil seo nó faoi
rialachán den sórt sin a shárú nó mainneachtain iad nó é
a chomhlíonadh,
(b) aon cheann díobh seo a leanas a úsáid mar thiomántán, é a
dhíol nó a sheachadadh lena úsáid sa tslí sin nó é a
choimeád in umar breosla—
(i) aon ola mhianra nár íocadh cáin ola mianra de réir an
ráta chaighdeánaigh chuí ina leith,
(ii) aon ola mhianra ina bhfuil marcáil amháin nó níos
mó atá forordaithe le rialacháin faoi alt 104, nó
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(iii) aon substaint i gcás ina dtoirmisctear, le rialachán
arna dhéanamh faoi alt 104, ola mhianra ina bhfuil
an tsubstaint sin a allmhairiú,
(c) ola mhianra a cheannach nó a ghlacadh lena húsáid mar
thiomántán ó dhuine nach sealbhóir ar cheadúnas arna
eisiúint faoi alt 101,
(d) aon ola mhianra, seachas breiseáin, a tháirgeadh nó a dhíol
ar aon áitreabh, nó a sheachadadh ó aon áitreabh, nó
déileáil inti ar shlí eile, lena húsáid mar thiomántán atá
inmhuirearaithe i leith cánach ola mianra mura
sealbhaíonn an duine sin ceadúnas arna dheonú faoi alt
101 i leith na hola mianra sin agus i leith an áitribh sin,
nó
(e) ar sealbhóir é nó í ar cheadúnas arna dheonú faoi alt 101,
gan an ceadúnas sin a thaispeáint ar an áitreabh lena
mbaineann an ceadúnas sin.
(2) Gan dochar d’aon phionós eile a dhlífear a chur ar dhuine,
más rud é go bhfuil an duine sin ciontach i gcion faoi fho-alt (1),
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil £1,000 a chur air nó
uirthi.
(3) Is cion é faoin bhfo-alt seo—
(a) gan toiliú i scríbhinn ó na Coimisinéirí, aon cheann de na
nithe seo a leanas a bhaint, nó iarracht a dhéanamh é a
bhaint, as aon ola mhianra nó a bheith páirteach go
feasach ina bhaint, nó in iarracht é a bhaint, as aon ola
mhianra—
(i) aon mharcáil fhorordaithe, nó
(ii) aon substaint i gcás ina dtoirmisctear, le rialachán
arna dhéanamh faoi alt 104, ola mhianra ina bhfuil
an tsubstaint sin a allmhairiú,
(b) déileáil go feasach in aon ola mhianra as ar baineadh aon
mharcáil fhorordaithe nó aon substaint den sórt dá
dtagraítear i bhfo-alt (1)(b)(iii) nó lenar cuireadh aon ní
chun é a dhéanamh deacair aon mharcáil den sórt sin nó
aon substaint den sórt sin san ola mhianra sin a aithint,
nó
(c) earraí toirmiscthe a choimeád in aon áitreabh nó ar aon
talamh.
(4) Gan dochar d’aon phionós eile a dhlífear a chur ar dhuine,
más rud é go bhfuil an duine sin ciontach i gcion faoi fho-alt (3),
dlífear—
(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil £1,000 nó, de rogha
na Cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12
mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó
(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil £10,000 nó, de rogha na
Cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5
bliana, nó iad araon, a chur air nó uirthi.
274

[1999.]

An tAcht Airgeadais, 1999.

[Uimh. 2.]

(5) Dlífear an ola mhianra a ndearnadh cion faoi fho-alt (1) nó Cd.2 A.102
(3) ina leith agus aon substaint atá measctha leis an ola sin a
fhorghéilleadh.
(6) I gcás—
(a) ciona faoi fho-alt (1), más rud é—
(i) go n-úsáidtear umar folaithe, coimeádán eile nó aon
fheiste, acra nó modh de chineál ar bith chun ola
mhianra atá sa mhótarfheithicil agus a bheartaítear
a úsáid mar thiomántán a fholú, nó
(ii) nach bhfuil seoladh buan sa Stát ag an úinéir nó ag
an duine atá i bhfeighil na mótarfheithicle, nó
(iii) nach dtugtar ar aird, tar éis ceistiúchán a dhéanamh
faoi fhorálacha Chaibidil II de Chuid II den Acht
Airgeadais, 1995, cruthúnas gur íocadh cáin ola
mianra de réir an ráta is cuí d’úsáid na hola mianra
lena mbaineann in umar breosla, agus go bhfuil
forais réasúnacha ag oifigeach drochamhras a bheith
air nó uirthi nár íocadh cáin ola mianra amhlaidh,
nó
(b) an dara cion nó cion dá éis sin ag duine faoi fho-alt (1),
dlífear an fheithicil a fhorghéilleadh.
(7) Maidir le haon earraí toirmiscthe a ndéanfar cion faoi fho-alt
(3) ina leith agus aon ola mhianra a gheofar san áit ina ndearnadh,
agus ag an tráth a ndearnadh, an cion sin, agus maidir le haon chóir
iompair nó coimeádán nó aon ní eile a úsáideadh chun aon earraí
toirmiscthe nó ola mhianra den sórt sin a iompar, a stóráil nó a fholú,
dlífear iad a fhorghéilleadh.
(8) Beidh feidhm ag alt 13 (arna leasú le halt 17 den Acht um
Cheartas Coiriúil, 1984) den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967, i
ndáil le cion faoin alt seo.
(9) I gcás ina ndéanfaidh comhlacht corpraithe cion faoi fho-alt
(3) agus go suífear go ndearnadh an cion le toiliú nó le cúlcheadú
aon duine ba stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó aon oifigeach eile de
chuid an chomhlachta chorpraithe nó ba chomhalta de choiste
bainistíochta nó d’údarás rialaithe eile an chomhlachta chorpraithe
an tráth a rinneadh an cion, measfar an duine sin a bheith ciontach
i gcion freisin agus féadfar imeachtaí a shaothrú ina choinne nó ina
coinne agus é nó í a phionósú amhail is dá mbeadh sé nó sí ciontach
sa chion céadluaite.
103.—(1) Más rud é, in aon imeachtaí chun pionós a ghnóthú faoi
alt 102—
(a) gurb é an cion ar ina leith a éileofar an pionós ná ola
mhianra a úsáid mar thiomántán nó ola mhianra a
choimeád in umar breosla de shárú ar an alt sin, agus
(b) go gcruthófar go bhfuarthas ola mhianra san umar breosla,
toimhdeofar (mura gcruthaítear agus go dtí go gcruthófar a mhalairt)
go ndearnadh an ola mhianra a fuarthas amhlaidh a choimeád san
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umar breosla de shárú ar an alt sin agus gurbh é nó gurbh í an duine
a choimeád amhlaidh í de shárú ar an alt sin—
(i) úinéir na feithicle nó, má bhí duine seachas úinéir na feithicle
i dteideal an fheithicil a shealbhú an tráth a líomhnaítear
a rinneadh an cion, an duine a bhí i dteideal amhlaidh,
agus
(ii) má bhí duine seachas an t-úinéir nó an duine a bhí i dteideal
mar a dúradh i bhfeighil na feithicle an tráth a
líomhnaítear a rinneadh an cion, an duine a bhí i bhfeighil
amhlaidh.
(2) In aon imeachtaí in aghaidh duine mar gheall ar ola mhianra,
nár íocadh cáin ola mianra uirthi nó ar ar íocadh cáin de réir ráta is
ísle ná an ráta is cuí dá húsáid mar thiomántán, a dhíol, a
sheachadadh, a úsáid nó a choimeád lena húsáid mar thiomántán,
toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a mhalairt, nár íocadh cáin ola
mianra nó gur íocadh cáin ola mianra de réir an ráta is ísle sin, de
réir mar a bheidh.
(3) Aon uair a dhéanfar duine is úinéir nó áititheoir, de thuras na
huaire, áitribh nó talún ina bhfaightear nó ar a bhfaightear earraí
toirmiscthe a chúiseamh in aon imeachtaí dlíthiúla mar gheall ar an
alt sin a shárú, toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a mhalairt, go
ndearna an duine sin na hearraí toirmiscthe sin a choimeád san
áitreabh sin nó ar an talamh sin (de réir mar a bheidh) de shárú ar
an alt sin.

Rialacháin.

104.—(1) Féadfaidh an Coimisinéirí rialacháin a dhéanamh chun
cáin ola mianra a bhainistiú, a áirithiú agus a bhailiú nó chun an
t-ioncam ón gcáin sin a chosaint.
(2) Go háirithe, ach gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1),
féadfar, le rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo—
(a) táirgeadh, bogadh, allmhairiú, cóireáil, díol, seachadadh,
stórasú, coimeád, stóráil, aistriú go stóráil agus as stóráil,
onnmhairiú agus úsáid ola mianra a rialú;
(b) foráil a dhéanamh le haghaidh áirithiú, íoc, bailiú, loghadh
agus aisíoc cánach ola mianra;
(c) eisiúint ceadúnas arna ndeonú faoi alt 101 a rialáil;
(d) a cheangal ar dhuine a dhéanann ola mhianra a tháirgeadh,
a allmhairiú, a chóireáil, a dhíol, a sheachadadh, a
choimeád, a stóráil, a onnmhairiú nó a úsáid, nó a
dhéileálann inti, cibé cuntais agus taifid a bheidh
sonraithe i ndáil leis an ola mhianra sin, agus aon leabhair
eile, doiciméid, cuntais nó taifid eile (lena n-áirítear taifid
i bhfoirm mheaisín-inléite) i ndáil le táirgeadh,
allmhairiú, cóireáil, ceannach, fáil, díol, seachadadh,
coimeád, stóráil, aistriú go stóráil nó as stóráil, diúscairt,
onnmhairiú nó úsáid ola mianra, a choimeád ar mhodh
sonraithe agus a chaomhnú ar feadh tréimhse sonraithe,
agus a cheadú d’aon oifigeach na leabhair, na doiciméid,
na cuntais agus na taifid eile sin (lena n-áirítear, i gcás
taifead i bhfoirm mheaisín-inléite, cóipeanna i bhfoirm
inléite) a iniúchadh agus cóipeanna a dhéanamh díobh,
nó sleachta a thógáil astu;
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(e) a cheangal ar aon duine a luaitear i mír (d) fógra a thabhairt Cd.2 A.104
don oifigeach cuí maidir le gach áit agus áitreabh agus
maidir le gach soitheach, umar stórála agus píblíne atá
beartaithe aige nó aici a úsáid le linn a ghnó nó a gnó a
sheoladh agus socrú a dhéanamh i dtaobh an mhodha ina
dtabharfar an fógra sin;
(f) a cheangal ar aon duine a luaitear i mír (d) cibé faisnéis agus
tuairisceáin a bheidh sonraithe i ndáil le holaí mianra a
thabhairt cibé tráthanna agus i cibé foirm a bheidh
sonraithe;
(g) a cheangal ar dhuine is úinéir, nó atá de thuras na huaire i
bhfeighil, aon mhótarfheithicle atá déanta nó oiriúnaithe
chun gás peitriliam leachtaithe nó breosla ionaid a úsáid
mar thiomántán san fheithicil sin cibé faisnéis a bheidh
sonraithe a thabhairt i ndáil le soláthar nó úsáid na hola
mianra sin,
(h) a cheangal mar choinníoll faoina gceadófar, maidir le haon
ola mhianra, ráta is ísle ná an ráta caighdeánach cuí don
ola mhianra lena mbaineann a chur chun feidhme, nó aon
díolúine nó faoiseamh ó cháin ola mianra a thabhairt, faoi
réir cibé eisceachtaí a cheadóidh na Coimisinéirí, go
mbeifear tar éis marcáil fhorordaithe amháin nó níos mó
a chur leis an ola mhianra sin cibé tráth agus i cibé modh
agus i cibé comhréireanna a bheidh forordaithe, agus go
dtabharfar dearbhú á rá sin;
(i) na substaintí ar marcáil fhorordaithe a bheidh iontu chun
críocha mhír (h) a shonrú agus na nósanna imeachta le
haghaidh ceadú marcálacha den sórt sin a shonrú;
(j) a thoirmeasc aon mharcáil fhorordaithe a chur le haon ola
mhianra ach amháin i cibé imthosca a bheidh forordaithe;
(k) a thoirmeasc aon substaint nach marcáil fhorordaithe, lena
n-áirítear substaint a bheidh ceaptha aithint marcála
forordaithe a dhéanamh deacair, a chur nó a mheascadh
le haon ola mhianra;
(l) a thoirmeasc aon ola mhianra lenar cuireadh aon substaint
nach marcáil fhorordaithe í, lena n-áirítear aon substaint
a bheidh ceaptha aithint marcála forordaithe a dhéanamh
deacair, a allmhairiú, a choimeád lena díol, a iompar nó
a sheachadadh;
(m) a thoirmeasc aon ola mhianra a bhfuil marcáil fhorordaithe
i láthair inti a allmhairiú, a dhíol nó a sheachadadh mura
bhfuil an mharcáil sin i láthair sna comhréireanna
forordaithe agus mura bhfuil sé beartaithe an ola mhianra
sin a úsáid chun críche seachas dó in inneall
mótarfheithicle agus go dtabharfar dearbhú á rá sin;
(n) a cheangal go ndéanfar coimeádáin le haghaidh stórála nó
iompair ola mianra a mharcáil ar cibé modh a bheidh
forordaithe;
(o) a cheangal go ndéanfar gásailín eitlíochta a thaisceadh i
stóras cánach sula seachadfar í le haghaidh úsáide baile;
(p) a thoirmeasc gásailín eitlíochta a úsáid ar shlí seachas mar
bhreosla d’aerárthaí;
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(q) a thoirmeasc gásailín eitlíochta a thógáil isteach in umar
breosla i mótarfheithicil nó ar mhótarfheithicil;
(r) a fhoráil nach ndéanfar gásailín eitlíochta a mheascadh le
haon substaint eile, ach amháin le cead na gCoimisinéirí.
(3) Féadfar, le rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo, forálacha
éagsúla a dhéanamh le haghaidh daoine, áitreabh nó táirgí d’aicmí nó
de thuairiscí éagsúla, le haghaidh imthosca éagsúla agus le haghaidh
cásanna éagsúla.

Forálacha
ginearálta.

105.—(1) (a) Faoi réir mhír (b) agus fho-alt (2), maidir le forálacha
na nAchtanna Custam agus forálacha aon ionstraime
a bhaineann le dleachtanna custam agus a rinneadh
faoi reacht agus nach gcuirtear chun feidhme ar shlí
eile leis an gCaibidil seo, beidh feidhm acu, fara aon
mhodhnuithe is gá, i ndáil le cáin ola mianra a
fhorchuirtear le halt 95 ar ola mhianra a
allmhairítear isteach sa Stát mar atá feidhm acu i
ndáil le dleachtanna custam.
(b) Más rud é, i ndáil le cáin ola mianra, go bhfuil foráil
sa Chaibidil seo atá ar comhréir le foráil de chuid
na nAchtanna Custam nó de chuid aon ionstraime a
bhaineann le dleachtanna custam agus a rinneadh
faoi reacht, ní bheidh feidhm ag an bhforáil is déanaí
a luaitear i ndáil leis an gcáin sin.
(2) (a) Faoi réir mhír (b), maidir le forálacha na reachtanna a
bhaineann le dleachtanna máil agus le bainistiú na
ndleachtanna sin agus forálacha aon ionstraime a
bhaineann leis na dleachtanna máil agus a rinneadh faoi
reacht agus nach gcuirtear chun feidhme ar shlí eile leis
an gCaibidil seo, beidh feidhm acu, fara aon
mhodhnuithe is gá, i ndáil le cáin ola mianra a
fhorchuirtear le halt 95 ar ola mhianra a tháirgtear sa Stát
nó a onnmhairítear chuig Ballstát nó a allmhairítear as
Ballstát mar atá feidhm acu maidir le dleachtanna máil.
(b) Más rud é, i ndáil le cáin ola mianra, go bhfuil foráil sa
Chaibidil seo atá ar comhréir le foráil de chuid na
reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna máil nó de
chuid aon ionstraime a bhaineann leis na dleachtanna
máil agus a rinneadh faoi reacht, ní bheidh feidhm ag an
bhforáil is déanaí a luaitear i ndáil leis an gcáin sin.
(3) Déanfar an Chaibidil seo, a mhéid a bhaineann sí le cáin ola
mianra ar earraí allmhairithe a fhorchuirtear le halt 95, a fhorléiriú i
dteannta na nAchtanna Custam agus aon ionstraime a bhaineann
leis na custaim agus a rinneadh faoi reacht agus déanfar, a mhéid
a bhaineann sí leis an gcáin sin ar earraí a dhéantar sa Stát, nó a
onnmhairítear chuig Ballstát nó a allmhairítear as Ballstát, í a
fhorléiriú i dteannta na reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna
máil agus le bainistiú na ndleachtanna sin agus aon ionstraime a
bhaineann leis na dleachtanna máil agus le bainistiú na ndleachtanna
sin agus a rinneadh faoi reacht.

Aisghairm agus
cúlghairm.

106.—(1) Déantar leis seo na hachtacháin atá leagtha amach i
gCuid 1 agus i gCuid 2 de Sceideal 3 (ar achtacháin iad dá ngairtear
‘‘na hachtacháin aisghairthe’’ sa Chaibidil seo) a aisghairm, i gcás na
n-achtachán sin atá leagtha amach sa Chuid 1 sin, agus a chúlghairm,
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i gcás na n-achtachán sin atá leagtha amach sa Chuid 2 sin, go feadh Cd.2 A.106
an méid a luaitear sa tríú colún de na Codanna sin os coinne na
tagartha don achtachán lena mbaineann.
(2) Má oibríonn foráil den Chaibidil seo, agus a mhéid a oibríonn
sí, amhail ón lá a cheaptar faoi alt 109, in ionad forála de chuid na
n-achtachán aisghairthe, déanfar aon ordú, rialachán nó ní a
rinneadh faoin bhforáil ionadaithe, nó a bhfuil éifeacht leis amhail is
dá mba faoin bhforáil ionadaithe a rinneadh é, roimh an lá sin a
áireamh, amhail ón lá sin, amhail is dá mba ordú nó rialachán nó ní
é a rinneadh faoin bhforáil sin den Chaibidil seo.
107.—(1) Beidh feidhm ag forálacha na Caibidle seo faoi réir cibé
méid d’aon Acht ina bhfuil forálacha a bhaineann le dleachtanna
máil nó a dhéanann difear do dhleachtanna máil—
(a) nach n-aisghairtear leis an gCaibidil seo, agus
(b) a d’oibreodh i ndáil leis na dleachtanna seo mura mbeadh
an Chaibidil seo curtha in ionad na n-achtachán
aisghairthe.
(2) Beidh ag na Coimisinéirí na dlínsí, na cumhachtaí agus na
dualgais go léir i ndáil le cáin ola mianra a bhí acu i ndáil leis na
dleachtanna máil comhréire.
(3) Ní dhéanfaidh sé difear do chomhleanúnachas oibriú an dlí a
bhaineann le dleachtanna máil ar olaí mianra an Chaibidil seo a
bheith á cur in ionad na n-achtachán aisghairthe.
(4) Maidir le haon tagairt, sainráite nó intuigthe, in aon achtachán
nó doiciméad (lena n-áirítear an Chaibidil seo)—
(a) d’aon fhoráil den Chaibidil seo, nó
(b) do nithe a rinneadh nó a bhí le déanamh faoi aon fhoráil nó
chun críocha aon fhorála den Chaibidil seo,
forléireofar í, má cheadaíonn agus a mhéid a cheadaíonn cineál na
tagartha é, mar thagairt a fholaíonn, i ndáil leis na tráthanna, na
blianta nó na tréimhsí, leis na himthosca nó na críocha a raibh nó a
mbíodh feidhm ag an bhforáil chomhréire sna hachtacháin
aisghairthe i ndáil leo, tagairt don fhoráil chomhréire sin nó, de réir
mar a bheidh, do nithe a rinneadh nó a bhí le déanamh faoin bhforáil
chomhréire nó chun críocha na forála comhréire sin.
(5) Maidir le haon tagairt, sainráite nó intuigthe, in aon achtachán
nó doiciméad (lena n-áirítear na hachtacháin aisghairthe agus
achtacháin a ritheadh agus doiciméid a rinneadh)—
(a) d’aon fhoráil de na hachtacháin aisghairthe, nó
(b) do nithe a rinneadh nó a bhí le déanamh faoi aon fhoráil nó
chun críocha aon fhorála de na hachtachán aisghairthe,
forléireofar í, má cheadaíonn agus a mhéid a cheadaíonn cineál na
tagartha é, mar thagairt a fholaíonn, i ndáil leis na tráthanna, na
blianta nó na tréimhsí, leis na himthosca nó na críocha a bhfuil
feidhm ag an bhforáil chomhréire den Chaibidil seo i ndáil leo,
tagairt don fhoráil chomhréire sin nó, de réir mar a bheidh, do nithe
a rinneadh nó a mheastar a rinneadh nó a bhí le déanamh faoin
bhforáil chomhréire nó chun críocha na forála comhréire.
279

Comhleanúnachas.

[Uimh. 2.]
Cd.2 A.107

An tAcht Airgeadais, 1999.

[1999.]

(6) Na hoifigigh go léir a bhí arna n-údarú nó arna n-ainmniú chun
críocha aon fhorála de na hachtachán aisghairthe, measfar iad a
bheith údaraithe nó ainmnithe, de réir mar a bheidh, chun críocha
na forála comhréire den Chaibidil seo.
(7) Na hionstraimí, na doiciméid, na húdaruithe agus na litreacha
nó na fógraí ceapacháin go léir a rinneadh nó a eisíodh faoi na
hachtacháin aisghairthe agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh
thosach feidhme na forála seo, leanfaidh siad de bheith i bhfeidhm
amhail is dá mba faoin gCaibidil seo a rinneadh nó a eisíodh iad.

Cúram agus
bainistiú cánach ola
mianra.

108.—Déantar leis seo cáin ola mianra a fhorchuirtear le halt 95 a
chur faoi chúram agus faoi bhainistiú na gCoimisinéirí.

Tosach feidhme
(Caibidil 1).

109.—Tiocfaidh an Chaibidil seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh
an tAire le hordú, agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh
amhlaidh le haghaidh forálacha éagsúla nó chun críoch éagsúil.

Caibidil 2
Ilghnéitheach
Hidreacarbóin.

Táirgí tobac.

110.—Déanfar an dleacht máil ar hidreacarbóin ghásacha i
bhfoirm leachtach a fhorchuirtear le halt 41(1) den Acht Airgeadais,
1976, a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 3ú lá
de Nollaig, 1998, de réir £41.75 an 1,000 lítear in ionad an ráta a
shonraítear in alt 69(3) den Acht Airgeadais, 1993.

111.—(1) San alt seo agus i Sceideal 4—
ciallaíonn ‘‘Acht 1977’’ an tAcht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí
Tobac), 1977;
tá le ‘‘toitíní’’, ‘‘todóga’’, ‘‘tobac mínghearrtha chun toitíní a rolladh’’
agus ‘‘tobac chun a chaite ina dheatach’’ na bríonna céanna atá leo
in Acht 1977, arna leasú le halt 86 den Acht Airgeadais, 1997.
(2) Déanfar an dleacht máil ar tháirgí tobac a fhorchuirtear le halt
2 d’Acht 1977 a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus
ón 3ú lá de Nollaig, 1998, de réir na rátaí leithleacha a shonraítear i
Sceideal 4 in ionad na rátaí leithleacha a shonraítear i Sceideal 7 a
ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1998.

Leasú ar alt 104
(táirgí inmháil) den
Acht Airgeadais,
1992.

112.—(1) Leasaítear leis seo Caibidil II de Chuid II den Acht
Airgeadais, 1992, tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 104:
‘‘104.—Chun críocha na Caibidle seo is táirgí inmháil na nithe
seo a leanas:
(a) biotáillí ar arb inmhuirearaithe an dleacht máil a
fhorchuirtear le mír 4(2) d’Ordú 1975,
(b) fíon ar arb inmhuirearaithe an dleacht máil a
fhorchuirtear le mír 5(2) d’Ordú 1975,
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(c) fíon déanta ar arb inmhuirearaithe an dleacht máil a Cd.2 A.112
fhorchuirtear le mír 6(2) d’Ordú 1975,
(d) beoir ar arb inmhuirearaithe an dleacht máil a
fhorchuirtear le halt 90,
(e) leann úll agus leann piorraí ar arb inmhuirearaithe an
dleacht máil a fhorchuirtear le mír 8(2) d’Ordú 1975,
(f) táirgí tobac ar arb inmhuirearaithe an dleacht máil a
fhorchuirtear le halt 2 den Acht Airgeadais (Dleacht
Máil ar Tháirgí Tobac), 1977, agus
(g) ola mhianra ar arb inmhuirearaithe an dleacht máil a
fhorchuirtear le halt 95 den Acht Airgeadais, 1999,
agus ar táirgí iad—
(i) atá sonraithe i mír (1) d’Airteagal 2a de Threoir
Uimh. 92/81/CEE ón gComhairle an 19
Deireadh Fómhair 19921, nó
(ii) a bhí, faoi mhír (2) den Airteagal sin 2a, ina
n-ábhar do chinneadh chun táirgí den sórt sin a
chur faoi réir fhorálacha rialaithe agus bogtha
na Treorach.’’.
(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an
tAire Airgeadais le hordú.

113.—(1) Leasaítear leis seo Caibidil II de Chuid II den Acht
Airgeadais, 1995—
(a) in alt 85, trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
an mhínithe ar ‘‘táirgí inmháil’’:
‘‘tá le ‘umar breosla’ an bhrí a shanntar dó le halt 94 den
Acht Airgeadais, 1999;
tá le ‘ola mhianra’ an bhrí a shanntar dó le halt 94 den
Acht Airgeadais, 1999;’’,
(b) in alt 86—
(i) i mír (b) d’fho-alt (1) trí ‘‘aon ola mhianra a scrúdú
agus samplaí d’aon ola mhianra a thógáil, faoi alt
86A, ar ola mhianra í atá san fheithicil nó ar an
bhfeithicil, nó in aon ní atá i gceangal leis an
bhfeithicil, lena húsáid nó is féidir a úsáid’’ a chur
in ionad ‘‘aon bhreosla a scrúdú agus samplaí d’aon
bhreosla a thógáil, ar breosla é atá san fheithicil nó
ar an bhfeithicil, nó in aon ní atá i gceangal leis an
bhfeithicil, lena úsáid nó is féidir a úsáid’’,
(ii) i mír (a) d’fho-alt (4) trí ‘‘samplaí d’aon ola mhianra
a thógáil, ar ola mhianra í’’ a chur in ionad ‘‘samplaí
d’aon bhreosla a thógáil, ar breosla é’’,
1

O.J. Uimh. L316 an 31 Deireadh Fómhair, 1992, lch. 12
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(c) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 86:
‘‘Cumhacht chun
samplaí a thógáil
agus chun ceistiú a
dhéanamh i ndáil le
hola mhianra i
bhfeithiclí.

86A.—(1) Féadfaidh oifigeach, ar
údarú an oifigigh a thabhairt ar aird
má iarrann aon duine dá ndéantar
difear
amhlaidh,
nó
féadfaidh
comhalta den Gharda Síochána—
(a) scrúdú a dhéanamh ar aon
ola mhianra in aon umar
breosla nó atá i láthair ar
shlí eile ar aon fheithicil
nó in aon fheithicil, nó ar
aon ní nó in aon ní atá i
gceangal le haon fheithicil,
lena húsáid nó is féidir a
úsáid lena dó in inneall na
feithicle, cibé acu atá
duine i bhfeighil na
feithicle nó nach bhfuil,
agus aon samplaí a thógáil
den chéanna,
(b) aon fheithicil nó aon ní atá i
gceangal le haon fheithicil
a scrúdú nó a iniúchadh
chun críocha mhír (a),
(c) a cheangal—
(i) ar
úinéir
fheithicle,

aon

(ii) ar aon duine atá de
thuras na huaire arna
chlárú nó arna clárú
mar
úinéir
aon
fheithicle sa chlár a
bunaíodh faoi alt 131
den Acht Airgeadais,
1992, nó faoin Roads
Act, 1920,
(iii) ar
aon
stiúrthóir,
bainisteoir
nó
príomhoifigeach de
chuid an úinéara sin i
gcás nach pearsa
aonair amháin nó
níos mó an t-úinéir
cláraithe, nó
(iv) ar an duine
bhfeighil
fheithicle,

atá i
aon

nithe seo a leanas a thabhairt don
oifigeach sin nó don chomhalta
sin—
(I) fianaise
cánach
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fhorchuirtear le halt Cd.2 A.113
95
den
Acht
Airgeadais, 1999, de
réir
an
ráta
is
infheidhme maidir le
húsáid
in
umar
breosla, ar aon ola
mhianra den sórt sin,
(II) aon fhaisnéis eile i
ndáil leis an ola
mhianra sin ar féidir
le réasún í a iarraidh
agus atá i seilbh an
duine nó ar fáil ag an
duine,
(d) dul
isteach
aon
tráth
réasúnach in aon áitreabh
nó áit eile (seachas
teaghais) agus iniúchadh a
dhéanamh air nó uirthi
chun críocha an ailt seo
agus aon fheithicil atá in
úsáid i gcúrsa a dhualgas
nó a dualgas a thabhairt
isteach ar an áitreabh,
(e) cibé cuardach agus imscrúdú
is cuí leis nó léi a
dhéanamh ar an áitreabh
sin nó ar an áit sin.
(2) Aon duine a chuirfidh i gcoinne
oifigigh nó comhalta den Gharda
Síochána nó a chuirfidh bac nó
treampán ar oifigeach nó ar
chomhalta den Gharda Síochána le
linn don oifigeach nó don chomhalta
aon chumhacht a thugtar dó nó di leis
an alt seo a fheidhmiú, nó a
mhainneoidh nó a dhiúltóidh aon
fhaisnéis a iarrfar faoi fho-alt (1) a
thabhairt, nó a thabharfaidh aon
fhaisnéis den sórt sin atá bréagach nó
míthreorach, beidh sé nó sí ciontach i
gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú
go hachomair, fíneáil £1,000 a chur air
nó uirthi.’’,
agus
(d) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 87A:
‘‘Cumhacht
ghabhála i leith
cionta áirithe ola
mianra.

87B.—Féadfaidh
oifigeach
nó
comhalta den Gharda Síochána duine
a ghabháil gan bharántas i gcás forais
réasúnacha a bheith aige nó aici chun
drochamhras a bheith air nó uirthi go
bhfuil cion faoi alt 102(3) den Acht
Airgeadais, 1999, á dhéanamh nó
déanta ag an duine.’’.
283

[Uimh. 2.]

An tAcht Airgeadais, 1999.

[1999.]

Cd.2 A.113

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

Leasú ar alt 105
(achomhairc chuig
na Coimisinéirí
Achomhairc) den
Acht Airgeadais,
1995.

114.—Leasaítear leis seo alt 105 den Acht Airgeadais, 1995, tríd
an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):
‘‘(3) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, beidh feidhm—
(a) ag forálacha Chuid 40, seachas ailt 942, 943 agus (a
mhéid a bhaineann sé leis na hailt sin) 944 den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997, agus
(b) ag forálacha alt 957 den Acht sin,
fara aon mhodhnuithe is gá, mar atá feidhm acu chun críche
cánach ioncaim.’’.

Leasú ar alt 130
(léiriú) den Acht
Airgeadais, 1992.

115.—Leasaítear leis seo alt 130 den Acht Airgeadais, 1992, tríd
an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar ‘‘otharcharr’’:
‘‘ciallaíonn ‘otharcharr’ feithicil atá deartha, déanta nó oiriúnaithe
go speisialta, agus a úsáidtear go príomha tar éis a cláraithe, chun
daoine atá díobhálaithe nó go dona tinn a iompar chuig ospidéal ar
shínteán agus atá feistithe go buan chun sínteán caighdeánach
amháin nó níos mó a ghlacadh agus a choinneáil ina n-áit;’’.

Leasú ar alt 132
(dleacht máil a
mhuirearú) den
Acht Airgeadais,
1992.

116.—Maidir le cáin cláraithe feithiclí a mhuirearófar, a
thoibheofar agus a íocfar amhail ar an agus ón 1ú lá d’Eanáir, 1999,
leasaítear leis seo alt 132 den Acht Airgeadais, 1992, i bhfo-alt (3),
trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhír (a) (a cuireadh
isteach leis an Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1992):
‘‘(a) i gcás inar feithicil earnáil A ag a bhfuil inneall de
thoilleadh sorcórach is mó ná 2,000 ceintiméadar
ciúbach an fheithicil is ábhar don chlárú nó don
dearbhú lena mbaineann, de réir ráta de mhéid is
comhionann le 30 faoin gcéad de luach na feithicle
nó £250, cibé acu is mó,
(aa) i gcás inar feithicil earnáil A ag a bhfuil inneall de
thoilleadh sorcórach is mó ná 1,400 ceintiméadar
ciúbach ach nach mó ná 2,000 ceintiméadar ciúbach
an fheithicil is ábhar don chlárú nó don dearbhú lena
mbaineann, de réir ráta de mhéid is comhionann le
25 faoin gcéad de luach na feithicle nó £250, cibé acu
is mó,’’.

Geallta, laghdú ar
an ráta dleachta
máil.

117.—(1) Déanfar (faoi réir alt 20 den Acht Airgid, 1931) an
dleacht ar gheallta a fhorchuirtear le halt 24 den Acht Airgid, 1926,
a mhuirearú, a thobhach agus a íoc ar gheallta a dhéanfar, de réir
ráta cúig faoin gcéad de mhéid an ghill in ionad an ráta deich faoin
gcéad a luaitear in alt 31 den Acht Airgeadais, 1985.
(2) Tiocfaidh fo-alt (1) i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire
Airgeadais le hordú.
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118.—(1) Leasaítear leis seo an tAcht Airgid, 1926—
(a) in alt 24, trí ‘‘£1,500’’ a chur in ionad ‘‘£800’’ i bhfo-alt (4)
(arna ionadú le halt 69(1)(a) den Acht Airgeadais, 1982),
agus

Cd.2
Méadú ar phionóis i
leith cionta
gealltóireachta.

(b) in alt 25, trí ‘‘£1,500’’ a chur in ionad ‘‘£800’’ i bhfo-alt (2)
(arna ionadú le halt 69(1)(b) den Acht Airgeadais, 1982).
(2) Leasaítear leis seo alt 2 den Acht um Gheall-Chur, 1931, trí
‘‘£1,500’’ a chur in ionad ‘‘£800’’ i bhfo-alt (2) (arna ionadú le halt
69(2) den Acht Airgeadais, 1982).
(3) Leasaítear leis seo alt 76 den Acht Airgeadais, 1984, trí
‘‘£1,500’’ a chur in ionad ‘‘£1,000’’ i bhfo-alt (8)(b).
(4) Leasaítear leis seo alt 42 den Acht Airgeadais, 1989, trí
‘‘£1,500’’ a chur in ionad ‘‘£1,000’’ i bhfo-alt (3).
CUID 3
Cáin Bhreisluacha
119.—Sa Chuid seo—

Léiriú (Cuid 3).

ciallaíonn ‘‘an Príomh-Acht’’ an tAcht Cánach Breisluacha, 1972;
ciallaíonn ‘‘Acht 1978’’ an tAcht Cánach Breisluacha (Leasú), 1978;
ciallaíonn ‘‘Acht 1992’’ an tAcht Airgeadais, 1992;
ciallaíonn ‘‘Acht 1995’’ an tAcht Airgeadais, 1995;
ciallaíonn ‘‘Acht 1997’’ an tAcht Airgeadais, 1997;
ciallaíonn ‘‘Acht 1998’’ an tAcht Airgeadais, 1998.
120.—Leasaítear leis seo alt 3 den Phríomh-Acht—
(a) i mír (g) (a cuireadh isteach le hAcht 1992) d’fho-alt (1),
tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii):
‘‘(ii) aistriú earraí chuig duine eile faoi na himthosca
a shonraítear i mír (i) den Dara Sceideal agus
aistriú na n-earraí dá dtagraítear i míreanna
(v), (va), (vb) agus (x) den Dara Sceideal,’’,
(b) i bhfo-alt (5), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (b):
‘‘(c) Más rud é maidir le duine, dá ngairtear ‘‘úinéir’’
san fho-alt seo—
(i) go soláthróidh sé seirbhísí airgeadais den
chineál a shonraítear i bhfomhír (i)(e)
den Chéad Sceideal i leith soláthar earraí
de réir bhrí mhír (b) d’fho-alt (1), ar
earraí iad de chineál, nó a úsáideadh in
imthosca, nach raibh aon chuid den
cháin, más ann, ab inmhuirearaithe ar
sholáthar sin na n-earraí sin inasbhainte
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ag an duine a ndearnadh an soláthar sin
chuige, agus

Cd.3 A.120

(ii) go bhforfheidhmeoidh sé ceart an úinéara
sin chun seilbh ar na hearraí sin a
aisghabháil,
ansin measfar nach soláthar earraí chun
críocha an Achta seo diúscairt na n-earraí sin
ag an úinéir sin.’’,
agus
(c) i mír (A) den choinníoll (a cuireadh isteach le Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Cáin Bhreisluacha), 1992 (I.R.
Uimh. 413 de 1992)) a ghabhann le mír (d) d’fho-alt (6),
trí ‘‘£27,565’’ a chur in ionad ‘‘£27,000’’.

Leasú ar alt 5
(soláthar seirbhísí)
den Phríomh-Acht.

121.—Leasaítear leis seo alt 5 den Phríomh-Acht tríd an mír seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (ddd) (a cuireadh isteach le
hAcht 1998) i bhfo-alt (6):
‘‘(dddd) D’ainneoin fhorálacha fho-alt (5), measfar gur áit
lasmuigh den Chomhphobal an áit a soláthraítear
seirbhísí arb éard iad eisfhruiliú córacha iompair ag
duine atá bunaithe sa Stát i gcás gur lasmuigh den
Chomhphobal atá nó a bheidh na córacha iompair
sin á n-úsáid agus á dteachtadh go héifeachtach.’’.

Scéim speisialta i
leith óir
infheistíochta.

122.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh alt 6:
‘‘6A.—(1) (a) San alt seo—
ciallaíonn ‘idirghabhálaí’ duine a dhéanann
idirghabháil ar son duine eile i dtaca le hór
infheistíochta a sholáthar le linn dó gníomhú in
ainm agus do chuntas an duine eile sin;
ciallaíonn ‘ór infheistíochta’—
(i) ór—
(I) i bhfoirm barra, nó
(II) i bhfoirm abhlainne,
de mheáchan lena nglacann margadh
buillin agus d’íonacht is comhionann le
995 chuid in aghaidh an mhíle cuid nó
d’íonacht is mó ná sin, agus
(ii) monaí óir—
(I) ar d’íonacht iad is comhionann le 900
cuid in aghaidh an mhíle cuid nó
d’íonacht is mó ná sin,
(II) ar i ndiaidh 1800 a mhúnlaítear iad,
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(III) atá nó a bhí ina ndlíthairiscint ina dtír Cd.3 A.122
thionscnaimh, agus
(IV) a dhíoltar de ghnáth ar phraghas nach
dtéann thar mhargadhluach oscailte
an óir atá sna monaí de bhreis agus
80 faoin gcéad.
(b) Chun críocha an mhínithe ar ór
infheistíochta i mír (a), measfar, maidir le
monaí óir atá liostaithe i sraith ‘C’ d’Iris
Oifigiúil na gComhphobal Eorpach mar
mhonaí a chomhlíonann na critéir dá
dtagraítear sa mhíniú sin i leith monaí
óir, go gcomhlíonann siad na critéir sin
don bhliain iomlán dá bhfoilsítear an
liosta.
(2) Beidh feidhm ag forálacha an ailt seo—
(a) maidir le hór infheistíochta arb ionannas dó urrúis nó
arb ionannas dó deimhnithe d’ór leithroinnte nó
neamh-leithroinnte nó a dhéantar a thrádáil ar
chuntais óir agus lena n-áirítear, go háirithe,
iasachtaí agus babhtálacha óir, lena ngabhann ceart
úinéireachta nó éileamh i leith óir infheistíochta,
agus
(b) maidir le hidirbhearta i dtaca le hór infheistíochta lena
ngabhann todhchaíochtaí agus réamhchonarthaí as a
dtiocfaidh aistriú cirt úinéireachta nó éileamh i leith
óir infheistíochta.
(3) D’ainneoin fho-alt (1) d’alt 6, aon duine a tháirgeann ór
infheistíochta nó a chlaochlaíonn aon ór ina ór infheistíochta,
féadfaidh sé, de réir coinníollacha atá leagtha amach i rialacháin,
tarscaoileadh a dhéanamh ar cheart an duine sin chun díolúine
ó cháin a fháil ar sholáthar óir infheistíochta do dhuine eile atá
ag gabháil d’earraí agus seirbhísí a sholáthar i gcúrsa nó ag bisiú
gnó.
(4) Más rud é go dtarscaoilfidh duine, de réir fho-alt (3), ceart
an duine sin chun díolúine ó cháin a fháil i leith soláthair óir
infheistíochta, féadfaidh idirghabhálaí a sholáthraíonn seirbhísí
i leith an tsoláthair óir infheistíochta sin, de réir coinníollacha
atá leagtha amach i rialacháin, ceart an idirghabhálaí sin chun
díolúine ó cháin a fháil i leith na seirbhísí sin a tharscaoileadh.
(5) (a) Más rud é go dtarscaoilfidh duine, de réir fho-alt (3),
ceart an duine sin chun díolúine ó cháin a fháil i leith
soláthair óir infheistíochta, ansin, chun críocha an
Achta seo, maidir leis an duine dá ndéantar an
soláthar óir infheistíochta, is duine inchánach é i
ndáil leis sin agus dlífidh sé an cháin is
inmhuirearaithe ar an soláthar sin a íoc amhail is dá
mba rud é go ndearna an duine inchánach sin an
soláthar óir infheistíochta sin ar chomaoin i gcúrsa
nó ag bisiú gnó agus ní dhlífidh an duine a tharscaoil
an ceart chun díolúine a fháil i leith an tsoláthair sin
an cháin sin a íoc.
(b) Más rud é go ndlíonn duine cáin a íoc de réir mhír
(a) i leith soláthair óir infheistíochta, beidh an duine
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sin, d’ainneoin fhorálacha alt 12, i dteideal, le linn
méid na cánach is iníoctha ag an duine sin i leith na
tréimhse inchánach ina n-eascraíonn an dliteanas sin
i leith cánach a bheith á ríomh, an cháin a dhlíonn
an duine sin a íoc ar an soláthar sin a asbhaint, más
rud é go bhfuil soláthar iardain an óir infheistíochta
sin ag an duine sin díolmhaithe ó cháin.
(6) (a) Féadfaidh duine inchánach, le linn méid na cánach is
iníoctha ag an duine sin i leith aon tréimhse
inchánach a bheith á ríomh agus d’ainneoin alt 12—
(i) an cháin a mhuirearaigh daoine inchánach eile ar
an duine sin le linn na tréimhse sin trí shonraisc,
arna n-ullmhú sa mhodh a fhorordaítear le
rialacháin, i leith soláthairtí óir don duine sin,
(ii) an cháin is inmhuirearaithe le linn na tréimhse
sin, ar cáin í a bheidh dlite den duine sin i leith
fáltas óir laistigh den Chomhphobal, agus
(iii) an cháin a d’íoc an duine sin, nó a iarchuireadh,
mar a suíodh ó na doiciméid chustam iomchuí a
choimeádann an duine sin de réir alt 16(3) i leith
óir a d’allmhairigh an duine sin sa tréimhse sin,
a asbhaint, más rud é go ndéantar an t-ór sin a
chlaochlú ina dhiaidh sin ina ór infheistíochta agus
go bhfuil soláthar iardain an óir infheistíochta sin ag
an duine sin díolmhaithe ó cháin.
(b) Féadfaidh duine, de réir rialachán, aisíoc a éileamh—
(i) ar an gcáin a muirearaíodh ar an duine sin ar ór,
seachas ór infheistíochta, a cheannach ag an
duine sin,
(ii) ar an gcáin is inmhuirearaithe ar an duine sin ar
ór, seachas ór infheistíochta, a fháil ag an duine
sin laistigh den Chomhphobal, agus
(iii) ar an gcáin a íocadh nó a iarchuireadh ar ór,
seachas ór infheistíochta, a allmhairiú ag an
duine sin,
más rud é go ndéantar an t-ór sin a chlaochlú ina
dhiaidh sin ina ór infheistíochta agus go bhfuil
soláthar iardain an óir infheistíochta sin ag an duine
sin díolmhaithe ó cháin.
(7) (a) Féadfaidh duine inchánach, le linn méid na cánach is
iníoctha ag an duine sin i leith tréimhse inchánach a
bheith á ríomh agus d’ainneoin alt 12, an cháin a
mhuirearaigh daoine inchánach eile ar an duine sin
le linn na tréimhse sin trí shonraisc, arna n-ullmhú
ar an modh a fhorordaítear le rialacháin, i leith
soláthair seirbhísí don duine céadluaite, arb éard iad
athrú ar fhoirm, ar mheáchan nó ar íonacht óir, a
asbhaint, más rud é go bhfuil soláthar iardain an óir
sin ag an duine sin díolmhaithe ó cháin.
(b) Féadfaidh duine, de réir rialachán, aisíoc a éileamh ar
an gcáin a muirearaíodh ar an duine sin i leith
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soláthair seirbhísí don duine sin arb éard iad athrú Cd.3 A.122
ar fhoirm, ar mheáchan nó ar íonacht óir, más rud é
go bhfuil soláthar iardain an óir sin ag an duine sin
díolmhaithe ó cháin.
(8) (a) Féadfaidh duine inchánach a tháirgeann ór
infheistíochta nó a chlaochlaíonn aon ór ina ór
infheistíochta, le linn méid na cánach is iníoctha ag
an duine sin i leith tréimhse inchánach a bheith á
ríomh agus d’ainneoin alt 12—
(i) an cháin a mhuirearaigh daoine inchánach eile ar
an duine sin le linn na tréimhse sin trí shonraisc,
arna n-ullmhú ar an modh a fhorordaítear le
rialacháin, i leith soláthairtí earraí nó seirbhísí
don duine céadluaite,
(ii) an cháin is inmhuirearaithe le linn na tréimhse
sin, ar cáin í a bheidh dlite den duine sin i leith
fáltas earraí laistigh den Chomhphobal, agus
(iii) an cháin a d’íoc an duine sin, nó a iarchuireadh,
mar a suíodh ó na doiciméid chustam iomchuí a
choimeádann an duine sin de réir alt 16(3) i leith
earraí a d’allmhairigh an duine sin sa tréimhse
sin,
a asbhaint, más rud é go bhfuil na hearraí nó na
seirbhísí sin nasctha le táirgeadh nó claochlú an óir
sin, agus go bhfuil soláthar iardain an óir
infheistíochta sin ag an duine sin díolmhaithe ó
cháin.
(b) Aon duine a tháirgeann ór infheistíochta nó a
chlaochlaíonn aon ór ina ór infheistíochta, féadfaidh
sé, de réir rialachán, aisíoc a éileamh—
(i) ar an gcáin a muirearaíodh ar an duine sin ar
cheannach earraí nó seirbhísí ag an duine sin,
(ii) ar an gcáin is inmhuirearaithe ar an duine sin ar
earraí a fháil ag an duine sin laistigh den
Chomhphobal, agus
(iii) ar an gcáin a d’íoc nó a d’iarchuir an duine sin ar
allmhairiú earraí ag an duine sin,
más rud é go bhfuil na hearraí nó na seirbhísí sin nasctha le
táirgeadh nó claochlú an óir sin, agus go bhfuil soláthar iardain
an óir sin ag an duine sin díolmhaithe ó cháin.’’.
123.—Leasaítear leis seo alt 8 den Phríomh-Acht, i bhfomhír (ia)
de mhír (a) d’fho-alt (3), trí ‘‘bólachta’’ a chur in ionad ‘‘beostoic’’,
gach áit a bhfuil sé.

Leasú ar alt 8
(daoine inchánach)
den Phríomh-Acht.

124.—Leasaítear leis seo alt 10 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt 4(B)
(a cuireadh isteach le hAcht 1992), tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad ‘‘an margadhphraghas oscailte’’, eadhon, ‘‘costas na n-earraí
don duine a dhéanann an soláthar nó, d’uireasa costais den sórt sin,
costphraghas earraí dá samhail sa Stát, agus i gcás gur sa Stát a
tharlaíonn fáil laistigh den Chomhphobal tar éis soláthair earraí i

Leasú ar alt 10 (an
méid ar arb
inmhuirearaithe
cáin) den PhríomhAcht.
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Cd.3 A.124

mBallstát eile, ar sholáthar earraí de réir alt 3(1)(g) é dá ndéanfaí
an soláthar sin in imthosca dá samhail sa Stát, ansin is é an méid ar
a mbeidh cáin inmhuirearaithe i leith na fála sin laistigh den
Chomhphobal an costas don duine a dhéanann an soláthar sa
Bhallstát sin nó, d’uireasa costais don duine sin, costphraghas earraí
dá samhail sa Bhallstát eile sin’’.

Leasú ar alt 10A
(earraí
imeallscéime) den
Phríomh-Acht.

125.—Leasaítear leis seo alt 10A (a cuireadh isteach le hAcht
1995) den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1)—
(a) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
‘‘earraí imeallscéime’’:
‘‘ciallaíonn ‘earraí imeallscéime’ aon saothair ealaíne,
míreanna bailitheoirí, seandachtaí nó earraí réchaite arna
soláthar laistigh den Chomhphobal do dhéileálaí
inchánach —
(a) ag duine, seachas duine dá dtagraítear i mír (c),
nach raibh i dteideal aon cháin a asbhaint faoi
alt 12 i leith an duine sin do cheannach na
n-earraí sin, d’fháil na n-earraí sin laistigh den
Chomhphobal nó d’allmhairiú an chéanna:
Ar choinníoll nach duine inchánach an
duine sin a fuair na hearraí sin—
(i) ó dhéileálaí inchánach a chuir an
imeallscéim i bhfeidhm i leith sholáthar
na n-earraí sin don duine inchánach sin,
nó
(ii) ó cheantálaí de réir bhrí alt 10B a chuir an
cheantscéim de réir bhrí alt 10B i
bhfeidhm i leith sholáthar na n-earraí sin
don duine inchánach sin,
nó
(b) ag duine i mBallstát eile nach raibh i dteideal,
faoi na forálacha lena gcuirtear Airteagal 17
de Threoir Uimh.77/388/CEE an 17 Bealtaine
1977 ón gComhairle i ngníomh, aon cháin
bhreisluacha dá dtagraítear sa Treoir sin a
asbhaint sa Bhallstát sin i leith an duine sin
do cheannach na n-earraí sin, d’fháil na nearraí sin laistigh den Chomhphobal nó
d’allmhairiú an chéanna, nó
(c) ag déileálaí inchánach eile a chuir an imeallscéim
i bhfeidhm i leith sholáthar na n-earraí sin nó
a chuir na forálacha lena ndéantar Airteagal
26a (a cuireadh isteach le Treoir Uimh.
94/5/CE an 14 Feabhra 1994 ón gComhairle)
de Threoir Uimh. 77/388/CEE an 17
Bealtaine 1977 ón gComhairle a chur i
ngníomh i bhfeidhm i mBallstát eile i leith
sholáthar na n-earraí sin,
agus folaíonn sé freisin earraí a fuair déileálaí inchánach
mar thoradh ar dhiúscairt earraí ag duine chuig an
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déileálaí inchánach sin i gcás gur measadh nár sholáthar Cd.3 A.125
earraí de réir alt 3(5)(c) an diúscairt sin.’’,
agus
(b) sa mhíniú ar ‘‘earraí réchaite’’, trí ‘‘innealra talmhaíochta
(de réir bhrí alt 12C),’’ a chur isteach i ndiaidh ‘‘córacha
iompair,’’ .
126.—Leasaítear leis seo alt 10B (a cuireadh isteach le hAcht 1995)
den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh mhír (a) sa mhíniú ar ‘‘earraí ceantscéime’’:

Leasú ar alt 10B
(scéim speisialta do
cheantálaithe) den
Phríomh-Acht.

‘‘(aa) úinéir, de réir bhrí alt 3(5)(c), a d’fhorfheidhmigh ceart an
úinéara sin chun seilbh ar na hearraí sin a aisghabháil faoi
na himthosca atá leagtha amach in alt 3(5)(c), nó’’.
127.—Leasaítear leis seo alt 11 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1)(a
cuireadh isteach le hAcht 1992), trí ‘‘4 faoin gcéad’’ a chur in ionad
‘‘3.6 faoin gcéad’’ (a cuireadh isteach le hAcht 1998) i mír (f) .

Leasú ar alt 11
(rátaí cánach) den
Phríomh-Acht.

128.—Leasaítear leis seo alt 12 den Phríomh-Acht tríd an méid seo
a leanas a chur isteach i mír (a) d’fho-alt (1)—

Leasú ar alt 12
(asbhaint i leith
cáin a iompraíodh
nó a íocadh) den
Phríomh-Acht.

(a) an fhomhír seo a leanas i ndiaidh fhomhír (iiid) (a cuireadh
isteach le hAcht 1997):
‘‘(iiie) an cháin is inmhuirearaithe le linn na tréimhse,
ar cáin í a dhlíonn sé a íoc de bhua alt
6A(5)(a) i leith óir infheistíochta (de réir bhrí
alt 6A) a bheidh faighte aige,’’
agus
(b) an fhomhír seo a leanas i ndiaidh fhomhír (vi) (a cuireadh
isteach le hAcht 1995):
‘‘(via) an cháin iarmharach dá dtagraítear in alt 12C,
ar cáin iarmharach í atá ar áireamh sa
phraghas a mhuirearaítear air as ceannach
innealra talmhaíochta (de réir bhrí alt 12C),
trí shonraisc arna n-eisiúint chuige le linn na
tréimhse ag feirmeoirí cothrom-ráta,’’.
129.—Leasaítear leis seo alt 12A (a cuireadh isteach le hAcht
1978) den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1), trí ‘‘4 faoin gcéad’’ a chur in
ionad ‘‘3.6 faoin gcéad’’ (a cuireadh isteach le hAcht 1998).
130.—Leasaítear leis seo alt 12B (a cuireadh isteach le hAcht 1995)
den Phríomh-Acht—
(a) i bhfo-alt (2)—
(i) trí ‘‘(seachas sna himthosca ina ndéanann úinéir,
amhail dá dtagraítear i mír (c) d’fho-alt (5) d’alt 3,
ceart an úinéara sin a fhorfheidhmiú chun seilbh ar
chóir iompair a aisghabháil)’’ a chur isteach i ndiaidh
‘‘déileálaí inchánach’’, agus
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(ii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(a):
‘‘(aa) cóir iompair ó dhuine i gcás gur measadh nár
sholáthar earraí de réir alt 3(5)(c) diúscairt
na córa iompair sin ag an duine sin chuig
an déileálaí inchánach sin, nó’’,
agus
(b) i bhfo-alt (3), sa mhíniú ar ‘‘cóir iompair’’, trí ‘‘innealra
talmhaíochta (de réir bhrí alt 12C), agus’’ a chur isteach
i ndiaidh ‘‘seachas’’.

Scéim speisialta i
leith innealra
talmhaíochta.

131.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh alt 12B (a cuireadh isteach le hAcht 1995):
‘‘12C.—(1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo agus de réir
fhomhír (via) de mhír (a) d’fho-alt (1) d’alt 12, beidh déileálaí
inchánach a cheannaíonn innealra talmhaíochta ó fheirmeoir
cothrom-ráta i dteideal an cháin iarmharach atá ar áireamh sa
phraghas is iníoctha ag an déileálaí inchánach sin i leith an
cheannaigh sin a asbhaint.
(2) Faoi réir alt 17(2A), déanfaidh feirmeoir cothrom-ráta a
sholáthraíonn innealra talmhaíochta do dhéileálaí inchánach
sonrasc a eisiúint i leith an tsoláthair sin.
(3) Déanfar an cháin iarmharach dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
a chinneadh de réir na foirmle—
A ×

B
B + 100

i gcás—
gurb é A praghas ceannaigh an innealra talmhaíochta is iníoctha
ag an déileálaí inchánach, agus
gurb é B an ráta faoin gcéad cánach a shonraítear in alt 11(1)(a).
(4) I gcás ina soláthraíonn déileálaí inchánach innealra
talmhaíochta a raibh an déileálaí sin i dteideal cáin iarmharach
a asbhaint ina leith agus i gcás inar lú an cháin is inmhuirearaithe
i leith an tsoláthair sin ná an cháin iarmharach a d’asbhain an
déileálaí sin i leith cheannach an innealra sin, ansin déanfar
barrachas na cánach iarmharaí thar an gcáin is iníoctha ar an
soláthar sin a mheas mar cháin is inmhuirearaithe i leith an
tsoláthair sin.
(5) San alt seo—
ciallaíonn ‘innealra talmhaíochta’ innealra nó trealamh, seachas
mótarfheithicil mar a mhínítear i bhfo-alt (3) d’alt 12, a d’úsáid
feirmeoir cothrom-ráta chun críche ghníomhaíocht Iarscríbhinn
A an fheirmeora sin in imthosca ina mbeadh aon cháin a
muirearaíodh ar sholáthar an innealra nó an trealaimh sin don
fheirmeoir sin inasbhainte ag an bhfeirmeoir sin dá mba rud é
gur roghnaigh an feirmeoir sin a bheith ina dhuine inchánach
an tráth a ndearnadh an t-innealra nó an trealamh a sholáthar
amhlaidh don fheirmeoir sin;
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ciallaíonn ‘déileálaí inchánach’ duine inchánach a dhéanann, i Cd.3 A.131
gcúrsa nó ag bisiú gnó, cibé acu atá sé ag gníomhú thar ceann
an duine sin féin nó thar ceann duine eile de bhun conartha
faoina bhfuil coimisiún iníoctha ar cheannach nó ar dhíol,
innealra talmhaíochta a cheannach mar stoc trádála le hionchas
é a athdhíol.’’.
132.—Leasaítear leis seo alt 13 den Phríomh-Acht, i mír (iii) d’fhoalt (1A) (a cuireadh isteach le hAcht 1997), trí ‘‘agus i gcás ina
ndéantar méid a bheidh curtha in iúl amhlaidh a shloinneadh i
dtéarmaí céatadáin nó codáin, bainfidh an céatadán nó an codán sin
leis an gcáin a bheidh loghtha nó inaisíoctha faoin bhfo-alt seo,’’ a
chur isteach i ndiaidh ‘‘an tsoláthair,’’.

Leasú ar alt 13
(loghadh cánach ar
earraí a
onnmhairítear, etc.)
den Phríomh-Acht.

133.—Leasaítear leis seo alt 16 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt
seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

Leasú ar alt 16
(dualgas taifid a
choimeád) den
Phríomh-Acht.

‘‘(1A) Gach duine a dhéanann trádáil in ór infheistíochta (de
réir bhrí alt 6A), déanfaidh sé, de réir rialachán, taifid iomlán
cruinn a choimeád ar idirbhearta an duine sin in ór
infheistíochta.’’.
134.—Leasaítear leis seo alt 17 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt
seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2) (a cuireadh isteach
le hAcht 1978):

Leasú ar alt 17
(sonraisc) den
Phríomh-Acht.

‘‘(2A) Aon fheirmeoir cothrom-ráta a gceanglaítear air, de
réir alt 12C, sonrasc a eisiúint i leith soláthair innealra
talmhaíochta déanfaidh sé, i leith gach soláthair, sonrasc a
eisiúint san fhoirm, agus ina mbeidh cibé sonraí, a bheidh
sonraithe le rialacháin, má chomhlíontar na coinníollacha seo a
leanas:
(a) go n-iarrfaidh an déileálaí inchánach go n-eiseofaí an
sonrasc,
(b) go gcuirfidh an déileálaí inchánach an fhoirm ar fáil
chun críche an tsonraisc agus go dtaifeadfaidh sé na
sonraí cuí uirthi, agus
(c) go dtabharfaidh an déileálaí inchánach cóip den sonrasc
don fheirmeoir cothrom-ráta,
ach féadfaidh sé an sonrasc a eisiúint má bhíonn na
coinníollacha sin nó aon cheann acu gan chomhlíonadh.’’.
135.—Leasaítear leis seo alt 19 den Phríomh-Acht, i gclásal (I)
d’fhomhír (i) de mhír (a) d’fho-alt (4)(a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 1993), trí ‘‘nó, más rud é nach ndéantar foráil in alt 131
den Acht Airgeadais, 1992, maidir le clárú na feithicle, tráth nach
déanaí ná an tráth a mbeidh an cháin dlite de réir fho-alt (1A)’’ a
chur isteach i ndiaidh ‘‘tráth cláraithe na feithicle’’.

Leasú ar alt 19
(cáin atá dlite agus
iníoctha) den
Phríomh-Acht.

136.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh alt 22:

Meastacháin agus
measúnachtaí a
ghiniúint trí
phróiseas
leictreonach,
fótagrafach nó eile.

‘‘22A.—Chun críocha an Achta seo agus rialachán, más rud
é go gcuirfidh oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim a bheidh
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ainmnithe de réir rialachán chun críocha alt 22 nó cigire cánach
nó oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim a bheidh údaraithe
chun críocha alt 23, nó aon oifigeach eile do na Coimisinéirí
Ioncaim ag gníomhú dó nó di i bhfios don oifigeach ainmnithe
sin nó don chigire sin nó don oifigeach údaraithe sin, faoi deara
go n-eiseofar, de láimh nó trí aon phróiseas leictreonach,
fótagrafach nó eile, fógra meastacháin nó measúnachta cánach
ar a mbeidh ainm an oifigigh ainmnithe sin nó an chigire sin nó
an oifigigh údaraithe sin, measfar, maidir leis an meastachán nó
leis an measúnacht sin lena mbaineann an fógra meastacháin nó
measúnachta cánach—
(a) i gcás meastacháin arna dhéanamh faoi alt 22, gurb é
an t-oifigeach ainmnithe sin a rinne é, agus
(b) i gcás measúnachta arna déanamh faoi alt 23, gurb é an
cigire sin nó an t-oifigeach údaraithe sin, de réir mar
a bheidh, a rinne í, go feadh thuairim an chigire sin
nó an oifigigh údaraithe sin.’’.

Leasú ar alt 32
(rialacháin) den
Phríomh-Acht.

137.—Leasaítear leis seo alt 32 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1),
trí na fomhíreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (h):
‘‘(ha) daoine a dhéanann trádáil in ór infheistíochta (de réir
bhrí alt 6A) do choimeád taifead agus coinneáil na
dtaifead sin agus doiciméad tacaíochta nó sonraí
taifeadta eile;
(hb) na coinníollacha faoina bhféadfaidh duine a cheart
chun díolúine ó cháin ar sholáthar óir infheistíochta
(de réir bhrí alt 6A) a tharscaoileadh;
(hc) na coinníollacha faoina bhféadfaidh idirghabhálaí (de
réir bhrí alt 6A) a cheart chun díolúine ó cháin ar a
sholáthar seirbhísí a tharscaoileadh;
(hd) na coinníollacha faoina bhféadfaidh duine aisíoc
cánach a éileamh de réir fho-ailt (6)(b), (7)(b) agus
(8)(b) d’alt 6A, agus an modh ar a bhféadfar an
t-aisíoc sin a éileamh;’’.

Leasú ar an gCéad
Sceideal a
ghabhann leis an
bPríomh-Acht.

138.—Leasaítear leis seo an Chéad Sceideal (a cuireadh isteach le
hAcht 1978) a ghabhann leis an bPríomh-Acht—
(a) tríd an gclásal seo a leanas a chur isteach i bhfomhír (g) (a
cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1991) de mhír
(i) i ndiaidh chlásal (I):
‘‘(Ia) ar scéim infheistíochta speisialta í de réir bhrí
alt 737 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997,
nó’’,
agus
(b) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(xviii):
‘‘(xviiia) ór infheistíochta (de réir bhrí alt 6A) a
sholáthar, a fháil laistigh den Chomhphobal
agus a allmhairiú, seachas soláthairtí óir
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(xviiib) seirbhísí idirghabhálaí (mar a mhínítear in
alt 6A) atá ag gníomhú sa cháil sin a
sholáthar;’’.

139.—Leasaítear leis seo an Dara Sceideal (a cuireadh isteach leis
an Acht Airgeadais, 1976) a ghabhann leis an bPríomh-Acht, i mír
(i), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fhomhír (a):

Leasú ar an Dara
Sceideal a
ghabhann leis an
bPríomh-Acht.

‘‘(aa) faoi réir coinníll go bhfuil siad le seachadadh nó le
hiompar go díreach lasmuigh den Chomhphobal ag
ceannaitheoir na n-earraí nó thar a cheann, i gcás ina
bhfuil an ceannaitheoir sin bunaithe lasmuigh den
Stát,’’.

CUID 4
Dleachtanna Stampa
Caibidil 1
Forálacha Ginearálta
140.—(1) (a) D’fhonn amhras a sheachaint, dearbhaítear leis seo
go measfar go raibh éifeacht riamh leis an
gCeannteideal ‘‘CONVEYANCE or TRANSFER
on sale of any property other than stocks or
marketable securities or a policy of insurance or a
policy of life insurance’’ sa Chéad Sceideal a
ghabhann leis an Stamp Act, 1891 (roimh an
ionadú a rinneadh le halt 7(a) den Acht
Airgeadais (Uimh. 2), 1998, ach tar éis an
ionadaithe a rinneadh le halt 117(a) den Acht
Airgeadais, 1997) amhail is dá gcuirfí an mhír seo
a leanas in ionad na míre (8) a cuireadh isteach le
halt 117(a) den Acht Airgeadais, 1997:
‘‘(8) Of any other kind whatsoever not
hereinbefore described by reference to a
consideration for which a rate of duty has already
been specified at paragraphs (1) to (7):
for every £100, or fractional part
of £100, of the consideration ...

£9.00’’.

(b) D’fhonn amhras a sheachaint, dearbhaítear leis seo
go measfar go raibh éifeacht riamh leis an
gCeannteideal ‘‘LEASE’’ sa Chéad Sceideal a
ghabhann leis an Stamp Act, 1891 (roimh an
ionadú a rinneadh le halt 7(b) den Acht
Airgeadais (Uimh. 2), 1998, ach tar éis an
ionadaithe a rinneadh le halt 117(b) den Acht
Airgeadais, 1997) amhail is dá gcuirfí an clásal seo
a leanas in ionad an chlásail (viii) d’fhomhír (a) de
mhír (3) a cuireadh isteach le halt 117 (b) den
Acht Airgeadais, 1997:
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‘‘(viii) the case is of any other kind whatsoever
not
hereinbefore
described
by
reference to a consideration for which
a rate of duty has already been
specified at clauses (i) to (vii):
for every £100, or fractional
part
of
£100,
of
the
consideration …
…
…

£9.00’’.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le hionstraim a raibh
ceachtar den dá Cheannteideal dá dtagraítear i mír (a) nó mír (b)
d’fho-alt (1) ina ábhar achomhairc i ndáil léi faoi alt 13 den Stamp
Act, 1891, ar achomharc é a rinneadh roimh an 2ú lá de Mhárta,
1999.

Leasú ar alt 114
(aistrithe ag céilí a
bheith díolmhaithe
ó dhleacht stampa)
den Acht
Airgeadais, 1990.

141.—(1) Leasaítear leis seo an tAcht Airgeadais, 1990, tríd an alt
seo a leanas a chur in ionad alt 114:
‘‘114.—(1) Faoi réir fho-alt (2), ní bheidh dleacht stampa
inmhuirearaithe ar aon ionstraim, seachas tíolacas nó aistriú dá
dtagraítear i bhfo-alt (4), (5), (6) nó (7) d’alt 58 den Stamp Act,
1891, nó i bhfo-alt (1)(b) d’alt 106 den Acht Airgeadais, 1996,
trína ndéanann céile nó céilí i bpósadh aon mhaoin a aistriú
chuig ceachtar céile nó chuig an mbeirt chéile sa phósadh sin.
(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le hionstraim trína
ndéantar aon mhaoin nó aon chuid d’aon mhaoin, nó aon leas
tairbhiúil in aon mhaoin, a aistriú chuig duine seachas céile dá
dtagraítear san fho-alt sin.
(3) Ní bheidh feidhm ag alt 74(2) den Finance (1909-10) Act,
1910, maidir le hionstraim a bhfuil feidhm ag fo-alt (1) maidir
léi.’’.
(2) Aisghairtear leis seo alt 212 den Acht Airgeadais, 1992.
(3) Beidh éifeacht leis an alt seo i ndáil le hionstraimí a
fhorghníomhófar an 2ú lá de Mhárta, 1999, nó dá éis.

Leasú ar alt 207
(ionstraimí seirbhísí
airgeadais áirithe a
bheith díolmhaithe
ó dhleacht stampa)
den Acht
Airgeadais, 1992.

142.—(1) Leasaítear leis seo alt 207 den Acht Airgeadais, 1992, i
bhfo-alt (1)—
(a) trí ‘‘a ndéileáiltear inti’’ a chur in ionad ‘‘a ndéileáiltear inti
agus a luaitear’’ i bhfomhír (I) de mhír (b) den mhíniú ar
‘‘admháil taiscí Mheiriceánach’’,
(b) trí ‘‘a ndéileáiltear inti amhlaidh’’ a chur in ionad ‘‘a
ndéileáiltear inti agus a luaitear amhlaidh’’ i bhfomhír
(II) de mhír (b) den mhíniú ar ‘‘admháil taiscí
Mheiriceánach’’, agus
(c) trí ‘‘a ndéileáiltear ann’’ a chur in ionad ‘‘a ndéileáiltear ann
agus a luaitear’’ sa mhíniú ar ‘‘comhaontú todhchaíochtaí
airgeadais’’.
(2) Beidh feidhm ag an alt seo agus beidh éifeacht leis maidir le
hionstraimí a fhorghníomhófar ar dháta rite an Achta seo nó dá éis.
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143.—Leasaítear leis seo alt 106 den Acht Airgeadais, 1993, i bhfo- Cd.4
alt (3) (arna leasú leis an Acht Airgeadais, 1994), tríd an mír seo a Leasú ar alt 106
(caipiteal iasachta
leanas a chur in ionad mhír (b):
‘‘(b) aon chaipiteal iasachta eile:

agus urrúis áirithe a
bheith díolmhaithe
ó dhleacht stampa)
den Acht
Airgeadais, 1993.

Ar choinníoll, i gcás ina bhfuil an ionstraim
inmhuirearaithe i leith dleachta stampa faoin
gCeannteideal
‘MORTGAGE,
BOND,
DEBENTURE, COVENANT (except a marketable
security) which is a security for the payment or
repayment of money which is a charge or
incumbrance on property situated in the State other
than shares in stocks or funds of the Government or
the Oireachtas’ sa Chéad Sceideal a ghabhann leis
an Stamp Act, 1891, go mbeidh an dleacht sin
inmhuirearaithe ar an ionstraim.’’.

144.—(1) Leasaítear leis seo alt 150 den Acht Airgeadais, 1995, i
bhfo-alt (1), trí ‘‘a ndéileáiltear ann‘‘ a chur in ionad ‘‘a luaitear’’ sa
mhíniú ar ‘‘stoc’’.

Leasú ar alt 150
(iasachtaíocht stoic)
den Acht
Airgeadais, 1995.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le hidirbhearta
iasachtaíochta stoic, arna ndéanamh ar dháta rite an Achta seo nó
dá éis.

145.—Leasaítear leis seo alt 121 den Acht Airgeadais, 1997—
(a) i bhfo-alt (3), trí ‘‘I gcás gur lú nó gur mó meastachán an
díoltaí (dá ngairtear an ‘luach aighnithe’ san fho-alt seo)
ná an luach cónaithe lena gcomhaontóidh na Coimisinéirí
nó a fhionnfaidh siad, faoi réir an ceart achomharc a
dhéanamh faoi alt 13 (arna leasú leis an Acht Airgeadais,
1999) den Stamp Act, 1891, (dá ngairtear an ‘‘luach
fionnta’’ san fho-alt seo) ansin, mar phionós, déanfar an
dleacht is inmhuirearaithe ar an ionstraim, i gcás gurbh é
an toradh a bheadh ar mheasúnacht dleachta arna bunú
ar an luach fionnta méid ba mhó ná measúnacht arna
bunú ar an luach aighnithe, a mhéadú de mhéid (dá
ngairtear an ‘formhuirear’ san fho-alt seo) arna ríomh de
réir na bhforálacha seo a leanas:’’ a chur in ionad an méid
sin den fho-alt sin atá roimh mhír (a),
(b) i mír (a) agus i mír (b) d’fho-alt (3), trí ‘‘gur lú nó gur mó’’
a chur in ionad ‘‘gur lú’’,
(c) i mír (ii) den choinníoll a ghabhann le fo-alt (3), trí ‘‘gur lú
nó gur mó’’ a chur in ionad ‘‘gur mó’’, agus
(d) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(3):
‘‘(4) Aon fhormhuirear is iníoctha trí oibriú an ailt
seo, beidh sé inmhuirearaithe agus inghnóthaithe sa
mhodh céanna amhail is dá mba chuid den dleacht é
ar an ionstraim lena mbaineann sé.’’.
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146.—Leasaítear leis seo alt 6 den Acht Airgeadais (Uimh. 2),
1998, i bhfo-alt (2), trí ‘‘an 1ú lá d’Aibreán, 1999’’ a chur in ionad
‘‘an 1ú lá d’Eanáir, 1999’’.

Caibidil 2
Bearta roimh chomhdhlúthú
Léiriú (Caibidil 2).

147.—Sa Chaibidil seo—
ciallaíonn ‘‘Acht 1891’’ an Stamp Act, 1891;
ciallaíonn ‘‘Acht Bainistíochta 1891’’ an Stamp Duties Management
Act, 1891.

Feidhm (Caibidil 2).

148.—(1) Beidh feidhm ag alt 149(b), ailt 150 go 161, ailt 162(b),
163(b), 164(b), 165, 166 agus 167(b), míreanna (a)(i), (b) agus (c)
d’alt 168 agus ailt 169 go 172, agus beidh éifeacht leo, maidir le
gníomh nó neamhghníomh a tharlóidh ar dháta rite an Achta seo nó
dá éis.
(2) Beidh feidhm ag ailt 162(a) agus 163(a), míreanna (a) agus (c)
d’alt 164, alt 167(a), ailt 175 go 181, ailt 182(b), 183(a) agus 184, ailt
186 go 193 agus alt 196, agus beidh éifeacht leo, maidir le hionstraimí
a fhorghníomhófar ar dháta rite an Achta seo nó dá éis.
(3) Beidh feidhm ag alt 149(a), agus beidh éifeacht leis, maidir le
ceadúnais a dheonófar ar dháta rite an Achta seo nó dá éis.
(4) Beidh feidhm ag alt 168(a)(ii), agus beidh éifeacht leis, maidir
le diúscairt a tharlóidh ar dháta rite an Achta seo nó dá éis.
(5) Beidh feidhm ag alt 173, agus beidh éifeacht leis, maidir le
hachomharc in aghaidh measúnachta, ar measúnacht í a dhéanfar ar
dháta rite an Achta seo nó dá éis.
(6) Beidh feidhm ag alt 174, agus beidh éifeacht leis, maidir le
hachomharc in aghaidh cinnidh ar cinneadh é a dhéanfar ar dháta
rite an Achta seo nó dá éis.
(7) Beidh feidhm ag ailt 182(a) agus 183(b), agus beidh éifeacht
leo, maidir le díolúintí a scoirfidh d’fheidhm a bheith acu ar dháta
rite an Achta seo nó dá éis.
(8) Beidh feidhm ag alt 185, agus beidh éifeacht leis, maidir le
hiarratais ar liúntas a dhéanfar ar dháta rite an Achta seo nó dá éis.
(9) Beidh feidhm ag alt 194, agus beidh éifeacht leis—
(a) i mír (a), maidir le ráitis a sheachadfar ar dháta rite an
Achta seo nó dá éis,
(b) i mír (b), maidir le hús is inmhuirearaithe d’aon tréimhse
dar tosach dáta rite an Achta seo nó dá éis i leith dleachta
stampa a dhlífear a íoc roimh an dáta sin, ar an dáta sin
nó tar éis an dáta sin, agus
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(c) i mír (c), maidir le ráitis a sheachadfar ar dháta rite an Achta Cd.4 A.148
seo nó dá éis.
(10) Beidh feidhm ag alt 195, agus beidh éifeacht leis, maidir le
ráitis a bheidh le seachadadh ar dháta rite an Achta seo nó dá éis.

149.—Leasaítear leis seo alt 3 d’Acht Bainistíochta 1891—
(a) i bhfo-alt (3), trí ‘‘£1,000’’ a chur in ionad ‘‘one hundred
pounds’’, agus

Leasú ar alt 3
(power to grant
licences to deal in
stamps) d’Acht
Bainistíochta 1891.

(b) i bhfo-alt (5), trí ‘‘a penalty of £1,000’’ a chur in ionad ‘‘a
fine of ten pounds’’.

150.—Leasaítear leis seo alt 4 d’Acht Bainistíochta 1891—
(a) i bhfo-alt (1), trí ‘‘shall be guilty of an offence and section
1078 (which relates to revenue offences) of the Taxes
Consolidation Act, 1997, shall for the purposes of such
offence be construed in all respects as if such offence
were an offence under subsection (2) of that section’’ a
chur in ionad ‘‘shall for every such offence incur a fine of
twenty pounds’’, agus

Leasú ar alt 4
(penalty for
unauthorised
dealing in stamps,
etc.) d’Acht
Bainistíochta 1891.

(b) i bhfo-alt (2), trí ‘‘penalty of £1,000’’ a chur in ionad ‘‘fine
of ten pounds’’.

151.—Leasaítear leis seo alt 6 d’Acht Bainistíochta 1891—
(a) i bhfo-alt (1), trí ‘‘shall, in addition to any other fine or
penalty to which that person may be liable, be guilty of
an offence and section 1078 (which relates to revenue
offences) of the Taxes Consolidation Act, 1997, shall for
the purposes of such offence be construed in all respects
as if such an offence were an offence under subsection
(2) of that section’’ a chur in ionad ‘‘shall in addition to
any other fine or penalty to which he may be liable incur
a fine of twenty pounds’’, agus

Leasú ar alt 6
(penalty for
hawking stamps)
d’Acht
Bainistíochta 1891.

(b) trí fho-alt (2) a scriosadh.

152.—Leasaítear leis seo alt 13 d’Acht Bainistíochta 1891 trí ‘‘shall
be guilty of an offence and section 1078 (which relates to revenue
offences) of the Taxes Consolidation Act, 1997, shall for the
purposes of such offence be construed in all respects as if such
offence were an offence under subsection (2) of that section’’ a chur
in ionad ‘‘shall be guilty of felony, and shall on conviction be liable
to be kept in penal servitude for any term not exceeding fourteen
years, or to be imprisoned with or without hard labour for any term
not exceeding two years’’.
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153.—Leasaítear leis seo alt 18 d’Acht Bainistíochta 1891, i bhfoalt (4), trí ‘‘a penalty of £1,000’’ a chur in ionad ‘‘a fine of fifty
pounds’’.

Leasú ar alt 20 (as
to defacement of
adhesive stamps)
d’Acht
Bainistíochta 1891.

154.—Leasaítear leis seo alt 20 (arna leasú leis an Acht Airgeadais,
1991) d’Acht Bainistíochta 1891 trí ‘‘penalty’’ a chur in ionad ‘‘fine’’.

Leasú ar alt 21
(penalty for frauds
in relation to
duties) d’Acht
Bainistíochta 1891.

155.—Leasaítear leis seo alt 21 (arna leasú leis an Acht Airgeadais,
1991) d’Acht Bainistíochta 1891 trí ‘‘with intent to defraud the State
of any duty shall be guilty of an offence and section 1078 (which
relates to revenue offences) of the Taxes Consolidation Act, 1997,
shall for the purposes of such offence be construed in all respects as
if such offence were an offence under subsection (2) of that section’’
a chur in ionad ‘‘with intent to defraud Her Majesty of any duty shall
incur a fine of 1,000 pounds’’.

Leasú ar alt 5 (facts
and circumstances
affecting duty to be
set forth in
instruments) d’Acht
1891.

156.—Leasaítear leis seo alt 5 (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 1991) d’Acht 1891—
(a) i bhfo-alt (3), trí ‘‘penalty’’ a chur in ionad ‘‘fine’’, agus
(b) i bhfo-alt (6), trí ‘‘penalty’’ a chur in ionad ‘‘fine’’.

Leasú ar alt 8
(general direction
as to the
cancellation of
adhesive stamps)
d’Acht 1891.

157.—Leasaítear leis seo alt 8 d’Acht 1891, i bhfo-alt (3), trí
‘‘penalty’’ a chur in ionad ‘‘fine’’.

Leasú ar alt 9
(penalty for frauds
in relation to
adhesive stamps)
d’Acht 1891.

158.—Leasaítear leis seo alt 9 d’Acht 1891 trí ‘‘shall, without
prejudice to any other fine or penalty to which that person may be
liable, be guilty of an offence and section 1078 (which relates to
revenue offences) of the Taxes Consolidation Act, 1997, shall for the
purposes of such offence be construed in all respects as if such
offence were an offence under subsection (2) of that section’’ a chur
in ionad ‘‘shall, in addition to any other fine or penalty to which he
may be liable, incur a fine of 1,000 pounds’’.

Leasú ar alt 16
(rolls, books, etc. to
be open to
inspection) d’Acht
1891.

159.—Leasaítear leis seo alt 16 (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 1991) d’Acht 1891, i bhfo-alt (1), trí ‘‘that refusal shall
be deemed to constitute a failure by that person to comply with
subparagraph (iv) of paragraph (g) of subsection (2) of section 1078
of the Taxes Consolidation Act, 1997,’’ a chur in ionad ‘‘he shall
be guilty of an offence and shall be liable to a fine not exceeding
£1,000’’.
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160.—Leasaítear leis seo alt 17 d’Acht 1891 trí ‘‘penalty’’ a chur Cd.4
Leasú ar alt 17
in ionad ‘‘fine’’.
(penalty for
enrolling, etc.
instrument not duly
stamped) d’Acht
1891.

161.—Leasaítear leis seo alt 100 d’Acht 1891 trí ‘‘penalty’’ a chur
in ionad ‘‘fine’’.

162.—Leasaítear leis seo alt 107 d’Acht 1891—
(a) trí ‘‘which is chargeable to stamp duty’’ a chur isteach i
ndiaidh ‘‘share warrant’’, agus

Leasú ar alt 100
(penalty for not
making out policy,
or making, etc. any
policy not duly
stamped) d’Acht
1891.
Leasú ar alt 107
(penalty for issuing
share warrant not
duly stamped)
d’Acht 1891.

(b) trí ‘‘penalty’’ a chur in ionad ‘‘fine’’.

163.—Leasaítear leis seo alt 109 d’Acht 1891, i bhfo-alt (2)—
(a) trí ‘‘which is chargeable to stamp duty’’ a chur isteach i
ndiaidh ‘‘stock certificate to bearer’’, agus

Leasú ar alt 109
(penalty for issuing
stock certificate
unstamped) d’Acht
1891.

(b) trí ‘‘penalty’’ a chur in ionad ‘‘fine’’.

164.—Leasaítear leis seo alt 49 den Acht Airgeadais, 1969—
(a) i bhfomhír (ii) de mhír (a) d’fho-alt (2B) (a cuireadh isteach
leis an Acht Airgeadais, 1996) trí ‘‘i leith an tí cónaithe
sin nó an árasáin sin’’ a chur in ionad ‘‘i leith an tí sin’’,

Leasú ar alt 49
(ionstraimí áirithe a
bheith díolmhaithe
ó dhleacht stampa)
den Acht
Airgeadais, 1969.

(b) i bhfomhír (i) de mhír (aa) (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais (Uimh. 2), 1998) d’fho-alt (2B), trí ‘‘pionós’’
a chur in ionad ‘‘fíneáil’’ agus trí ‘‘an pionós’’ a chur in
ionad ‘‘an fhíneáil’’, agus
(c) i mír (b) d’fho-alt (2B) (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 1996), trí ‘‘an tí cónaithe sin nó an árasáin
sin’’ a chur in ionad ‘‘an tí sin’’.

165.—Leasaítear leis seo alt 41 den Acht Airgeadais, 1970, i bhfoalt (3) (arna leasú leis an Acht Airgeadais, 1991), trí ‘‘pionós £500’’
a chur in ionad ‘‘fíneáil 500 punt’’ agus ‘‘ó aon phionós’’ a chur in
ionad ‘‘ó aon fhíneáil nó pionós’’.

Leasú ar alt 41
(dleacht stampa ar
bhillí malairte agus
ar nótaí geallúna)
den Acht
Airgeadais, 1970.

166.—Leasaítear leis seo alt 109 den Acht Airgeadais, 1991, i bhfoalt (1), trí ‘‘fíneáil nó pionós’’ a chur in ionad ‘‘fíneáil’’, ‘‘an fhíneáil
nó an pionós’’ a chur in ionad ‘‘an fhíneáil’’, agus ‘‘d’fhíneálacha nó
do phionóis’’ a chur in ionad ‘‘d’fhíneálacha’’.

Leasú ar alt 109
(feidhm forálacha
áirithe a bhaineann
le pionóis faoin
Acht Cánach
Ioncaim, 1967) den
Acht Airgeadais,
1991.
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An tAcht Airgeadais, 1999.

[1999.]

167.—Leasaítear leis seo alt 107 den Acht Airgeadais, 1994—
(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):
‘‘(2) D’ainneoin aon ní in alt 12 nó 14 d’Acht 1891,
ní dhéanfar aon aistriú nó léas a bhfuil feidhm ag
rialacháin arna ndéanamh de bhun fho-alt (1) maidir
leis a thabhairt i bhfianaise ná ní bheidh sé ar fáil
chun aon chríche, seachas in imeachtaí coiriúla nó in
imeachtaí sibhialta ag na Coimisinéirí chun dleacht
stampa a ghnóthú, mura mbeidh sé stampáilte le
stampa lena sonraítear gur seachadadh na sonraí uile
a d’fhorordaigh na Coimisinéirí.’’,
agus
(b) i bhfo-alt (3), trí ‘‘ agus déanfar alt 1078 (a bhaineann le
cionta ioncaim) den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, a
fhorléiriú, chun críocha an chiona sin, ar gach slí amhail
is dá mba chion faoi fho-alt (2) den alt sin an cion sin’’ a
chur in ionad ‘‘agus dlífear, ar é a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná £500 a chur air’’.

Leasú ar alt 112
(faoiseamh ó
dhleacht stampa i
leith aistrithe chuig
feirmeoirí oilte óga)
den Acht
Airgeadais, 1994.

168.—Leasaítear leis seo alt 112 den Acht Airgeadais, 1994—
(a) i mír (a) d’fho-alt (6)—
(i) trí ‘‘pionós’’ a chur in ionad ‘‘fíneáil’’ agus ‘‘an
pionós’’ a chur in ionad ‘‘an fhíneáil’’, agus
(ii) trí ‘‘ó dháta diúscartha na talún’’ a chur in ionad ‘‘ón
dáta a forghníomhaíodh an ionstraim’’,
(b) i mír (b) d’fho-alt (6), trí ‘‘pionós’’ a chur in ionad ‘‘fíneáil’’
agus ‘‘an pionós’’ a chur in ionad ‘‘an fhíneáil’’, agus
(c) sa choinníoll a ghabhann le fo-alt (6), trí ‘‘pionós’’ a chur in
ionad ‘‘fíneáil’’ gach áit a bhfuil sé.

Leasú ar alt 107
(faoiseamh do
bhallghnólachtaí)
den Acht
Airgeadais, 1996.

Leasú ar alt 108
(oibleagáidí
comhaltaí córais)
den Acht
Airgeadais, 1996.

169.—Leasaítear leis seo alt 107 den Acht Airgeadais, 1996, i bhfoalt (4), trí ‘‘pionós’’ a chur in ionad ‘‘fíneáil’’.

170.—Leasaítear leis seo alt 108 den Acht Airgeadais, 1996—
(a) i bhfo-alt (2), trí ‘‘pionós’’ a chur in ionad ‘‘fíneáil’’,
agus
(b) i bhfo-alt (3), trí ‘‘pionós’’ a chur in ionad ‘‘fíneáil’’.
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171.—Leasaítear leis seo alt 14 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), Cd.4
1998, i mír (a) d’fho-alt (2), trí ‘‘pionós’’ a chur in ionad ‘‘fíneáil’’ Leasú ar alt 14
(faoiseamh ó
agus ‘‘an pionós’’ a chur in ionad ‘‘an fhíneáil’’.

dhleacht stampa le
haghaidh tithe nó
árasán nua áirithe)
den Acht
Airgeadais (Uimh.
2), 1998.

172.—Leasaítear leis seo alt 26 d’Acht Bainistíochta 1891 tríd an
alt seo a leanas a chur in ionad alt 26:

Leasú ar alt 26
(recovery of fines)
d’Acht
Bainistíochta 1891.

‘‘26.—(1) Any penalty imposed by this Act or any forfeiture
incurred in connection with duty shall be deemed to be a debt
due to the Minister for Finance for the benefit of the Central
Fund and shall be payable to the Commissioners and may
(without prejudice to any other mode of recovery thereof) be
sued for and recovered by action, or other appropriate
proceedings, at the suit of the Attorney General or the Minister
for Finance or the Commissioners in any court of competent
jurisdiction, notwithstanding anything to the contrary contained
in the Inland Revenue Regulation Act, 1890.
(2) The provisions of section 39 of the Finance Act, 1926,
shall apply in any proceedings in the Circuit Court or the
District Court for or in relation to the recovery of a penalty
referred to in subsection (1).’’.

173.—Leasaítear leis seo alt 13 (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 1994) d’Acht 1891—
(a) tríd an míniú ar ‘‘assessment’’ i bhfo-alt (1) a scriosadh, agus
(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(4):
‘‘(4A) Notwithstanding subsection (2)—
(a) any person dissatisfied with any decision of the
Commissioners as to the value of any land for
the purpose of an assessment under this Act
may appeal against such decision in the
manner prescribed by section 33 (as amended
by the Property Values (Arbitrations and
Appeals) Act, 1960) of the Finance (1909-10)
Act, 1910, and so much of Part I of that Act
as relates to appeals shall apply to an appeal
under this subsection;
(b) an appeal shall not lie under subsection (2) on
any question relating to the value of any land.
(4B) The particulars of any transfer or lease which are
presented to or obtained by the Commissioners under
section 107 of the Finance Act, 1994, shall, in any appeal
under this section, be received as prima facie evidence of
all matters and things stated in such particulars.’’.
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1891.
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Leasú ar alt 74
(achomhairc i
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den Acht
Airgeadais, 1973.

An tAcht Airgeadais, 1999.

[1999.]

174.—Leasaítear leis seo alt 74 den Acht Airgeadais, 1973, tríd an
mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):
‘‘(c) i gcás sócmhainní seachas talamh, achomharc a
dhéanamh in aghaidh an chinnidh chun na
gCoimisinéirí Achomhairc (de réir bhrí alt 850 den
Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997), agus beidh
feidhm ag forálacha Chaibidil 1 de Chuid 40
(Achomhairc) den Acht Comhdhlúite Cánacha,
1997, fara aon mhodhnuithe is gá, amhail mar atá
feidhm acu chun críche cánach ioncaim.’’.

Leasú ar alt 103
(foráil a bhaineann
le diúscairt
shaorálach inter
vivos, etc.) den
Acht Airgeadais,
1991.

175.—Leasaítear leis seo alt 103 den Acht Airgeadais, 1991, i bhfoalt (1), trí ‘‘, faoi réir an ceart achomharc a dhéanamh faoi alt 13
(arna leasú leis an Acht Airgeadais, 1999) d’Acht 1891,’’ a chur
isteach roimh ‘‘(dá ngairtear an ‘luach fionnta’ ina dhiaidh seo san
alt seo)’’.

Leasú ar an gCéad
Sceideal a
ghabhann le hAcht
1891.

176.—Leasaítear leis seo an Chéad Sceideal (a cuireadh isteach
leis an Acht Airgeadais, 1970) a ghabhann le hAcht 1891 tríd an
ábhar atá i Sceideal 5 a ghabhann leis an Acht seo a chur in ionad
an ábhair atá sa Chéad Sceideal sin.

Leasú ar alt 23
(certain mortgages
of stock to be
chargeable as
agreements) d’Acht
1891.

177.—Leasaítear leis seo alt 23 d’Acht 1891, i bhfo-alt (2), trí ‘‘or
a transfer which is not chargeable to duty’’ a chur isteach i ndiaidh
‘‘duly stamped transfer’’.

Leasú ar alt 41
(bills of sale)
d’Acht 1891.

178.—Leasaítear leis seo alt 41 d’Acht 1891 trí ‘‘which is
chargeable to stamp duty’’ a chur isteach i ndiaidh ‘‘bill of sale’’.

Leasú ar alt 118
(assignment of
policy of life
assurance to be
stamped before
payment of money
assured) d’Acht
1891.

179.—Leasaítear leis seo alt 118 d’Acht 1891, i bhfo-alt (1), trí
‘‘which is chargeable to stamp duty’’ a chur isteach i ndiaidh ‘‘policy
of life insurance’’.

Leasú ar alt 74
(stamp duty on gifts
inter vivos) den
Finance (1909-10)
Act, 1910.

180.—Leasaítear leis seo alt 74 den Finance (1909-10) Act, 1910, i
bhfo-alt (2), trí ‘‘no such conveyance or transfer shall,
notwithstanding section 14 of the Principal Act, be given in evidence,
except in criminal proceedings or in civil proceedings by the
Commissioners to recover stamp duty, or be available for any
purpose unless it is stamped in accordance with subsection (3) or
subsection (4) of section 12 of the Principal Act’’ a chur in ionad ‘‘no
such conveyance or transfer shall be deemed to be duly stamped
unless the Commissioners have expressed their opinion thereon in
accordance with that section’’.

Leasú ar alt 31
(conarthaí áirithe
chun díol leasanna
léasacha a bheith le
muirearú mar
thíolacais díola) den
Acht Airgeadais,
1978.

181.—Leasaítear leis seo alt 31 den Acht Airgeadais, 1978, tríd an
bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):
‘‘(1A) Chun críocha an ailt seo, ciallaíonn ‘‘aistriú’’, seachas
an tagairt is deireanaí a luaitear i mír (ii) d’fho-alt (1), aistriú
a mbeadh dleacht stampa inmhuirearaithe air murach an t-alt
seo.’’.
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182.—Leasaítear leis seo alt 19 den Acht Airgeadais, 1952—
(a) i bhfo-alt (6) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais,
1995), trí ‘‘ansin, scoirfidh an díolúine de bheith
infheidhme agus beidh dleacht stampa inmhuirearaithe i
leith an tíolacais nó an aistrithe amhail is dá mba rud é
nár achtaíodh fo-alt (1) maille le hús ar an gcéanna, ar
mhodh pionóis, de réir ráta 1 faoin gcéad sa mhí nó sa
chuid de mhí go dtí an lá a íocfar an dleacht, i gcás lena
mbaineann mír (a), ó dháta an tíolacais nó an aistrithe
nó, i gcás lena mbaineann mír (b), ón dáta ar scoir an
t-aistreoir agus an t-aistrí de bheith comhlachaithe
amhlaidh’’ a chur in ionad an méid sin den fho-alt sin atá
i ndiaidh mhír (b), agus

Cd.4
Leasú ar alt 19
(tíolacadh nó aistriú
ar dhíol — tórainn
le dleacht stampa i
gcás idirbheart
áirithe idir
chomhluchta
corpraithe) den
Acht Airgeadais,
1952.

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(6):
‘‘(7) Chun críocha fho-alt (2A) (a cuireadh isteach
leis an Acht Airgeadais, 1990)—
(a) tá leis an gcéatadán a bhfuil teideal
tairbhiúil chuige ag comhlacht amháin
d’aon bhrabúis is inchomhairimh le
dáileadh ar scairshealbhóirí cuideachta
eile an bhrí, fara aon mhodhnuithe is gá,
a shanntar dó le halt 414 den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997, agus
(b) tá leis an gcéatadán a bhfuil teideal
tairbhiúil chuige ag comhlacht amháin
d’aon sócmhainní de chuid comhlachta
eile is inchomhairimh le dáileadh ar
fhoirceannadh an bhrí, fara aon
mhodhnuithe is gá, a shanntar dó le halt
415 den Acht Comhdhlúite Cánacha,
1997.’’.

183.—Leasaítear leis seo alt 31 den Acht Airgeadais, 1965—
(a) i mír (a) den choinníoll a ghabhann le fo-alt (1), trí ‘‘go
mbeidh an ionstraim’’ a chur in ionad ‘‘nach measfar aon
ionstraim den sórt sin a bheith stampáilte go cuí mura
mbeidh sí stampáilte leis an dleacht ab inmhuirir uirthi,
mura mbeadh an t-alt seo, nó go mbeidh sí’’, agus
(b) i bhfo-alt (6), trí ‘‘scoirfidh an díolúine de bheith infheidhme
agus beidh dleacht stampa inmhuirearaithe i leith an
tíolacais nó an aistrithe amhail is dá mba rud é nár
achtaíodh fo-alt (1) maille le hús ar an gcéanna, ar mhodh
pionóis, de réir an ráta 1 faoin gcéad sa mhí nó sa chuid
de mhí go dtí an lá a íocfar an dleacht, i gcás lena
mbaineann mír (a), ó dháta an tíolacais nó an aistrithe
nó, i gcás lena mbaineann mír (b), ón dáta ar scoir an
chuideachta láithreach de bheith ina húinéir tairbhiúil ar
na scaireanna a eisíodh chuici amhlaidh nó, i gcás lena
mbaineann mír (c), ón dáta ar scoir an chuideachta is
aistrí de bheith ina húinéir tairbhiúil ar na scaireanna a
fuarthas amhlaidh.’’ a chur in ionad an méid sin den fhoalt sin atá i ndiaidh mhír (c).
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dhleacht stampa
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1965.

[Uimh. 2.]
Cd.4
Leasú ar alt 9
(procedure for
obtaining
allowance) d’Acht
Bainistíochta 1891.
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ionstraimí caillte.
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184.—Leasaítear leis seo Acht Bainistíochta 1891 tríd an mír seo
a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b) den choinníoll:
‘‘(bb) That in the case of an executed instrument the
instrument has not achieved the purpose for which
it was intended being the purpose of registering title
to the property being conveyed or transferred by
that instrument;’’.
185.—Leasaítear leis seo Acht Bainistíochta 1891 tríd an alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh alt 12:
‘‘12A.—(1) Where an instrument which was executed and
duly stamped has been accidentally lost (in this section referred
to as the ‘lost instrument’) the Commissioners may—
(a) on application made by the person by whom it was first
or alone executed,
(b) on the giving of an undertaking by that person to
deliver up the lost instrument to them to be
cancelled if it is subsequently found, and
(c) on satisfactory proof of the payment of the duty,
give other stamps of the same value in money, but the stamps
so given shall only be used for the purpose of stamping another
instrument made between the same persons and for the same
purpose.
(2) For the purposes of this section the Commissioners may
require the delivery to them, in such form as they may specify,
of a statutory declaration by any person who was concerned with
the delivery of the lost instrument to them for stamping.’’.

Leasú ar alt 1
(charge of duties in
schedule) d’Acht
1891.

186.—Leasaítear leis seo alt 1 (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 1991) d’Acht 1891—
(a) i mír (b) d’fho-alt (3), trí ‘‘within 30 days after its first
execution’’ a chur isteach i ndiaidh ‘‘required’’, agus
(b) i bhfo-alt (4), trí ‘‘the additional stamp duty’’ a chur in ionad
‘‘then additional stamp duty’’.

Leasú ar alt 12
(assessment of duty
by Commissioners)
d’Acht 1891.

187.—Leasaítear leis seo alt 12 d’Acht 1891, i bhfo-alt (2), trí ‘‘a
copy’’ a chur in ionad ‘‘an abstract’’.

Leasú ar alt 14
(terms upon which
instruments not
duly stamped may
be received in
evidence) d’Acht
1891.

188.—Leasaítear leis seo alt 14 d’Acht 1891, i bhfo-alt (4), trí ‘‘it
is not chargeable with duty or’’ a chur isteach i ndiaidh ‘‘unless’’.

Leasú ar alt 58
(direction as to duty
in certain cases)
d’Acht 1891.

189.—Leasaítear leis seo alt 58 d’Acht 1891, i bhfo-alt (8) (a
cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1981), trí ‘‘Paragraph (15)
of the Heading ‘CONVEYANCE or TRANSFER on sale of any
stocks or marketable securities or a policy of insurance or a policy
of life insurance’ ’’ a chur in ionad ‘‘Paragraph 8 of the Heading
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‘CONVEYANCE or TRANSFER on sale of any property other Cd.4 A.189
than stocks or marketable securities’ ’’.
190.—Leasaítear leis seo alt 77 d’Acht 1891, i bhfo-alt (6) (a
cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1998, trí ‘‘the
consideration (other than rent) attributable to the first-mentioned
lease’’ a chur in ionad ‘‘the consideration attributable to the firstmentioned lease’’.

Leasú ar alt 77
(directions as to
duty in certain
cases) d’Acht 1891.

191.—Leasaítear leis seo alt 122 d’Acht 1891, i gcolún (1) den
Tábla a ghabhann leis an míniú ar ‘‘accountable person’’ (a cuireadh
isteach leis an Acht Airgeadais, 1991) i bhfo-alt (1)—

Leasú ar alt 122
(definitions) d’Acht
1891.

(a) trí ‘‘or a policy of insurance or a policy of life insurance’’ a
chur isteach i ndiaidh ‘‘CONVEYANCE or TRANSFER
on sale of any property other than stocks or marketable
securities’’, agus
(b) trí ‘‘which is a security for the payment or repayment of
money which is a charge or incumbrance on property
situated in the State other than shares in stocks or funds
of the Government or the Oireachtas’’ a chur in ionad
‘‘and WARRANT OF ATTORNEY to confess and enter
up judgement’’.
192.—Leasaítear leis seo alt 5 den Finance Act, 1899, i bhfo-alt (1),
trí ‘‘Companies Act, 1963’’ a chur in ionad ‘‘Companies Act, 1867’’.

Leasú ar alt 5
(extension of stamp
duty on share
warrants and stock
certificates to
bearer) den Finance
Act, 1899.

193.—Leasaítear leis seo alt 40 den Acht Airgid, 1933, trí ‘‘ar dháta
forghníomhaithe na hionstraime sin’’ a chur in ionad ‘‘ar dháta na
hionstruime sin’’.

Leasú ar alt 40
(díúitéthe stampa in
airgead reatha
coigríche) den Acht
Airgid, 1933.

194.—Leasaítear leis seo alt 69 den Acht Airgeadais, 1973—
(a) i bhfo-alt (1), trí ‘‘1 faoin gcéad den mhéid a chinnfear de
réir an ailt sin 70, ach i gcás gur méid nach iolraí ar £1 is
toradh ar an ríomh, déanfar an méid a ríomhfar amhlaidh
a shlánú suas go dtí an punt is gaire:’’ a chur in ionad ‘‘£1
ar gach £100 nó cuid de £100 den mhéid a chinnfear de
réir an ailt sin 70;’’,
(b) i bhfo-alt (3), trí ‘‘1 faoin gcéad sa mhí nó sa chuid de mhí’’
a chur in ionad ‘‘9 faoin gcéad sa bhliain’’, agus
(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):
‘‘(4) Ní chorpróidh an cláraitheoir cuideachta
chaipitiúil a bheidh le corprú faoi Acht na
gCuideachtaí, 1963, ná ní chláróidh sé cuideachta
chaipitiúil atá le foirmiú faoin Limited Partnerships
Act, 1907, go dtí go ndéanfar an ráiteas dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo i ndáil leis an
gcuideachta a stampáil go cuí nó, i gcás cuideachta
caipitiúla a shonraítear in alt 73 den Acht seo, go
mbeidh, de réir fhorálacha alt 12 den Stamp Act,
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Leasú ar alt 69
(dleacht stampa le
muirearú ar ráiteas)
den Acht
Airgeadais, 1973.
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1891, an ráiteas stampáilte le stampa áirithe lena
sonraítear
nach
bhfuil
dleacht
stampa
inmhuirearaithe air.’’.

Cd.4 A.194

Leasú ar alt 92
(tobhach ar
phréimheanna
árachais áirithe)
den Acht
Airgeadais, 1982.

[1999.]

195.—Leasaítear leis seo alt 92 den Acht Airgeadais, 1982—
(a) i bhfo-alt (1), sa mhíniú ar ‘‘árachóir’’, trí ‘‘Rialacháin
Chreata na gComhphobal Eorpach (Árachas NeamhShaoil), 1994 (I.R. Uimh. 359 de 1994)’’ a chur in ionad
‘‘Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Árachas NeamhShaoil), 1976 (I.R. Uimh. 115 de 1976)’’, agus
(b) i bhfo-alt (6), trí ‘‘dlífidh an t-árachóir, ar mhodh pionóis
agus i dteannta na dleachta,’’ a chur in ionad ‘‘dlífidh an
t-árachóir, i dteannta na dleachta,’’.

Leasú ar alt 208
(suíomh fiontair
árachais chun
críocha dleachta
stampa) den Acht
Airgeadais, 1992.

196.—Leasaítear leis seo alt 208 den Acht Airgeadais, 1992—
(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (d) (a cuireadh
isteach leis an Acht Airgeadais, 1995):
‘‘(d) in aon chás eile, má tá gnáthchónaí ar an
sealbhóir polasaí sa Stát, nó i gcás gur duine
dlítheanach seachas pearsa aonair an
sealbhóir polasaí, i gcás gur sa Stát atá
ceannoifig nó brainse an tsealbhóra polasaí
lena mbaineann an polasaí.’’,
agus
(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach:
‘‘(2) I mír (d) d’fho-alt (1), ciallaíonn ‘brainse’
gníomhaireacht nó brainse de chuid sealbhóra polasaí nó
aon láithreachas buan de chuid sealbhóra polasaí sa Stát
fiú mura gníomhaireacht nó brainse an láithreachas sin
agus nach bhfuil ann ach oifig atá á bainistiú ag foireann
an tsealbhóra polasaí féin nó ag duine atá neamhspleách
ach a bhfuil buanúdarás aige nó aici chun gníomhú thar
ceann an tsealbhóra polasaí ar an dóigh chéanna le
gníomhaireacht.’’.

Aisghairm
(Caibidil 2).

197.—Déantar leis seo gach achtachán a luaitear i gcolún (2) de
Sceideal 6 a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a
shonraítear os coinne an achtacháin a luaitear i gcolún (3) den
Sceideal sin:
Ar choinníoll go leanfaidh forálacha na n-achtachán aisghairthe
d’fheidhm a bheith acu maidir leis na nithe seo a leanas:
(a) ionstraimí a forghníomhaíodh roimh dháta rite an Achta
seo,
(b) gníomhartha nó neamhghníomhartha a tharla roimh dháta
rite an Achta seo,
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(c) achomhairc in aghaidh cinnidh de chuid na gCoimisinéirí Cd.4 A.197
Ioncaim maidir le luach aon mhaoine chun críche
measúnachta, ar measúnacht í a rinneadh roimh dháta
rite an Achta seo, agus
(d) a mhéid a bhaineann siad le halt 18 den Acht Airgeadais,
1943, agus le halt 969 den Acht Comhdhlúite Cánacha,
1997, daoine a cimíodh chun príosúin roimh dháta rite an
Achta seo,
go feadh cibé méid a leanfaidís d’fheidhm a bheith acu dá mba rud
é nár achtaíodh an tAcht seo.

CUID 5
Cáin Mhaoine Cónaithe
198.—(1) Leasaítear leis seo alt 100 den Acht Airgeadais, 1983, i
bhfo-alt (1), sa mhíniú ar ‘‘teorainn díolúine ghinearálta’’, trí
‘‘£200,000’’ a chur in ionad ‘‘£94,000’’ (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 1995) agus trí ‘‘1999’’ a chur in ionad ‘‘1995’’ (a cuireadh
isteach amhlaidh).

Leasú ar alt 100
(teorainn díolúine
mhargadhluacha)
den Acht
Airgeadais, 1983.

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo i ndáil le haon dáta luachála (de
réir bhrí alt 95(1) den Acht Airgeadais, 1983) a bheidh ann ar an 5ú
lá d’Aibreán, 1999, nó dá éis.

CUID 6
Cáin Fháltas Caipitiúil
199.—Sa Chuid seo, ciallaíonn ‘‘an Príomh-Acht’’ ‘‘an tAcht um
Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976’’.

200.—Leasaítear leis seo alt 36 den Phríomh-Acht—
(a) i mír (a) d’fho-alt (1), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur
in ionad fhomhír (iii):
‘‘(iii) folaíonn tagairt, seachas i bhfomhír (i) nó i bhfoalt (13) nó (14), do bhronntanas nó do bhronntanas
inchánach tagairt d’oidhreacht nó d’oidhreacht
inchánach, de réir mar a bheidh; agus’’,
(b) i bhfo-alt (4), trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad
mhíreanna (c) agus (d):
‘‘(c) sa mhéid gur bronntanas inchánach é arna
ghlacadh ar an 26ú lá de Mhárta, 1984, nó dá
éis, agus roimh an 2ú lá de Nollaig, 1998, gur
mó comhiomlán luachanna inchánach na
mbronntanas inchánach go léir arna nglacadh
ag an deontaí ar an 2ú lá de Mheitheamh,
1982, nó dá éis, ná méid arb éard é 80 faoin
gcéad den mhéid tairsí (mar a mhínítear sa
Dara Sceideal) a bhfuil feidhm aige maidir
leis an gcáin ar an gcomhiomlán sin a ríomh;
nó
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(tuairisceáin a
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Phríomh-Acht.
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(d) sa mhéid gur bronntanas inchánach é arna
ghlacadh ar an 2ú lá de Nollaig, 1998, nó dá
éis, gur mó comhiomlán luachanna inchánach
na mbronntanas inchánach go léir arna
nglacadh ag an deontaí ar an 2ú lá de Nollaig,
1988, nó dá éis, ná méid arb éard é 80 faoin
gcéad den mhéid tairsí (mar a mhínítear sa
Dara Sceideal) a bhfuil feidhm aige maidir
leis an gcáin ar an gcomhiomlán sin a ríomh;
nó
(e) go gceanglaítear ar an deontaí nó, i gcás lena
mbaineann alt 23(1), ar an aistrí (de réir bhrí
an ailt sin agus a mhéid dá bhforáiltear ann),
trí fhógra i scríbhinn ó na Coimisinéirí,
tuairisceán a sheachadadh,’’,
agus
(c) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (11):
‘‘(12) Féadfaidh na Coimisinéirí, trí fhógra i scríbhinn,
a cheangal ar aon duine tuairisceán iomlán fírinneach a
sheachadadh orthu laistigh de cibé tréimhse ama, nach lú
ná 30 lá, a bheidh sonraithe san fhógra, ar tuairisceán é
ina dtaispeánfar sonraí na mbronntanas inchánach go léir
(lena n-áirítear an mhaoin a bhí iontu) a ghlac an duine
sin le linn na tréimhse a shonraítear san fhógra nó, de
réir mar a bheidh, á chur in iúl nár ghlac an duine sin aon
bhronntanas inchánach le linn na tréimhse sin.
(13) Maidir le bronntanas inchánach a bhfuil feidhm
ag an bhfo-alt seo maidir leis, déanfaidh aon duine
cuntasach ar diúscróir é nó í, laistigh de 4 mhí ón dáta
luachála, tuairisceán iomlán fírinneach a sheachadadh ar
na Coimisinéirí maidir leis na nithe seo a leanas—
(a) an mhaoin go léir a chuimsítear sa bhronntanas
sin ar an dáta luachála,
(b) meastachán ar mhargadhluach na maoine sin ar
an dáta luachála, agus
(c) cibé sonraí is iomchuí maidir leis an measúnacht
chánach i leith an bhronntanais.
(14) Tá feidhm ag fo-alt (13) maidir le bronntanas
inchánach arna ghlacadh an 11ú lá d’Fheabhra, 1999, nó
dá éis, sa chás—
(a) gur mó luach inchánach an bhronntanais
inchánach ná méid arb éard é 80 faoin gcéad
den aicme-thairseach (mar a mhínítear sa
Dara Sceideal) a bhfuil feidhm aici i ndáil leis
an mbronntanas sin chun an cháin ar an
mbronntanas sin a ríomh,
(b) go méadaíonn luach inchánach an bhronntanais
inchánach a ghlac an deontaí ón diúscróir
luach inchánach iomlán na mbronntanas
inchánach agus na n-oidhreachtaí inchánach
go léir arna nglacadh an 2ú lá de Nollaig,
1988, nó dá éis, ag an deontaí ón diúscróir ó
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mhéid ba lú ná an méid, nó ba chomhionann Cd.6 A.200
leis an méid, a shonraítear i mír (a) go dtí
méid is mó ná an méid a shonraítear
amhlaidh, nó
(c) gur mó luach inchánach iomlán na mbronntanas
inchánach agus na n-oidhreachtaí inchánach
go léir arna nglacadh an 2ú lá de Nollaig,
1988, nó dá éis ag an deontaí ón diúscróir ná
an méid a shonraítear i mír (a) agus go
nglacfaidh an deontaí bronntanas inchánach
eile ón diúscróir.
(15) Más rud é, ar an 11ú lá d’Fheabhra, 1999, nó dá
éis, faoi réim nó de dhroim aon diúscartha arna déanamh
ag duine ar a bhfuil cónaí agus sainchónaí sa Stát ar dháta
na diúscartha, go dtiocfaidh maoin chun bheith faoi réir
iontaobhais lánroghnaigh, déanfaidh an diúscróir, laistigh
de 4 mhí ó dháta na diúscartha, tuairisceán iomlán
fírinneach a sheachadadh ar na Coimisinéirí maidir leis
na nithe seo a leanas—
(a) téarmaí an iontaobhais lánroghnaigh,
(b) ainmneacha agus seoltaí na n-iontaobhaithe agus
cuspóirí an iontaobhais lánroghnaigh, agus
(c) meastachán ar mhargadhluach na maoine ar
dháta na diúscartha, arb í an mhaoin í a
thagann chun bheith faoi réir an iontaobhais
lánroghnaigh.’’.

201.—(1) Leasaítear leis seo an Dara Sceideal a ghabhann leis an
bPríomh-Acht i mír 3(a)(ii) (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 1997), trí ‘‘an 2ú lá de Nollaig, 1988’’ a chur in ionad ‘‘an
2ú lá de Mheitheamh, 1982’’.

Leasú ar an Dara
Sceideal (cáin a
ríomh) a ghabhann
leis an bPríomhAcht.

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo i ndáil le bronntanais nó
oidhreachtaí arna nglacadh an 2ú lá de Nollaig, 1998, nó dá éis.

202.—(1) Leasaítear leis seo alt 41 den Phríomh-Acht tríd an
bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):
‘‘(2A) D’ainneoin fhorálacha fho-alt (2), ní bheidh ús iníoctha
ar an gcáin—
(a) a mhéid atá feidhm ag alt 19(5)(a), ar feadh na tréimhse
ón dáta luachála go dtí an dáta a scoirfidh an luach
talmhaíochta de bheith infheidhme,
(b) a mhéid atá feidhm ag alt 55(4), ar feadh na tréimhse
ón dáta luachála go dtí an dáta a scoirfidh an
díolúine d’fheidhm a bheith aici,
(c) a mhéid atá feidhm ag alt 135(2) den Acht Airgeadais,
1994, ar feadh na tréimhse ón dáta luachála go dtí
an dáta a scoirfidh an laghdú, a bheadh le déanamh
thairis sin faoi alt 126 den Acht sin, de bheith
infheidhme,
311

Leasú ar alt 41
(cáin agus ús ar
cháin a íoc) den
Phríomh-Acht.

[Uimh. 2.]
Cd.6 A.202

An tAcht Airgeadais, 1999.

[1999.]

(d) a mhéid atá feidhm ag alt 166(6) den Acht Airgeadais,
1995, ar feadh na tréimhse ón dáta luachála go dtí
an dáta a scoirfidh an díolúine d’fheidhm a bheith
aici.’’.
(2) Beidh éifeacht leis an alt seo i gcás gur ar an 11ú lá
d’Fheabhra, 1999, nó dá éis, a tharlaíonn an teagmhas is cúis leis
an díolúine nó an laghdú atá i gceist do scor de bheith
infheidhme.

Leasú ar alt 51
(achomhairc i ndáil
le luach maoine
réadaí) den
Phríomh-Acht.

203.—Leasaítear leis seo alt 51 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt
seo a leanas a chur isteach:

Leasú ar alt 53
(bronntanais
bheaga a bheith
díolmhaithe) den
Phríomh-Acht.

204.—Beidh éifeacht le halt 53(1) den Phríomh-Acht, maidir le
tréimhsí iomchuí dar críoch tar éis an 31ú lá de Nollaig, 1998, amhail
is dá gcuirfí ‘‘£1,000’’ in ionad ‘‘£500’’ (dá bhforáiltear le halt 44 den
Acht Airgeadais, 1978).

Leasú ar alt 58
(fáltais áirithe a
bheith díolmhaithe)
den Phríomh-Acht.

205.—Leasaítear leis seo alt 58 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt
seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

‘‘(2) Déanfar sonraí aon aistrithe nó léasa a thíolacfar do na
Coimisinéirí nó a gheobhaidh siad faoi alt 107 den Acht
Airgeadais, 1994, a ghlacadh, in aon achomharc faoin alt seo,
mar fhianaise prima facie ar gach ábhar agus gach ní a
dhearbhaítear sna sonraí sin.’’.

‘‘(3) (a) Maidir le cistí iontaobhais atá ar teachtadh ar
iontaobhas cáilitheach, ní bronntanas ná
oidhreacht é fáil na gcistí sin go léir, nó aon
chuid díobh, nó fáil an ioncaim go léir ó na cistí
sin, nó aon chuid de, ag duine éagumasaithe.
(b) San fho-alt seo, tá le ‘duine éagumasaithe’, ‘cistí
iontaobhais’ agus ‘iontaobhas cáilitheach’ na
bríonna a shanntar dóibh, faoi seach, le halt
189A (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 1999) den Acht Comhdhlúite
Cánacha, 1997.
(c) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo i ndáil le
bronntanais nó oidhreachtaí arna nglacadh an
6ú lá d’Aibreán, 1997, nó dá éis.’’.

Díolúine a
bhaineann le
sochair scoir.

206.—Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh alt 59A:
‘‘59B.—(1) Maidir le hiomlán ciste scoir, nó le haon chuid de
chiste scoir, a chuimsítear in oidhreacht arna glacadh ar bhás
diúscróra a éagann ar dháta rite an Achta Airgeadais, 1999, nó
dá éis, beidh sé díolmhaithe ó cháin i ndáil leis an oidhreacht
sin agus i ndáil le muirear cánach a éiríonn ar an mbás sin de
bhua alt 110 den Acht Airgeadais, 1993, agus ní chuirfear luach
an chéanna i gcuntas le linn cáin a bheith á ríomh, más rud é—
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(a) gurb í an diúscairt faoina nglactar an oidhreacht uacht Cd.6 A.206
nó díthiomnacht an diúscróra, agus
(b) gur leanbh de chuid an diúscróra an comharba agus go
raibh 21 bhliain d’aois slánaithe aige ar dháta na
diúscartha sin.
(2) San alt seo, ciallaíonn ‘ciste scoir’, i ndáil le hoidhreacht
arna glacadh ar bhás diúscróra, ciste scoir ceadaithe nó ciste
scoir íosta ceadaithe, de réir bhrí alt 784A nó 784C den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997, ar ciste é a chomhdhéantar go
hiomlán de na nithe seo a leanas go léir nó d’aon ní acu,
eadhon—
(a) maoin atá go hiomlán nó go páirteach in ionannas do
chearta fabhraithe an diúscróra, nó do chearta céile
réamhéagtha de chuid an diúscróra, faoi chonradh
blianachta nó faoi scéim sochar scoir a bheidh
ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim chun críocha
Chaibidil 1 nó Chaibidil 2 de Chuid 30 den Acht sin,
(b) aon charnáin ioncaim ón gcéanna, nó
(c) maoin atá go hiomlán nó go páirteach in ionannas do
na carnáin sin.’’.

CUID 7
Ilghnéitheach
207.—Leasaítear leis seo an tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997, i
gCaibidil 4 de Chuid 38—
(a) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 900:
‘‘Cumhacht chun a
iarraidh leabhair,
faisnéis, etc. a
thabhairt ar aird.

900.—(1) San alt seo agus in alt
901—

ciallaíonn ‘oifigeach údaraithe’
oifigeach do na Coimisinéirí
Ioncaim a bheidh údaraithe i
scríbhinn acu chun na cumhachtaí a
thugtar leis an alt seo, nó de réir
mar a bheidh, le halt 901, a
fheidhmiú;
folaíonn
‘leabhair,
doiciméid eile’—

taifid

nó

(a) cuntais (lena n-áirítear cláir
chomhardaithe
a
bhaineann le trádáil nó
le gairm agus, i gcás na
cuntais
a
bheith
iniúchta,
cóip
de
dheimhniú an iniúchóra,
(b) leabhair, cuntais,
cláir,
páipéir
doiciméid eile—
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ioncaim) de Chuid
38 den Acht
Comhdhlúite
Cánacha, 1997.
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(i) a

chuimsı́tear
in
imleabhair
cheangailte, i gceangaltóirı́
bileog scaoilte nó
i
gcomhad-chóras
bileog scaoilte eile, i
leatháin mórleabhair
bileog scaoilte, i
leathanaigh, i bhfóiliónna nó i gcártaı́, nó

(ii) a

choimeádtar ar
mhicreascannán, ar
théip
mhaighnéadach nó in aon
fhoirm neamh-inléite
(trı́
úsáid
leictreonaice nó ar shlı́
eile) is féidir a
atáirgeadh i bhfoirm
inléite,

(c) gach meán leictreonach nó
uathoibríoch eile, más
ann, trínar féidir aon ní
den sórt sin i bhfoirm
neamh-inléite
a
atáirgeadh
amhlaidh,
agus
(d) doiciméid i lámhscríbhinn,
doiciméid atá clóscríofa,
clóite, stionsaláilte nó
cruthaithe
trí
aon
phróiseas meicniúil nó
páirtmheicniúil eile a
bheidh in úsáid ó am go
ham agus doiciméid a
tháirgtear
trí
aon
phróiseas fótagrafach nó
fótastatach;
ciallaíonn ‘breitheamh’ breitheamh
den Ard-Chúirt;
ciallaíonn ‘dliteanas’, i ndáil le
duine, aon dliteanas i ndáil le cáin a
bhfuil nó a mbeidh, nó a raibh, an
duine faoina réir, nó méid an
dliteanais sin;
ciallaíonn ‘cáin’ aon cháin, dleacht,
tobhach nó muirear atá faoi chúram
agus
faoi
bhainistíocht
na
gCoimisinéirí Ioncaim.
(2) Faoi réir an ailt seo, féadfaidh
oifigeach údaraithe fógra i scríbhinn
a sheirbheáil ar dhuine á cheangal
ar an duine, laistigh de cibé tréimhse
a bheidh sonraithe san fhógra, nach
lú ná 21 lá ó dháta seirbheála an
fhógra, ceann amháin de na nithe
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seo a leanas, nó iad araon, a Cd.7 A.207
dhéanamh, eadhon—
(a) cibé leabhair, taifid nó
doiciméid eile atá i
seilbh nó faoi urlámh an
duine sin, nó atá ar fáil
aige
nó
aici,
a
sheachadadh
ar
an
oifigeach údaraithe nó a
chur
ar
fáil
lena
n-iniúchadh
ag
an
oifigeach údaraithe, ar
leabhair,
taifid
nó
doiciméid iad ina bhfuil,
nó ina bhféadfadh go
bhfuil (i dtuairim an
oifigigh
údaraithe,
bunaithe
ar
fhorais
réasúnacha), faisnéis is
iomchuí
maidir
le
dliteanas i ndáil leis an
duine,
(b) cibé faisnéis, mínithe agus
sonraí a theastóidh le
réasún ón oifigeach
údaraithe a thabhairt, i
scríbhinn nó ar shlí eile,
don oifigeach údaraithe,
ar faisnéis, mínithe agus
sonraí iad is iomchuí
maidir le haon dliteanas
den sórt sin,
agus a bheidh sonraithe san fhógra.
(3) Ní
dhéanfar
fógra
a
sheirbheáil ar dhuine faoi fho-alt (2)
mura mbeidh deis réasúnach tugtha
i dtosach don duine na leabhair, na
taifid nó na doiciméid eile atá i
gceist a sheachadadh ar an oifigeach
údaraithe lena mbaineann, nó, de
réir mar a bheidh, a chur ar fáil dó
nó di, nó an fhaisnéis, na mínithe
agus na sonraí atá i gceist a
thabhairt dó nó di.
(4) Ní dhéanfar aon ní san alt seo
a fhorléiriú mar ní a cheanglaíonn
ar dhuine atá ag seoladh gairme,
agus a ndearnadh fógra a
sheirbheáil air nó uirthi faoi fho-alt
(2), aon fhaisnéis, mínithe agus
sonraí a bhaineann le cliant a
thabhairt d’oifigeach údaraithe, nó
aon leabhair, taifid nó doiciméid
eile a bhaineann le cliant a
sheachadadh ar nó a chur ar fáil
lena n-iniúchadh ag oifigeach
údaraithe, seachas iad sin—
315

[Uimh. 2.]

An tAcht Airgeadais, 1999.

Cd.7 A.207

[1999.]

(a) a bhaineann le táillí a íoc
leis an duine atá ag
seoladh na gairme nó a
bhaineann
le
hidirbhearta airgeadais
eile ag an duine atá ag
seoladh na gairme, nó
(b) atá ábhartha ar shlí eile
don dliteanas i ndáil leis
an duine atá ag seoladh
na gairme,
agus go háirithe ní cheanglófar ar an
duine sin aon fhaisnéis nó comhairle
ghairmiúil de chineál rúnda a
tugadh do chliant a nochtadh.
(5) Más rud é, i gcomhlíonadh
ceanglas fógra a seirbheáladh ar
dhuine faoi fho-alt (2), go gcuirfidh
an duine leabhair, taifid nó
doiciméid eile ar fáil lena
n-iniúchadh ag oifigeach údaraithe,
tabharfaidh an duine cúnamh
réasúnach don oifigeach údaraithe,
lena n-áirítear faisnéis, mínithe agus
sonraí, i ndáil le húsáid na meán
leictreonach
nó
na
meán
uathoibríoch eile go léir, más ann,
trínar féidir na leabhair, na taifid nó
na doiciméid eile, a mhéid gur i
bhfoirm neamh-inléite iad, a
atáirgeadh i bhfoirm inléite, agus i
ndáil le haon trealamh sonraí nó
aon ghaireas nó ábhar gaolmhar.
(6) Más rud é, faoi fho-alt (2), go
gcuirfidh duine leabhair, taifid nó
doiciméid eile ar fáil lena
n-iniúchadh
ag
an
oifigeach
údaraithe, féadfaidh an t-oifigeach
údaraithe sleachta a thógáil as na
leabhair, na taifid nó na doiciméid
eile go léir nó as aon chuid díobh nó
cóipeanna
a
dhéanamh
den
chéanna.
(7) Aon duine a dhiúltóidh nó a
mhainneoidh déanamh de réir fógra
a seirbheáladh ar an duine faoi fhoalt (2) nó a mhainneoidh an cúnamh
dá dtagraítear i bhfo-alt (5) a
thabhairt, dlífear pionós £1,500 a
chur air nó uirthi.’’,
(b) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 901:
‘‘Iarratas chun na
hArd-Chúirte:
leabhair, faisnéis,
etc. a thabhairt ar
aird.

901.—(1)
Féadfaidh
oifigeach
údaraithe iarratas a dhéanamh chuig
breitheamh ar ordú á cheangal ar
dhuine ceann amháin nó de na nithe
seo a leanas, nó iad araon, a
dhéanamh, eadhon—
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(a) cibé leabhair, taifid nó Cd.7 A.207
doiciméid eile atá faoi
urlámh nó i seilbh an
duine sin, nó atá ar fáil
aige
nó
aici,
a
sheachadadh
ar
an
oifigeach údaraithe nó a
chur
ar
fáil
lena
n-iniúchadh
ag
an
oifigeach údaraithe, ar
leabhair,
taifid
nó
doiciméid iad ina bhfuil,
nó ina bhféadfadh go
bhfuil (i dtuairim an
oifigigh
údaraithe,
bunaithe
ar
fhorais
réasúnacha), faisnéis is
iomchuí
maidir
le
dliteanas i ndáil leis an
duine,
(b) cibé faisnéis, mínithe agus
sonraí a theastóidh le
réasún
ón
oifigeach
údaraithe a thabhairt don
oifigeach údaraithe, ar
faisnéis, mínithe agus
sonraí iad is iomchuí
maidir le haon dliteanas
den sórt sin,
agus a bheidh sonraithe san iarratas.
(2) Más rud é gur deimhin leis an
mbreitheamh, a bhfuil iarratas déanta
chuige nó chuici faoi fho-alt (1), go
bhfuil forais réasúnacha ann leis an
iarratas a dhéanamh, féadfaidh an
breitheamh sin, faoi réir cibé
coinníollacha is cuí leis nó léi agus a
shonróidh sé nó sí san ordú, ordú a
dhéanamh á cheangal ar an duine lena
mbaineann an t-iarratas—
(a) cibé leabhair, taifid nó
doiciméid
eile
a
sheachadadh
ar
an
oifigeach údaraithe nó a
chur
ar
fáil
lena
n-iniúchadh
ag
an
oifigeach údaraithe, agus
(b) cibé faisnéis, mínithe agus
sonraí a thabhairt don
oifigeach údaraithe,
a bheidh sonraithe san ordú.
(3) Ní chuirfidh aon ní san alt seo
d’oibleagáid ar dhuine atá ag seoladh
gairme aon fhaisnéis, mínithe nó
sonraí a bhaineann le cliant a
thabhairt d’oifigeach údaraithe, nó
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aon leabhair, taifid nó doiciméid eile
a bhaineann leis an gcliant a
sheachadadh ar oifigeach údaraithe
nó a chur ar fáil lena n-iniúchadh ag
oifigeach údaraithe, gan toiliú an
chliaint, seachas iad sin—
(a) a bhaineann le táillí a íoc leis
an duine atá ag seoladh na
gairme nó a bhaineann le
hidirbhearta
airgeadais
eile ag an duine atá ag
seoladh na gairme, nó
(b) atá ábhartha ar shlí eile don
dliteanas i ndáil leis an
duine atá ag seoladh na
gairme,
agus, go háirithe, ní cheanglófar ar an
duine sin aon fhaisnéis nó comhairle
ghairmiúil de chineál rúnda a tugadh
don chliant a nochtadh.’’,
(c) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 902:
‘‘Faisnéis a
thabharfaidh tríú
páirtí: iarraidh ó
oifigeach údaraithe.

902.—(1) San alt seo agus in alt
902A—
ciallaíonn
‘oifigeach
údaraithe’
oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim
a bheidh údaraithe i scríbhinn acu
chun na cumhachtaí a thugtar leis an
alt seo nó, de réir mar a bheidh, le
halt 902A, a fheidhmiú;
tá le ‘leabhair, taifid nó doiciméid
eile’ agus le ‘dliteanas’, i ndáil le
duine, faoi seach, an bhrí a shanntar
dóibh le halt 900 (1).
(2) D’ainneoin aon oibleagáide
maidir le rúndacht nó aon sriain eile
ar nochtadh faisnéise a fhorchuirtear
le reacht nó faoi reacht nó ar shlí eile,
agus faoi réir an ailt seo, féadfaidh
oifigeach údaraithe, d’fhonn fiosrú a
dhéanamh maidir le dliteanas i ndáil
le duine (dá ngairtear ‘an cáiníocóir’
san alt seo), fógra i scríbhinn a
sheirbheáil ar aon duine eile (nach
foras airgeadais de réir bhrí alt 906A)
á cheangal ar an duine eile sin, laistigh
de cibé tréimhse a bheidh sonraithe
san fhógra, nach lú ná 30 lá ó dháta
seirbheála an fhógra, ceann amháin
de na nithe seo a leanas, nó iad araon,
a dhéanamh, eadhon—
(a) cibé leabhair, taifid nó
doiciméid eile atá faoi
urlámh nó i seilbh an
duine eile, nó atá ar fáil
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aige
nó
aici,
a Cd.7 A.207
sheachadadh
ar
an
oifigeach údaraithe nó a
chur
ar
fáil
lena
n-iniúchadh
ag
an
oifigeach údaraithe, ar
leabhair,
taifid
nó
doiciméid eile iad ina
bhfuil, nó ina bhféadfadh
go bhfuil (i dtuairim an
oifigigh
údaraithe,
bunaithe
ar
fhorais
réasúnacha), faisnéis is
iomchuí
maidir
le
dliteanas i ndáil leis an
gcáiníocóir,
(b) cibé faisnéis, mínithe agus
sonraí a theastóidh le
réasún
ón
oifigeach
údaraithe a thabhairt, i
scríbhinn nó ar shlí eile,
don oifigeach údaraithe,
ar faisnéis, mínithe agus
sonraí iad is iomchuí
maidir le haon dliteanas
den sórt sin,
agus a bheidh sonraithe san fhógra.
(3) Ní dhéanfar fógra a sheirbheáil
ar dhuine faoi fho-alt (2) mura
mbeidh forais réasúnacha ag an
oifigeach údaraithe lena mbaineann
chun a chreidiúint gur dócha go bhfuil
ag an duine faisnéis is iomchuí maidir
le dliteanas a shuíomh i ndáil leis an
gcáiníocóir.
(4) Beidh cuideachta a bheidh
díscaoilte, agus pearsa aonair a
bheidh éagtha, ar áireamh na ndaoine
a bhféadfar déileáil leo mar
cháiníocóir chun críocha an ailt seo.
(5) I bhfógra faoi fho-alt (2)
ainmneofar an cáiníocóir ar i ndáil
lena dhliteanas nó lena dliteanas atá
an t-oifigeach údaraithe ag fiosrú.
(6) Más rud é go ndéanfaidh
oifigeach
údaraithe
fógra
a
sheirbheáil
faoi
fho-alt
(2),
tabharfaidh an t-oifigeach údaraithe
cóip den fhógra sin don cháiníocóir
lena mbaineann.
(7) Más rud é, faoi fho-alt (2), gur
sheachaid duine aon leabhair, taifid
nó
doiciméid
eile
agus
go
gcoimeádann an t-oifigeach údaraithe
na leabhair, na taifid nó na doiciméid
eile sin, beidh an duine i dteideal,
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gach tráth réasúnach agus faoi réir
cibé coinníollacha réasúnacha a
chinnfidh an t-oifigeach údaraithe,
iniúchadh a dhéanamh ar na leabhair,
na taifid nó na doiciméid eile sin agus
cóipeanna díobh a fháil.
(8) Más rud é, faoi fho-alt (2), go
gcuirfidh duine leabhair, taifid nó
doiciméid eile ar fáil lena n-iniúchadh
ag an oifigeach údaraithe, féadfaidh
an t-oifigeach údaraithe sleachta a
thógáil as na leabhair, na taifid nó na
doiciméid eile go léir nó as aon chuid
díobh nó cóipeanna a dhéanamh den
chéanna.
(9) Ní dhéanfar aon ní san alt seo
a fhorléiriú mar ní a cheanglaíonn ar
aon duine atá ag seoladh gairme agus
ar a seirbheáiltear fógra faoi fho-alt
(2), aon fhaisnéis, mínithe agus sonraí
a bhaineann le cliant a thabhairt
d’oifigeach
údaraithe,
nó
aon
leabhair, taifid nó doiciméid eile a
bhaineann le cliant a sheachadadh ar
oifigeach údaraithe nó a chur ar fáil
lena
n-iniúchadh
ag
oifigeach
údaraithe, seachas iad sin—
(a) a bhaineann le táillí a íoc nó
le hidirbhearta airgeadais
eile, nó
(b) atá ábhartha ar shlí eile do
dhliteanas i ndáil leis an
gcliant,
agus, go háirithe, ní cheanglófar ar an
duine sin aon fhaisnéis nó comhairle
ghairmiúil de chineál rúnda a
nochtadh.
(10) Más rud é, i gcomhlíonadh
ceanglas fógra a seirbheáladh ar
dhuine faoi fho-alt (2), go gcuirfidh
duine leabhair, taifid nó doiciméid
eile ar fáil lena n-iniúchadh ag
oifigeach údaraithe, tabharfaidh an
duine
cúnamh
réasúnach
don
oifigeach údaraithe, lena n-áirítear
faisnéis, mínithe agus sonraí, i ndáil le
húsáid na meán leictreonach nó na
meán uathoibríoch eile go léir, más
ann, trínar féidir na leabhair, na taifid
nó na doiciméid eile, a mhéid gur i
bhfoirm
neamh-inléite
iad,
a
atáirgeadh i bhfoirm inléite, agus i
ndáil le haon trealamh sonraí nó aon
ghaireas nó ábhar gaolmhar.
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(11) Aon duine a mhainneoidh nó Cd.7 A.207
a dhiúltóidh déanamh de réir fógra a
seirbheáladh ar an duine faoi fho-alt
(2) nó a mhainneoidh an cúnamh dá
dtagraítear i bhfo-alt (10) a thabhairt,
dlífear pionós £1,500 a chur air nó
uirthi, ach ní dhéanfar aon ní in alt
1078 a fhorléiriú mar ní ag a bhfuil
feidhm maidir leis an mainneachtain
nó leis an diúltú sin.’’,
(d) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 902:
‘‘Iarratas chun na
hArd-Chúirte:
faisnéis ó thríú
páirtí.

902A.—(1) San alt seo—
tá le ‘na hAchtanna’ an bhrí a
shanntar dó le halt 1078(1);
ciallaíonn ‘breitheamh’ breitheamh
den Ard-Chúirt;
ciallaíonn ‘cáiníocóir’ aon duine lena
n-áirítear duine nach bhfuil a
chéannacht nó a céannacht ar eolas ag
an oifigeach údaraithe, agus grúpa nó
aicme daoine nach bhfuil a
gcéannachtaí ar leithligh ar eolas
amhlaidh.
(2) Féadfaidh oifigeach údaraithe
iarratas
a
dhéanamh
chuig
breitheamh ar ordú á cheangal ar
dhuine (seachas foras airgeadais de
réir bhrí alt 906A) ceann amháin de
na nithe seo a leanas, nó iad araon, a
dhéanamh, eadhon—
(a) cibé leabhair, taifid nó
doiciméid eile atá faoi
urlámh nó i seilbh an
duine, nó atá ar fáil aige
nó aici, a sheachadadh ar
an oifigeach údaraithe nó
a chur ar fáil lena
n-iniúchadh
ag
an
oifigeach údaraithe, ar
leabhair,
taifid
nó
doiciméid iad ina bhfuil,
nó ina bhféadfadh go
bhfuil (i dtuairim an
oifigigh
údaraithe,
bunaithe
ar
fhorais
réasúnacha), faisnéis is
iomchuí
maidir
le
dliteanas i ndáil le
cáiníocóir,
(b) cibé faisnéis, mínithe agus
sonraí a theastóidh le
réasún
ón
oifigeach
údaraithe a thabhairt don
oifigeach údaraithe, ar
faisnéis, mínithe agus
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sonraí iad is iomchuí
maidir le haon dliteanas
den sórt sin,
agus a bheidh sonraithe san iarratas.
(3) Ní
dhéanfaidh
oifigeach
údaraithe iarratas faoi fho-alt (2) gan
toiliú i scríbhinn a fháil ó
Choimisinéir Ioncaim, agus mura rud
é gur deimhin leis nó léi—
(a) go bhfuil forais réasúnacha
amhrais ann go mb’fhéidir
gur mhainnigh nó go
mainneoidh an cáiníocóir,
nó, i gcás gur grúpa nó
aicme
daoine
an
cáiníocóir, gur mhainnigh
nó go mainneoidh na
daoine sin go léir nó aon
duine díobh, aon fhoráil
de na hAchtanna a
chomhlíonadh,
(b) gur dócha go raibh nó go
mbeidh
aon
mhainneachtain den sórt
sin ina cúis le mórdhochar
do mheasúnú cuí nó do
bhailiú cuí cánach (ag
féachaint do mhéid aon
dliteanais i ndáil leis an
gcáiníocóir, nó, i gcás gur
grúpa nó aicme daoine an
cáiníocóir, do mhéid aon
dliteanais i ndáil leis na
daoine sin go léir nó le
haon duine díobh, a
eascraíonn
nó
a
d’fhéadfadh eascairt as
mainneachtain den sórt
sin), agus
(c) maidir leis an bhfaisnéis—
(i) is dócha atá sna
leabhair, sna taifid nó
sna doiciméid eile
lena mbaineann an
t-iarratas, nó
(ii) is dócha a eascróidh as
an bhfaisnéis, na
mínithe
agus
na
sonraí
lena
mbaineann
an
t-iarratas,
gur faisnéis í atá iomchuí maidir le
measúnú cuí nó le bailiú cuí cánach.
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(4) Más rud é gur deimhin leis an Cd.7 A.207
mbreitheamh, a bhfuil iarratas déanta
chuige nó chuici faoi fho-alt (2), go
bhfuil forais réasúnacha ann leis an
iarratas a dhéanamh, féadfaidh an
breitheamh sin, faoi réir cibé
coinníollacha is cuí leis nó léi agus a
shonróidh sé nó sí san ordú, ordú a
dhéanamh á cheangal ar an duine lena
mbaineann an t-iarratas—
(a) cibé leabhair, taifid nó
doiciméid
eile
a
sheachadadh
ar
an
oifigeach údaraithe nó a
chur
ar
fáil
lena
n-iniúchadh
ag
an
oifigeach údaraithe, agus
(b) cibé faisnéis, mínithe agus
sonraí a thabhairt don
oifigeach údaraithe,
a bheidh sonraithe san ordú.
(5) Beidh cuideachta a bheidh
díscaoilte, agus pearsa aonair a
bheidh éagtha, ar áireamh na ndaoine
a bhféadfar déileáil leo mar
cháiníocóir chun críocha an ailt seo.
(6) Ní chuirfidh aon ní san alt seo
d’oibleagáid ar aon duine atá ag
seoladh gairme aon fhaisnéis, mínithe
nó sonraí a bhaineann le cliant a
thabhairt d’oifigeach údaraithe, nó
aon leabhair, taifid nó doiciméid eile
a bhaineann le cliant a sheachadadh
ar oifigeach údaraithe nó a chur ar fáil
lena
n-iniúchadh
ag
oifigeach
údaraithe, gan toiliú an chliaint,
seachas iad sin—
(a) a bhaineann le táillí a íoc nó
le hidirbhearta airgeadais
eile, nó
(b) atá ábhartha ar shlí eile do
dhliteanas i ndáil leis an
gcliant,
agus, go háirithe, ní cheanglófar ar an
duine sin aon fhaisnéis nó comhairle
ghairmiúil de chineál rúnda a
nochtadh.
(7) Is i gcúirt iata a éistfear gach
iarratas ar ordú faoin alt seo agus aon
achomharc i dtaca leis an iarratas
sin.’’,
(e) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 904:
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904A.—(1) San alt seo—
tá le ‘méid ar cuntas cánach cuí’, ‘cáin
chuí’, ‘taisce’, ‘ús’, ‘glacadóir taisce
iomchuí’,
‘ús
iomchuí’
agus
‘tuairisceán’, faoi seach, an bhrí a
shanntar dóibh le halt 256(1);
ciallaíonn
‘oifigeach
údaraithe’
oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim
a bheidh údaraithe i scríbhinn acu
chun na cumhachtaí a thugtar leis an
alt seo a fheidhmiú;
folaíonn ‘leabhair, taifid nó doiciméid
eile’—
(a) aon taifid a úsáidtear i ngnó
forais airgeadais, nó a
úsáidtear i roinn aistrithe
forais
airgeadais
a
ghníomhaíonn
mar
chláraitheoir urrús, ar
taifid iad—
(i) a

chuimsı́tear
in
imleabhair
cheangailte, i gceangaltóirı́
bileog scaoilte nó i
gcomhad-chóras bileog
scaoilte eile, i leatháin
mórleabhair
bileog
scaoilte, i leathanaigh,
i bhfóiliónna nó i
gcártaı́, nó

(ii) a
choimeádtar
ar
mhicreascannán, ar
théip mhaighnéadach
nó in aon fhoirm
neamh-inléite
(trí
úsáid leictreonaice nó
ar shlí eile) is féidir a
atáirgeadh i bhfoirm
inléite, agus
(b) gach meán leictreonach nó
meán uathoibríoch eile,
más ann, trínar féidir aon
ní den sórt sin i bhfoirm
neamh-inléite a atáirgeadh
amhlaidh, agus
(c) doiciméid i lámhscríbhinn,
doiciméid atá clóscríofa,
clóite, stionsaláilte nó
cruthaithe
trí
aon
phróiseas meicniúil nó
páirtmheicniúil eile a
bheidh in úsáid ó am go
ham agus doiciméid a
tháirgtear
trí
aon
324

[1999.]

An tAcht Airgeadais, 1999.

[Uimh. 2.]

phróiseas fótagrafach nó Cd.7 A.207
fótastatach, agus
(d) comhfhreagras agus taifid ar
chumarsáidí
eile
idir
glacadóir taisce iomchuí
agus duine lena n-íocann
sé ús;
ciallaíonn ‘dliteanas’, i ndáil le duine,
aon dliteanas i ndáil le cáin a bhfuil
nó a mbeidh, nó a raibh, an duine
faoina réir, nó méid an dliteanais sin;
ciallaíonn ‘cáin’ aon cháin, dleacht,
tobhach nó muirear atá faoi chúram
agus
faoi
bhainistíocht
na
gCoimisinéirí Ioncaim.
(2) Féadfaidh oifigeach údaraithe,
ag féachaint do Chaibidil 4 de Chuid
8, dul isteach gach tráth réasúnach in
aon áitreabh nó áit ghnó de chuid
glacadóra taisce iomchuí chun
iniúchadh a dhéanamh ar na nithe seo
a leanas do bhliain mheasúnachta—
(a) an tuairisceán a rinne an
glacadóir taisce iomchuí—
(i) ar an ús iomchuí a
d’íoc sé sa bhliain sin,
(ii) ar an gcáin chuí i ndáil
le híoc an úis sin,
(iii) ar an méid úis a bhfuil
méid ar cuntas cánach
cuí dlite agus iníoctha
ina leith don bhliain
sin, agus
(iv) ar an méid ar cuntas
cánach cuí atá dlite
agus
iníoctha
amhlaidh, agus
(b) an

ndearna an glacadóir
taisce iomchuí íocaíochtaí
úis go cuí gan cáin chuí a
asbhaint i ndáil leis na
híocaíochtaí.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht
fho-alt (2), féadfaidh an t-oifigeach
údaraithe—
(a) scrúdú a dhéanamh ar na
nósanna imeachta a chuir
an
glacadóir
taisce
iomchuí ar bun chun a
chinntiú go gcomhlíonfadh
an
glacadóir
taisce
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iomchuí a oibleagáidí faoi
alt 257(2), agus
(b) seiceáil a dhéanamh ar
shampla de chuntais a
ndearnadh
taiscí,
nár
dhéileáil an glacadóir
taisce iomchuí leo mar
thaiscí iomchuí, a íoc
isteach iontu, d’fhonn a
chinneadh—
(i) an
ndearnadh
na
nósanna imeachta dá
dtagraítear i mír (a) a
chomhall iarbhír agus
an
bhfuil
siad
leordhóthanach,
(ii) an bhfuil dearbhú a
luaitear in alt 263, 265
nó 266, de réir mar a
bheidh, ina sheilbh ag
an nglacadóir taisce
iomchuí maidir le
gach taisce sa sampla
de thaiscí, agus
(iii) an bhfuil faisnéis ina
sheilbh
ag
an
nglacadóir
taisce
iomchuí ar féidir
glacadh
leis
go
réasúnach go léiríonn
sí gur taisce iomchuí
nó go bhféadfaidh sé
gur taisce iomchuí
ceann amháin nó níos
mó de na taiscí sin.
(4) I gcás cúis a bheith ag oifigeach
údaraithe, le linn dó nó di na
cumhachtaí agus na dualgais atá aige
nó aici faoin alt seo a fheidhmiú nó a
chomhlíonadh, chun a chreidiúint,
maidir le taisce amháin nó níos mó,
gur dhéileáil an glacadóir taisce
iomchuí go mícheart leo mar thaiscí
nach taiscí iomchuí, féadfaidh an
t-oifigeach údaraithe cibé fiosruithe
breise a dhéanamh is gá chun a
shuíomh an bhfuil dliteanas ann i
ndáil le haon duine.
(5) Féadfaidh oifigeach údaraithe a
cheangal ar ghlacadóir taisce iomchuí
nó ar fhostaí de chuid an ghlacadóra
taisce iomchuí leabhair, taifid nó
doiciméid eile a thabhairt ar aird agus
faisnéis, mínithe agus sonraí a
thabhairt agus gach cúnamh a
thabhairt a theastóidh le réasún ón
oifigeach údaraithe chun críocha an
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iniúchta nó an scrúdaithe a bheidh á Cd.7 A.207
dhéanamh aige nó aici faoi fho-ailt (2)
agus (3), agus, de réir mar a bheidh,
chun críocha na bhfiosruithe a bheidh
á ndéanamh aige nó aici faoi fho-alt
(4).
(6) Aon fhostaí de chuid glacadóra
taisce iomchuí a mhainneoidh
ceanglais an oifigigh údaraithe i
bhfeidhmiú nó i gcomhlíonadh
chumhachtaí nó dhualgais an oifigigh
údaraithe faoin alt seo dó nó di a
chomhlíonadh, dlífear pionós £1,000 a
chur air nó uirthi.
(7) Aon ghlacadóir taisce iomchuí
a mhainneoidh ceanglais an oifigigh
údaraithe i bhfeidhmiú nó i
gcomhlíonadh
chumhachtaí
nó
dhualgais an oifigigh údaraithe faoin
alt seo dó nó di a chomhlíonadh,
dlífear pionós £15,000 a chur air nó
uirthi agus, má
leantar den
mhainneachtain sin, dlífear pionós
breise £2,000 a chur air nó uirthi in
aghaidh gach lae a leanfar den
mhainneachtain.’’,
(f) in alt 905—
(i) i bhfo-alt (2), trí mhír (d) a scriosadh,
agus
(ii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (2):
‘‘(2A) (a) San fho-alt seo, tá le ‘na hAchtanna’
an bhrí a shanntar dó le halt 1078(1).
(b) Gan dochar d’aon chumhacht a
thugtar le fo-alt (2), más deimhin le
Breitheamh den Chúirt Dúiche, trí
fhaisnéis faoi mhionn, go bhfuil
forais réasúnacha amhrais ann—
(i) go mb’fhéidir gur mhainnigh nó
go mainneoidh duine aon
fhoráil de na hAchtanna a
chomhlíonadh,
(ii) gur dócha go raibh nó go mbeidh
aon mhainneachtain den sórt
sin ina cúis le mórdhochar do
mheasúnú cuí nó do bhailiú cuí
cánach (ag féachaint do mhéid
aon
dliteanais
cánach
a
eascraíonn nó a d’fhéadfadh
eascairt as mainneachtain den
sórt sin), agus
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(iii) gur dócha go bhfuil taifid atá
ábhartha do mheasúnú nó do
bhailiú cuí cánach á gcoimeád
nó á gceilt in aon áitreabh nó
áit,
féadfaidh an Breitheamh barántas
cuardaigh a eisiúint.
(c) Maidir le barántas cuardaigh arna
eisiúint faoin bhfo-alt seo, beidh sé
sainráite ann go n-údaraíonn sé,
agus oibreoidh sé chun a údarú,
d’oifigeach údaraithe, agus cibé
oifigigh ainmnithe eile do na
Coimisinéirí Ioncaim agus cibé
daoine ainmnithe eile a mheasfaidh
an t-oifigeach údaraithe is gá ina
theannta nó ina teannta, dul isteach
(le forneart más gá) aon tráth nó
tráthanna laistigh de mhí amháin ó
dháta eisithe an bharántais, san
áitreabh nó san áit eile a bheidh
ainmnithe nó sonraithe sa bharántas,
an t-áitreabh sin nó an áit eile sin a
chuardach, aon ní a gheofar ann a
scrúdú, aon taifid a gheofar ann a
iniúchadh agus, má bhíonn forais
réasúnacha amhrais ann go bhfuil
aon taifid a gheofar ann ábhartha do
mheasúnú nó do bhailiú cuí cánach,
nó go bhféadfadh na taifid a bheith
ag teastáil chun críche aon imeachtaí
dlí arna dtionscnamh ag oifigeach do
na Coimisinéirí Ioncaim nó chun
críche aon imeachtaí coiriúla, na
taifid sin a thabhairt chun siúil agus
iad a choimeád fad a bheidh siad ag
teastáil le réasún chun na críche a
dúradh.’’,
(g) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 906:
‘‘Faisnéis atá le
tabhairt ag forais
airgeadais.

906A.—(1) San alt seo agus in ailt
907 agus 908—
tá le ‘na hAchtanna’ an bhrí a
shanntar dó le halt 1078(1);
ciallaíonn
‘oifigeach
údaraithe’
oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim
a bheidh údaraithe i scríbhinn acu
chun na cumhachtaí a thugtar leis an
alt seo nó, de réir mar a bheidh, le
halt 907 nó 908, a fheidhmiú;
folaíonn ‘leabhair, taifid nó doiciméid
eile’—
(a) aon taifid a úsáidtear i ngnó
forais airgeadais, nó a
úsáidtear i roinn aistrithe
forais
airgeadais
a
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ghníomhaíonn mar chlár- Cd.7 A.207
aitheoir urrús, ar taifid
iad—
(i) a
chuimsı́tear
in
imleabhair
cheangailte, i gceangaltóirı́
bileog scaoilte nó i
gcomhad-chóras bileog
scaoilte eile, i leatháin
mórleabhair
bileog
scaoilte, i leathanaigh,
i bhfóiliónna nó i
gcártaı́, nó
(ii) a
choimeádtar
ar
mhicreascannán, ar
théip mhaighnéadach
nó in aon fhoirm
neamh-inléite
(trí
úsáid leictreonaice nó
ar shlí eile) is féidir a
atáirgeadh i bhfoirm
inléite,
(b) gach meán leictreonach nó
meán uathoibríoch eile,
más ann, trínar féidir aon
ní den sórt sin i bhfoirm
neamh-inléite a atáirgeadh
amhlaidh,
(c) doiciméid i lámhscríbhinn,
doiciméid atá clóscríofa,
clóite, stionsaláilte nó
cruthaithe
trí
aon
phróiseas meicniúil nó
páirtmheicniúil eile a
bheidh in úsáid ó am go
ham agus doiciméid a
tháirgtear
trí
aon
phróiseas fótagrafach nó
fótastatach, agus
(d) comhfhreagras agus taifid ar
chumarsáidí eile idir foras
airgeadais
agus
a
chustaiméirí;
tá le ‘duine bainteach’ an bhrí
chéanna atá leis in alt 10; ach ní
bheidh pearsa aonair (seachas i gcáil
iontaobhaí socraíochta) bainteach le
pearsa aonair eile ach amháin más
céile na pearsan aonair céadluaite nó
leanbh mionaoiseach de chuid na
pearsan aonair céadluaite an phearsa
aonair eile sin;
tá le ‘taisce’ agus ‘ús’, faoi seach, an
bhrí a shanntar dóibh le halt 256(1);
ciallaíonn ‘foras airgeadais’
329

[Uimh. 2.]
Cd.7 A.207

An tAcht Airgeadais, 1999.

[1999.]

(a) duine a shealbhaíonn nó a
shealbhaigh ceadúnas faoi
alt 9 d’Acht an Bhainc
Ceannais, 1971, agus
(b) duine dá dtagraítear in alt
7(4) den Acht sin;
ciallaíonn ‘dliteanas’, i ndáil le duine,
aon dliteanas i ndáil le cáin a bhfuil
nó a mbeidh, nó a raibh, an duine
faoina réir, nó méid an dliteanais sin;
ciallaíonn ‘cáin’ aon cháin, dleacht,
tobhach nó muirear atá faoi chúram
agus
faoi
bhainistíocht
na
gCoimisinéirí Ioncaim.
(2) D’ainneoin aon oibleagáide
maidir le rúndacht nó aon sriain eile
ar nochtadh faisnéise a fhorchuirtear
le reacht nó faoi reacht nó ar shlí eile,
agus faoi réir an ailt seo, féadfaidh
oifigeach údaraithe, d’fhonn fiosrú a
dhéanamh maidir le dliteanas i ndáil
le duine (dá ngairtear an ‘cáiníocóir’
san alt seo), fógra i scríbhinn a
sheirbheáil ar fhoras airgeadais á
cheangal ar an bhforas airgeadais,
laistigh de cibé tréimhse a bheidh
sonraithe san fhógra, nach lú ná 30 lá
ó dháta seirbheála an fhógra, ceann
amháin de na nithe seo a leanas, nó
iad araon, a dhéanamh, eadhon—
(a) cibé leabhair, taifid nó
doiciméid eile atá faoi
urlámh nó i seilbh an
fhorais airgeadais, nó atá
ar fáil aige, a chur ar fáil
lena n-iniúchadh ag an
oifigeach údaraithe, ar
leabhair,
taifid
nó
doiciméid eile iad ina
bhfuil, nó ina bhféadfadh
go bhfuil (i dtuairim an
oifigigh
údaraithe,
bunaithe
ar
fhorais
réasúnacha), faisnéis is
iomchuí
maidir
le
dliteanas i ndáil leis an
gcáiníocóir,
(b) cibé faisnéis, mínithe agus
sonraí a theastóidh le
réasún
ón
oifigeach
údaraithe a thabhairt, i
scríbhinn nó ar shlí eile,
don oifigeach údaraithe,
ar faisnéis, mínithe agus
sonraí iad is iomchuí
maidir le haon dliteanas
den sórt sin,
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agus a bheidh sonraithe san fhógra.
(3) Más rud é, i gcomhlíonadh
ceanglas fógra faoi fho-alt (2), go
gcuirfidh foras airgeadais leabhair,
taifid nó doiciméid eile ar fáil lena
n-iniúchadh ag oifigeach údaraithe,
tabharfaidh an foras airgeadais
cúnamh réasúnach don oifigeach
údaraithe, lena n-áirítear faisnéis,
mínithe agus sonraí, i ndáil le húsáid
na meán leictreonach nó na meán
uathoibríoch eile go léir, más ann,
trínar féidir na leabhair, na taifid nó
na doiciméid eile, a mhéid gur i
bhfoirm
neamh-inléite
iad,
a
atáirgeadh i bhfoirm inléite, agus i
ndáil le haon trealamh sonraí nó aon
ghaireas nó ábhar gaolmhar.
(4) Ní
dhéanfaidh
oifigeach
údaraithe fógra a sheirbheáil ar fhoras
airgeadais faoi fho-alt (2) gan toiliú i
scríbhinn ó Choimisinéir Ioncaim
agus mura mbeidh forais réasúnacha
ag an oifigeach údaraithe chun a
chreidiúint gur dócha go bhfuil ag an
bhforas airgeadais faisnéis is iomchuí
maidir le dliteanas i ndáil leis an
gcáiníocóir.
(5) Gan dochar do ghinearáltacht
fho-alt (2), féadfar leabhair, taifid nó
doiciméid eile agus faisnéis, mínithe
agus sonraí a bhaineann le duine atá
bainteach leis an gcáiníocóir a
áireamh ar na leabhair, na taifid nó na
doiciméid eile a fhéadfar a cheangal,
trí fhógra faoin bhfo-alt sin, ar fhoras
airgeadais a sheachadadh nó a chur ar
fáil agus ar an bhfaisnéis, na mínithe
agus na sonraí a fhéadfar a cheangal
freisin ar an bhforas airgeadais a
thabhairt.
(6) Beidh cuideachta a bheidh
díscaoilte, agus pearsa aonair a
bheidh éagtha, ar áireamh na ndaoine
a bhféadfar déileáil leo mar
cháiníocóir chun críocha an ailt seo.
(7) I bhfógra a sheirbheáiltear faoi
fho-alt (2) ainmneofar an cáiníocóir ar
i ndáil lena dhliteanas nó lena
dliteanas atá an t-oifigeach údaraithe
ag fiosrú.
(8) Más rud é go ndéanfaidh
oifigeach
údaraithe
fógra
a
sheirbheáil
faoi
fho-alt
(2),
tabharfaidh an t-oifigeach údaraithe
cóip den fhógra sin don cháiníocóir
lena mbaineann.
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(9) Más rud é, i gcomhlíonadh
fógra a sheirbheáiltear faoi fho-alt (2),
go gcuirfidh foras airgeadais leabhair,
taifid nó doiciméid eile ar fáil lena
n-iniúchadh ag oifigeach údaraithe,
féadfaidh an t-oifigeach údaraithe
sleachta a thógáil as na leabhair, na
taifid nó na doiciméid eile go léir nó
as aon chuid díobh nó cóipeanna a
dhéanamh den chéanna.
(10) Aon fhoras airgeadais a
mhainneoidh
nó
a
dhiúltóidh
déanamh de réir fógra arna eisiúint
faoi fho-alt (2) nó a mhainneoidh nó
a dhiúltóidh cúnamh réasúnach a
thabhairt d’oifigeach údaraithe mar a
cheanglaítear faoi fho-alt (3), dlífear
pionós £15,000 a chur air agus, má
leantar den mhainneachtain nó den
diúltú déanamh de réir an fhógra sin
tar éis dheireadh na tréimhse a bheidh
sonraithe san fhógra arna sheirbheáil
faoi fho-alt (2), dlífear pionós breise
£2,000 a chur air in aghaidh gach lae
a leanfar den mhainneachtain nó den
diúltú.’’,
(h) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 907:
‘‘Iarratas chuig na
Coimisinéirí
Achomhairc:
faisnéis ó fhorais
airgeadais.

907.—(1) San alt seo ciallaíonn
‘cáiníocóir’
aon
duine
lena
n-áirítear—

(a) duine
nach
bhfuil
a
chéannacht
nó
a
céannacht ar eolas ag
oifigeach údaraithe, agus
grúpa nó aicme daoine
nach bhfuil a gcéannachtaí
ar leithligh ar eolas
amhlaidh, agus
(b) duine a rinne dearbhú nó a
ndearnadh dearbhú ina
leith faoi alt 263(1) á
dhearbhú go bhfuil teideal
tairbhiúil ag an duine
chuig iomlán an úis nó
cuid den ús i ndáil le
taisce.
(2) Féadfaidh oifigeach údaraithe,
faoi réir an ailt seo, iarratas a
dhéanamh chuig na Coimisinéirí
Achomhairc lena dtoiliú a fháil, faoi
fho-alt (5), le seirbheáil fógra aige nó
aici ar fhoras airgeadais á cheangal ar
an bhforas airgeadais aon cheann nó
de na nithe seo a leanas a dhéanamh,
eadhon—
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(a) cibé leabhair, taifid nó Cd.7 A.207
doiciméid eile atá faoi
urlámh nó i seilbh an
fhorais airgeadais, nó atá
ar fáil aige, a chur ar fáil
lena n-iniúchadh ag an
oifigeach údaraithe, ar
leabhair,
taifid
nó
doiciméid eile iad ina
bhfuil, nó ina bhféadfadh
go bhfuil (i dtuairim an
oifigigh
údaraithe,
bunaithe
ar
fhorais
réasúnacha), faisnéis is
iomchuí
maidir
le
dliteanas i ndáil le
cáiníocóir,
(b) cibé faisnéis, mínithe agus
sonraí a theastóidh le
réasún
ón
oifigeach
údaraithe a thabhairt don
oifigeach údaraithe, ar
faisnéis, mínithe agus
sonraí iad is iomchuí
maidir le haon dliteanas
den sórt sin,
agus a bheidh sonraithe san iarratas.
(3) Ní
dhéanfaidh
oifigeach
údaraithe iarratas faoi fho-alt (2) gan
toiliú i scríbhinn ó Choimisinéir
Ioncaim, agus mura rud é gur deimhin
leis nó léi—
(a) go bhfuil forais réasúnacha
amhrais ann go mb’fhéidir
gur mhainnigh nó go
mainneoidh an cáiníocóir,
nó, i gcás gur grúpa nó
aicme
daoine
an
cáiníocóir, gur mhainnigh
nó go mainneoidh na
daoine sin go léir nó aon
duine díobh, aon fhoráil
de na hAchtanna a
chomhlíonadh,
(b) gur dócha go raibh nó go
mbeidh
mainneachtain
den sórt sin ina cúis le
mórdhochar do mheasúnú
cuí nó do bhailiú cuí
cánach (ag féachaint do
mhéid aon dliteanais i
ndáil leis an gcáiníocóir,
nó i gcás gur grúpa nó
aicme
daoine
an
cáiníocóir, do mhéid aon
dliteanais i ndáil leis na
daoine sin go léir nó le
haon duine díobh, a
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eascraíonn
nó
a
d’fhéadfadh eascairt as
mainneachtain den sórt
sin), agus
(c) maidir leis an bhfaisnéis—
(i) is dócha atá sna
leabhair, sna taifid nó
sna doiciméid eile
lena mbaineann an
t-iarratas, nó
(ii) is dócha a eascróidh as
an bhfaisnéis, na
mínithe
agus
na
sonraí
lena
mbaineann
an
t-iarratas,
gur faisnéis í atá iomchuí maidir le
measúnú cuí nó le bailiú cuí cánach.
(4) Gan dochar do ghinearáltacht
fho-alt (2), féadfaidh an t-oifigeach
údaraithe iarratas a dhéanamh faoin
bhfo-alt sin chuig na Coimisinéirí
Achomhairc lena dtoiliú a fháil, faoi
fho-alt (5), le seirbheáil fógra aige nó
aici ar fhoras airgeadais i leith na
nithe dá dtagraítear i míreanna (a)
agus (b) d’fho-alt (2) a mhéid a
bhaineann siad le duine atá bainteach
leis an gcáiníocóir.
(5) I gcás ina gcinnfidh na
Coimisinéirí Achomhairc go bhfuil,
sna himthosca go léir, forais
réasúnacha ann leis an iarratas a
dhéanamh, féadfaidh siad a dtoiliú a
thabhairt le seirbheáil fógra ag an
oifigeach údaraithe lena mbaineann
ar an bhforas airgeadais, á cheangal ar
an bhforas airgeadais—
(a) cibé leabhair, taifid nó
doiciméid eile a chur ar
fáil lena n-iniúchadh ag an
oifigeach údaraithe, agus
(b) cibé faisnéis, mínithe agus
sonraí a thabhairt don
oifigeach údaraithe,
ar den chineál iad dá dtagraítear i
bhfo-alt (2) agus a bheidh, le toiliú na
gCoimisinéirí Achomhairc, sonraithe
san fhógra.
(6) Beidh cuideachta a bheidh
díscaoilte, agus pearsa aonair a
bheidh éagtha, ar áireamh na ndaoine
a bhféadfar déileáil leo mar
cháiníocóir chun críocha an ailt seo.
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(7) I gcás inar thug na Coimisinéirí Cd.7 A.207
Achomhairc a dtoiliú de réir an ailt
seo,
déanfaidh
an
t-oifigeach
údaraithe, a luaithe is féidir, ach tráth
nach déanaí ná 14 lá ón tráth ar
tugadh an toiliú sin, fógra a
sheirbheáil ar an bhforas airgeadais
lena mbaineann, á rá—
(a) gur tugadh an toiliú sin, agus
(b) gur
chóir
don
fhoras
airgeadais, laistigh de
thréimhse 30 lá ó dháta
seirbheála an fhógra, na
ceanglais a shonraítear san
fhógra a chomhlíonadh.
(8) (a) Faoi réir mhír (b), maidir le
hiarratas
ó
oifigeach
údaraithe faoi fho-alt (2),
déanfaidh na Coimisinéirí
Achomhairc é a éisteacht,
fara aon mhodhnuithe is
gá, amhail is dá mba
achomharc é in aghaidh
measúnachta
cánach
ioncaim.
(b) D’ainneoin alt 933(4), is
cinneadh críochnaitheach
dochloíte cinneadh ó na
Coimisinéirí Achomhairc.
(9) Aon fhoras airgeadais a
mhainneoidh fógra arna sheirbheáil ar
an bhforas airgeadais ag oifigeach
údaraithe de réir an ailt seo a
chomhlíonadh, dlífear pionós £15,000
a chur air agus, má leantar den
mhainneachtain tar éis dheireadh na
tréimhse a shonraítear i bhfo-alt 7(b),
dlífear pionós breise £2,000 a chur air
in aghaidh gach lae a leanfar
amhlaidh den mhainneachtain.’’,
(i) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 908:
‘‘Iarratas chun na
hArd-Chúirte ag
lorg ordú á
cheangal faisnéis a
thabhairt: forais
airgeadais.

908.—(1) San alt seo—
ciallaíonn ‘breitheamh’ breitheamh
den Ard-Chúirt;
ciallaíonn ‘cáiníocóir’ aon duine lena
n-áirítear—
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(a) duine
nach
bhfuil
a
chéannacht
nó
a
céannacht ar eolas ag
oifigeach údaraithe, agus
grúpa nó aicme daoine
nach bhfuil a gcéannachtaí
ar leithligh ar eolas
amhlaidh, agus
(b) duine a rinne dearbhú nó a
ndearnadh dearbhú ina
leith faoi alt 263(1) á
dhearbhú go bhfuil teideal
tairbhiúil ag an duine
chuig iomlán an úis nó
cuid den ús i ndáil le
taisce.
(2) Féadfaidh oifigeach údaraithe,
faoi réir an ailt seo, iarratas a
dhéanamh chuig breitheamh ar ordú
á cheangal ar fhoras airgeadais aon
cheann de na nithe seo a leanas, nó
iad araon, a dhéanamh, eadhon—
(a) cibé leabhair, taifid nó
doiciméid eile atá faoi
urlámh nó i seilbh an
fhorais airgeadais, nó atá
ar fáil aige, a chur ar fáil
lena n-iniúchadh ag an
oifigeach údaraithe, ar
leabhair,
taifid
nó
doiciméid eile iad ina
bhfuil, nó ina bhféadfadh
go bhfuil (i dtuairim an
oifigigh
údaraithe,
bunaithe
ar
fhorais
réasúnacha), faisnéis is
iomchuí
maidir
le
dliteanas i ndáil le
cáiníocóir,
(b) cibé faisnéis, mínithe agus
sonraí a theastóidh le
réasún
ón
oifigeach
údaraithe a thabhairt don
oifigeach údaraithe, ar
faisnéis, mínithe agus
sonraí iad is iomchuí
maidir le haon dliteanas
den sórt sin,
agus a bheidh sonraithe san iarratas.
(3) Ní
dhéanfaidh
oifigeach
údaraithe iarratas faoi fho-alt (2) gan
toiliú i scríbhinn ó Choimisinéir
Ioncaim, agus mura rud é gur deimhin
leis nó léi—
(a) go bhfuil forais réasúnacha
amhrais ann go mb’fhéidir
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gur mhainnigh nó go Cd.7 A.207
mainneoidh an cáiníocóir,
nó, i gcás gur grúpa nó
aicme
daoine
an
cáiníocóir, gur mhainnigh
nó go mainneoidh na
daoine sin go léir nó aon
duine díobh, aon fhoráil
de na hAchtanna a
chomhlíonadh,
(b) gur dócha go raibh nó go
mbeidh
aon
mhainneachtain den sórt
sin ina cúis le mórdhochar
do mheasúnú cuí nó do
bhailiú cuí cánach (ag
féachaint do mhéid aon
dliteanais i ndáil leis an
gcáiníocóir, nó i gcás gur
grúpa nó aicme daoine an
cáiníocóir, do mhéid aon
dliteanais i ndáil leis na
daoine sin go léir nó le
haon duine díobh, a
eascraíonn
nó
a
d’fhéadfadh eascairt as
mainneachtain den sórt
sin), agus
(c) maidir leis an bhfaisnéis—
(i) is dócha atá sna
leabhair, sna taifid nó
sna doiciméid eile
lena mbaineann an
t-iarratas, nó
(ii) is dócha a eascróidh as
an bhfaisnéis, na
mínithe
agus
na
sonraı́ lena mbaineann
an t-iarratas,
gur faisnéis í atá iomchuí maidir le
measúnú cuí nó le bailiú cuí cánach.
(4) Gan dochar do ghinearáltacht
fho-alt (2), féadfaidh an t-oifigeach
údaraithe iarratas a dhéanamh faoin
bhfo-alt sin chuig an mbreitheamh ar
ordú i leith na nithe dá dtagraítear i
míreanna (a) agus (b) den fho-alt sin
a mhéid a bhaineann siad le duine atá
bainteach leis an gcáiníocóir.
(5) I gcás inar deimhin leis an
mbreitheamh, a ndéantar iarratas faoi
fho-alt (2) chuige nó chuici, go bhfuil
forais réasúnacha ann leis an iarratas
a
dhéanamh,
féadfaidh
an
breitheamh,
faoi
réir
cibé
coinníollacha is cuí leis nó léi agus a
337

[Uimh. 2.]
Cd.7 A.207

An tAcht Airgeadais, 1999.

[1999.]

shonróidh sé nó sí san ordú, ordú a
dhéanamh á cheangal ar an bhforas
airgeadais—
(a) cibé leabhair, taifid nó
doiciméid eile a chur ar
fáil lena n-iniúchadh ag an
oifigeach údaraithe, agus
(b) cibé faisnéis, mínithe agus
sonraí a thabhairt don
oifigeach údaraithe,
a bheidh sonraithe san ordú.
(6) Beidh cuideachta a bheidh
díscaoilte, agus pearsa aonair a
bheidh éagtha, ar áireamh na ndaoine
a bhféadfar déileáil leo mar
cháiníocóir chun críocha an ailt seo.
(7) Is i gcúirt iata a éistfear gach
iarratas ar ordú faoin alt seo agus aon
achomharc i dtaca leis an iarratas sin.
(8) I
gcás
ina
ndéanfaidh
breitheamh ordú faoin alt seo,
féadfaidh sé nó sí freisin, ar iarratas
ón
oifigeach
údaraithe
lena
mbaineann, ordú eile a dhéanamh á
thoirmeasc, go ceann cibé tréimhse a
mheasfaidh an breitheamh is cuí agus
a shonróidh sé nó sí san ordú, aistriú
a dhéanamh ar aon sócmhainní nó
airgead de chuid an duine lena
mbaineann an t-ordú agus atá i
gcoimeád an fhorais airgeadais an
tráth a dhéantar an t-ordú, nó aon
déileáil a dhéanamh le haon
sócmhainní nó le haon airgead den
sórt sin, gan toiliú ón mbreitheamh.
(9) (a) Más rud é—
(i) go mbeidh cóip d’aon
mhionnscríbhinn agus
foilseáin a bheidh
mar
fhoras
le
hiarratas faoi fho-alt
(2) nó (8) agus aon
ordú arna dhéanamh
faoi fho-alt (5) nó (8)
le cur ar fáil don
cháiníocóir,
nó
d’aturnae
an
cháiníocóra nó don
fhoras airgeadais nó
d’aturnae an fhorais
airgeadais, de réir
mar a bheidh, agus
(ii) gur deimhin leis an
mbreitheamh, ar an
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iarratas a éisteacht, Cd.7 A.207
go
bhfuil
forais
réasúnacha ann, ar
mhaithe le leas an
phobail, nach mbeadh
ainm nó seoladh an
oifigigh údaraithe sa
chóip
sin
de
mhionnscríbhinn,
d’fhoilseáin nó d’ordú
de réir mar a bheidh,
ní bheidh ainm nó seoladh
an oifigigh údaraithe sa
chóip, sna cóipeanna nó
san ordú sin.
(b) Más rud é, ar aon iarratas
chuig an mbreitheamh
chun ordú arna dhéanamh
faoin alt seo a athrú nó a
urscaoileadh, gur mian
teisteoir
aon
mhionnscríbhinne
a
bheidh comhdaithe ag an
oifigeach údaraithe nó
thar ceann an oifigigh
údaraithe a chroscheistiú
agus gur deimhin leis an
mbreitheamh go bhfuil
forais réasúnacha ann, ar
mhaithe le leas an phobail,
chun a ordú amhlaidh,
ordóidh an breitheamh
aon cheann de na nithe
seo a leanas, nó iad
araon—
(i) nach ndéanfar ainm
agus
seoladh
an
oifigigh údaraithe a
nochtadh sa chúirt,
agus
(ii) nach
ndéanfar an
croscheistiú sin ach
amháin in amharc
agus in éisteacht an
bhreithimh agus in
éisteacht amháin na
ndaoine eile go léir a
bheidh i láthair ag an
gcroscheistiú sin.’’,
(j) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 908:
‘‘Cion ioncaim:
cumhacht chun
faisnéis a fháil ó
fhorais airgeadais.

908A.—(1) San alt seo—
ciallaíonn
‘oifigeach
údaraithe’
oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim
a bheidh údaraithe i scríbhinn acu
chun na cumhachtaí a thugtar leis an
alt seo a fheidhmiú;
339

[Uimh. 2.]
Cd.7 A.207

An tAcht Airgeadais, 1999.

[1999.]

folaíonn ‘leabhair, taifid nó doiciméid
eile’—
(a) aon taifid a úsáidtear i ngnó
forais airgeadais, nó a
úsáidtear i roinn aistrithe
forais
airgeadais
a
ghníomhaíonn
mar
chláraitheoir urrús, ar
taifid iad—
(i) a chuimsítear in imleabhair cheangailte, i
gceangaltóirı́
bileog
scaoilte nó i gcomhadchóras bileog scaoilte
eile,
i
leatháin
mórleabhair
bileog
scaoilte, i leathanaigh,
i bhfóiliónna nó i
gcártaı́, nó
(ii) a
choimeádtar
ar
mhicreascannán, ar
théip mhaighnéadach
nó in aon fhoirm
neamh-inléite
(trí
úsáid leictreonaice nó
ar shlí eile) is féidir a
atáirgeadh i bhfoirm
inléite, agus
(b) doiciméid i lámhscríbhinn,
doiciméid atá clóscríofa,
clóite, stionsaláilte nó
cruthaithe
le
haon
phróiseas meicniúil nó
páirtmheicniúil eile a
bheidh in úsáid ó am go
ham agus doiciméid a
tháirgtear
trí
aon
phróiseas fótagrafach nó
fótastatach;
ciallaíonn ‘breitheamh’ breitheamh
den Chúirt Chuarda nó den Chúirt
Dúiche;
ciallaíonn ‘foras airgeadais’—
(a) duine a shealbhaíonn nó a
shealbhaigh ceadúnas faoi
alt 9 d’Acht an Bhainc
Ceannais, 1971, agus
(b) duine dá dtagraítear in alt
7(4) den Acht sin;
ciallaíonn ‘dliteanas’ i ndáil le duine
aon dliteanas i ndáil le cáin a bhfuil
nó a mbeidh, nó a raibh, an duine
faoina réir, nó méid an dliteanais sin;
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ciallaíonn ‘cion’ cion a thagann faoi Cd.7 A.207
réim alt 1078(2);
ciallaíonn ‘cáin’ aon cháin, dleacht,
tobhach nó muirear atá faoi chúram
agus
faoi
bhainistíocht
na
gCoimisinéirí Ioncaim.
(2) Más rud é, ar iarratas arna
dhéanamh ag oifigeach údaraithe, le
toiliú i scríbhinn ó Choimisinéir
Ioncaim, gur deimhin le breitheamh,
ar fhaisnéis arna tabhairt faoi mhionn
ag an oifigeach údaraithe, go bhfuil
forais réasúnacha amhrais ann—
(a) go bhfuil cion a mbeadh
mórdhochar do mheasúnú
cuí nó do bhailiú cuí
cánach mar thoradh air á
dhéanamh, déanta nó ar tí
a dhéanta (ag féachaint do
mhéid aon dliteanais i
ndáil le haon duine a
bhféadfaí imghabháil a
dhéanamh air murach an
cion a bhrath), agus
(b) go bhfuil ábhar i seilbh forais
airgeadais atá sonraithe
san iarratas ar dócha luach
substaintiúil a bheith ag
gabháil leis (ann féin nó
mar aon le hábhar eile) i
leith imscrúdú an chiona,
féadfaidh an breitheamh ordú a
dhéanamh á údarú don oifigeach
údaraithe aon iontrálacha sna
leabhair, sna taifid nó sna doiciméid
eile de chuid an fhorais airgeadais a
iniúchadh
agus
cóipeanna
a
dhéanamh díobh chun críocha
imscrúdú an chiona.
(3) Maidir le cion nach measfaí
maidir lena dhéanamh, dá ndéanfaí é
a bhreithniú leis féin, go mbeadh
mórdhochar do mheasúnú cuí nó do
bhailiú cuí cánach chun críocha an ailt
seo mar thoradh air, féadfar ar a shon
sin é a mheas amhlaidh má tá forais
réasúnacha amhrais ann gur cuid
d’iompar áirithe é déanamh an chiona
ar dóigh, nó ar dhóigh murach é a
bhrath, go mbeadh mórdhochar do
mheasúnú cuí nó do bhailiú cuí
cánach mar thoradh air.
(4) Faoi réir fho-alt (5), déanfar
cóip d’aon iontráil i leabhair, i dtaifid
nó i ndoiciméid eile de chuid forais
airgeadais a ghlacadh i ngach imeacht
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dlíthiúil mar fhianaise prima facie ar
iontráil den sórt sin agus ar na nithe,
na hidirbhearta agus na cuntais a
bheidh taifeadta inti.
(5) Ní dhéanfar cóip d’iontráil i
leabhair, i dtaifid nó i ndoiciméid eile
forais airgeadais a ghlacadh i
bhfianaise in imeachtaí dlíthiúla mura
gcruthófar thairis sin—
(a) sa chás go ndearnadh an
chóip a n-iarrtar í a
ghlacadh i bhfianaise a
atáirgeadh
i
bhfoirm
inléite go díreach trí
mheán meicniúil nó trí
mheán leictreonach, nó
tríd an dá mheán sin, as
leabhair,
taifid
nó
doiciméid eile de chuid
forais airgeadais arna
gcothabháil i bhfoirm
neamh-inléite,
go
ndearnadh í a atáirgeadh
amhlaidh;
(b) sa chás gur ó chóip a mbeadh
feidhm ag mír (a) maidir
léi a rinneadh (go díreach
nó go neamhdhíreach) an
chóip a n-iarrtar í a
ghlacadh i bhfianaise—
(i) go ndearnadh an chóip
a
n-iarrtar
í
a
ghlacadh amhlaidh a
scrúdú maille le cóip
a
atáirgeadh
amhlaidh agus gur
cóip chruinn í, agus
(ii) gur cóip a mbeadh
feidhm ag mír (a)
maidir léi an chóip a
atáirgeadh amhlaidh
dá n-iarrfaí í a
ghlacadh i bhfianaise,
agus
(c) in

aon chás eile,
ndearnadh an chóip
scrúdú maille leis
iontráil bhunaidh agus
bhfuil sí ceart.

go
a
an
go

(6) Is é nó is í an duine a
thabharfaidh cruthúnas ar na nithe
lena mbaineann fo-alt (5)—
(a) maidir le mír (a) nó (b)(ii)
den fho-alt sin, duine éigin
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a bhí i bhfeighil an Cd.7 A.207
atáirgthe lena mbaineann,
agus
(b) maidir le mír (b)(i) den fhoalt sin, duine éigin a
scrúdaigh an chóip maille
leis an atáirgeadh lena
mbaineann, agus
(c) maidir le mír (c) den fho-alt
sin,
duine
éigin
a
scrúdaigh an chóip maille
leis an iontráil bhunaidh
lena mbaineann,
agus féadfar é a thabhairt ó bhéal nó
trí mhionnscríbhinn arna mionnú os
comhair aon choimisinéara nó aon
duine a bheidh údaraithe chun
mionnscríbhinní a ghlacadh.’’,
agus
(k) in alt 909(4)(a)—
(i) i bhfomhír (iv), trí ‘‘dáta na fála,‘‘ a chur in ionad
‘‘dáta na fála, agus’’,
(ii) i bhfomhír (v), ‘‘a tugadh don duine sin i leith na fála,
agus’’ a chur in ionad ‘‘a tugadh don duine sin i leith
na fála.’’ agus
(iii) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fhomhír (v):
‘‘(vi) sonraí maidir le gach polasaí árachais (más
ann) trína ndéantar fiontar aon
chineáil damáiste nó díobhála, nó
cailleadh
nó
díluachadh
na
sócmhainne, a árachú.’’.

208.—Leasaítear leis seo alt 910 den Acht Comhdhlúite Cánacha,
1997, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

‘‘(1) Chun críocha aon cháin nó dleacht atá curtha faoina
gcúram agus faoina mbainistíocht a mheasúnú, a mhuirearú, a
bhailiú agus a ghnóthú, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, trí
fhógra i scríbhinn, a iarraidh ar aon Aire den Rialtas nó ar aon
chomhlacht arna bhunú le reacht nó faoi reacht cibé faisnéis atá
i seilbh an Aire sin nó an chomhlachta sin a chur ar fáil dóibh,
ar faisnéis í i ndáil le híocaíochtaí a rinne an tAire sin nó an
comhlacht sin chun aon chríoch, cibé acu thar ceann an Aire sin
féin nó an chomhlachta sin féin nó thar ceann aon duine eile, le
cibé daoine nó aicmí daoine a shonróidh na Coimisinéirí
Ioncaim san fhógra agus déanfaidh Aire den Rialtas nó
comhlacht ar a ndéanfar iarraidh den sórt sin cibé faisnéis a
bheidh sonraithe amhlaidh a chur ar fáil.’’.
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209.—Leasaítear leis seo an tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997,
tríd an gCaibidil seo a leanas a chur isteach i gCuid 38 i ndiaidh
Chaibidil 5:
‘‘Caibidil 6
Tarchur leictreonach tuairisceán ar ioncam, ar bhrabúis, etc.,
agus tuairisceán eile Ioncaim
Léiriú (Caibidil 6).

917D.—(1) Sa Chaibidil seo—
ciallaíonn ‘na hAchtanna’—
(a) na reachtanna a bhaineann leis na
dleachtanna
máil
agus
le
bainistíocht na ndleachtanna sin,
(b) na hAchtanna Cánach,
(c) na hAchtanna um Cháin Ghnóchan
Caipitiúil,
(d) an tAcht Cánach Breisluacha, 1972,
agus na hachtacháin ag leasú nó
ag leathnú an Achta sin,
(e) an

tAcht um Cháin Fháltas
Caipitiúil,
1976,
agus
na
hachtacháin ag leasú nó ag
leathnú an Achta sin, agus

(f) an

Stamp Act, 1891, agus na
hachtacháin ag leasú nó ag
leathnú an Achta sin,

agus aon ionstraimí arna ndéanamh faoi aon
cheann de na reachtanna agus de na
hachtacháin dá dtagraítear i míreanna (a) go
(f);
forléireofar ‘duine ceadaithe’ de réir alt
917G;
forléireofar ‘tarchur ceadaithe’ de réir alt
917H;
tá le ‘duine údaraithe’ an bhrí a shanntar dó
le halt 917G(3)(b);
tá le ‘síniú digiteach’ an bhrí a shanntar dó
le halt 917I;
ciallaíonn ‘cruachóip’, i ndáil le faisnéis arna
sealbhú go leictreonach, leagan aschlóite den
fhaisnéis sin;
ciallaíonn ‘tuairisceán’ aon tuairisceán a
cheanglaítear—
(a) a thabhairt faoi alt 172F, 172K,
172L, 258 nó 525,
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(b) a ullmhú agus a sheachadadh faoi Cd.7 A.209
alt 894, 895, 895 (arna mhodhnú
le halt 896) nó 951,
(c) le haon fhoráil de na hAchtanna
(cibé slí ina sonrófar í), a ullmhú
agus a sheachadadh faoi fhógra ó
na Coimisinéirí Ioncaim nó, de
réir mar a bheidh, ó oifigeach
ioncaim á cheangal tuairisceán
den sórt sin a ullmhú agus a
sheachadadh,
(d) a chur faoi Rialachán 35 de na
Rialacháin
Cánach
Ioncaim
(Fostaíochtaí), 1960 (I.R. Uimh.
28 de 1960),
(e) a chur ar aghaidh faoi Rialachán 21
de na Rialacháin Chánach
Ioncaim
(Conarthaí
Foirgníochta), 1971 (I.R. Uimh. 7
de 1971),
(f) a thabhairt faoi alt 19 den Acht
Cánach Breisluacha, 1972,
(g) a sheachadadh faoi fho-alt (2) nó (9)
d’alt 36 den Acht um Cháin
Fháltas Caipitiúil, 1976,
(h) a sheachadadh faoi alt 36(8) den
Acht um Cháin Fháltas Caipitiúil,
1976,
(i) a thíolacadh faoin Stamp Act, 1891,
agus na hachtacháin ag leasú nó
ag leathnú an Achta sin, agus
(j) a dhéanamh faoi aon cheann de na
reachtanna a bhaineann leis na
dleachtanna
máil
agus
le
bainistíocht na ndleachtanna sin;
ciallaíonn ‘oifigeach ioncaim’ an tArdBhailitheoir, cigire nó oifigeach eile do na
Coimisinéirí Ioncaim (lena n-áirítear cigire
nó oifigeach eile atá údaraithe faoi aon
fhoráil de na hAchtanna (cibé slí ina
sonrófar í) chun tuairisceán a ghlacadh nó
chun a cheangal go ndéanfaí tuairisceán a
ullmhú agus a sheachadadh);
ciallaíonn ‘cáin’ aon cháin ioncaim, cáin
chorparáide, cáin ghnóchan caipitiúil, cáin
bhreisluacha, cáin bhronntanais, cáin
oidhreachta, dleacht máil nó dleacht stampa.
(2) Aon tagairtí sa Chaibidil seo do
thuairisceán folaíonn siad tagairtí in aon
fhoráil de na hAchtanna do ráiteas, do
shonraí, d’fhianaise nó d’aon mheán eile
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trína gceanglaítear faisnéis a thabhairt nó
trína dtugtar í, cibé slí ina sonrófar é.
(3) Aon tagairtí sa Chaibidil seo do
thuairisceán a thabhairt folaíonn siad tagairtí
in aon fhoráil de na hAchtanna—
(a) do thuairisceán a ullmhú agus a
sheachadadh;
(b) do thuairisceán a sheoladh;
(c) do

thuairisceán
thabhairt;

nó

sonraí

a

(d) do thuairisceán a sheachadadh;
(e) do thuairisceán a thíolacadh;
(f) do thuairisceán a dhéanamh;
(g) do shonraí nó d’aon fhaisnéis a
bheidh sonraithe in aon fhoráil a
thabhairt; agus
(h) d’aon mheán eile trína gcuirtear
tuairisceán ar aghaidh, cibé slí ina
sonrófar é.
Feidhm.

917E.—Beidh feidhm ag an gCaibidil seo
maidir le tuairisceán más rud é—
(a) go

ndéanfar, chun críche na
Caibidle seo, an fhoráil de na
hAchtanna faoina dtugtar an
tuairisceán a shonrú le hordú
arna
dhéanamh
ag
na
Coimisinéirí Ioncaim, agus

(b) go gceanglaítear an tuairisceán a
thabhairt tar éis an lae a bheidh
ceaptha leis an ordú sin i ndáil le
tuairisceáin a bheidh le tabhairt
faoin bhforáil a shonraítear
amhlaidh.
Tarchur
leictreonach
tuairisceán.

917F.—(1) D’ainneoin aon fhorála eile de
na hAchtanna, measfar gur chomhaill aon
duine an oibleagáid atá air nó uirthi
tuairisceán lena mbaineann an Chaibidil seo
a thabhairt má dhéantar faisnéis a tharchur
go leictreonach i gcomhlíonadh na
hoibleagáide sin, ach sin ar an gcoinníoll
amháin—
(a) gur duine ceadaithe nó duine
údaraithe a dhéanann an tarchur,
(b) gur tarchur ceadaithe an tarchur,
(c) go bhfuil síniú digiteach an duine
cheadaithe, nó cibé meán eile
aitheantais
leictreonaigh
a
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shonróidh nó a údaróidh na Cd.7 A.209
Coimisinéirí Ioncaim, ar an
tarchur, agus
(d) go n-admhaítear de réir alt 917J go
bhfuarthas an tarchur.
(2) I bhfo-alt (1), folaíonn an tagairt don
fhaisnéis a cheanglaítear a bheith ar áireamh
sa tuairisceán aon cheanglas atá ar dhuine—
(a) aon ráiteas a dhéanamh,
(b) aon sonraí a chur san áireamh, nó
(c) aon éileamh a dhéanamh nó a chur
i gceangal leis.
(3) Más rud é go meastar, de réir fho-alt
(1), gur chomhaill aon duine an oibleagáid
atá air nó uirthi tuairisceán lena mbaineann
an Chaibidil seo a thabhairt, ansin, ní bheidh
feidhm ag aon fhoráil de na hAchtanna—
(a) lena gceanglaítear aon dearbhú de
thuairisc ar bith, seachas dearbhú
méide, ón duine a thugann an
tuairisceán a bheith ar áireamh sa
tuairisceán nó ag gabháil leis,
(b) lena gceanglaítear an tuairisceán a
bheith sínithe nó deimhniú a
bheith ag gabháil leis,
(c) lena gceanglaítear an tuairisceán a
bheith i scríbhinn,
(d) lena n-údaraítear an tuairisceán a
bheith sínithe ag duine atá ag
gníomhú faoi údarás an duine atá
faoi oibleagáid an tuairisceán a
thabhairt,
(e) lena n-údaraítear do na Coimisinéirí
Ioncaim foirm tuairisceáin a
fhorordú nó lena gceanglaítear
tuairisceán a bheith in aon fhoirm
fhorordaithe nó ar aon fhoirm
fhorordaithe, nó
(f) chun críocha aon éilimh ar dhíolúine
nó ar aon liúntas, asbhaint nó
aisíoc cánach faoi na hAchtanna
a cheanglaítear a dhéanamh leis
an tuairisceán, lena n-údaraítear
do na Coimisinéirí Ioncaim foirm
aon éilimh a fhorordú.
(4) Más rud é go meastar, de réir fho-alt
(1), gur chomhaill aon duine an oibleagáid
atá air nó uirthi tuairisceán lena mbaineann
an Chaibidil seo a thabhairt, ansin, is é an
tráth a chomhalltar aon cheanglas faoi na
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hAchtanna tuairisceán a thabhairt ná an lá a
admhófar de réir alt 917J go bhfuarthas an
fhaisnéis dá dtagraítear san fho-alt sin.
(5) Más rud é go meastar, de réir fho-alt
(1), gur chomhaill aon duine an oibleagáid
atá air nó uirthi tuairisceán lena mbaineann
an Chaibidil seo a thabhairt, ansin, más rud
é—
(a) gur duine ceadaithe, thar ceann
duine eile, a dhéanann an
tarchur, nó
(b) gur duine údaraithe, thar ceann
duine eile (nach é nó í an duine
a d’údaraigh an duine údaraithe
sin), a dhéanann an tarchur,
déanfar agus fíordheimhneofar de réir alt
917K cruachóip den fhaisnéis a bheidh le
tarchur.
(6) (a) Más rud é go meastar, de réir fhoalt (1), gur chomhaill aon duine
an oibleagáid atá air nó uirthi
tuairisceán lena mbaineann an
Chaibidil seo a thabhairt, ansin,
maidir le haon cheanglas—
(i) go mbeadh aon doiciméad
(dá ngairtear ‘doiciméad
taca’ san fho-alt seo),
seachas an tuairisceán nó an
t-éileamh, ag gabháil leis an
tuairisceán nó le haon
éileamh atá le déanamh, nó
le cur i gceangal, leis an
tuairisceán, agus
(ii) go ndéanfar an doiciméad
taca a sheachadadh leis an
tuairisceán nó leis an
éileamh,
measfar gur chomhaill an duine
atá faoi réir an cheanglais é más
rud é go ndéanann an duine nó
an duine ceadaithe dá dtagraítear
i bhfo-alt (1)(a) an doiciméad a
choimeád lena iniúchadh, ar é a
iarraidh, ag oifigeach ioncaim.
(b) Déanfaidh aon duine atá faoi réir an
cheanglais dá dtagraítear i mír (a)
aon doiciméid taca a iarrfaidh
oifigeach ioncaim a thabhairt ar
aird laistigh de 30 lá ón iarraidh
sin.
(c) Folaíonn na tagairtí san fho-alt seo
do dhoiciméad tagairtí d’aon
chuntais, deimhniú, fianaise,
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917G.—(1) Is duine ceadaithe chun
críocha na Caibidle seo duine más rud é go
gceadaíonn na Coimisinéirí Ioncaim an duine
chun faisnéis a tharchur go leictreonach, ar
faisnéis í a cheanglaítear a bheith ar áireamh
i dtuairisceán lena mbaineann an Chaibidil
seo (dá ngairtear ‘an tarchur’ san alt seo)
agus go gcomhlíonann sé nó sí forálacha an
ailt seo agus, go háirithe, na coinníollacha a
shonraítear i bhfo-alt (3).
(2) Aon duine a bheidh ag iarraidh go
gceadófar é nó í faoin alt seo déanfaidh sé
nó sí iarratas chuige sin chuig na Coimisinéirí
Ioncaim i scríbhinn nó trí cibé meán eile a
bheidh ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim
chun críocha an ailt seo.
(3) Is iad na coinníollacha dá dtagraítear i
bhfo-alt (1)—
(a) go ndéanfaidh an t-iarratasóir ar
cheadú faoin alt seo gealltanas a
shíniú go gcomhlíonfaidh sé nó sí
na ceanglais dá dtagraítear in alt
917H(2), agus
(b) go

síneoidh
an
t-iarratasóir
gealltanas nach gceadóidh sé nó
sí ach do phearsana aonair a
bheidh údaraithe go cuí i
scríbhinn ag an iarratasóir (a
ngairtear ‘duine údaraithe’ de
gach duine acu san alt seo), i
dteannta an iarratasóra, tarchur a
dhéanamh.

(4) Tabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim
fógra do dhuine a bheidh ag iarraidh go
gceadófar é nó í faoin alt seo maidir leis an
gceadú a bheith deonaithe nó diúltaithe acu
agus, i gcás diúltú, maidir leis an gcúis a bhí
leis an diúltú.
(5) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, trí
fhógra i scríbhinn nó trí cibé meán eile a
chinnfidh na Coimisinéirí Ioncaim, ceadú
faoin alt seo a tharraingt siar le héifeacht ó
cibé dáta a bheidh sonraithe san fhógra.
(6) (a) I bhfógra lena dtarraingítear siar
ceadú faoin alt luafar na forais a
bhí leis an tarraingt siar.
(b) Ní fhéadfar aon cheadú faoin alt seo
a tharraingt siar mura rud é gur
mhainnigh duine ceadaithe nó
duine údaraithe ceann amháin nó
níos mó de na ceanglais dá
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dtagraítear in alt 917H(2) a
chomhlíonadh.
(7) Féadfaidh duine dá ndiúltófar ceadú
faoin alt seo nó a dtarraingeofar siar a
cheadú nó a ceadú faoin alt seo achomharc a
dhéanamh
chuig
na
Coimisinéirí
Achomhairc i gcoinne an diúltaithe nó na
tarraingthe siar.
(8) Is trí fhógra chuig na Coimisinéirí
Ioncaim a dhéanfar an t-achomharc faoi fhoalt (7) agus déanfar é roimh dheireadh na
tréimhse 30 lá dar tosach an lá a tugadh fógra
don duine maidir leis an diúltú nó leis an
tarraingt siar.
(9) Déanfaidh
na
Coimisinéirí
Achomhairc achomharc a dhéanfar chucu
faoi fho-alt (7) a éisteacht agus a chinneadh
amhail is dá mba achomharc é i gcoinne
measúnachta cánach ioncaim, agus beidh
feidhm dá réir sin ag na forálacha de na
hAchtanna Cánach a bhaineann le
hachomhairc.
Tarchuir
cheadaithe.

917H.—(1) Más rud é go ndéanfaidh duine
ceadaithe faisnéis a cheanglaítear a bheith ar
áireamh i dtuairisceán lena mbaineann an
Chaibidil seo a tharchur go leictreonach, ní
tarchur ceadaithe an tarchur mura
gcomhlíonann sé ceanglais an ailt seo.
(2) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim
fógra a thabhairt do dhuine ceadaithe maidir
le haon cheanglais a mbeidh cinneadh déanta
acu de thuras na huaire gur ceanglais iad is
infheidhme maidir leis an duine sin i leith na
slí ina bhfuil faisnéis a cheanglaítear a bheith
ar áireamh i dtuairisceán lena mbaineann an
Chaibidil seo le tarchur go leictreonach.
(3) Folaíonn na ceanglais dá dtagraítear i
bhfo-alt (2), go háirithe, ceanglais maidir leis
na bogearraí nó leis an gcineál bogearraí a
bheidh le húsáid chun tarchur a dhéanamh.

Sínithe digiteacha.

917I.—(1) San alt seo—
ciallaíonn ‘cripteachóras neamhshiméadrach’
algartam nó sraith algartam a sholáthraíonn
eochairphéire daingean;
ciallaíonn
‘síniú
digiteach’
claochlú
teachtaireachta ag duine ceadaithe nó ag
duine údaraithe trí úsáid a bhaint as
cripteachóras neamhshiméadrach ceadaithe
de chineál gur féidir leis na Coimisinéirí
Ioncaim ag a bhfuil seilbh ar an
teachtaireacht agus ar an eochair phoiblí i
leith an duine cheadaithe sin a chinneadh go
cruinn—
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(a) an ndearnadh an claochlú a chruthú Cd.7 A.209
tríd an eochair phríobháideach a
fhreagraíonn don eochair phoiblí
sin a úsáid, agus
(b) an ndearnadh an teachtaireacht a
athrú ón uair a rinneadh an
claochlú;
ciallaíonn
‘eochairphéire’
eochair
phríobháideach agus an eochair phoiblí a
fhreagraíonn
di
i
gcripteachóras
neamhshiméadrach
de
chineál
go
bhfíoraíonn an eochair phoiblí síniú
digiteach arna chruthú ag an eochair
phríobháideach;
ciallaíonn ‘eochair phríobháideach’ an
eochair d’eochairphéire a úsáideann duine
ceadaithe chun síniú digiteach a chruthú;
ciallaíonn ‘eochair phoiblí’ an eochair
d’eochairphéire a úsáideann na Coimisinéirí
Ioncaim chun síniú digiteach a fhíorú;
ciallaíonn ‘teachtaireacht’ an fhaisnéis dá
dtagraítear in alt 917F(1).
(2) Beidh feidhm ag an alt seo go heisiach
chun críoch a bhaineann le síniú leictreonach
a chur le tarchur leictreonach faisnéise a
cheanglaítear a bheith ar áireamh i
dtuairisceán lena mbaineann an Chaibidil
seo agus ní chun aon chríche eile.
(3) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim,
nó duine nó daoine a bheidh ceaptha chuige
sin ag na Coimisinéirí Ioncaim (dá ngairtear
an ‘t-údarás deimhniúcháin’ san alt seo),
eochairphéire uathúil a shannadh do gach
duine ceadaithe.
(4) Cinnteoidh an t-údarás deimhniúcháin
go n-úsáidfidh sé córas cruinn iontaofa chun
eochairphéire a chruthú.
(5) Cinnteoidh an t-údarás deimhniúcháin
go ndéanfar comhpháirt na heochrach
príobháidí d’eochairphéire duine cheadaithe
a eisiúint chuig an duine sin ar shlí dhaingean
agus faoi réir cibé coinníollacha a
mheasfaidh sé is gá chun a chinntiú nach
mbainfear mí-úsáid as an eochair.
(6) Ní úsáidfidh duine ceadaithe nó duine
údaraithe eochair phríobháideach ach
amháin chun an síniú digiteach dá
dtagraítear in alt 917F(1)(c) a chur le
tarchur.
Tarchuir
leictreonacha a
admháil.

917J.—Chun críocha na Caibidle seo, i
gcás ina bhfaighidh na Coimisinéirí Ioncaim
tarchur leictreonach faisnéise a cheanglaítear
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a bheith ar áireamh i dtuairisceán lena
mbaineann an Chaibidil seo, déanfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim admháil leictreonach
go bhfuarthas an tarchur sin a chur chuig an
duine óna bhfuarthas é.
Cruachóipeanna.

917K.—(1) Ní dhéanfar cruachóip de réir
an fho-ailt seo ach amháin más rud é—
(a) go ndéantar an chruachóip faoi
phróisis agus faoi nósanna
imeachta atá ceaptha lena
chinntiú nach mbeidh san
fhaisnéis atá sa chruachóip ach an
fhaisnéis atá le tarchur de réir alt
917F(1),
(b) go bhfuil an chruachóip i bhfoirm
atá ceadaithe ag na Coimisinéirí
Ioncaim agus atá oiriúnach don
fhaisnéis
a
tharchuirtear
amhlaidh, agus
(c) go

bhfuil
an
chruachóip
fíordheimhnithe de réir fho-alt
(2).

(2) Chun críocha na Caibidle seo, ní
cruachóip fhíordheimhnithe cruachóip arna
déanamh de réir fho-alt (1) ach amháin i gcás
go mbeidh an chruachóip sínithe ag an duine
a mbeadh ceanglas air nó uirthi an dearbhú
a dhéanamh, an tuairisceán a shíniú nó an
deimhniú a thabhairt, de réir mar a bheidh,
murach mír (a), (b) nó (d) d’alt 917F(3).
Cumhachtaí a
fheidhmiú.

917L.—(1) Beidh feidhm ag an alt seo más
rud é, de réir alt 917F(1), go meastar gur
chomhaill aon duine an oibleagáid atá air nó
uirthi tuairisceán lena mbaineann an
Chaibidil seo a thabhairt.
(2) I gcás ina bhfuil feidhm ag an alt seo
beidh ag na Coimisinéirí Ioncaim agus ag
oifigeach ioncaim na cumhachtaí agus na
dualgais go léir i ndáil leis an bhfaisnéis atá
sa tarchur a bheadh acu nó ag an oifigeach
sin dá mba rud é go raibh an fhaisnéis i
dtuairisceán a tugadh leis an bpost.
(3) I gcás ina bhfuil feidhm ag an alt seo,
beidh ag an duine a mheastar, de réir alt
917F(1), a chomhaill an oibleagáid atá air nó
uirthi tuairisceán lena mbaineann an
Chaibidil seo a thabhairt na cearta agus na
dualgais go léir i ndáil leis an bhfaisnéis atá
sa tarchur a bheadh ag an duine dá mba rud
é go raibh an fhaisnéis sin i dtuairisceán a
tugadh leis an bpost.

Imeachtaí.

917M.—(1) Beidh feidhm ag an alt seo
más rud é, de réir alt 917F(1), go meastar gur
chomhaill aon duine an oibleagáid atá air nó
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(2) San alt seo, ciallaíonn ‘imeachtaí’
imeachtaí sibhialta agus coiriúla, agus
folaíonn sé imeachtaí os comhair na
gCoimisinéirí Achomhairc nó aon bhinse eile
ag a bhfuil dlínse de bhua aon fhorála de na
hAchtanna.
(3) I gcás ina bhfuil feidhm ag an alt seo,
aon chruachóip a ndeimhneoidh oifigeach
ioncaim gur cóip dhílis í den fhaisnéis a
tarchuireadh go leictreonach de réir alt
917F(1), déileálfar léi chun críocha aon
imeachtaí ar i ndáil leo a thugtar an
deimhniú—
(a) amhail is dá mba thuairisceán arna
thabhairt leis an bpost nó, de réir
mar a bheidh, éileamh arna
dhéanamh leis an bpost, an
chruachóip, agus
(b) amhail is dá mbeadh aon dearbhú,
deimhniú nó síniú sa chruachóip
a
cheanglaítear
leis
na
hAchtanna
a
bheith
ar
thuairisceán den sórt sin nó, de
réir mar a bheidh, ar éileamh den
sórt sin.
(4) Chun críocha aon imeachtaí faoi na
hAchtanna, mura rud é go gcinnfidh
Breitheamh nó aon duine eile a
dtionscnaítear imeachtaí os a chomhair nó os
a comhair, tráth na n-imeachtaí, go bhfuil sé
éagórach sna himthosca an fhoráil seo a chur
i bhfeidhm, ní bheidh feidhm ag aon riail dlí
lena sriantar inghlacthacht nó úsáid fianaise
clostráchta maidir le huiríoll atá i
ndoiciméad ina dtaifeadtar faisnéis a
tarchuireadh de réir alt 917F(1) a mhéid gurb
é atá san uiríoll—
(a) uiríoll maidir leis an bhfaisnéis a
tarchuireadh amhlaidh,
(b) uiríoll maidir leis an dáta, nó an
tráth, a tarchuireadh an fhaisnéis
amhlaidh, nó
(c) uiríoll maidir le céannacht an duine
a tharchuir, nó ar thar a cheann
nó thar a ceann a tarchuireadh,
an fhaisnéis amhlaidh.
Ilghnéitheach.

917N.—Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim
aon oifigeach dá gcuid a ainmniú chun aon
ghníomhartha a dhéanamh agus aon
fheidhmeanna a chomhall a údaraíonn an
Chaibidil seo do na Coimisinéirí Ioncaim a
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dhéanamh nó a chomhall.’’.

Cd.7 A.209

Leasú ar alt 884
(tuairisceáin ar
bhrabúis) den Acht
Comhdhlúite
Cánacha, 1997.

210.—Leasaítear leis seo alt 884 den Acht Comhdhlúite Cánacha,
1997, tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a) d’fhoalt (2):

Leasú ar alt 1078
(cionta ioncaim)
den Acht
Comhdhlúite
Cánacha, 1997.

211.—Leasaítear leis seo alt 1078 den Acht Comhdhlúite Cánacha,
1997—

‘‘(aa) cibé sonraí breise chun críocha cánach corparáide a
cheanglófar leis an bhfógra nó a shonrófar san fhoirm
fhorordaithe i leith an tuairisceáin,’’.

(a) i bhfo-alt (2), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (h):
‘‘(hh) go ndéanfaidh sé nó sí, go feasach nó go toiliúil,
aon leabhair, taifid nó doiciméid eile a fhalsú, a
cheilt, a scriosadh nó a dhiúscairt ar shlí eile nó
a chur faoi deara nó cead a thabhairt iad a
fhalsú, a cheilt, a scriosadh nó a dhiúscairt, ar
leabhair, taifid nó doiciméid eile iad—
(i) ar tugadh deis don duine iad a sheachadadh, nó de
réir mar a bheidh, iad a chur ar fáil de réir alt 900(3),
nó
(ii) ar ceanglaíodh ar an duine iad a sheachadadh nó, de
réir mar a bheidh, iad a chur ar fáil de réir fógra arna
sheirbheáil faoi alt 900, 902, 906A nó 907, nó faoi
ordú arna dhéanamh faoi alt 901, 902A nó 908,’’,
(b) i bhfo-alt (3) (b), trí ‘‘£100,000’’ a chur in ionad ‘‘£10,000‘‘,
agus
(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(3):
‘‘(3A) Más rud é gur ciontaíodh duine i gcion dá
dtagraítear i bhfomhír (i), (ii) nó (iv) d’fho-alt (2) (g),
ansin, má dhéantar iarratas chuige sin nó má chuirtear
faoi deara iarratas chuige sin a dhéanamh chun na cúirte,
féadfaidh an chúirt ordú a dhéanamh á cheangal ar an
duine lena mbaineann aon fhoráil de na hAchtanna a
chomhlíonadh, ar foráil í a bhaineann leis na ceanglais a
bheidh sonraithe san fhomhír sin (i), (ii) nó (iv), de réir
mar a bheidh.’’.

Leasú ar alt 1094
(imréiteach cánach i
ndáil le ceadúnais
áirithe) den Acht
Comhdhlúite
Cánacha, 1997.

212.—Leasaítear leis seo alt 1094 den Acht Comhdhlúite Cánacha,
1997—
(a) i bhfo-alt (1)—
(i) sa mhíniú ar ‘‘ceadúnas‘‘, tríd an méid seo a leanas a
chur in ionad mhíreanna (h) agus (i):
‘‘(h) in alt 101 den Acht Airgeadais, 1999;’’,
agus
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(ii) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an Cd.7 A.212
mhínithe ar ‘‘ceadúnas’’—
‘‘ciallaíonn ‘margadhluach’, i ndáil le haon mhaoin,
an praghas a mbeifí ag súil leis go réasúnach go
bhfaighfí ar an maoin sin é dá ndíolfaí ar an margadh
oscailte í ar an dáta ar a ndéanfar an mhaoin a
luacháil;’’,
agus
(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(3):
‘‘(3A) Más rud é—
(a) go mbeidh an duine chéadluaite ina shealbhóir
tairbhiúil nó ina sealbhóir tairbhiúil ar
cheadúnas a bheidh le tosú ar dháta sonraithe
ar scór deimhnithe atá deonaithe nó le deonú
faoi alt 2 (1) (arna leasú le halt 23 den Acht
Deocha Meisciúla, 1960) den Licensing
(Ireland) Act, 1902,
(b) go raibh an dara duine a luaitear ina shealbhóir
tairbhiúil nó ina sealbhóir tairbhiúil ar an
gceadúnas deiridh a eisíodh roimh an dáta
sonraithe i leith an áitribh ar ina leith a
deonaíodh an deimhniú dá dtagraítear i mír
(a), agus
(c) gur ar chomaoin ba lú ná an margadhluach ar
dháta na fála sin a fuair an duine chéadluaite
sin an t-áitreabh,
ansin, beidh feidhm ag fo-alt (3) amhail is—
(i) dá mba thagairt do 5 bliana dar críoch an dáta
sin an tagairt don bhliain dar críoch an dáta
sin, agus
(ii) dá mba thagairt do na gníomhaíochtaí a sheol an
dara duine a luaitear faoin gceadúnas deiridh
a shealbhaigh an duine sin roimh an dáta
sonraithe an tagairt do na gníomhaíochtaí a
sheoltar faoin gceadúnas.’’.
213.—(1) San alt seo—
ciallaíonn ‘‘an tAire’’ an tAire Airgeadais;
ciallaíonn ‘‘an tAire iomchuí‘‘ an tAire Talmhaíochta agus Bia.
(2) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire
iomchuí, comhaontú a dhéanamh leis an duine dá dtagraítear ina
dhiaidh seo san fho-alt seo, go n-íocfaidh an tAire leis an duine sin,
i cibé airgead (lena n-áirítear airgead in airgeadra seachas airgeadra
an Stáit) agus ar cibé téarmaí agus coinníollacha maidir leis an modh,
an tráth íoca, scaoileadh urrúis (más ann), urscaoileadh dhliteanas
an Aire iomchuí nó thairis sin de réir mar is cuí leis an Aire agus
mar a bheidh sonraithe sa chomhaontú, méideanna i leith
phríomhshuim cibé airgid a bheidh faighte ar iasacht ó dhuine ag an
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Aire iomchuí agus nach mbeidh aisíoctha leis an duine sin aige nó
aici, mar aon le méid is comhionann le méid an úis is iníoctha ag an
Aire iomchuí ar an bpríomhshuim sin agus aon suim eile is iníoctha
nó a fhéadfaidh teacht chun bheith iníoctha ag an Aire iomchuí leis
an duine sin i leith na n-iasachtaí sin.
(3) Má dhéantar comhaontú dá dtagraítear i bhfo-alt (2),
féadfaidh an tAire cibé méideanna a shonraítear i bhfo-alt (2) a íoc
leis an duine lena mbaineann ar na téarmaí agus na coinníollacha a
bheidh sonraithe sa chomhaontú.
(4) Ní fhorchuirfidh déanamh comhaontaithe ag an Aire faoi fhoalt (2) ná déanamh aon íocaíochta aige nó aici faoi fho-alt (3) aon
dliteanas ar an Aire iomchuí don Aire i leith an chomhaontaithe nó
na híocaíochta.
(5) Déanfar an t-airgead go léir a theastóidh ón Aire faoi
chomhair méideanna is iníoctha aige nó aici faoin alt seo nó de bhua
an ailt seo a airleacan as an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis.
(6) Leasaítear leis seo an tAcht um Ghníomhaireacht
Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, 1990, sa Chéad Sceideal—
(a) trí ‘‘agus’’ a scriosadh i mír (k), agus
(b) tríd an mír seo a leanas a chur leis i ndiaidh mhír (l):
‘‘agus
(m) alt 213 den Acht Airgeadais, 1999.’’.

Leasú ar an Acht
um Fhorbairt
Tionscail, 1995.

An Cuntas
Fuascailte Seirbhísí
Caipitiúla.

214.—Leasaítear leis seo an tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1995, i
bhfo-alt (3)(a) d’alt 10 (ar alt é ina n-áirítear cumhacht an Aire
Fiontar, Trádála agus Fostaíochta chun deontais a íoc, as airgead a
sholáthróidh an tOireachtas, le Boird Fiontar Contae), trí
‘‘£200,000,000’’ a chur in ionad ‘‘£100,000,000’’.
215.—(1) San alt seo—
ciallaíonn ‘‘alt leasaitheach 1998’’ alt 130 den Acht Airgeadais, 1998;
tá le ‘‘seirbhísí caipitiúla‘‘ an bhrí chéanna atá leis sa phríomh-alt;
ciallaíonn ‘‘an naoú blianacht bhreise is daichead’’ an tsuim a
mhuirearófar ar an bPríomh-Chiste faoi fho-alt (4);
ciallaíonn ‘‘an príomh-alt’’ alt 22 den Acht Airgeadais, 1950.
(2) I ndáil leis na naoi mbliana airgeadais is fiche comhleanúnacha
dar tosach an bhliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 1999,
beidh éifeacht le fo-alt (4) d’alt leasaitheach 1998 ach ‘‘£125,553,826’’
a chur in ionad ‘‘£120,289,536’’.
(3) Beidh éifeacht le fo-alt (6) d’alt leasaitheach 1998 ach
‘‘£95,050,986’’ a chur in ionad ‘‘£92,457,250’’.
(4) D’fhonn iasachtaí i leith seirbhísí caipitiúla, agus d’fhonn ús ar
an gcéanna, a fhuascailt, déanfar suim £142,789,461 a mhuirearú go
bliantúil ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis sa tríocha bliain
airgeadais chomhleanúnach dar tosach an bhliain airgeadais dar
críoch an 31ú lá de Nollaig, 1999.
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(5) Déanfar an naoú blianacht bhreise is daichead a íoc isteach Cd.7 A.215
sa Chuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla ar cibé modh agus cibé
tráthanna sa bhliain airgeadais iomchuí a chinnfidh an tAire
Airgeadais.
(6) Féadfar aon mhéid den naoú blianacht bhreise is daichead,
nach mó ná £109,751,200 in aon bhliain airgeadais, a úsáid chun an
t-ús ar an bhfiach poiblí a íoc.
(7) Déanfar iarmhéid an naoú blianacht bhreise is daichead a
úsáid in aon cheann nó níos mó de na slite a shonraítear i bhfo-alt
(6) den phríomh-alt.
216.—Déantar leis seo na cánacha agus na dleachtanna go léir a
fhorchuirtear leis an Acht seo a chur faoi chúram agus faoi bhainistiú
na gCoimisinéirí Ioncaim.

Cúram agus
bainistiú cánacha
agus dleachtanna.

217.—(1) Féadfar an tAcht Airgeadais, 1999, a ghairm den Acht
seo.

Gearrtheideal,
forléiriú agus tosach
feidhme.

(2) Déanfar Cuid 1 (a mhéid a bhaineann le cáin ioncaim) a
fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim agus (a mhéid a
bhaineann le cáin chorparáide) a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna
Cánach Corparáide agus (a mhéid a bhaineann le cáin ghnóchan
caipitiúil) a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna um Cháin Ghnóchan
Caipitiúil.
(3) Déanfar Cuid 2 (a mhéid a bhaineann le custaim) a fhorléiriú
i dteannta na nAchtanna Custam agus (a mhéid a bhaineann le
dleachtanna máil) a fhorléiriú i dteannta na reachtanna a bhaineann
leis na dleachtanna máil agus le bainistiú na ndleachtanna sin.
(4) Déanfar Cuid 3 a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach
Breisluacha, 1972 go 1998, agus féadfar na hAchtanna Cánach
Breisluacha, 1972 go 1999, a ghairm díobh le chéile.
(5) Déanfar Cuid 4 a fhorléiriú i dteannta an Stamp Act, 1891,
agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú an Achta sin.
(6) Déanfar Cuid 5 a fhorléiriú i dteannta Chuid VI den Acht
Airgeadais, 1983, agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú na
Coda sin.
(7) Déanfar Cuid 6 (a mhéid a bhaineann le cáin fháltas caipitiúil)
a fhorléiriú i dteannta an Achta um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976,
agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú an Achta sin.
(8) Déanfar Cuid 7 (a mhéid a bhaineann le cáin ioncaim) a
fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim agus (a mhéid a
bhaineann le cáin chorparáide) a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna
Cánach Corparáide agus (a mhéid a bhaineann le cáin ghnóchan
caipitiúil) a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna um Cháin Ghnóchan
Caipitiúil agus (a mhéid a bhaineann le custaim) a fhorléiriú i
dteannta na hAchtanna Custam agus (a mhéid a bhaineann le
dleachtanna máil) a fhorléiriú i dteannta na reachtanna a bhaineann
leis na dleachtanna máil agus le bainistiú na ndleachtanna sin agus
(a mhéid a bhaineann le cáin bhreisluacha) a fhorléiriú i dteannta
na nAchtanna Cánach Breisluacha, 1972 go 1999, agus (a mhéid a
bhaineann le dleacht stampa) a fhorléiriú i dteannta an Stamp Act,
1891, agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú an Achta sin agus
(a mhéid a bhaineann le cáin mhaoine cónaithe) a fhorléiriú i
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dteannta Chuid VI den Acht Airgeadais, 1983, agus na n-achtachán
ag leasú nó ag leathnú na Coda sin agus (a mhéid a bhaineann le
cáin bhronntanais nó cáin oidhreachta) a fhorléiriú i dteannta an
Achta um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976, agus na n-achtachán ag
leasú nó ag leathnú an Achta sin.
(9) Beidh feidhm ag Cuid 1, ach amháin mar a fhoráiltear a
mhalairt go sainráite inti, amhail ar an agus ón 6ú lá d’Aibreán, 1999.
(10) I ndáil le Cuid 3:
(a) measfar gur tháinig ailt 127 agus 129 i bhfeidhm, agus
glacfaidh siad éifeacht, amhail ar an agus ón 1ú lá de
Mhárta, 1999;
(b) glacfaidh alt 132 éifeacht amhail ar an agus ón 1ú lá de
Bhealtaine, 1999;
(c) glacfaidh alt 139 éifeacht amhail ar an agus ón 1ú lá d’Iúil,
1999;
(d) glacfaidh mír (b) d’alt 125, mír (b) d’alt 128, mír (b) d’alt
130, alt 131 agus alt 134 éifeacht amhail ar an agus ón 1ú
lá de Mheán Fómhair, 1999;
(e) glacfaidh alt 122, mír (a) d’alt 128, alt 133 agus mír (b) d’alt
138 éifeacht amhail ar an agus ón 1ú lá d’Eanáir, 2000;
(f) beidh éifeacht le forálacha na Coda sin, seachas na forálacha
sin a shonraítear i míreanna (a), (b), (c), (d) agus (e),
amhail ar agus ó dháta rite an Achta seo.
(11) Ach amháin a mhéid a éilíonn an comhthéacs a mhalairt,
déanfar aon tagairt san Acht seo d’aon achtachán eile a fhorléiriú
mar thagairt don achtachán sin arna leasú le haon achtachán eile, nó
faoi aon achtachán eile, lena n-áirítear an tAcht seo.
(12) San Acht seo, aon tagairt do Chuid, d’alt nó do Sceideal is
tagairt í do Chuid nó d’alt den Acht seo, nó do Sceideal a ghabhann
leis an Acht seo, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d’achtachán éigin
eile atá beartaithe.
(13) San Acht seo, aon tagairt d’fho-alt, do mhír , d’fhomhír, do
chlásal nó d’fhochlásal is tagairt í don fho-alt, don mhír, don fhomhír,
don chlásal nó don fhochlásal den fhoráil (lena n-áirítear Sceideal)
ina bhfuil an tagairt, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d’fhoráil éigin
eile atá beartaithe.
SCEIDEAL 1

Alt 71.

Leasuithe de dhroim Athraithe ar an Ráta Cánach Corparáide
Leasaítear leis seo an tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997, de réir
na bhforálacha seo a leanas den Sceideal seo.
1. In alt 448—
(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):
‘‘(2) I gcás go n-éileoidh agus go gcruthóidh cuideachta
a sheolann trádáil arb éard í nó ar cuid di earraí a
mhonarú, maidir le tréimhse chuntasaíochta iomchuí, go
raibh, le linn na tréimhse sin, aon mhéid infhaighte i leith
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díol earraí i gcúrsa na trádála, déanfar cáin chorparáide Sc.1
is iníoctha ag an gcuideachta don tréimhse sin, a mhéid
is inchurtha í i leith an ioncaim ó dhíol na n-earraí sin, a
laghdú—
(a) a haon déag de shédéaguithe, a mhéid is cáin
chorparáide í arna muirearú ar bhrabúis a
chionroinntear faoi alt 26(3) ar an mbliain
airgeadais 1998,
(b) a naoi de cheathairdéaguithe, a mhéid is cáin
chorparáide í arna muirearú ar bhrabúis a
chionroinntear faoi alt 26(3) ar an mbliain
airgeadais 1999,
(c) a seacht de dhódéaguithe, a mhéid is cáin
chorparáide í arna muirearú ar bhrabúis a
chionroinntear faoi alt 26(3) ar an mbliain
airgeadais 2000,
(d) leath, a mhéid is cáin chorparáide í arna
muirearú ar bhrabúis a chionroinntear faoi alt
26(3) ar an mbliain airgeadais 2001,
(e) trí ochtú, a mhéid is cáin chorparáide í arna
muirearú ar bhrabúis a chionroinntear faoi alt
26(3) ar an mbliain airgeadais 2002, agus
(f) aon chúigiú, a mhéid is cáin chorparáide í arna
muirearú ar bhrabúis a chionroinntear faoi alt
26(3) ar an mbliain airgeadais 2003 nó ar aon
bhliain airgeadais ina dhiaidh sin,
agus is é a bheidh sa cháin chorparáide is inchurtha i leith
an ioncaim ó dhíol na n-earraí sin, cibé méid a mbeidh
idir é agus an chuid sin den cháin chorparáide iomchuí
arna muirearú ar bhrabúis a chionroinntear faoi alt 26(3)
ar an mbliain airgeadais atá i gceist, an chomhréir
chéanna atá idir an t-ioncam ó dhíol na n-earraí sin agus
an t-ioncam iomlán a thugtar faoi réim cánach corparáide
don tréimhse chuntasaíochta iomchuí.’’,
agus
(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):
‘‘(5A) I gcás go ndéanfar aon chuid de bhrabúis
cuideachta do thréimhse chuntasaíochta a mhuirearú i
leith cánach corparáide de réir alt 21A, ansin—
(a) chun críocha an ailt seo, laghdófar an cháin
chorparáide iomchuí i ndáil leis an tréimhse
chuntasaíochta de mhéid a chinnfear de réir
na foirmle—
R
× S
100
i gcás—
gurb é R an ráta faoin gcéad a shonraítear in
alt 21A(3) i ndáil leis an tréimhse
chuntasaíochta, agus
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gurb é S méid is comhionann le cibé méid de
bhrabúis na cuideachta don tréimhse
chuntasaíochta a mhuirearaítear i leith cánach
de réir alt 21A,
agus
(b) d’ainneoin alt 4(4)(b), is é ioncam cuideachta dá
dtagraítear san abairt ‘ioncam iomlán a
thugtar faoi réim cánach corparáide’, don
tréimhse chuntasaíochta chun críocha fho-alt
(2), an tsuim a chinnfear de réir alt 4(4)(b)
don tréimhse sin arna laghdú—
(i) de réir ailt 454 agus 455, agus
(ii) de mhéid is comhionann le cibé méid de
bhrabúis na cuideachta don tréimhse
chuntasaíochta a mhuirearaítear i leith
cánach de réir alt 21A.’’.
2. I Sceideal 32—
(a) i mír 5—
(i) i bhfomhír (2)—
(I) cuirfear an méid seo a leanas in ionad an
mhínithe ar ‘‘S’’ i gclásal (i)(I):
‘‘gurb é S—
(A) maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar
tosach an 1ú lá d’Eanáir, 1998, nó dá éis,
agus roimh an 1ú lá d’Eanáir, 1999,
16/11, agus
(B) maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar
tosach an 1ú lá d’Eanáir, 1999, nó dá éis,
agus roimh an 6ú lá d’Aibreán, 1999,
14/9,’’,
agus
(II) cuirfear an méid seo a leanas in ionad an
mhínithe ar ‘‘S’’ i gclásal (ii):
‘‘gurb é S—
(I) maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar
tosach an 1ú lá d’Eanáir, 1998, nó dá
éis, agus roimh an 1ú lá d’Eanáir,
1999, 5/11, agus
(II) maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar
tosach an 1ú lá d’Eanáir, 1999, nó dá
éis, agus roimh an 6ú lá d’Aibreán,
1999, 5/9.’’,
agus
(ii) i bhfomhír (3), cuirfear an clásal seo a leanas in ionad
chlásal (a):
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‘‘(a) Chun críocha fhomhír (2)—
(i) i

gcás go dtosaíonn tréimhse
chuntasaíochta roimh an 1ú lá
d’Eanáir,
1998,
agus
go
gcríochnaíonn sí ar an lá sin nó dá
éis, roinnfear í ina cuid amháin dar
tosach an lá ar a dtosaíonn an
tréimhse chuntasaíochta agus dar
críoch an 31ú lá de Nollaig, 1997,
agus ina cuid eile dar tosach an 1ú lá
d’Eanáir, 1998, agus dar críoch an lá
ar a gcríochnaíonn an tréimhse
chuntasaíochta, agus déileálfar leis
an dá chuid amhail is dá mba
thréimhsí cuntasaíochta ar leithligh
iad,

(ii) i

gcás go dtosaíonn tréimhse
chuntasaíochta roimh an 1ú lá
d’Eanáir,
1999,
agus
go
gcríochnaíonn sí ar an lá sin nó dá
éis, ach roimh an 6ú lá d’Aibreán,
1999, roinnfear í ina cuid amháin dar
tosach an lá ar a dtosaíonn an
tréimhse chuntasaíochta agus dar
críoch an 31ú lá de Nollaig, 1998,
agus ina cuid eile dar tosach an 1ú lá
d’Eanáir, 1999, agus dar críoch an lá
ar a gcríochnaíonn an tréimhse
chuntasaíochta, agus déileálfar leis
an dá chuid amhail is dá mba
thréimhsí cuntasaíochta ar leithligh
iad,

(iii) i

gcás go dtosaíonn tréimhse
chuntasaíochta roimh an 1ú lá
d’Eanáir,
1999,
agus
go
gcríochnaíonn sí ar an 6ú lá
d’Aibreán, 1999, nó dá éis, roinnfear
í ina trí chuid, cuid amháin dar
tosach an lá ar a dtosaíonn an
tréimhse chuntasaíochta agus dar
críoch an 31ú lá de Nollaig, 1998,
cuid eile dar tosach an 1ú lá
d’Eanáir, 1999, agus dar críoch an 5ú
lá d’Aibreán, 1999, agus cuid eile dar
tosach an 6ú lá d’Aibreán, 1999, agus
dar críoch an lá ar a gcríochnaíonn
an tréimhse chuntasaíochta, agus
déileálfar le gach cuid acu amhail is
dá mba thréimhse chuntasaíochta ar
leithligh í, agus

(iv) i

gcás go dtosaíonn tréimhse
chuntasaíochta ar an 1ú lá d’Eanáir,
1999, nó dá éis, agus go
gcríochnaíonn sí ar an 6ú lá
d’Aibreán, 1999, nó dá éis, roinnfear
í ina dhá chuid, cuid amháin dar
tosach an lá ar a dtosaíonn an
tréimhse chuntasaíochta agus dar
críoch an 5ú lá d’Aibreán 1999, agus
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cuid eile dar tosach an 6ú lá
d’Aibreán, 1999, agus dar críoch an
lá ar a gcríochnaíonn an tréimhse
chuntasaíochta, agus déileálfar leis
an dá chuid amhail is dá mba
thréimhsí cuntasaíochta ar leithligh
iad.’’,
(b) scriosfar mír 5 le héifeacht ón 6ú lá d’Aibreán, 1999,
(c) i mír 6—
(i) i bhfomhír (2), cuirfear an méid seo a leanas in ionad
an mhínithe ar ‘‘S‘‘ i gclásal (ii):
‘‘tá le S an bhrí chéanna atá leis i mír 5(2)(ii)’’,
agus
(ii) i bhfomhír (3), cuirfear an clásal seo a leanas in ionad
chlásal (a):
‘‘(a) Beidh feidhm ag fomhír (3)(a) de mhír 5 chun
críocha fhomhír (2) amhail mar atá feidhm
aici chun críocha fhomhír (2) den mhír sin.’’,
(d) scriosfar mír 6 le héifeacht ón 6ú lá d’Aibreán, 1999,
(e) i mír 16—
(i) i bhfomhír (3), cuirfear na clásail seo a leanas in ionad
chlásail (a) go (c):
‘‘(a) maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar tosach
an 1ú lá d’Eanáir, 1998, nó dá éis, agus
dar críoch roimh an 1ú lá d’Eanáir, 1999,
17 faoin gcéad,
(b) maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar tosach
an 1ú lá d’Eanáir, 1999, nó dá éis, agus
dar críoch roimh an 1ú lá d’Eanáir, 2000,
13 faoin gcéad,
(c) maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar tosach
an 1ú lá d’Eanáir, 2000, nó dá éis, agus
dar críoch roimh an 1ú lá d’Eanáir, 2001,
9 faoin gcéad,
(d) maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar tosach
an 1ú lá d’Eanáir, 2001, nó dá éis, agus
dar críoch roimh an 1ú lá d’Eanáir, 2002,
5 faoin gcéad, agus
(e) maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar tosach
an 1ú lá d’Eanáir, 2002, nó dá éis, agus
dar críoch roimh an 1ú lá d’Eanáir, 2003,
1 faoin gcéad;’’,
agus
(ii) cuirfear na fomhíreanna seo a leanas in ionad fhomhír
(5):
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‘‘(5) Ní lamhálfar faoiseamh faoin mír seo in Sc.1
aghaidh cánach corparáide is iníoctha ag cuideachta
i leith tréimhsí cuntasaíochta dar tosach an 1ú lá
d’Eanáir, 2003, nó dá éis.
(6) Chun críocha na míre seo, i gcás go dtosaíonn
tréimhse chuntasaíochta roimh an 1ú lá d’Eanáir i
mbliain airgeadais agus go gcríochnaíonn sí ar an lá
sin nó dá éis, roinnfear í ina dhá chuid, cuid amháin
dar tosach an lá ar a dtosaíonn an tréimhse
chuntasaíochta agus dar críoch an 31ú lá de Nollaig
sa bhliain airgeadais roimhe sin, agus cuid eile dar
tosach an 1ú lá d’Eanáir sa bhliain airgeadais agus
dar críoch an lá ar a gcríochnaíonn an tréimhse
chuntasaíochta, agus déileálfar leis an dá chuid
amhail is dá mba thréimhsí cuntasaíochta ar leithligh
iad.’’,
agus
(f) i mír 18—
(i) i bhfomhír (4)—
(I) cuirfear an méid seo a leanas in ionad an
mhínithe ar ‘‘B’’ i gclásal (b):
‘‘gurb é B méid a chinnfear trí ráta—
(a) maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar
tosach an 1ú lá d’Eanáir, 1998, nó dá
éis, agus dar críoch roimh an 1ú lá
d’Eanáir, 1999, is comhionann le 17
faoin gcéad,
(b) maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar
tosach an 1ú lá d’Eanáir, 1999, nó dá
éis, agus dar críoch roimh an 1ú lá
d’Eanáir, 2000, is comhionann le 13
faoin gcéad,
(c) maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar
tosach an 1ú lá d’Eanáir, 2000, nó dá
éis, agus dar críoch roimh an 1ú lá
d’Eanáir, 2001, is comhionann le 9
faoin gcéad,
(d) maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar
tosach an 1ú lá d’Eanáir, 2001, nó dá
éis, agus dar críoch roimh an 1ú lá
d’Eanáir, 2002, is comhionann le 5
faoin gcéad, agus
(e) maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar
tosach an 1ú lá d’Eanáir, 2002, nó dá
éis, agus dar críoch roimh an 1ú lá
d’Eanáir, 2003, is comhionann le 1
faoin gcéad,
a chur chun feidhme ar mhéid ioncam na
cuideachta don tréimhse chuntasaíochta,’’,
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(II) cuirfear an méid seo a leanas in ionad an
mhínithe ar ‘‘D’’ i gclásal (b):
‘‘gurb é D méid a chinnfear trí ráta—
(a) maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar
tosach an 1ú lá d’Eanáir, 1998, nó dá
éis, agus dar críoch roimh an 1ú lá
d’Eanáir, 1999, is comhionann le 17
faoin gcéad,
(b) maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar
tosach an 1ú lá d’Eanáir, 1999, nó dá
éis, agus dar críoch roimh an 1ú lá
d’Eanáir, 2000, is comhionann le 13
faoin gcéad,
(c) maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar
tosach an 1ú lá d’Eanáir, 2000, nó dá
éis, agus dar críoch roimh an 1ú lá
d’Eanáir, 2001, is comhionann le 9
faoin gcéad,
(d) maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar
tosach an 1ú lá d’Eanáir, 2001, nó dá
éis, agus dar críoch roimh an 1ú lá
d’Eanáir, 2002, is comhionann le 5
faoin gcéad, agus
(e) maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar
tosach an 1ú lá d’Eanáir, 2002, nó dá
éis, agus dar críoch roimh an 1ú lá
d’Eanáir, 2003, is comhionann le 1
faoin gcéad,
a chur chun feidhme ar mhéid ioncam na
cuideachta don tréimhse chuntasaíochta
arna laghdú an méid iomchuí.’’,
(III) cuirfear an clásal seo a leanas isteach i ndiaidh
chlásal (b):
‘‘(bb) Faoi réir chlásal (c), is é méid faoisimh
d’aon tréimhse chuntasaíochta dar
tosach an 1ú lá d’Eanáir, 2003, nó dá
éis, méid a chinnfear de réir na
foirmle—
A—B
i gcás—
gurb é A méid na cánach corparáide
is inmhuirearaithe, ar leith ón mír seo
agus ó alt 448, don tréimhse
chuntasaíochta, agus
gurb é B méid na cánach corparáide
ab inmhuirearaithe, ar leith ón mír
seo agus ó alt 448, don tréimhse
chuntasaíochta dá ndéanfaí méid
ioncam na cuideachta don tréimhse
chuntasaíochta a laghdú an méid
iomchuí.’’,
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(IV) i gclásal (c), cuirfear ‘‘D’ainneoin chlásail (b) Sc.1
agus (bb)’’ in ionad ‘‘D’ainneoin chlásal (b)’’,
agus
(ii) i bhfomhír (6), cuirfear an clásal seo a leanas in ionad
chlásal (a):
‘‘(a) Beidh feidhm ag fomhír (6) de mhír 16 chun
críocha na míre seo amhail mar atá
feidhm aici chun críocha na míre sin.’’.

SCEIDEAL 2

Alt 96.

Na Rátaí Cánach Ola Mianra
An Cineál Táirge

An Ráta Dleachta
£

Ola Éadrom:
Peitreal le luaidhe
Peitreal díluaidhe
Sárpheitreal díluaidhe
Gásailín eitlíochta

361.36
294.44
357.22
180.68

Ola Throm:
A úsáidtear mar thiomántán
Ola bhreosla
Ola throm eile

256.14 an 1,000 lítear
10.60 an 1,000 lítear
37.30 an 1,000 lítear

Gás peitriliam leachtaithe:
A úsáidtear mar thiomántán
Gás peitriliam leachtaithe eile

41.75 an 1,000 lítear
14.30 an 1,000 lítear

Breosla ionaid:
A úsáidtear mar thiomántán
Breosla ionaid eile

256.14 an 1,000 lítear
37.30 an 1,000 lítear

an
an
an
an

1,000
1,000
1,000
1,000

lítear
lítear
lítear
lítear

SCEIDEAL 3

Alt 106.

Aisghairm agus Cúlghairm a Bhaineann le Dleacht Máil ar
Ola Mhianra.
CUID 1
Aisghairm
Uimhir agus Bliain
(1)

Gearrtheideal
(2)

Méid na hAisghairme
(3)

Uimh. 31 de 1931.

An tAcht Airgid, 1931.

Alt 5.

Uimh. 43 de 1931.

An tAcht Airgid (Diúitéthe
Custum) (Uimh. 4), 1931.

An tAcht iomlán, a mhéid atá
sé gan aisghairm.

Uimh. 20 de 1932.

An tAcht Airgid, 1932.

Alt 23, a mhéid atá sé gan
aisghairm, agus alt 36.

Uimh. 15 de 1933.

An tAcht Airgid, 1933.

Alt 7.

Uimh. 7 de 1935.

An tAcht Airgid (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1935.

Alt 1, a mhéid atá sé gan
aisghairm.
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Sc.3
Uimhir agus Bliain
(1)

Gearrtheideal
(2)

Méid na hAisghairme
(3)

Uimh. 28 de 1935.

An tAcht Airgid, 1935.

Alt 21, a mhéid atá sé gan
aisghairm.

Uimh. 31 de 1936.

An tAcht Airgid, 1936.

Alt 22.

Uimh. 18 de 1939.

An tAcht Airgeadais, 1939.

Ailt 10 agus 11.

Uimh. 14 de 1940.

An tAcht Airgeadais, 1940.

Alt 18.

Uimh. 14 de 1941.

An tAcht Airgeadais, 1941.

Ailt 13, 14 agus 19.

Uimh. 14 de 1942.

An tAcht Airgeadais, 1942.

Alt 8.

Uimh. 15 de 1946.

An tAcht Airgeadais, 1946.

Ailt 10 agus 11.

Uimh. 12 de 1948.

An tAcht Airgeadais, 1948.

Ailt 3 agus 4.

Uimh. 13 de 1949.

An tAcht Airgeadais, 1949.

Alt 17.

Uimh. 15 de 1951.

An tAcht Airgeadais, 1951.

Ailt 7 go 9.

Uimh. 14 de 1952.

An tAcht Airgeadais, 1952.

Ailt 6 agus 7.

Uimh. 22 de 1956.

An tAcht Airgeadais, 1956.

Ailt 10 agus 11.

Uimh. 20 de 1957.

An tAcht Airgeadais, 1957.

Ailt 10 agus 11.

Uimh. 25 de 1958.

An tAcht Airgeadais, 1958.

Alt 14.

Uimh. 18 de 1959.

An tAcht Airgeadais, 1959.

Alt 19.

Uimh. 19 de 1960.

An tAcht Airgeadais, 1960.

Ailt 18 agus 20.

Uimh. 15 de 1964.

An tAcht Airgeadais, 1964.

Ailt 16, 19 agus 20.

Uimh. 22 de 1965.

An tAcht Airgeadais, 1965.

Alt 14.

Uimh. 17 de 1966.

An tAcht Airgeadais, 1966.

Alt 10.

Uimh. 33 de 1968.

An tAcht Airgeadais, 1968.

Alt 20.

Uimh. 21 de 1969.

An tAcht Airgeadais, 1969.

Alt 36.

Uimh. 14 de 1970.

An tAcht Airgeadais, 1970.

Ailt 29 agus 30.

Uimh. 27 de 1974.

An tAcht Airgeadais, 1974.

Alt 78.

Uimh. 16 de 1976.

An tAcht Airgeadais, 1976.

Ailt 40 go 43.

Uimh. 14 de 1980.

An tAcht Airgeadais, 1980.

Alt 70.

Uimh. 16 de 1981.

An tAcht Airgeadais, 1981.

Alt 35.

Uimh. 28 de 1981.

An tAcht Airgeadais (Uimh.
2), 1981.

Alt 6.

Uimh. 14 de 1982.

An tAcht Airgeadais, 1982.

Alt 66.

Uimh. 15 de 1983.

An tAcht Airgeadais, 1983.

Ailt 60 agus 70.

Uimh. 9 de 1984.

An tAcht Airgeadais, 1984.

Alt 73.

Uimh. 10 de 1985.

An tAcht Airgeadais, 1985.

Alt 29.

Uimh. 13 de 1986.

An tAcht Airgeadais, 1986.

Ailt 65, 72 agus 73.

Uimh. 10 de 1987.

An tAcht Airgeadais, 1987.

Alt 36.
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Uimhir agus Bliain
(1)

Gearrtheideal
(2)

Méid na hAisghairme
(3)

Uimh. 10 de 1988.

An tAcht Custam agus Máil
(Forálacha Ilghnéitheacha),
1988.

Alt 11.

Uimh. 12 de 1988.

An tAcht Airgeadais, 1988.

Alt 56.

Uimh. 10 de 1989.

An tAcht Airgeadais, 1989.

Ailt 40 agus 45.

Uimh. 10 de 1990.

An tAcht Airgeadais, 1990.

Alt 89.

Uimh. 13 de 1991.

An tAcht Airgeadais, 1991.

Alt 74.

Uimh. 9 de 1992.

An tAcht Airgeadais, 1992.

Ailt 150 agus 158.

Uimh. 28 de 1992.

An tAcht Airgeadais
(Uimh.2), 1992.

Fo-ailt (1)(b) agus (2) d’alt 25
agus fo-alt (4) d’alt 26.

Uimh. 13 de 1993.

An tAcht Airgeadais, 1993.

Ailt 69 agus 72 agus fo-ailt (5)
agus (6) d’alt 79.

Uimh.13 de 1994.

An tAcht Airgeadais, 1994.

Alt 84.

Uimh. 8 de 1995.

An tAcht Airgeadais, 1995.

Ailt 99 agus 116.

Uimh. 9 de 1996.

An tAcht Airgeadais, 1996.

Ailt 79 agus 80.

Uimh. 22 de 1997.

An tAcht Airgeadais, 1997.

Ailt 82 go 84.

Uimh. 3 de 1998.

An tAcht Airgeadais, 1998.

Ailt 89 agus 90.

CUID 2
Cúlghairm
Uimhir agus Bliain
(1)

Lua
(2)

Méid na Cúlghairme
(3)

I.R. Uimh. 104 de 1959.

An tOrdú d’Fhorchur
Dleachtanna (Uimh. 69)
(Íleacha Udrocarbóin)
(Dleachtanna Máil), 1959.

An tOrdú iomlán.

I.R. Uimh. 219 de 1959.

An tOrdú d’Fhorchur
Dleachtanna (Uimh. 84)
(Olaí Hiodracarbóin)
(Dleachtanna Custam),
1959.

An tOrdú iomlán.

I.R. Uimh. 307 de 1975.

An tOrdú d’Fhorchur
Dleachtanna (Uimh. 221)
(Dleachtanna Máil), 1975.

Míreanna 11 agus 12.

I.R. Uimh. 279 de 1977.

An tOrdú d’Fhorchur
Dleachtanna (Uimh. 232)
(Olaí Hidreacarbóin), 1977.

An tOrdú iomlán.

I.R. Uimh. 2 de 1978.

An tOrdú d’Fhorchur
Dleachtanna (Uimh. 234)
(Dleachtanna Máil ar Olaí
Hidreacarbóin agus ar
Bheoir), 1978.

Míreanna 3 go 6.

I.R. Uimh. 367 de 1981.

An tOrdú d’Fhorchur
Dleachtanna (Uimh. 255)
(Olaí Hidreacarbóin), 1981.

An tOrdú iomlán.
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Sc.3
Uimhir agus Bliain
(1)

Lua
(2)

Méid na Cúlghairme
(3)

I.R. Uimh. 404 de 1981.

An tOrdú d’Fhorchur
Dleachtanna (Uimh. 256)
(Dleacht Máil ar Olaí
Hidreacarbóin), 1981.

An tOrdú iomlán.

I.R. Uimh. 9 de 1983.

An tOrdú d’Fhorchur
Dleachtanna (Uimh. 261)
(Dleachtanna Máil), 1983.

Fomhíreanna (1) go (4)
de mhír 8.

I.R. Uimh. 85 de 1983.

An tOrdú d’Fhorchur
Dleachtanna (Uimh. 264)
(Hidreacarbóin), 1983.

An tOrdú iomlán.

I.R. Uimh. 126 de 1983.

An tOrdú d’Fhorchur
Dleachtanna (Uimh. 265)
(Dleacht Máil ar Olaí
Hidreacarbóin), 1983.

An tOrdú iomlán.

I.R. Uimh. 3 de 1986.

An tOrdú d’Fhorchur
Dleachtanna (Uimh. 281)
(Hidreacarbóin), 1986.

An tOrdú iomlán.

I.R. Uimh. 19 de 1987.

An tOrdú d’Fhorchur
Dleachtanna (Uimh. 285)
(Dleachtanna Máil), 1987.

Mír 5.

I.R. Uimh. 394 de 1992.

Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Custaim agus
Mál), 1992.

Rialacháin 21 go 24.

Alt 111.

SCEIDEAL 4

Na Rátaí Dleachta Máil ar Tháirgí Tobac
An Cineál Táirge

An Ráta Dleachta

Toitíní …

…

…

…

…

… £66.76 an míle mar aon le méid is
comhionann le 17.45 faoin
gcéad den phraghas ar a
miondíoltar na toitíní

Todóga

…

…

…

…

… £101.334 an cileagram

Tobac mínghearrtha chun toitíní a rolladh
Tobac eile chun a chaite ina dheatach …
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SCEIDEAL 5

Alt 176.

Dleachtanna Stampa ar Ionstraimí
Heading

Duty

AGREEMENT or CONTRACT, accompanied
with a deposit.
See MORTGAGE, etc.
AGREEMENT for a Lease, or for any letting.
See LEASE.
AGREEMENT for sale of property.
See CONVEYANCE or TRANSFER on sale.
ANNUITY—
Conveyance in consideration of.
See CONVEYANCE or TRANSFER on sale.
Purchase of.
See CONVEYANCE or TRANSFER on sale.
Creation of, by way of security.
See MORTGAGE, etc.
ASSIGNMENT.
By way of security, or of any security.
See MORTGAGE, etc.
On a sale or otherwise.
See CONVEYANCE or TRANSFER.
ASSURANCE.
See POLICY.
BILL OF EXCHANGE or PROMISSORY NOTE.
Where drawn on an account in the State

…

7p.

…

7p.

In any other case:
where drawn or made in the State

…

Exemptions.
(1) Draft or order drawn by any banker in the
State on any other banker in the State, not payable
to bearer or to order, and used solely for the purpose of settling or clearing any account between
such bankers.
(2) Letter written by a banker in the State to
any other banker in the State, directing the payment of any sum of money, the same not being
payable to bearer or to order, and such letter not
being sent or delivered to the person to whom payment is to be made or to any person on such person’s behalf.
(3) Letter of credit granted in the State, authorising drafts to be drawn out of the State payable in
the State.
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(4) Draft or order drawn by the Accountant of
the Courts of Justice.
(5) Coupon or warrant for interest attached to
and issued with any security, or with an agreement
or memorandum for the renewal or extension of
time for payment of a security.
(6) Coupon for interest on a marketable security being one of a set of coupons whether issued
with the security or subsequently issued in a sheet.
(7) Bill drawn on any form supplied by the
Commissioners for the purpose of remitting
amounts of tax in accordance with Regulation
31(1) of the Income Tax (Employments) Regulations, 1960 (S.I. No. 28 of 1960).
(8) Bill drawn on any form supplied by the
Commissioners for the purpose of remitting
amounts of turnover tax, wholesale tax, or value
added tax.
(9) Bill drawn on any form supplied by the
Commissioners for the purpose of remitting
amounts of tax in accordance with Regulation 10
of the Income Tax (Construction Contracts) Regulations, 1971 (S.I. No. 1 of 1971).
(10) Direct debits and standing orders.
(11) Bill drawn on an account outside the State.
(12) Bill drawn on or on behalf of the Minister
for Finance by which payment in respect of prize
bonds is effected.
BILL OF SALE—
Absolute.
See CONVEYANCE or TRANSFER on sale.
By way of security.
See MORTGAGE, etc.
BOND in relation to any annuity on the original
creation and sale of that annuity.
See CONVEYANCE or TRANSFER on sale.
BOND, accompanied with a deposit of title deeds,
for making a mortgage or other security on any
estate or property comprised in the mortgage or
other security.
See MORTGAGE, etc.
BOND, DECLARATION, or other DEED or
WRITING for making redeemable any disposition
apparently absolute, but intended only as a
security.
See MORTGAGE, etc.
CHEQUE.
See BILL OF EXCHANGE.
CONTRACT.
See AGREEMENT.
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CONVEYANCE or TRANSFER on sale of any
stocks or marketable securities
…
…
… 1 per cent of
the
consideration
but where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.

Exemption.
Foreign loan security issued by or on behalf of a
company or body of persons corporate or unincorporate formed or established in the State. For the
purposes of this exemption a ‘‘foreign loan security’’ means a security issued outside the State in
respect of a loan which is expressed in a currency
other than the currency of the State and is neither
offered for subscription in the State nor offered for
subscription with a view to an offer for sale in the
State of securities in respect of the loan.
CONVEYANCE or TRANSFER on sale of a policy of insurance or a policy of life insurance where
the risk to which the policy relates is located in the
State …
…
…
…
…
…
… 0.1 per cent of
the
consideration
but where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.
CONVEYANCE or TRANSFER on sale of any
property other than stocks or marketable securities
or a policy of insurance or a policy of life
insurance.
(1) Where the amount or value of the consideration for the sale which is attributable to residential property, or would be so attributable if the contents of residential property were considered to be
residential property, does not exceed £60,000 and
the instrument contains a statement certifying that
the consideration for the sale is, as the case may
be—
(a) wholly attributable to residential property, or
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(b) partly attributable to residential property,
and that the transaction effected by that instrument does not form part of a larger transaction or
of a series of transactions in respect of which the
amount or value, or the aggregate amount or value,
of the consideration which is attributable to residential property, or which would be so attributable
if the contents of residential property were considered to be residential property, exceeds £60,000:
for the consideration which is attributable to
residential property
…
…
…
… Exempt.
(2) Where paragraph (1) does not apply and the
amount or value of the consideration for the sale
which is attributable to residential property, or
would be so attributable if the contents of residential property were considered to be residential
property, does not exceed £100,000 and the instrument contains a statement certifying that the consideration for the sale is, as the case may be—
(a) wholly attributable to residential property, or
(b) partly attributable to residential property,
and that the transaction effected by that instrument does not form part of a larger transaction or
of a series of transactions in respect of which the
amount or value, or the aggregate amount or value,
of the consideration which is attributable to residential property, or which would be so attributable
if the contents of residential property were considered to be residential property, exceeds
£100,000
…
…
…
…
…
… 3 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
residential
property but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.
(3) Where paragraphs (1) and (2) do not apply
and the amount or value of the consideration for
the sale which is attributable to residential property, or would be so attributable if the contents of
residential property were considered to be residential property, does not exceed £170,000 and the
instrument contains a statement certifying that the
consideration for the sale is, as the case may be—
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(a) wholly attributable to residential property, or
(b) partly attributable to residential property,
and that the transaction effected by that instrument does not form part of a larger transaction or
of a series of transactions in respect of which the
amount or value, or the aggregate amount or value,
of the consideration which is attributable to residential property, or which would be so attributable
if the contents of residential property were considered to be residential property, exceeds
£170,000
…
…
…
…
…
… 4 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
residential
property but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.
(4) Where paragraphs (1) to (3) do not apply
and the amount or value of the consideration for
the sale which is attributable to residential property, or would be so attributable if the contents of
residential property were considered to be residential property, does not exceed £250,000 and the
instrument contains a statement certifying that the
consideration for the sale is, as the case may be—
(a) wholly attributable to residential property, or
(b) partly attributable to residential property,
and that the transaction effected by that instrument does not form part of a larger transaction or
of a series of transactions in respect of which the
amount or value, or the aggregate amount or value,
of the consideration which is attributable to residential property, or which would be so attributable
if the contents of residential property were considered to be residential property, exceeds
£250,000
…
…
…
…
…
… 5 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
residential
property but
where the
calculation
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results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.

(5) Where paragraphs (1) to (4) do not apply
and the amount or value of the consideration for
the sale which is attributable to residential property, or would be so attributable if the contents of
residential property were considered to be residential property, does not exceed £500,000 and the
instrument contains a statement certifying that the
consideration for the sale is, as the case may be—
(a) wholly attributable to residential property, or
(b) partly attributable to residential property,
and that the transaction effected by that instrument does not form part of a larger transaction or
of a series of transactions in respect of which the
amount or value, or the aggregate amount or value,
of the consideration which is attributable to residential property, or which would be so attributable
if the contents of residential property were considered to be residential property, exceeds
£500,000
…
…
…
…
…
… 7 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
residential
property but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.
(6) Where paragraphs (1) to (5) do not apply
and the amount or value of the consideration for
the sale is wholly or partly attributable to residential property …
…
…
…
…
… 9 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
residential
property but
where the
calculation
results in an
amount which is
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of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.

(7) Where the amount or value of the consideration for the sale which is attributable to property
which is not residential property does not exceed
£5,000 and the instrument contains a statement
certifying that the consideration for the sale is, as
the case may be—
(a) wholly attributable to property which is
not residential property, or
(b) partly attributable to residential property,
and that the transaction effected by that instrument does not form part of a larger transaction or
of a series of transactions in respect of which the
amount or value, or the aggregate amount or value,
of the consideration which is attributable to property which is not residential property exceeds
£5,000:
for the consideration which is attributable
to property which is not residential
property …
…
…
…
…
… Exempt.
(8) Where paragraph (7) does not apply and the
amount or value of the consideration for the sale
which is attributable to property which is not residential property does not exceed £10,000 and the
instrument contains a statement certifying that the
consideration for the sale is, as the case may be—
(a) wholly attributable to property which is
not residential property, or
(b) partly attributable to residential property,
and that the transaction effected by that instrument does not form part of a larger transaction or
of a series of transactions in respect of which the
amount or value, or the aggregate amount or value,
of the consideration which is attributable to property which is not residential property exceeds
£10,000
…
…
…
…
…
… 1 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
property which
is not
residential
property but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
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of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.

(9) Where paragraphs (7) and (8) do not apply
and the amount or value of the consideration for
the sale which is attributable to property which is
not residential property does not exceed £15,000
and the instrument contains a statement certifying
that the consideration for the sale is, as the case
may be—
(a) wholly attributable to property which is
not residential property, or
(b) partly attributable to residential property,
and that the transaction effected by that instrument does not form part of a larger transaction or
of a series of transactions in respect of which the
amount or value, or the aggregate amount or value,
of the consideration which is attributable to property which is not residential property exceeds
£15,000
…
…
…
…
…
… 2 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
property which
is not
residential
property but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.
(10) Where paragraphs (7) to (9) do not apply
and the amount or value of the consideration for
the sale which is attributable to property which is
not residential property does not exceed £25,000
and the instrument contains a statement certifying
that the consideration for the sale is, as the case
may be—
(a) wholly attributable to property which is
not residential property, or
(b) partly attributable to residential property,
and that the transaction effected by that instrument does not form part of a larger transaction or
of a series of transactions in respect of which the
amount or value, or the aggregate amount or value,
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of the consideration which is attributable to propSc.5
erty which is not residential property exceeds
£25,000
…
…
…
…
…
… 3 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
property which
is not
residential
property but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.
(11) Where paragraphs (7) to (10) do not apply
and the amount or value of the consideration for
the sale which is attributable to property which is
not residential property does not exceed £50,000
and the instrument contains a statement certifying
that the consideration for the sale is, as the case
may be—
(a) wholly attributable to property which is
not residential property, or
(b) partly attributable to residential property,
and that the transaction effected by that instrument does not form part of a larger transaction or
of a series of transactions in respect of which the
amount or value, or the aggregate amount or value,
of the consideration which is attributable to property which is not residential property exceeds
£50,000
…
…
…
…
…
… 4 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
property which
is not
residential
property but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.
(12) Where paragraphs (7) to (11) do not apply
and the amount or value of the consideration for
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the sale which is attributable to property which is
not residential property does not exceed £60,000
and the instrument contains a statement certifying
that the consideration for the sale is, as the case
may be—
(a) wholly attributable to property which is
not residential property, or
(b) partly attributable to residential property,
and that the transaction effected by that instrument does not form part of a larger transaction or
of a series of transactions in respect of which the
amount or value, or the aggregate amount or value,
of the consideration which is attributable to property which is not residential property exceeds
£60,000
…
…
…
…
…
… 5 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
property which
is not
residential
property but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.
(13) Where paragraphs (7) to (12) do not apply
and the instrument contains a statement certifying
that the consideration for the sale is, as the case
may be—
(a) wholly attributable to property which is
not residential property, or
(b) partly attributable to residential property
…
…
…
…
… 6 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
property which
is not
residential
property but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.
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(14) Where paragraphs (7) to (13) do not apply
and the amount or value of the consideration for
the sale is wholly or partly attributable to property
which is not residential property …
…
… 9 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
property which
is not
residential
property but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.
(15) Where in the case of a conveyance or transfer on sale or in the case of a conveyance or transfer operating as a voluntary disposition inter vivos
the instrument contains a certificate by the party
to whom the property is being conveyed or transferred to the effect that the person becoming
entitled to the entire beneficial interest in the
property (or, where more than one person
becomes entitled to a beneficial interest in the
property, each of them) is related to the person or
each of the persons immediately theretofore
entitled to the entire beneficial interest in the
property in one or other of the following ways, that
is, as a lineal descendant, parent, grandparent,
step-parent, husband or wife, brother or sister of a
parent or brother or sister, or lineal descendant of
a parent, husband or wife or brother or sister … a duty of an
amount equal
to one-half of
the ad valorem
stamp duty
which, but for
the provisions
of this
paragraph,
would be
chargeable
under this
heading.

CONVEYANCE or TRANSFER by way of security of any property, or of any security.
See MORTGAGE, etc.
CONVEYANCE or TRANSFER of any kind not
already described in this Schedule.
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Where such instrument relates to—
(a) immovable property situated in the State,
or any right over or interest in such
property, or
(b) the stocks or marketable securities of a
company having a register in the State… £10.
Exemption.
Instrument which contains a statement certifying
that the instrument is a conveyance or transfer on
any occasion, not being a sale or mortgage.
COUNTERPART.
See DUPLICATE.
COVENANT for securing the payment or repayment
of money, or the transfer or retransfer of stock.
See MORTGAGE, etc.
COVENANT in relation to any annuity on the
original creation and sale of that annuity.
See CONVEYANCE or TRANSFER on sale.
DEFEAZANCE. Instrument of defeazance of any
conveyance, transfer or disposition, apparently
absolute, but intended only as a security for money
or stock.
See MORTGAGE, etc.
DEPOSIT of title deeds.
See MORTGAGE, etc.
DRAFT for money.
See BILL OF EXCHANGE.
DUPLICATE or COUNTERPART of any instrument chargeable with any duty.
Where such duty does not amount to £10

… The same duty
as the original
instrument.

In any other case …

… £10.

…

…

…

EQUITABLE MORTGAGE.
See MORTGAGE, etc.
EXCHANGE — instruments effecting.
In the case specified in section 104 of the Finance Act, 1993, see that section.
In any other case …

…

…

…

… £10.

Exemption.
Instrument which contains a statement certifying
that the instrument is an instrument effecting an
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exchange which is not an exchange which is specified in section 104 of the Finance Act, 1993.
FURTHER
CHARGE
SECURITY.
See MORTGAGE, etc.

or

FURTHER

INSURANCE.
See POLICY.
LEASE.
(1) For any indefinite term or any term not
exceeding 35 years of any dwellinghouse, part of a
dwellinghouse, or apartment at a rent not
exceeding £6,000 per annum
…
…
… Exempt.
(2) For any definite term less than a year of any
lands, tenements or heritable subjects
…
… The same duty
as a lease for a
year at the rent
reserved for the
definite term.
(3) For any other definite term or for any indefinite term of any lands, tenements, or heritable
subjects—
(a) where the consideration, or any part of
the consideration (other than rent),
moving either to the lessor or to any
other person, consists of any money,
stock or security, and—
(i) the amount or value of such consideration which is attributable to
residential property, or would be
so attributable if the contents of
residential property were considered to be residential property,
does not exceed £60,000 and the
lease contains a statement certifying that the consideration (other
than rent) for the lease is, as the
case may be—
(I) wholly attributable to residential property, or
(II) partly attributable to residential property,
and that the transaction effected
by that instrument does not form
part of a larger transaction or of a
series of transactions, in respect of
which the amount or value, or the
aggregate amount or value, of the
consideration (other than rent)
which is attributable to residential
property, or which would be so
attributable if the contents of residential property were considered
381

Sc.5

[Uimh. 2.]
Sc.5

An tAcht Airgeadais, 1999.

[1999.]

to be residential property, exceeds
£60,000:
for the consideration which is
attributable to residential
property
…
…
… Exempt.
(ii) the amount or value of such consideration which is attributable to
residential property, or would be
so attributable if the contents of
residential property were considered to be residential property,
does not exceed £100,000 and the
lease contains a statement certifying that the consideration (other
than rent) for the lease is, as the
case may be—
(I) wholly attributable to residential property, or
(II) partly attributable to residential property,
and that the transaction effected
by that instrument does not form
part of a larger transaction or of a
series of transactions in respect of
which the amount or value, or the
aggregate amount or value, of the
consideration (other than rent)
which is attributable to residential
property, or which would be so
attributable if the contents of residential property were considered
to be residential property, exceeds
£100,000 and clause (i) does not
apply
…
…
…
… 3 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
residential
property
but where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.
(iii) the amount or value of such consideration which is attributable to
residential property, or would be
so attributable if the contents of
residential property were considered to be residential property,
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does not exceed £170,000 and the
lease contains a statement certifying that the consideration (other
than rent) for the lease is, as the
case may be—
(I) wholly attributable to residential property, or
(II) partly attributable to residential property,
and that the transaction effected
by that instrument does not form
part of a larger transaction or of a
series of transactions in respect of
which the amount or value, or the
aggregate amount or value, of the
consideration (other than rent)
which is attributable to residential
property, or which would be so
attributable if the contents of residential property were considered
to be residential property, exceeds
£170,000 and clauses (i) and (ii) do
not apply …
…
…
… 4 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
residential
property
but where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.
(iv) the amount or value of such consideration which is attributable to
residential property, or would be
so attributable if the contents of
residential property were considered to be residential property,
does not exceed £250,000 and the
lease contains a statement certifying that the consideration (other
than rent) for the lease is, as the
case may be—
(I) wholly attributable to residential property, or
(II) partly attributable to residential property,
and that the transaction effected
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by that instrument does not form
part of a larger transaction or of a
series of transactions in respect of
which the amount or value, or the
aggregate amount or value, of the
consideration (other than rent)
which is attributable to residential
property, or which would be so
attributable if the contents of residential property were considered
to be residential property, exceeds
£250,000 and clauses (i) to (iii) do
not apply …
…
…
… 5 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
residential
property but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.
(v) the amount or value of such consideration which is attributable to
residential property, or would be
so attributable if the contents of
residential property were considered to be residential property,
does not exceed £500,000 and the
lease contains a statement certifying that the consideration (other
than rent) for the lease is, as the
case may be—
(I) wholly attributable to residential property, or
(II) partly attributable to residential property,
and that the transaction effected
by that instrument does not form
part of a larger transaction or of a
series of transactions in respect of
which the amount or value, or the
aggregate amount or value, of the
consideration (other than rent)
which is attributable to residential
property, or which would be so
attributable if the contents of residential property were considered
to be residential property, exceeds
£500,000 and clauses (i) to (iv) do
not apply …
…
…
… 7 per cent of
the
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which is
attributable to
residential
property but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.

(vi) the amount or value of such consideration is wholly or partly
attributable to residential property
and clauses (i) to (v) do not
apply
…
…
…
… 9 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
residential
property but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.
(b) where the consideration, or any part of
the consideration (other than rent),
moving either to the lessor or to any
other person, consists of any money,
stock or security, and—
(i) the amount or value of such consideration which is attributable to
property which is not residential
property does not exceed £5,000
and the lease contains a statement
certifying that the consideration
for the lease is, as the case may
be—
(I) wholly attributable to property
which is not residential property, or
(II) partly attributable to residential property,
and that the transaction effected
by that instrument does not form
part of a larger transaction or of a
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series of transactions, in respect of
which the amount or value, or the
aggregate amount or value, of the
consideration (other than rent)
which is attributable to property
which is not residential property
exceeds £5,000:
for the consideration which is
attributable to property which
is not residential property … Exempt.
(ii) the amount or value of such consideration which is attributable to
property which is not residential
property does not exceed £10,000
and the lease contains a statement
certifying that the consideration
for the lease is, as the case may
be—
(I) wholly attributable to property
which is not residential property, or
(II) partly attributable to residential property,
and that the transaction effected
by that instrument does not form
part of a larger transaction or of a
series of transactions in respect of
which the amount or value, or the
aggregate amount or value, of the
consideration (other than rent)
which is attributable to property
which is not residential property
exceeds £10,000 and clause (i) does
not apply …
…
…
… 1 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
property which
is not
residential
property but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.
(iii) the amount or value of such consideration which is attributable to
property which is not residential
property does not exceed £15,000
and the lease contains a statement
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certifying that the consideration
for the lease is, as the case may
be—
(I) wholly attributable to property
which is not residential property, or
(II) partly attributable to residential property,
and that the transaction effected
by that instrument does not form
part of a larger transaction or of a
series of transactions in respect of
which the amount or value, or the
aggregate amount or value, of the
consideration (other than rent)
which is attributable to property
which is not residential property
exceeds £15,000 and clauses (i) and
(ii) do not apply …
…
… 2 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
property which
is not
residential
property but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.
(iv) the amount or value of such consideration which is attributable to
property which is not residential
property does not exceed £25,000
and the lease contains a statement
certifying that the consideration
for the lease is, as the case may
be—
(I) wholly attributable to property
which is not residential property, or
(II) partly attributable to residential property,
and that the transaction effected
by that instrument does not form
part of a larger transaction or of a
series of transactions in respect of
which the amount or value, or the
aggregate amount or value, of the
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consideration (other than rent)
which is attributable to property
which is not residential property
exceeds £25,000 and clauses (i) to
(iii) do not apply …
…
… 3 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
property which
is not
residential
property but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.
(v) the amount or value of such consideration which is attributable to
property which is not residential
property does not exceed £50,000
and the lease contains a statement
certifying that the consideration
for the lease is, as the case may
be—
(I) wholly attributable to property
which is not residential property, or
(II) partly attributable to residential property,
and that the transaction effected
by that instrument does not form
part of a larger transaction or of a
series of transactions in respect of
which the amount or value, or the
aggregate amount or value, of the
consideration (other than rent)
which is attributable to property
which is not residential property
exceeds £50,000 and clauses (i) to
(iv) do not apply …
…
… 4 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
property which
is not
residential
property but
where the
calculation
results in an
amount which is
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Sc.5
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.

(vi) the amount or value of such consideration which is attributable to
property which is not residential
property does not exceed £60,000
and the lease contains a statement
certifying that the consideration
for the lease is, as the case may
be—
(I) wholly attributable to property
which is not residential property, or
(II) partly attributable to residential property,
and that the transaction effected
by that instrument does not form
part of a larger transaction or of a
series of transactions in respect of
which the amount or value, or the
aggregate amount or value, of the
consideration (other than rent)
which is attributable to property
which is not residential property
exceeds £60,000 and clauses (i) to
(v) do not apply …
…
… 5 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
property which
is not
residential
property but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.
(vii) the instrument contains a statement
certifying that the consideration
for the lease is, as the case may
be—
(I) wholly attributable to property
which is not residential property, or
(II) partly attributable to residential property,
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and clauses (i) to (vi) do not
apply
…
…
…
… 6 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
property which
is not
residential
property but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.
(viii) the amount or value of such consideration is wholly or partly
attributable to property which is
not residential property and
clauses (i) to (vii) do not apply … 9 per cent of
the
consideration
which is
attributable to
property which
is not
residential
property but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.
(c) where the consideration or any part of the
consideration is any rent, in respect of
such consideration, whether reserved
as a yearly rent or otherwise:
(i) if the term does not exceed 35 years
or is indefinite
…
…
… 1 per cent of
the average
annual rent but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.
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(ii) if the term exceeds 35 years but does
Sc.5
not exceed 100 years
…
… 6 per cent of
the average
annual rent but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.
(iii) if the term exceeds 100 years

… 12 per cent of
the average
annual rent but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.

(4) Lease made subsequently to, and in conformity with, an agreement duly stamped under
the provisions of section 75 of the Stamp Act,
1891 …
…
…
…
…
…
… £10.
(5) Of any other kind not already described
under this heading which relates to immovable
property situated in the State or to any right over
or interest in such property …
…
…
… £10.
LETTER OF CREDIT.
See BILL OF EXCHANGE.
MORTGAGE, BOND, DEBENTURE, COVENANT (except a marketable security) which is a
security for the payment or repayment of money
which is a charge or incumbrance on property situated in the State other than shares in stocks or
funds of the Government or the Oireachtas.
(1) Being the only or principal or primary security (other than an equitable mortgage):
where the amount secured does not exceed
£20,000 …
…
…
…
…
… Exempt.
where the amount secured exceeds £20,000
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not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £
but in no case
shall the duty
so charged
exceed £500.

(2) Being a collateral, or auxiliary, or additional,
or substituted security (other than an equitable
mortgage), or by way of further assurance for the
above-mentioned purpose where the principal or
primary security is not chargeable to duty or is duly
stamped:
where the amount secured does not exceed
£20,000 …
…
…
…
…
… Exempt.
where the amount secured exceeds £20,000

… £10.

(3) Being an equitable mortgage:
where the amount secured does not exceed
£20,000 …
…
…
…
…
… Exempt.
where the amount secured exceeds £20,000

… 0.05 per cent of
the amount
secured and
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £
but in no case
shall the duty
so charged
exceed £500.

(4) Transfer, assignment or disposition of any
such mortgage, bond, debenture, or covenant
(except a marketable security) or of any money or
stock secured by any such instrument or by any
judgement:
where the amount secured does not exceed
£20,000 …
…
…
…
…
… Exempt.
where the amount secured exceeds £20,000
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calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £
and in no case
shall the duty
so charged
exceed £500.

where any further money is added to the
money already secured
…
…
… The same duty
as a principal
security for
such further
money.
MORTGAGE OF STOCK or MARKETABLE
SECURITY.
By deed. See MORTGAGE, etc.
ORDER for the payment of money.
See BILL OF EXCHANGE.
PARTITION
effecting.

or

DIVISION

—

instruments

In the case specified in section 73, see that
section.
POLICY OF LIFE INSURANCE made for a period exceeding 2 years where the risk to which the
policy relates is located in the State.
Where the sum insured exceeds £50

…

… 0.1 per cent of
the amount
insured but
where the
calculation
results in an
amount which is
not a multiple
of £1 the
amount so
calculated shall
be rounded up
to the nearest £.

POLICY OF INSURANCE other than Life
Insurance where the risk to which the policy relates
is located in the State.
Where there is one premium only and the
amount of that premium equals or exceeds £15
or, where there is more than one premium and
the total amount payable in respect of that premium in any period of 12 months equals or
exceeds £15
…
…
…
…
… £1.
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PROMISSORY NOTE.
See BILL OF EXCHANGE.
RELEASE or RENUNCIATION of any property,
or of any right or interest in any property—
On a sale.
See CONVEYANCE or TRANSFER on sale.
In any other case …

…

…

…

… £10.

Exemption.
Instrument which contains a statement certifying
that the instrument is a release or renunciation of
property, or of a right or interest in property,
which is not a release or renunciation on a sale.
SHARE WARRANT issued under the provisions
of the Companies Act, 1963, and STOCK CERTIFICATE to bearer, expressed in the currency of
the State
…
…
…
…
…
… A duty of an
amount equal
to 3 times the
amount of the
ad valorem
stamp duty
which would be
chargeable on a
deed
transferring the
share or shares
or stock
specified in the
warrant or
certificate if the
consideration
for the transfer
were the
nominal value
of such share or
shares or stock.
SURRENDER of any property, or of any right or
interest in any property—
On a sale.
TRANSFER.

See

In any other case …

CONVEYANCE

or

…

… £10.

…

…

Exemption.
Instrument which contains a statement certifying
that the instrument is a surrender of property, or
of a right or interest in property, not being a surrender on a sale.
TRANSFER.
See CONVEYANCE or TRANSFER.

394

[1999.]

An tAcht Airgeadais, 1999.

[Uimh. 2.]

GENERAL EXEMPTIONS

Sc.5

(1) Transfers of shares in—
(a) stocks or funds of the Government or Oireachtas,
(b) any stock or other form of security to which section 39 of
the Taxes Consolidation Act, 1997, applies,
(c) any stock or other form of security to which section 40 of
the Taxes Consolidation Act, 1997, applies, and
(d) stocks or funds of the Government or Parliament of the late
United Kingdom of Great Britain and Ireland which are
registered in the books of the Bank of Ireland in Dublin.
(2) Instruments for the sale, transfer, or other disposition, either
absolutely or by way of mortgage, or otherwise, of any ship or vessel
or aircraft, or any part, interest, share, or property of or in any ship
or vessel or aircraft.
(3) Testaments and testamentary instruments.
(4) Bonds given to sheriffs or other persons on the replevy of any
goods or chattels, and assignments of such bonds.
(5) Instruments made by, to, or with the Commissioners of Public
Works in Ireland.
SCEIDEAL 6

Alt 197.

Dleachtanna Stampa, etc.
Seisiún agus
Caibidil nó Uimhir
agus Bliain
(1)
9 & 10 Vict., c.86.

Gearrtheideal
(2)

Public Works (Ireland) (No.
2) Act, 1846.

Méid na hAisghairme
(3)

Alt 8.

33 & 34 Vict., c.112. Glebe Loan (Ireland) Act,
1870.

Alt 8.

54 & 55 Vict., c.38.

Stamp Duties Management
Act, 1891.

In alt 2(2) na focail ‘‘England
or’’ agus ‘‘, or of the Court
of Session sitting as the
Court of the Exchequer in
Scotland, as the case may
require,’’; agus alt 23.

54 & 55 Vict., c.39.

Stamp Act, 1891.

In alt 14(1) na focail ‘‘and of
a further sum of one
pound,’’; in alt 58(7) na
focail ‘‘or (3)’’; in alt 59(2)
na focail ‘‘except (where
appropriate) with the fixed
duty of £10’’; alt 59(5); in
alt 62 an coinníoll a
ghabhann leis; ailt 104 go
106; alt 121; agus in alt
122(1) sa Tábla a ghabhann
leis an míniú ar
‘‘accountable person’’ (a
cuireadh isteach leis an
Acht Airgeadais, 1991) an
focal ‘‘SETTLEMENT’’ i
gcolún (1) agus na focail
‘‘The settlor’’ i gcolún (2)
agus sa mhíniú ar ‘‘stock’’
na focail ‘‘, and India
promissory notes,’’.
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Seisiún agus
Caibidil nó
Uimhir agus
Bliain
(1)

Gearrtheideal
(2)

Méid na hAisghairme
(3)

57 & 58 Vict., c.30.

Finance Act, 1894.

Alt 40.

61 & 62 Vict., c.46.

Revenue Act, 1898.

Ailt 7(5), 11 agus 12.

62 & 63 Vict, c.9.

Finance Act, 1899.

In alt 6 na focail ‘‘marketable
security,’’; ‘‘a marketable
security transferable by
delivery, or’’ agus ‘‘, as the
case may be,’’.

2 Edw. 7, c.7.

Finance Act, 1902.

Alt 9.

7 Edw. 7, c.13.

Finance Act, 1907.

Alt 7.

10 Edw. 7, c.8.

Finance (1909-10) Act, 1910.

Alt 74(4).

Uimh. 21 de 1923.

An tAcht Airgid, 1923.

Alt 19.

Uimh. 27 de 1924.

An tAcht Airgid, 1924.

Alt 38(2) a mhéid a bhaineann
sé le dleachtanna stampa.

Uimh. 29 de 1924.

Acht na mBóthar Iarainn, Alt 9(4).
1924.

Uimh. 28 de 1925.

An tAcht Airgid, 1925.

Alt 48.

Uimh. 11 de 1928.

An tAcht Airgid, 1928.

Alt 33.

Uimh. 20 de 1930.

An tAcht Airgid, 1930.

Alt 16.

Uimh. 31 de 1932.

Acht Páirce Cuimhneacháin Alt 8.
Bourn Vincent, 1932.

Uimh. 16 de 1943.

An tAcht Airgeadais, 1943.

In alt 15(2) na focail ‘‘, agus ní
bheidh cosc ar aon deimhniú
féichiúnais ná aon ionstruim
den tsórt san réamhráite is
cuid no páirt de dheimhniú
féichiúnais a thabhairt i
bhfianaise no a chur ar fáil
chun críche ar bith de
bhíthin amháin gan aon
diúité stampa do bheith
íoctha ina thaobh’’; agus alt
18.

Uimh. 21 de 1944.

An tAcht Iompair, 1944.

Alt 58.

Uimh. 7 de 1945.

Acht Chuideachta na Mianraí, Alt 12.
1945.

Uimh. 2 de 1947.

An tAcht Alcóil Cheardais Alt 11.
(Leasú), 1947.

Uimh. 12 de 1948.

An tAcht Airgeadais, 1948.

Alt 11.

Uimh. 12 de 1950.

An tAcht Iompair, 1950.

Alt 67(2).

Uimh. 7 de 1952.

An tAcht Iascaigh Mhara, Alt 30.
1952.

Uimh. 11 de 1953.

An
tAcht
Mine
(Táirgeadh), 1953.
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Seisiún agus
Caibidil nó
Uimhir agus
Bliain
(1)

Gearrtheideal
(2)

Méid na hAisghairme
(3)

Uimh. 13 de 1955.

An tAcht Airgeadais, 1955.

Alt 17.

Uimh. 47 de 1956.

An tAcht Airgeadais (Forála Alt 24.
Ilghnéitheacha), 1956.

Uimh. 20 de 1958.

Acht
Mhór-Iarnród
Tuaiscirt, 1958.

Uimh. 10 de 1960.

An
tAcht
um
Craolacháin, 1960.

Uimh. 21 de 1961.

An tAcht um Chónaidhmeadh Alt 19(3).
agus Cónascadh Ospidéal,
1961.

Uimh. 15 de 1964.

An tAcht Airgeadais, 1964.

Alt 23.

Uimh. 22 de 1965.

An tAcht Airgeadais, 1965.

I mír (B) d’alt 31(1) na focail
‘‘, ná ní bheidh aon dleacht
den sórt sin inmhuirir faoi
alt 12 den Finance Act, 1895,
ar chóip d’aon Acht den
Oireachtas, ná ar aon
ionstraim ag dílsiú, nó a
bhaineann le dílsiú, an
ghnóthais nó scaireanna sa
chuideachta is aistrí’’.

Uimh. 21 de 1966.

Acht na dTithe, 1966.

Alt 51.

Uimh. 5 de 1967.

An tAcht Oiliúna Tionscail, Alt 49(10).
1967.

Uimh. 7 de 1968.

An
tAcht
Airgeadais Alt 12.
(Forálacha Ilghnéitheacha),
1968.

Uimh. 9 de 1969.

An tAcht um Cholún Nelson, Alt 3(3).
1969.

Uimh. 21 de 1969.

An tAcht Airgeadais, 1969.

an Alt 4.

Údarás Alt 32(12).

In

alt 49(3) na focail
‘‘tíolacadh,
aistriú
nó
léasadh tí ag údarás áitiúil
faoi fhorálacha Acht na
dTithe, 1966, nó’’.

In alt 49, fo-ailt (4) agus (5) go
hiomlán.
Uimh. 24 de 1971.

Acht an Bhainc Ceannais, Alt 42(1).
1971.

Uimh. 19 de 1973.

An tAcht Airgeadais, 1973.

Uimh. 39 de 1976.

An tAcht
1976.

Uimh. 11 de 1979.

An tAcht Airgeadais, 1979.

Alt 54.

Uimh. 1 de 1980.

An tAcht Iascaigh, 1980.

Alt 62.

Uimh. 30 de 1981.

An tAcht Seirbhísí Dóiteáin, Alt 17(5).
1981.

um

Alt 64(5); in alt 69(2) na focail
‘‘, gan cáin ioncaim a
asbhaint,’’; agus an coinníoll
a ghabhann le halt 73.

Fhiadhúlra, Alt 14(7).
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Seisiún agus
Caibidil nó
Uimhir agus
Bliain
(1)

Gearrtheideal
(2)

Méid na hAisghairme
(3)

Uimh. 32 de 1981.

An tAcht um Ghníomh- Alt 29.
aireacht Fostaíochta don
Aos Óg, 1981.

Uimh. 24 de 1983.

An tAcht Seirbhísí Poist agus Alt 43.
Teileachumarsáide, 1983.

Uimh. 3 de 1986.

Acht na gCanálacha, 1986.

Uimh. 31 de 1986.

An tAcht Iompair (Córas In alt 31 na focail ‘‘Ní bheidh
Iompair Éireann a Athfeidhm ag alt 12 den Finance
eagrú), 1986.
Act, 1895, maidir le dílsiú
aon mhaoine nó ceart a
aistrítear leis an Acht seo
agus’’.

Uimh. 13 de 1986.

An tAcht Airgeadais, 1986.

Uimh. 26 de 1988.

An tAcht Foraoiseachta, 1988. Alt 42.

Uimh. 20 de 1990.

Acht
Uiscebhealach
Sionainne, 1990.

Uimh. 26 de 1990.

An tAcht Árachais, 1990.

Uimh. 2 de 1991.

An tAcht um Fhoras na Mara, Alt 20(4).
1991.

Uimh. 9 de 1991.

An tAcht um Chosaint Alt 47.
Raideolaíoch, 1991.

Uimh. 9 de 1992.

An tAcht Airgeadais, 1992.

Alt 205(10).

Uimh. 13 de 1993.

An tAcht Airgeadais, 1993.

Alt 101(2)(a).

Uimh. 31 de 1993.

An tAcht Rialtais Áitiúil Mír 1(5) den Dara Sceideal; i
(Baile Átha Cliath), 1993.
mír 9 de Chuid I den Tríú
Sceideal na focail ‘‘Alt 12
den Finance Act, 1895,’’;
agus i mír 9 de Chuid II den
Tríú Sceideal na focail ‘‘Alt
12 den Finance Act, 1895
agus’’.

Uimh. 22 de 1994.

An tAcht um an mBord Bia, Alt 48(3).
1994.

Uimh. 13 de 1994.

An tAcht Airgeadais, 1994.

Uimh. 29 de 1995.

An tAcht um Bord Leigheasra Alt 30.
na hÉireann, 1995.

Uimh. 32 de 1995.

An tAcht um Chúnamh Alt 14(4).
Dlíthiúil Sibhialta, 1995.

Uimh. 9 de 1996.

An tAcht Airgeadais, 1996.

In alt 106(1) fomhíreanna (ii)
agus (iii) de mhír (a) go
hiomlán.

Uimh. 11 de 1996.

An tAcht Cuanta, 1996.

Alt 98.
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alt 95(2) na focail
‘‘D’ainneoin fhorálacha alt
23 den Acht Airgeadais,
1964,’’.

na Alt 5(7).

Alt 8(1).

Ailt 109(2) agus 110.
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(1)

Gearrtheideal
(2)

Méid na hAisghairme
(3)

Uimh. 27 de 1996.

An tAcht Méadreolaíochta, Alt 34(4).
1996.

Uimh. 28 de 1996.

An tAcht fán Údarás um Alt 36.
Chaighdeáin Náisiúnta na
hÉireann, 1996.

Uimh. 7 de 1997.

An
tAcht
um
Údarás Ailt 28(9) agus 52.
Forbartha Dugthailte Bhaile
Átha Cliath, 1997.

Uimh. 39 de 1997.

An
tAcht
Comhdhlúite Ailt 707(3), 875 agus 969.
Cánacha, 1997.

Uimh. 1
An tAcht um Institiúid Alt 11(5).
(Príobháideach) de
Innealtóirí Sibhialta na
1969.
hÉireann (Cairt a Leasú),
1969.
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