
————————

Uimhir 31 de 1999

————————

AN tACHT COMHDHLÚITE DLEACHTANNA STAMPA,
1999

[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

CUID 1

Léiriú

Alt
1. Léiriú.

CUID 2

Ionstraimí a mhuirearú agus a stampáil

2. Dleacht stampa a mhuirearú, dliteanas ina leith, agus í a
ghnóthú.

3. Rátaí áirithe dleachta a athrú le hordú.

4. An tslí ar a n-íocfar dleachtanna.

5. Comhaontú maidir le dleacht stampa a íoc ar ionstraimí.

6. An tslí ar a scríobhfar agus ar a stampálfar ionstraimí.

7. Déanfar dleacht a mhuirearú ar leithligh ar ionstraimí i
gcásanna áirithe.

8. Déanfar fíorais agus imthosca a dhéanann difear do dhleacht
a leagan amach in ionstraimí, etc.

9. An modh chun dleacht ad valorem a ríomh i gcásanna áirithe.

10. Stampaí greamaitheacha.

11. Stampaí taispeána.

12. Stampaí sonraí seachadta.

13. Dúblaigh agus contrapháirteanna.

14. Pionós ar ionstraimí a stampáil tar éis iad a fhorghníomhú.

15. Formhuirir maidir le gearrluacháil i gcás diúscairtí saorálacha
inter vivos.
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Alt
16. Beidh feidhm ag formhuirir nuair nach mbeidh cionroinnt

cóir agus réasúnach.

17. Deimhniú mícheart a thabhairt.

CUID 3

Luacháil

18. An modh chun maoin a luacháil.

19. Maoin, ar arb inmhuirearaithe dleacht stampa, a luacháil.

CUID 4

Breithniú agus Achomhairc

20. Measúnacht ar dhleacht ag na Coimisinéirí.

21. Ceart achomhairc ag daoine atá míshásta le measúnacht.

CUID 5

Forálacha is Infheidhme maidir le hIonstraimí Áirithe

Caibidil 1

Billí Malairte agus Nótaí Gealltanais

22. Billí agus nótaí a airbheartaíonn a bheith tarraingthe
lasmuigh den Stát.

23. Srian le stampáil tar éis forghníomhú.

24. Ní gá ach bille amháin d’fhoireann a bheith stampáilte.

25. Dleacht a thaispeáint le stampaí greamaitheacha.

26. Billí áirithe arna n-eisiúint ag údaráis áitiúla le bheith
inmhuirearaithe mar nótaí gealltanais.

27. Billí malairte coigríche áirithe a stampáil.

28. Nótaí lena ngealltar suim airgid a íoc as ciste áirithe, etc.

Caibidil 2

Tíolacais ar Dhíol

29. Tíolacas ar dhíol i gcomhcheangal le comhaontú foirgnithe le
haghaidh tí cónaithe nó árasáin.

30. Beidh diúscairtí saorálacha inter vivos inmhuirearaithe mar
thíolacais nó aistrithe ar dhíol.

31. Beidh conarthaí áirithe inmhuirearaithe mar thíolacais ar
dhíol.

32. Maidir le blianacht nó ceart nach raibh ar marthain roimhe
sin a dhíol.

33. Tíolacas nó aistriú in oirchill díola.



[1999.] An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna [Uimh. 31.]
Stampa, 1999

Alt
34. Comhaontuithe i dtaca le díol nó in oirchill díola.

35. Gníomhais mhéadaithe.

36. Beidh conarthaí áirithe chun leasanna léasacha a dhíol
inmhuirearaithe mar thíolacais ar dhíol.

37. Malairtí.

38. Idir-rannta nó rannta.

39. Foraithne nó ordú le haghaidh foriamh, etc., agus dleacht
stampa.

40. Dleacht ad valorem a ríomh ar stoc agus urrúis.

41. An tslí ina ndéanfar tíolacas i gcomaoin féich, etc., a
mhuirearú.

42. Comaoin, arb éard í íocaíochtaí tréimhsiúla, a mhuirearú.

43. Ní bheidh comaoin bhreise i leith feabhsuithe substaintiúla
inmhuirearaithe.

44. An nós imeachta a mbeidh feidhm aige i gcás nach féidir
comaoin, etc., a fhionnadh.

45. Treoracha maidir le comaoin a chionroinnt.

46. Treoracha maidir le fodhíolacháin.

47. An phríomhionstraim, an tslí lena fionnadh.

48. Dleacht stampa agus cáin bhreisluacha.

Caibidil 3

Tíolacais ar aon ócáid seachas díol nó morgáiste

49. Measfar gur tíolacais aistrithe áirithe, etc., nach díolacháin
ná morgáistí.

Caibidil 4

Léasanna

50. Déanfar comhaontuithe le haghaidh tréimhse nach mó ná 35
bliana a mhuirearú mar léasanna.

51. An tslí ar a muirearófar léasanna i leith táirgí, etc.

52. Dleacht a mhuirearú ar léasanna, etc.

53. Léas i gcomhcheangal le comhaontú foirgnithe le haghaidh tí
cónaithe nó árasáin.

54. Léasanna a meastar ina leith go n-oibríonn siad mar
dhiúscairtí saorálacha inter vivos.

55. An nós imeachta a mbeidh feidhm aige i gcás nach féidir
comaoin, etc., a fhionnadh.

56. Dleacht stampa agus cáin bhreisluacha.
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Caibidil 5

Morgáistí, etc.
Alt

57. Dleacht a mhuirearú ar mhorgáistí, etc.

58. Urrús i leith airleacan sa todhchaí, an tslí lena mhuirearú.

Caibidil 6

Polasaithe Árachais

59. An pionós mar gheall ar pholasaí árachais nach mbeidh
stampáilte go cuí.

60. Polasaithe gearrthéarmacha árachais saoil.

61. Suíomh fiontair árachais chun críche dleachta stampa.

62. Dleacht stampa a theorannú ar ionstraimí áirithe a bhaineann
le 2 ní ar leith nó níos mó.

Caibidil 7

Scaoileadh nó tréigean aon mhaoine, nó aon chirt nó leasa in aon
mhaoin

63. Litreacha tréigin.

Caibidil 8

Barántais Scaire agus Stocdheimhnithe chuig Iompróir, etc.

64. Ionstraimí a aistríonn trína seachadadh de bhun gnáis.

65. Pionós mar gheall ar bharántas scaire nach mbeidh stampáilte
go cuí a eisiúint.

66. Pionós mar gheall ar stocdheimhniú nach mbeidh stampáilte
go cuí a eisiúint, etc.

Caibidil 9

Géilleadh aon mhaoine, nó aon chirt nó leasa in aon mhaoin

67. Géilleadh agus cumasc leasanna léasacha.

CUID 6

Forálacha Speisialta a Bhaineann le hUrrúis
Neamhdheimhnithe

68. Léiriú (Cuid 6).

69. Meastar gur ionstraim tíolacais nó aistrithe treoir oibritheora.

70. An ráta dleachta.

71. Feidhm codanna eile den Acht seo agus a n-oiriúnú.

72. Dleacht a bhailiú agus a íoc.



[1999.] An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna [Uimh. 31.]
Stampa, 1999

Alt
73. Díolúintí.

74. Díolúine do chruthaitheoirí margaidh

75. Faoiseamh do bhallghnólachtaí.

76. Oibleagáidí comhaltaí córais.

77. Ró-íocaíocht dleachta.

78. Rialacháin.

CUID 7

Díolúintí agus Faoisimh ó Dhleacht Stampa

Caibidil 1

Ionstraimí nach mór a thairiscint do na Coimisinéirí lena mbreithniú
d’fhonn díolúine nó faoiseamh a fháil

79. Maoin a thíolacadh agus a aistriú idir comhlachtaí
corpraithe áirithe.

80. Cuideachtaí a athchóiriú nó a chónascadh.

81. Feirmeoirí óga oilte.

82. Carthanais.

83. Ionstraimí arna dtabhairt ar mhodh urrúis do chuideachta
ag fochuideachta.

Caibidil 2

Ionstraimí eile

84. Dleacht stampa ar aistrithe áirithe scaireanna a aisíoc.

85. Caipiteal iasachta áirithe agus urrúis áirithe.

86. Stoc iasachta áirithe.

87. Iasachtaíocht stoic.

88. Stoic áirithe agus urrúis inmhargaidh áirithe.

89. Urrúis Rialtais Coigríche.

90. Ionstraimí seirbhísí airgeadais áirithe.

91. Tithe cónaithe agus árasáin nua le deimhniú achair urláir.

92. Tithe cónaithe agus árasáin nua gan deimhniú achair urláir.

93. Tithe a fhaightear ó chumainn tionscail agus soláthair.

94. Talamh a cheannach ó Choimisiún na Talún.

95. Coillearnach thráchtála.

96. Aistrithe idir céilí.
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Alt
97. Aistrithe áirithe tar éis pósadh a scaoileadh.

98. Maoin dhochorraithe choigríche.

99. Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath.

100. Temple Bar Properties Limited.

101. Trádmharcanna Comhphobail agus idirnáisiúnta.

102. The Alfred Beit Foundation.

103. Léasanna úinéireachta roinnte.

104. Ceadúnais agus léasanna arna ndeonú faoin Acht um
Fhorbairt Pheitriliaim agus Mianraí Eile, 1960, etc.

105. Comhaontuithe urrúsaithe.

106. An Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe.

107. Morgáistí áirithe stoic.

108. Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, etc.

109. Ionstraimí áirithe arna ndéanamh in oirchill polasaí árachais
fhoirmiúil.

110. Conarthaí árachais sláinte áirithe.

111. Cistí Oireachtais.

112. Deimhnithe féichiúnais, etc.

113. Ionstraimí ilghnéitheacha.

CUID 8

Dleacht Chaipitil Cuideachtaí

114. Léiriú (Cuid 8).

115. Srian le feidhm (Cuid 8).

116. Muirearú dleachta stampa.

117. Dleacht stampa le muirearú ar ráiteas.

118. An méid ar arb inmhuirearaithe dleacht stampa.

119. Athchóiriú nó cónascadh cuideachtaí caipitiúla.

120. Díolúine do chuideachtaí áirithe.

121. Achomhairc i gcásanna áirithe.

122. Dleacht stampa a ghnóthú agus faisnéis a thabhairt.

CUID 9

Tobhaigh

123. Cártaí airgid.
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124. Cártaí creidmheasa agus cártaí muirir.

125. Préimheanna áirithe árachais.

126. Ráitis áirithe úis.

CUID 10

Forfheidhmiú

127. Na téarmaí ar a nglacfar i bhfianaise ionstraimí nach mbeidh
stampáilte go cuí.

128. Rollaí, leabhair, etc, le bheith ar fáil lena n-iniúchadh.

129. Pionós mar gheall ar rollú, etc., ionstraime nach mbeidh
stampáilte go cuí, etc.

130. Sannadh polasaí árachais saoil le bheith stampáilte sula
n-íocfar an t-airgead a árachaítear.

131. Coinníollacha agus comhaontuithe maidir le dleacht stampa
a bheith ar neamhní.

132. Feidhm alt 962 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

133. Feidhm forálacha áirithe a bhaineann le pionóis faoin Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997.

134. Fianaise in imeachtaí chun dleacht stampa, etc., a ghnóthú.

CUID 11

Forálacha Bainistíochta

Caibidil 1

Léiriú, Feidhm agus Cúram agus Bainistiú

135. Léiriú (Cuid 11).

136. Feidhm (Cuid 11).

137. Beidh dleachtanna stampa faoi chúram agus faoi bhainistiú
na gCoimisinéirí.

Caibidil 2

An modh chun airgead a fuarthas le haghaidh dleachta a ghnóthú

138. Is inghnóthaithe san Ard-Chúirt airgead a fuarthas le
haghaidh dleachta agus nár leithreasaíodh.

Caibidil 3

Cionta

139. Beidh cionta áirithe i ndáil le díslí agus stampaí a
sholáthraíonn na Coimisinéirí ina gcionta.

140. Imeachtaí mar gheall ar dhíslí brionnaithe etc. a bhrath.
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Alt

141. Imeachtaí mar gheall ar stampaí a bhrath a goideadh nó a
fuarthas go calaoiseach.

142. Toimhdeofar duine ceadúnaithe a bheidh i seilbh stampaí
brionnaithe a bheith ciontach go dtí go dtaispeánfar
a mhalairt.

143. An modh imeachta i gcás stampaí a urghabháil.

144. Stampaí greamaitheacha a aghlot.

145. An pionós mar gheall ar chalaoisí i ndáil le dleachtanna.

Caibidil 4

Stampaí a dhíol

146. Cumhacht chun ceadúnais a dheonú chun déileáil i stampaí.

147. An pionós mar gheall ar dhéileáil neamhúdaraithe i
stampaí, etc.

148. Forálacha maidir le ceadúnas a chinneadh.

149. An pionós mar gheall ar mhangaireacht stampaí.

150. Lascaine.

Caibidil 5

Lamháltas i leith stampaí millte nó mí-úsáidte

151. Lamháltas i leith stampaí millte.

152. Lamháltas i leith stampaí mí-úsáidte.

153. An lamháltas, an chaoi a dtabharfar é.

154. Féadfaidh na Coimisinéirí stampaí nach dteastaíonn a
athcheannach.

155. Lamháltas i leith ionstraimí caillte.

Caibidil 6

Ilghnéitheach

156. Díslí a scor.

157. Dearbhuithe, mionnscríbhinní agus mionnaí, an chaoi lena
ndéanamh nó lena dtabhairt.

158. An modh chun ceadúnais a dheonú.

159. Pionóis a ghnóthú, etc.
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CUID 12

Aisghairm, etc.

Alt
160. Aisghairm.

161. Cosaint d’achtacháin nach n-aisghairtear.

162. Leasuithe iarmhartacha ar achtacháin eile.

163. Leanúnachas agus forléiriú tagairtí áirithe don seandlí agus
don dlí nua.

164. Gearrtheideal.

SCEIDEAL 1

Dleachtanna Stampa ar Ionstraimí

SCEIDEAL 2

Cáilíochtaí chun Iarratas a Dhéanamh ar Fhaoiseamh ó
Dhleacht Stampa i Leith Aistrithe chuig Feirmeoirí Óga Oilte

SCEIDEAL 3

Na hAchtacháin a Aisghairtear nó a Chúlghairtear

SCEIDEAL 4

Leasuithe Iarmhartacha
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Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Banc ACC, 1992 1992, Uimh. 6
Assurance Companies Act, 1909 9 Edw. 7, c.49
An tAcht Cumann Foirgníochta, 1989 1989, Uimh. 17
An tAcht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976 1976, Uimh. 8
Acht an Bhainc Ceannais, 1971 1971, Uimh. 24
Acht na gCuideachtaí, 1963 1963, Uimh. 33
Acht na gCuideachtaí, 1990 1990, Uimh. 33
Conveyancing Act, 1881 44 & 45 Vict., c.41
An tAcht fán mBiúró um Shócmhainní Coiriúla, 1996 1996, Uimh. 31
An tAcht um Eolas Áirithe a Nochtadh chun Críocha

Cánachais agus chun Críoch eile, 1996 1996, Uimh. 25
An tAcht Leictreachais (Soláthar), 1927 1927, Uimh. 27
An tAcht um Rialú Iomlaoide, 1954 1954, Uimh. 30
An tAcht um an Dlí Teaghlaigh, 1995 1995, Uimh. 26
An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Colscaradh), 1996 1996, Uimh. 33
Finance Act, 1894 57 & 58 Vict., c.30
Finance Act, 1895 58 Vict., c.16
Finance Act, 1897 60 & 61 Vict., c.24
Finance Act, 1898 61 & 62 Vict., c.10
Finance Act, 1899 62 & 63 Vict., c.9
Finance Act, 1900 63 Vict., c.7
Finance (1909-10) Act, 1910 10 Edw. 7, c.8
Finance Act, 1920 10 & 11 Geo. 5, c.18
Finance Act, 1922 12 & 13 Geo. 5, c.17
An tAcht Airgid, 1924 1924, Uimh. 27
An tAcht Airgid, 1926 1926, Uimh. 35
An tAcht Airgid (Diúitéthe Custum agus Stampa), 1929 1929, Uimh. 5
An tAcht Airgid, 1929 1929, Uimh. 32
An tAcht Airgid, 1931 1931, Uimh. 31
An tAcht Airgid, 1932 1932, Uimh. 20
An tAcht Airgid, 1933 1933, Uimh. 15
An tAcht Airgid, 1934 1934, Uimh. 31
An tAcht Airgid (Forálacha Ilghnéitheacha), 1935 1935, Uimh. 7
An tAcht Airgid, 1936 1936, Uimh. 31
An tAcht Airgeadais, 1942 1942, Uimh. 14
An tAcht Airgeadais, 1943 1943, Uimh. 16
An tAcht Airgeadais, 1949 1949, Uimh. 13
An tAcht Airgeadais, 1952 1952, Uimh. 14
An tAcht Airgeadais, 1954 1954, Uimh. 22
An tAcht Airgeadais, 1955 1955, Uimh. 13
An tAcht Airgeadais, 1958 1958, Uimh. 25
An tAcht Airgeadais, 1959 1959, Uimh. 18
An tAcht Airgeadais, 1960 1960, Uimh. 19
An tAcht Airgeadais, 1961 1961, Uimh. 23
An tAcht Airgeadais, 1962 1962, Uimh. 15
An tAcht Airgeadais, 1963 1963, Uimh. 23
An tAcht Airgeadais, 1965 1965, Uimh. 22
An tAcht Airgeadais, 1967 1967, Uimh. 17
An tAcht Airgeadais, 1969 1969, Uimh. 21
An tAcht Airgeadais, 1970 1970, Uimh. 14
An tAcht Airgeadais, 1971 1971, Uimh. 23
An tAcht Airgeadais, 1972 1972, Uimh. 19
An tAcht Airgeadais, 1973 1973, Uimh. 19
An tAcht Airgeadais, 1974 1974, Uimh. 27
An tAcht Airgeadais, 1975 1975, Uimh. 6
An tAcht Airgeadais, 1976 1976, Uimh. 16
An tAcht Airgeadais, 1977 1977, Uimh. 18
An tAcht Airgeadais, 1978 1978, Uimh. 21
An tAcht Airgeadais, 1979 1979, Uimh. 11
An tAcht Airgeadais, 1980 1980, Uimh. 14
An tAcht Airgeadais, 1981 1981, Uimh. 16
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An tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1981 1981, Uimh. 28
An tAcht Airgeadais, 1982 1982, Uimh. 14
An tAcht Airgeadais, 1983 1983, Uimh. 15
An tAcht Airgeadais, 1984 1984, Uimh. 9
An tAcht Airgeadais, 1985 1985, Uimh. 10
An tAcht Airgeadais, 1986 1986, Uimh. 13
An tAcht Airgeadais, 1987 1987, Uimh. 10
An tAcht Airgeadais, 1988 1988, Uimh. 12
An tAcht Airgeadais, 1989 1989, Uimh. 10
An tAcht Airgeadais, 1990 1990, Uimh. 10
An tAcht Airgeadais, 1991 1991, Uimh. 13
An tAcht Airgeadais, 1992 1992, Uimh. 9
An tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1992 1992, Uimh. 28
An tAcht Airgeadais, 1993 1993, Uimh. 13
An tAcht Airgeadais, 1994 1994, Uimh. 13
An tAcht Airgeadais, 1995 1995, Uimh. 8
An tAcht Airgeadais, 1996 1996, Uimh. 9
An tAcht Airgeadais, 1997 1997, Uimh. 22
An tAcht Airgeadais, 1998 1998, Uimh. 3
An tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1998 1998, Uimh. 15
An tAcht Airgeadais, 1999 1999, Uimh. 2
Forgery Act, 1913 3 & 4 Geo. 5, c.27
An tAcht Árachais Sláinte, 1994 1994, Uimh. 16
Acht na dTithe, 1966 1966, Uimh. 21
An tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe, 1981 1981, Uimh. 37
Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979 1979, Uimh. 27
Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992 1992, Uimh. 18
An tAcht um Banc ICC, 1992 1992, Uimh. 21
Na hAchtanna um Chumainn Tionscail agus Soláthair, 1893

go 1978
Inland Revenue Regulation Act, 1890 53 & 54 Vict., c.21
An tAcht Árachais, 1936 1936, Uimh. 45
An tAcht um Chomhpháirtíochtaí Teoranta Infheistíochta,

1994 1994, Uimh. 24
An tAcht Talún, 1965 1965, Uimh. 2
Limited Partnerships Act, 1907 7 Edw. 7, c.24
An tAcht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais), 1978 1978, Uimh. 35
An tAcht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin

Náisiúnta, 1990 1990, Uimh. 18
An tAcht um Fhorbairt Pheitriliaim agus Mianraí Eile, 1960 1960, Uimh. 7
An tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983 1983, Uimh. 24
An tAcht um Luachanna Maoine (Eadránacha agus

Achomhairc), 1960 1960, Uimh. 45
Revenue Act, 1898 61 & 62 Vict., c.46
Revenue Act, 1903 3 Edw. 7, c.46
Revenue Act, 1909 9 Edw. 7, c.43
An tAcht um Urrúsú (Fáltais ó Mhorgáistí Áirithe), 1995 1995, Uimh. 30
An tAcht Aturnaethe, 1954 1954, Uimh. 36
An tAcht Aturnaetha (Leasú), 1994 1994, Uimh. 27
Stamp Act, 1891 54 & 55 Vict., c.39
Stamp Duties Management Act, 1891 54 & 55 Vict., c.38
Reacht na dTréimhsí, 1957 1957, Uimh. 6
An tAcht um Aistriú Stoic, 1963 1963, Uimh. 34
Succession Duty Act, 1853 16 & 17 Vict., c.51
An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997 1997, Uimh. 39
An tAcht um Athnuachan agus Forbairt Limistéar Bharra an

Teampaill, 1991 1991, Uimh. 19
Acht na dTrádmharcanna, 1996 1996, Uimh. 6
An tAcht um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1989 1989, Uimh. 21
An tAcht Cánach Breisluacha, 1972 1972, Uimh. 22
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Uimhir 31 de 1999

————————

AN tACHT COMHDHLÚITE DLEACHTANNA STAMPA, 1999
[An tiontú oifigiúil]

————————

ACHT DO CHOMHDHLÚTHÚ ACHTACHÁN ÁIRITHE A
BHAINEANN LE DLEACHTANNA STAMPA AGUS LE
BAINISTIÚ NA nDLEACHTANNA SIN. [15 Nollaig, 1999]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID I

Léiriú

1.—(1) San Acht seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn ‘‘duine cuntasach’’—

(a) an duine dá dtagraítear i gcolún (2) den Tábla a ghabhann
leis an míniú seo i leith na n-ionstraimí comhréire atá
leagtha amach i gcolún (1) den Tábla sin faoi threoir an
cheannteidil chuí i Sceideal 1,

(b) i gcás ionstraime a oibríonn, nó a meastar ina leith go
n-oibríonn sí, mar dhiúscairt shaorálach inter vivos faoi
alt 30 nó 54, na páirtithe san ionstraim sin,

(c) i gcás aon ionstraime eile, na páirtithe san ionstraim sin,

(d) d’ainneoin mhíreanna (a), (b) agus (c), i gcás aon duine ar
dhuine cuntasach é nó í dá mbeadh sé nó sí beo, is é a
bheidh sa duine cuntasach ionadaí pearsanta an duine
sin:

AN TÁBLA

An Ceannteideal Ionstraime atá sonraithe i An duine cuntasach
Sceideal 1

(1) (2)

TÍOLACAS nó AISTRIÚ An ceannaitheoir nó an t-aistrí.
ar dhíol aon stoc nó urrús
inmhargaidh.

TÍOLACAS nó AISTRIÚ An ceannaitheoir nó an t-aistrí.
ar dhíol aon mhaoine seachas stoic
nó urrúis inmhargaidh nó polasaí
árachais nó polasaí árachais saoil.

13

Léiriú.

[SDMA1891 a27
(cuid); SA1891 a32,
a33(1), a54, a86,
a91, a98(1), a108
agus a122(1);
FA1898 a6 (cuid);
AA1997 a115 agus
a118]
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An Ceannteideal Ionstraime atá sonraithe i An duine cuntasach
Sceideal 1

(1) (2)

DÚBLACH nó CONTRAPHÁIRT Aon duine de na daoine a
aon ionstraime ar arb shonraítear sa cholún seo, de réir
inmhuirearaithe aon dleacht. mar is cuí.

LÉAS. An léasaí.

MORGÁISTE, BANNA, BINTIÚR, An morgáistí nó an t-oibleagáidí;
CÚNANT(ach amháin urrús i gcás aistriú, an t-aistrí.
inmhargaidh) is urrús go n-íocfar nó
go n-aisíocfar airgead ar muirear nó
eire é ar mhaoin atá suite sa Stát
seachas scaireanna i stoic nó i gcistí
de chuid an Rialtais nó an
Oireachtais.

;

folaíonn ‘‘bille malairte’’ dréacht, ordú, seic, agus litir chreidmheasa,
agus aon doiciméad nó scríbhinn (seachas nóta bainc) a thugann
teideal nó a airbheartaíonn teideal a thabhairt d’aon duine, cibé acu
a ainmnítear nó nach n-ainmnítear é nó í sa bhille, chun íocaíocht
aon suime airgid leis nó léi ag aon duine eile, nó chun aon suim
airgid a tharraingt ar aon duine eile;

ciallaíonn ‘‘Coimisinéirí’’ na Coimisinéirí Ioncaim;

folaíonn ‘‘tíolacas ar dhíol’’ gach ionstraim, agus gach foraithne nó
ordú (lena n-áirítear foraithne nó ordú maidir le foriamh, nó arb
éifeacht dó nó di ordú maidir le foriamh) de chuid aon chúirte nó
aon choimisinéirí, trína ndéantar aon mhaoin, nó aon eastát nó leas
in aon mhaoin, ar an maoin sin nó ar an eastát sin nó ar an leas sin
a dhíol nó a fháil go héigeantach, a aistriú chuig ceannaitheoir, nó
chuig aon duine eile thar ceann an cheannaitheora sin nó le
hordachán ón gceannaitheoir sin, nó a dhílsiú do cheannaitheoir, nó
d’aon duine eile thar ceann an cheannaitheora sin nó le hordachán
ón gceannaitheoir sin;

folaíonn ‘‘dísle’’ aon phláta, cló, uirlis, deis, gaireas, fearas, feiste,
próis agus aon mhodh eile, a úsáideann na Coimisinéirí nó a
úsáidtear faoina rialú chun aon dleacht, nó ráta dleachta a chur in
iúl nó a thaispeáint nó chun cur in iúl nó taispeáint gur íocadh aon
dleacht nó ráta dleachta nó pionós nó go bhfuil ionstraim stampáilte
go cuí nó nach inmhuirearaithe aon dleacht uirthi nó chun aon táille
a thaispeáint, agus freisin aon chuid nó teaglaim d’aon phláta, cló,
uirlis, deis, gaireas, fearas, feiste, próis agus aon mhodh eile den
sórt sin;

ciallaíonn ‘‘morgáiste cothromais’’ comhaontú nó meabhrán, nach
bhfuil ach faoi láimh, a bhaineann le taisce aon ghníomhas teidil nó
aon ionstraimí arb é atá iontu an teideal chun aon mhaoine (seachas
stoc nó urrús inmhargaidh), nó ar fianaise ar an teideal sin iad nó
lena gcruthaítear muirear ar mhaoin den sórt sin;

ciallaíonn ‘‘forghníomhaithe’’ agus ‘‘forghníomhú’’, i ndáil le
hionstraimí nach bhfuil faoi shéala, sínithe agus síniú;

folaíonn ‘‘brionnú’’ góchumtha agus forléireofar ‘‘brionnaithe’’ dá
réir sin;

folaíonn ‘‘múnlaithe’’ aon mhodh ar a gcuirtear, a dtairgtear nó a
dtaispeántar stampa ar ionstraim nó ábhar, ar mhodh dísle;

folaíonn ‘‘ionstraim’’ gach doiciméad scríofa;

ciallaíonn ‘‘urrús inmhargaidh’’ urrús de thuairisc a fhágann gur
féidir é a dhíol in aon stocmhargadh sa Stát;
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shloinneadh air;

ciallaíonn ‘‘Aire’’ an tAire Airgeadais;

folaíonn ‘‘airgead’’ gach suim arna sloinneadh in airgeadra an Stáit
nó in aon airgeadra coigríche;

ciallaíonn ‘‘morgáiste’’ urrús ar mhodh morgáiste chun aon suim
dheimhneach chinnte airgid a thugtar ar airleacan nó ar iasacht ag
an am, nó a bhí dlite agus amuigh roimhe sin, nó ar staonadh óna
híoc, agus í iníoctha, a íoc nó chun airgead a aisíoc a thabharfar ar
iasacht nó ar airleacan nó a íocfar dá éis sin, nó a thiocfaidh chun
bheith dlite ar chuntas reatha, mar aon le haon suim a tugadh ar
airleacan nó atá dlite cheana féin, nó gan í, de réir mar a bheidh,
agus folaíonn sé—

(a) muirear breise, agus banna inoidhrithe, diúscairt,
sannúchán, nó tacóid in urrús ar aon tailte, eastát, nó
maoin, réadach nó pearsanta, inoidhrithe nó sochorraithe
nó a dhéanann difear don chéanna,

(b) aon tíolacas ar aon tailte, eastát, nó maoin ar iontaobhas atá
le díol nó le comhshó in airgead ar shlí eile, atá beartaithe
chun bheith ina urrús agus sin amháin, agus atá
infhuascailte sula ndéantar na tailte, an t-eastát nó an
mhaoin a dhíol nó a dhiúscairt ar shlí eile, trí chuntar
sainráite nó ar shlí eile, ach amháin mar a ndéantar an
tíolacas chun sochair do chreidiúnaithe i gcoitinne, nó
chun sochair do chreidiúnaithe sonraithe a ghlacann leis
an gcomhshocraíocht a dhéanfar chun a bhfiacha a íoc,
mar shásamh iomlán ar na fiacha sin, nó ar mó ná 5 a líon,

(c) aon treascairt, litir frithdhílse, dearbhú, nó gníomhas nó
scríbhinn eile chun aon tíolacas, aistriú, diúscairt nó
sannúchán ar aon tailte, eastát, nó maoin, a dhealraíonn
a bheith iomlán ach nach bhfuil beartaithe ach amháin
mar urrús, a shárú, nó a dhéanamh infhuascailte nó a
mhíniú nó a cháiliú,

(d) aon chomhaontú (seachas comhaontú ar arb
inmhuirearaithe dleacht mar mhorgáiste cothromais),
conradh, nó banna agus taisce gníomhas teidil ina
theannta nó ina teannta chun morgáiste a dhéanamh, nó
aon urrús nó tíolacas eile dár tagraíodh cheana ar aon
tailte, eastát, nó maoin atá cuimsithe sna gníomhais teidil,
nó chun an céanna a chur i ngeall nó a mhuirearú mar
urrús, agus

(e) aon ghníomhas a oibríonn mar mhorgáiste ar aon stoc nó
aon urrús inmhargaidh;

folaíonn ‘‘polasaí árachais’’ gach scríbhinn lena ndéantar aon
chonradh árachais nó lena gcomhaontaítear é a dhéanamh, nó lena
bhfianaítear é, agus folaíonn ‘‘árachas’’ árachas (saoil);

ciallaíonn ‘‘polasaí árachais saoil’’ polasaí árachais ar aon saol nó
saolta nó ar aon eachtra nó teagmhas a bhaineann le haon saol nó
saolta nó a bhraitheann air nó orthu seachas polasaí árachais le
haghaidh aon íocaíochta a gcomhaontaítear nach ndéanfar í ach
amháin ar bhás aon duine de dheasca timpiste nó foréigin nó ar shlí
eile seachas de dheasca cúise nádúrtha;

15
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folaíonn ‘‘nóta gealltanais’’ aon doiciméad nó scríbhinn (seachas
nóta bainc) ina bhfuil gealltanas aon suim airgid a íoc;

ciallaíonn ‘‘maoin chónaithe’’, i ndáil le díol nó léas—

(a) foirgneamh nó cuid d’fhoirgneamh—

(i) a bhí á úsáid nó á húsáid nó oiriúnach lena úsáid nó
lena húsáid mar theaghais,

(ii) a bhí i gcúrsa tógála nó oiriúnaithe lena úsáid nó lena
húsáid mar theaghais, nó

(iii) a tógadh nó a oiriúnaíodh lena úsáid nó lena húsáid
mar theaghais agus nár oiriúnaíodh le haghaidh aon
úsáide eile ó tógadh nó ó oiriúnaíodh amhlaidh é
nó í,

ar dháta na hionstraime tíolacais nó an léasa,

agus

(b) cúirtealáiste na maoine cónaithe suas go dtí achar acra
amháin (gan suíomh na maoine cónaithe a áireamh);

ach más rud é—

(I) sa bhliain dar críoch an 31ú lá de Nollaig díreach roimh
dháta na hionstraime tíolacais sin nó an léasa sin—

(A) gur ghearr údarás rátúcháin ráta maidir le haon
oidhreachtán nach raibh feidhm ag alt 3 den Acht
Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais), 1978,
maidir leis,

(B) gur ghearr údarás rátúcháin ráta, agus go ndearnadh
lamháltas faoin alt sin den Acht sin, maidir le haon
oidhreachtán arbh oidhreachtán measctha,
meánscoil nó halla pobail (de réir na brí a shanntar
le halt 1 den Acht Rialtais Áitiúil (Forálacha
Airgeadais), 1978, i gcás gach ceann díobh) é, an
tráth a gearradh an ráta, nó

(C) gur tuairiscíodh oidhreachtán a bheith díolmhaithe,
nó díolmhaithe go páirteach, ó rátúchán sna liostaí
luachála (arb iad na liostaí luachála dá dtagraítear
sna hAchtanna Luachála iad),

ansin maidir le hiomlán an oidhreachtáin sin nó cuid chuí
de is inchurtha síos do ghnáthúsáid seachas mar theaghais
ar dháta na hionstraime tíolacais sin nó an léasa sin nó,
más cuí, an uair dheireanach a gnáthúsáideadh é, ní maoin
chónaithe a bheidh ann, i ndáil leis an díol nó leis an léas
sin,

nó

(II) gur mó ná acra amháin achar an chúirtealáiste (gan suíomh
na maoine cónaithe a áireamh), ansin measfar gurb í an
chuid ar maoin chónaithe a bheidh inti an chuid ab oiriúnaí
le háitiú agus le teachtadh i dteannta na maoine cónaithe,
dá mbeadh an chuid eile áitithe ar leithligh;

ciallaíonn ‘‘stampa’’—
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polladh arna mhúnlú nó arna múnlú ar mhodh dísle,

(b) aon admháil i cibé foirm arna heisiúint ag na Coimisinéirí
nó faoina stiúradh, nó

(c) stampa greamaitheach arna eisiúint ag na Coimisinéirí nó
faoina stiúradh,

chun aon dleacht nó táille a thaispeáint;

tá feidhm ag an mbriathar ‘‘stampáil’’, i ndáil le hionstraimí agus
ábhar, maidir le hionstraimí agus ábhar a bhfuil stampaí múnlaithe
orthu nó air ar mhodh dísle chomh maith le hionstraimí agus ábhar
a bhfuil stampaí greamaitheacha greamaithe díobh nó de;

folaíonn ‘‘stoc’’ aon scair in aon stoic nó cistí is inaistrithe sa Bank
of England nó i mBanc na hÉireann agus aon scair i stoic nó i gcistí
aon stáit nó rialtais choigríche, nó i stoc caipitil nó i bhfiacha
maoinithe aon chomhairle contae, bardais, cuideachta nó cumainn sa
Stát, nó aon chorparáide, cuideachta nó cumainn coigríche;

folaíonn ‘‘stocdheimhniú chuig iompróir’’ gach stocdheimhniú chuig
iompróir arna eisiúint faoi aon Acht a n-údaraítear leis stoc bintiúir,
stoc contae, stoc corparáide, stoc cathrach, nó fiacha maoinithe, cibé
ainm faoina n-aithnítear é nó iad, a chruthú.

(2) Déanfar tagairtí san Acht seo d’aon achtachán, ach amháin
mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, a fhorléiriú mar thagairtí
don achtachán sin arna leasú nó arna leathnú le haon achtachán ina
dhiaidh sin.

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

(4) 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.

CUID 2

Ionstraimí a Mhuirearú agus a Stampáil

2.—(1) Aon ionstraim—

(a) atá sonraithe i Sceideal 1, agus

(b) a fhorghníomhaítear sa Stát nó, cibé áit a
bhforghníomhaítear é, a bhaineann le haon mhaoin atá
suite sa Stát nó le haon ní nó aon rud a rinneadh nó atá
le déanamh sa Stát,

beidh dleacht stampa inmhuirearaithe uirthi.

(2) Is iad na dleachtanna stampa atá le muirearú chun sochair an
Phríomh-Chiste ar na hionstraimí leithleacha atá sonraithe i Sceideal
1 na dleachtanna leithleacha atá sonraithe sa Sceideal sin agus beidh

17

Dleacht stampa a
mhuirearú,
dliteanas ina leith,
agus í a ghnóthú.

[SA1891 a1(1) go
(4)]
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na dleachtanna sin faoi réir na ndíolúintí atá san Acht seo agus in
aon achtachán eile a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire.

(3) (a) Maidir le haon ionstraim ar arb inmhuirearaithe dleacht
stampa, mura mbeidh sí scríofa ar ábhar a bheidh
stampáilte go cuí, déanfar, roimh dheireadh na tréimhse
30 lá tar éis í a fhorghníomhú an chéad uair, an dleacht
stampa chuí a stampáil go cuí uirthi murar ceanglaíodh
faoin Acht seo tuairim na gCoimisinéirí a fháil maidir le
méid na dleachta is inmhuirearaithe ar an ionstraim.

(b) Más rud é gur ceanglaíodh tuairim na gCoimisinéirí a fháil
maidir le haon ionstraim ar arb inmhuirearaithe dleacht
stampa laistigh de 30 lá tar éis í a fhorghníomhú an chéad
uair, déanfar an ionstraim a stampáil de réir mheasúnacht
na gCoimisinéirí laistigh de 14 lá tar éis an fhógra
measúnachta.

(4) Más rud é maidir le hionstraim ar arb inmhuirearaithe dleacht
stampa nach mbeidh sí stampáilte nó nach mbeidh sí stampáilte go
leordhóthanach—

(a) dlífidh an duine cuntasach, agus

(b) i gcás go mbeidh níos mó ná duine cuntasach amháin den
sórt sin ann dlífidh siad i gcomhpháirt agus go leithleach,

an dleacht stampa nó, i gcás nach mbeidh an ionstraim stampáilte go
leordhóthanach, an dleacht stampa bhreise a íoc agus measfar gur
fiach a bheidh dlite den duine cuntasach don Aire chun sochair don
Phríomh-Chiste an dleacht sin, an dleacht bhreise sin agus aon
phionós a bhaineann le haon dleacht den sórt sin agus beidh sí
iníoctha leis na Coimisinéirí agus féadfar (gan dochar d’aon mhodh
eile chun an dleacht, an dleacht bhreise agus aon phionós a
bhaineann le dleacht den sórt sin a ghnóthú) agairt ina leith agus í a
ghnóthú trí chaingean, nó trí imeachtaí cuí eile, ar agra an Ard-
Aighne, an Aire nó na gCoimisinéirí in aon chúirt dlínse inniúla,
d’ainneoin aon ní dá mhalairt san Inland Revenue Regulation Act,
1890.

3.—(1) Faoi réir an ailt seo, féadfaidh an tAire—

(a) an ráta dleachta is inmhuirearaithe ar aon ionstraim atá
sonraithe i Sceideal 1 a athrú le hordú nó ionstraim den
sórt sin a dhíolmhú ó dhleacht, agus

(b) ordú den sórt sin a dhéanamh i leith aon aicme áirithe
ionstraime,

ach ní dhéanfar aon ordú faoin alt seo chun aon cheann de na rátaí
dleachta a mhéadú.

(2) Ní dhéanfar aon ordú faoin alt seo chun an dleacht a athrú ar
aon ionstraim ná aon aicme ionstraime más rud é—

(a) go mbaineann an ionstraim sin nó an aicme ionstraime sin
le haon cheann díobh seo a leanas—

(i) aon mhaoin dhochorraithe atá suite sa Stát nó aon
chearta nó leas i maoin den sórt sin,

(ii) aon stoc nó scair de chuid cuideachta a mbeidh clár
sa Stát aici, nó
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‘‘ÁRACHAS’’ i Sceideal 1,

nó

(b) gur bille malairte nó nóta gealltanais an ionstraim sin nó an
aicme ionstraime sin.

(3) D’ainneoin aon ní dá mhalairt atá i bhfo-alt (2), féadfaidh an
tAire ordú a dhéanamh i leith ionstraime a fhorghníomhaítear chun
críocha fachtóireachta fiach.

(4) Féadfaidh an tAire, le hordú, ordú faoin alt seo, lena n-áirítear
ordú faoin bhfo-alt seo, a leasú nó a chúlghairm.

(5) Déanfar ordú faoin alt seo a leagan faoi bhráid Dháil Éireann
a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann Dáil Éireann
laistigh den 21 lá a shuífidh Dáil Éireann tar éis an t-ordú a leagan
faoina bráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar
neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a
rinneadh roimhe sin faoin ordú sin.

(6) Beidh éifeacht reachtúil le gach ordú faoin alt seo an tráth a
dhéanfar an t-ordú sin agus, faoi réir fho-alt (5), mura ndaingnítear
an t-ordú le hAcht den Oireachtas a rithfear tráth nach déanaí ná
deireadh na bliana i ndiaidh na bliana ina ndéanfar an t-ordú nó,
más ordú é nach ndéanann ach ordú a rinneadh roimhe sin faoin
bhfo-alt sin a chúlghairm go hiomlán, scoirfidh an t-ordú d’éifeacht
reachtúil a bheith leis nuair a bheidh an tréimhse sin caite ach sin
gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú sin.

4.—Gach dleacht stampa is inmhuirearaithe le dlí de thuras na
huaire ar aon ionstraimí beidh sí le híoc agus le taispeáint de réir an
Achta seo agus, ach amháin i gcás go ndéanfar a mhalairt a fhoráil
go sainráite, is le stampaí múnlaithe agus mar sin amháin a bheidh
sí le taispeáint.

5.—(1) Más é tuairim na gCoimisinéirí nach mbeadh sé
fóirsteanach ná praiticiúil d’aon duine atá ag seoladh gnó agus—

(a) atá ina pháirtí nó ina páirtí, i gcúrsa an ghnó sin, in
ionstraimí ar a ndlífear dleacht stampa a íoc faoi Sceideal
1, nó

(b) a ghníomhaíonn mar ghníomhaire d’aon pháirtí den sórt sin,

dleacht stampa a íoc i leith gach ionstraime den sórt sin, ansin
féadfaidh na Coimisinéirí comhaontú a dhéanamh leis an duine sin
chun go ndéanfar cuntais i leith tréimhsí sonracha a sheachadadh
orthu, ina dtabharfar cibé sonraí a cheanglófar i dtaobh na
n-ionstraimí sin.

(2) Beidh an comhaontú i cibé foirm, agus beidh cibé téarmaí agus
coinníollacha ann, is cuí leis na Coimisinéirí.

(3) I gcás go mbeidh comhaontú déanta faoin alt seo idir na
Coimisinéirí agus aon duine, agus—

(a) go ndéanfar aon ionstraim lena mbaineann an comhaontú
a eisiúint i rith na tréimhse a mbeidh an comhaontú i
bhfeidhm, agus
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(b) go mbeidh ráiteas san ionstraim sin gur íocadh nó go n-
íocfar an dleacht stampa chuí leis na Coimisinéirí de réir
an ailt seo,

ansin ní bheidh aon dleacht stampa inmhuirearaithe ar an ionstraim
sin ach in ionad na dleachta stampa sin, agus ar mhodh
imshocraíochta, déanfar, i leith na n-ionstraimí lena mbaineann an
comhaontú agus a eisíodh i rith gach tréimhse cuntais faoin
gcomhaontú sin, dleacht stampa a mhuirearú a bheidh ar cóimhéid
le comhiomlán na méideanna dleachta stampa ab inmhuirearaithe,
murach an t-alt seo, ar gach ionstraim de na hionstraimí lena
mbaineann, agus déanfaidh an duine an dleacht stampa is
inmhuirearaithe faoin bhfo-alt seo (mar imshocraíocht den sórt sin)
a íoc leis na Coimisinéirí ar an gcuntas a sheachadadh.

(4) I gcás go mainneoidh duine aon chuntas a cheanglaítear le
haon chomhaontú faoin alt seo a sheachadadh nó an dleacht is
iníoctha tráth sheachadadh aon chuntais den sórt sin a íoc dlífear
pionós, nach mó ná £100 in aghaidh gach lae a leanfar den
mhainneachtain, a chur air nó uirthi agus dlífidh sé nó sí freisin, i
dteannta na dleachta, ús ar an dleacht a íoc (a bheidh inghnóthaithe
ar an tslí chéanna is dá mba chuid den dleacht é) de réir ráta 1 faoin
gcéad in aghaidh gach míosa nó coda de mhí ón dáta a thosóidh
an mhainneachtain.

6.—(1) Gach ionstraim—

(a) atá scríofa ar ábhar stampáilte scríobhfar í ar shlí, agus

(b) atá scríofa go páirteach nó go hiomlán sula stampáiltear í
stampálfar í ar mhodh,

a fhágfaidh go mbeidh an stampa le feiceáil ar aghaidh na
hionstraime, agus go gcoiscfear é a úsáid le haghaidh aon ionstraime
eile nó a chur ar aon ionstraim eile, ar ionstraim í a bheidh scríofa
ar an bpíosa céanna ábhair.

(2) Más rud é go mbeidh níos mó ná aon ionstraim amháin scríofa
ar an bpíosa céanna ábhair, stampálfar ar leithligh agus go sonrach
ar gach ceann de na hionstraimí an dleacht is inmhuirearaithe uirthi.

7.—Ach amháin i gcás go ndéanfar a mhalairt a fhoráil go sainráite
leis an Acht seo nó le haon Acht eile—

(a) maidir le hionstraim ina bhfuil nithe leithleacha ar leith nó
a bhaineann le nithe leithleacha ar leith déanfar dleacht
a mhuirearú uirthi, ar leithligh agus ar leith, i leith gach
ceann de na nithe amhail is dá mb’ionstraim ar leithligh
í;

(b) maidir le hionstraim a rinneadh ar aon chomaoin a bhfuil
dleacht ad valorem inmhuirearaithe uirthi ina leith, agus
freisin ar aon chomaoin nó comaoineacha breise nó aon
chomaoin luachmhar nó comaoineacha luachmhara eile,
déanfar dleacht i leith gach ceann de na comaoineacha a
mhuirearú uirthi ar leithligh agus go sonrach, amhail is
dá mb’ionstraim ar leithligh í;

(c) gan dochar do ghinearáltacht mhíreanna (a) agus (b), i gcás
go bhfuil an chomaoin (seachas cíos) ar dhíol nó ar léas
aon mhaoine inchurtha síos go páirteach do mhaoin
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nach maoin chónaithe beidh dleacht stampa ad valorem
inmhuirearaithe i leith na hionstraime tíolacais nó
aistrithe nó an léasa ar an mbonn gur tíolacas nó aistriú
nó léas ar leithligh ar mhaoin chónaithe í a mhéid atá an
chomaoin sin inchurtha síos do mhaoin chónaithe agus
freisin gur tíolacas nó aistriú nó léas ar leithligh í ar
mhaoin nach maoin chónaithe a mhéid atá an chomaoin
sin inchurtha síos do mhaoin nach maoin chónaithe.

8.—(1) Ach amháin mar a fhoráiltear san alt seo, déanfar na
fíorais agus na himthosca go léir a dhéanann difear do dhleacht a
bheith dlite ar aon ionstraim, nó do mhéid na dleachta is
inmhuirearaithe ar aon ionstraim, a leagan amach go hiomlán agus
go fírinneach san ionstraim.

(2) I gcás nach mbeidh sé indéanta na fíorais agus na himthosca
go léir dá dtagraítear le fo-alt (1) a leagan amach in ionstraim,
déanfar fíorais agus imthosca breise—

(a) a dhéanann difear do dhleacht a bheith dlite ar an
ionstraim sin,

(b) a dhéanann difear do mhéid na dleachta is inmhuirearaithe
ar an ionstraim sin, nó

(c) a cheanglóidh na Coimisinéirí ó am go ham,

a leagan amach go hiomlán agus go fírinneach i ráiteas a sheachadfar
ar na Coimisinéirí mar aon leis an ionstraim sin agus féadfaidh na
Coimisinéirí foirm aon ráitis den sórt sin a fhorordú ó am go ham.

(3) Aon duine—

(a) a fhorghníomhóidh aon ionstraim go calaoiseach nó go
faillíoch, nó

(b) le linn dó nó di a bheith fostaithe chun aon ionstraim a
ullmhú nó a bheith bainteach le hullmhú aon ionstraime,
a ullmhóidh an ionstraim sin go calaoiseach nó go
faillíoch,

ar ionstraim í nach bhfuil na fíorais agus na himthosca go léir a
dhéanann difear do dhleacht a bheith dlite ar an ionstraim sin, nó do
mhéid na dleachta atá inmhuirearaithe ar an ionstraim sin, leagtha
amach go hiomlán agus go fírinneach inti nó in aon ráiteas lena
mbaineann fo-alt (2), tabhóidh sé nó sí pionós—

(i) £1,000, agus

(ii) méid na difríochta, nó i gcás calaoise, dhá oiread mhéid na
difríochta idir—

(I) an méid dleachta is iníoctha i leith na hionstraime ar
bhonn na bhfíoras agus na n-imthosca a bheidh
leagtha amach agus seachadta, agus

(II) an méid dleachta arbh é an méid é ab iníoctha
amhlaidh dá mba rud é go mbeadh na fíorais agus
na himthosca go léir dá dtagraítear i bhfo-ailt (1)
agus (2) leagtha amach go hiomlán agus go
fírinneach san ionstraim agus in aon ráiteas a bhí
ina teannta.
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(4) I gcás, maidir le haon ionstraim, nár fhorghníomhaigh duine
go calaoiseach ná go faillíoch í agus go dtagann sé ar iúl an duine
sin, nó go dtiocfadh sé ar iúl an duine sin, dá nglacfadh an duine sin
cúram réasúnach, nach bhfuil na fíorais agus na himthosca sin go léir
leagtha amach go hiomlán agus go fírinneach san ionstraim sin nó in
aon ráiteas lena mbaineann fo-alt (2) ansin, mura gcuirfear an earráid
sin in iúl do na Coimisinéirí gan mhoill mhíréasúnach, measfar, chun
críocha fho-alt (3), gur ní a rinne an duine sin go faillíoch an ní sin.

(5) I gcás go n-oibríonn, nó go meastar go n-oibríonn, ionstraim
mar dhiúscairt shaorálach inter vivos faoi alt 30 nó 54 díreofar aird
na gCoimisinéirí ar an bhfíoras sin sa ráiteas arna sheachadadh faoi
fho-alt (2) agus beidh sa ráiteas sin ráiteas maidir le luach na maoine,
nó i gcás léasa, an méid íosta nó an luach íosta dá dtagraítear in
alt 54, agus i gcás nach ndéanfar de réir cheanglais an fho-ailt seo
toimhdeofar chun críocha fho-alt (3), go dtí go gcruthófar a mhalairt,
gur go faillíoch a ghníomhaigh aon duine a d’fhorghníomhaigh an
ionstraim sin.

(6) I gcás go bhfuil amhras ar dhuine den sórt a ndlífear pionós a
chur air nó uirthi faoi fho-alt (3) maidir le feidhmiú an dlí maidir le
haon ní, nó maidir leis an gcaoi a ndéileálfar chun críocha cánach le
haon ní, atá le bheith in ionstraim, nó i ráiteas lena mbaineann
fo-alt (2), atá le seachadadh ag an duine sin ar na Coimisinéirí,
féadfaidh an duine sin an ionstraim agus, más infheidhme, an ráiteas
a sheachadadh de réir mar is fearr a chreideann an duine sin ó
thaobh fheidhmiú an dlí maidir leis an ní sin, nó ó thaobh an chaoi
a ndéileálfar chun críocha dleachta stampa leis an ní sin, ach
tarraingeoidh an duine sin aird na gCoimisinéirí i scríbhinn ar an ní
atá i gceist san ionstraim nó sa ráiteas, de réir mar is cuí, tríd an
amhras a shonrú agus, má dhéanann an duine sin amhlaidh, measfar
go bhfuil nochtadh iomlán fírinneach déanta aige nó aici maidir leis
an ní sin.

(7) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (6) i gcás nach deimhin leis na
Coimisinéirí go raibh an t-amhras a sonraíodh faoin bhfo-alt sin
dáiríre agus gurb é a dtuairim go raibh an duine a shonraigh an
t-amhras ag gníomhú d’fhonn cáin a imghabháil nó a sheachaint agus,
i gcás den sórt sin, measfar nach bhfuil nochtadh iomlán fírinneach
déanta ag an duine maidir leis an ní atá i gceist.

9.—I gcás go mbeidh dleacht ad valorem inmhuirearaithe ar
ionstraim i leith airgid in aon airgeadra seachas airgeadra an Stáit,
déanfar an dleacht sin a ríomh ar luach an airgid sin in airgeadra
an Stáit de réir an ráta iomlaoide arb é an ráta reatha é ar dháta
fhorghníomhú na hionstraime sin.

10.—(1) Aon dleachtanna stampa ar ionstraimí a gceadaítear le
dlí iad a thaispeáint le stampaí greamaitheacha déanfar iad a
thaispeáint, más le stampaí greamaitheacha a thaispeánfar iad, le
stampaí greamaitheacha a d’eisigh na Coimisinéirí.

(2) Aon ionstraim a gceanglaítear nó a gceadaítear le dlí an dleacht
uirthi a thaispeáint le stampa greamaitheach, ní mheasfar í a bheith
stampáilte go cuí le stampa greamaitheach, mura ndéanann an duine
ar a gceanglaítear le dlí an stampa greamaitheach a chealú an céanna
a chealú trína ainm nó a hainm nó a thúslitreacha nó a túslitreacha,
nó ainm nó túslitreacha a ghnólachta nó a gnólachta, mar aon leis
an dáta fíor a scríobh sé nó sí amhlaidh iad, a scríobh ar an stampa
nó trasna air, nó mura gcealaíonn sé nó sí an stampa go héifeachtach
ar shlí eile agus a fhágáil nach féidir an céanna a úsáid le haghaidh



[1999.] An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna [Uimh. 31.]
Stampa, 1999

Cd.2 A.10aon ionstraime eile nó mura gcruthófar ar shlí eile go ndearnadh an
stampa a bheidh le feiceáil ar an ionstraim a ghreamú di an tráth cuí.

(3) I gcás go n-úsáidfear 2 stampa ghreamaitheacha nó níos mó
chun an dleacht stampa ar ionstraim a thaispeáint, déanfar gach
stampa nó na stampaí go léir a chealú ar an tslí atá leagtha amach i
bhfo-alt (2).

(4) Gach duine ar a gceanglaítear le dlí stampa greamaitheach a
chealú, agus a fhaillíonn nó a dhiúltaíonn déanamh amhlaidh go cuí
agus go héifeachtach ar an tslí atá leagtha amach i bhfo-alt (2),
tabhóidh sé nó sí pionós £500.

(5) Má dhéanann aon duine—

(a) aon stampa greamaitheach a bhaint go calaoiseach d’aon
ionstraim, nó a chur faoi deara go mbainfear di go
calaoiseach é, nó aon stampa greamaitheach a baineadh
amhlaidh a ghreamú d’aon ionstraim eile, le hintinn go
bhféadfar an stampa a úsáid arís, nó

(b) aon stampa greamaitheach a baineadh amhlaidh a dhíol nó
a thairiscint lena dhíol, nó é a rith, nó aon ionstraim a
rith, ar a bhfuil aon stampa greamaitheach a baineadh,
de réir mar is eol don duine sin, ar an tslí atá sonraithe i
mír (a),

beidh an duine sin, gan dochar d’aon fhíneáil ná pionós eile a dhlífear
a chur ar an duine sin, ciontach i gcion agus déanfar, chun críocha
an chiona sin, alt 1078 (a bhaineann le cionta ioncaim) den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997, a fhorléiriú ar gach slí amhail is dá mba
chion faoi fho-alt (2) den alt sin an cion sin.

11.—I gcás go mbeidh an dleacht atá inmhuirearaithe ar ionstraim
ag brath ar aon slí ar an dleacht a íocadh ar ionstraim eile, déanfar,
ar iarratas chun na gCoimisinéirí agus ar an dá ionstraim a thabhairt
ar aird, íocaíocht na dleachta is deireanaí a luadh a thaispeáint ar an
ionstraim chéadluaite ar cibé slí is cuí leis na Coimisinéirí.

12.—(1) San alt seo tá le ‘‘feo simplí’’, ‘‘leas’’, ‘‘talamh’’ agus
‘‘léas’’ na bríonna céanna, faoi seach, atá le ‘‘fee simple’’, ‘‘interest’’,
‘‘land’’ agus ‘‘lease’’ in alt 41 den Finance (1909-10) Act, 1910, agus
folaíonn tagairtí do ‘‘aistrí’’ nó ‘‘léasaí’’ ionadaithe pearsanta aon
aistrí nó léasaí.

(2) Beidh de dhualgas ar an aistrí nó ar an léasaí an tráth a
dhéanfar aon aistriú ar fheo simplí aon talún nó ar aon leas i dtalamh,
nó ar aon léas a dheonú ar aon talamh go ceann téarma is faide ná
14 bliana (cibé is aistriú nó léas ar dhíol é nó a oibríonn sé mar
dhiúscairt shaorálach inter vivos), cibé sonraí i ndáil le cibé aicme nó
cibé earnáil aistrithe nó léasa a thairiscint do na Coimisinéirí a
bheidh arna bhforordú acu le rialacháin agus, gan dochar do
ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, féadfar foráil a dhéanamh
leis na rialacháin i ndáil le gach ní nó le haon ní díobh seo a leanas:

(a) an fhoirm ina ndéanfar na sonraí a sheachadadh;

(b) na teorainneacha ama ar laistigh díobh a dhéanfar na sonraí
a sheachadadh;

(c) an tslí ar a ndéanfar an talamh a thuairisciú agus a aicmiú;
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(d) uimhreacha tagartha cánach na bpáirtithe san ionstraim a
thabhairt.

(3) D’ainneoin aon ní in alt 20 nó 127, maidir le haon aistriú nó
léas a mbeidh feidhm ag rialacháin arna ndéanamh de bhun fho-alt
(2) maidir leis ní thabharfar i bhfianaise é, ach amháin in imeachtaí
coiriúla nó in imeachtaí sibhialta ag na Coimisinéirí chun dleacht
stampa a ghnóthú, ná ní bheidh sé ar fáil chun aon chríche mura
mbeidh sé stampáilte le stampa a thaispeánfaidh go mbeidh na sonraí
go léir a bheidh arna bhforordú ag na Coimisinéirí seachadta.

(4) Má mhainníonn an t-aistrí nó an léasaí déanamh de réir na
forála seo, beidh an duine sin ciontach i gcion agus déanfar chun
críocha an chiona sin alt 1078 (a bhaineann le cionta ioncaim) den
Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, a fhorléiriú ar gach slí amhail is
dá mba chion faoi fho-alt (2) den alt sin an cion sin.

13.—Ní mheasfar dúblach ná contrapháirt ionstraime ar arb
inmhuirearaithe dleacht (ach amháin contrapháirt ionstraime atá
inmhuirearaithe mar léas, agus nach contrapháirt í sin a
fhorghníomhaítear ag aon léasóir ná deontóir ná thar ceann aon
léasóra ná deontóra) a bheith stampáilte go cuí—

(a) mura mbeidh sé nó sí stampáilte mar ionstraim bhunaidh,
nó

(b) mura ndealraíonn sé de bharr stampa éigin atá múnlaithe
air nó uirthi gur íocadh an dleacht iomlán chuí ar an
ionstraim bhunaidh arb é nó í an dúblach nó an
chontrapháirt di é nó í.

14.—(1) Ach amháin mar a ndéantar foráil shainráite san Acht
seo, féadfar aon ionstraim nach mbeidh stampáilte nó nach mbeidh
stampáilte go leordhóthanach a stampáil tar éis don am le haghaidh
stampála dá bhforáiltear i bhfo-alt (3) d’alt 2 a bheith caite, ar an
dleacht neamhíoctha a íoc agus ar phionós £20 a íoc agus freisin, i
gcás gur mó ná £20 an dleacht neamhíoctha, ar mhodh pionóis breise,
ar ús a íoc ar an dleacht sin, de réir ráta 1 faoin gcéad in aghaidh na
míosa nó na coda de mhí ón lá a forghníomhaíodh an ionstraim sin
an chéad uair go dtí an lá a íocfar an dleacht neamhíoctha.

(2) Más rud é, maidir le haon ionstraim—

(a) dá dtagraítear i gcolún (1) den Tábla a ghabhann leis an
míniú ar ‘‘duine cuntasach’’ in alt 1, nó

(b) a oibríonn, nó a meastar ina leith go n-oibríonn sí, mar
dhiúscairt shaorálach inter vivos,

nár stampáladh í nó nach bhfuil sí stampáilte go cuí de réir fho-
alt (3) d’alt 2, dlífidh an duine cuntasach, i dteannta na bpionós dá
bhforáiltear i bhfo-alt (1), méid a íoc ar mhodh pionóis breise mar
a leanas:

(i) méid atá coibhéiseach le 10 faoin gcéad den dleacht
neamhíoctha ar an ionstraim, i gcás go stampálfar an
ionstraim sin tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis an lae a
forghníomhaíodh an ionstraim sin an chéad uair;

(ii) méid atá coibhéiseach le 20 faoin gcéad den dleacht
neamhíoctha ar an ionstraim, i gcás go stampálfar an
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12 mhí tar éis an lae a forghníomhaíodh an ionstraim sin
an chéad uair;

(iii) méid atá coibhéiseach le 30 faoin gcéad den dleacht
neamhíoctha ar an ionstraim, i gcás go stampálfar an
ionstraim sin níos mó ná 12 mhí tar éis an lae a
forghníomhaíodh an ionstraim sin an chéad uair.

(3) Faoi réir aon fhorála sainráite eile san Acht seo i ndáil le haon
ionstraim áirithe, féadfaidh na Coimisinéirí, más cuí leo, aon phionós
is iníoctha ar stampáil a loghadh.

(4) Taispeánfar ar an ionstraim le stampa ar leith gur íocadh aon
phionós is iníoctha ar stampáil.

(5) Aon phionós is iníoctha trí oibriú an ailt seo beidh sé
inmhuirearaithe agus inghnóthaithe ar an tslí chéanna is dá mba
chuid den dleacht é ar an ionstraim lena mbaineann sé.

15.—(1) I gcás go n-oibríonn, nó go meastar go n-oibríonn,
ionstraim mar dhiúscairt shaorálach inter vivos de bharr oibriú alt 30
nó 54 agus gur lú ráiteas luacha na maoine sin, nó i gcás léasa an
méid nó an luach íosta dá dtagraítear in alt 54, a sholáthraítear do
na Coimisinéirí faoi fho-alt (5) d’alt 8 (dá ngairtear an ‘‘luach
aighnithe’’ san alt seo) ná luach na maoine arna chomhaontú leis na
Coimisinéirí, nó arna fhionnadh acu, faoi réir an chirt achomhairc
faoi alt 21, (dá ngairtear an ‘‘luach fionnta’’ san alt seo) ansin, mar
phionós, déanfar an dleacht is inmhuirearaithe ar an tíolacas nó ar
an aistriú, nó ar an léas, a mhéadú de mhéid (dá ngairtear an
‘‘formhuirear’’ san alt seo) a ríomhfar de réir na bhforálacha seo
a leanas:

(a) faoi réir fho-alt (2), más lú an luach aighnithe ná an luach
fionnta de mhéid is mó ná 15 faoin gcéad den luach
fionnta ach nach mó ná 30 faoin gcéad den luach fionnta,
formhuirear is ionann agus 25 faoin gcéad den dleacht
iomlán is inmhuirearaithe ar an ionstraim;

(b) más lú an luach aighnithe ná an luach fionnta de mhéid is
mó ná 30 faoin gcéad den luach fionnta ach nach mó ná
50 faoin gcéad den luach fionnta, formhuirear is ionann
agus 50 faoin gcéad den dleacht iomlán is
inmhuirearaithe ar an ionstraim;

(c) más lú an luach aighnithe ná an luach fionnta de mhéid is
mó ná 50 faoin gcéad den luach fionnta, formhuirear is
ionann agus an dleacht iomlán is inmhuirearaithe ar an
ionstraim.

(2) Ní bheidh aon fhormhuirear inmhuirearaithe faoi mhír (a)
d’fho-alt (1) i gcás gur lú ná £5,000 an difear idir an luach aighnithe
agus an luach fionnta.

(3) I gcás nach gcuirfear ar fáil ráiteas luacha, nó, i gcás léasa, an
méid nó an luach íosta dá dtagraítear in alt 54, de réir fho-alt (5)
d’alt 8, ansin féadfaidh na Coimisinéirí dliteanas ionstraime i leith
formhuirir faoin alt seo a fhionnadh tríd an gcomaoin, ar leith ó chíos
i gcás léasa, atá luaite san ionstraim a chur in ionad an luacha
aighnithe.

(4) Aon fhormhuirear is iníoctha de bharr oibriú an ailt seo, beidh
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sé inmhuirearaithe agus inghnóthaithe ar an tslí chéanna is dá mba
chuid den dleacht ar an ionstraim lena mbaineann sé é.

16.—(1) San alt seo ciallaíonn ‘‘comaoin chónaithe’’—

(a) i gcás díola dá dtagraítear in alt 45(2)(a), nó léasa dá
dtagraítear in alt 52(5)(a), méid nó luach na comaoine i
leith an díola nó an léasa a mheasfar a bheith inchurtha
síos do mhaoin chónaithe, agus

(b) i gcás díola dá dtagraítear in alt 45(2)(b), nó léasa dá
dtagraítear in alt 52(5)(b), méid nó luach na comaoine
comhiomláine (de réir bhrí alt 45(2) nó 52(5), faoi
seach) a mheasfar a bheith inchurtha síos do mhaoin
chónaithe.

(2) Más rud é—

(a) i ndáil le haon díol, dá dtagraíonn alt 45(2), go ndéanfaidh
an díoltóir agus an ceannaitheoir meastachán (dá
ngairtear ‘‘meastachán an díoltóra’’ nó ‘‘meastachán an
cheannaitheora’’, de réir mar a bheidh, san alt seo) ar an
gcomaoin chónaithe, agus

(b) i ndáil le haon léas, dá dtagraíonn alt 52(5), go ndéanfaidh
an léasóir agus an léasaí meastachán (dá ngairtear
‘‘meastachán an léasóra’’ nó ‘‘meastachán an léasaí’’, de
réir mar a bheidh, san alt seo) ar an gcomaoin chónaithe,

agus go ndíreofar aird na gCoimisinéirí ar na meastacháin sin mar
aon le méid nó luach na comaoine comhiomláine (de réir bhrí alt
45(2) nó 52(5), de réir mar is cuí) sa ráiteas a sheachadfar faoi alt
8(2) agus go síneoidh an díoltóir nó an léasóir agus an ceannaitheoir
nó an léasaí, de réir mar is cuí, an ráiteas sin agus más rud é nach
ndéanfar de réir cheanglais an fho-ailt seo toimhdeofar chun críocha
alt 8(3), go dtí go gcruthófar a mhalairt, gur go faillíoch a
ghníomhaigh aon duine a d’fhorghníomhaigh an ionstraim ina
ndéantar an díol sin nó an léas sin.

(3) I gcás gur lú nó gur mó meastachán an cheannaitheora nó an
léasaí (dá ngairtear an ‘‘luach aighnithe’’ san fho-alt seo) ná an luach
cónaithe arna chomhaontú leis na Coimisinéirí nó arna fhionnadh
acu, faoi réir an chirt achomhairc faoi alt 21, (dá ngairtear an ‘‘luach
fionnta’’ san fho-alt seo) ansin, mar phionós, i gcás gur mhó an méid
a bheadh mar thoradh ar mheasúnacht dleachta arna bunú ar an
luach fionnta ná an méid a bheadh mar thoradh ar mheasúnacht
dleachta arna bunú ar an luach aighnithe, déanfar an dleacht is
inmhuirearaithe ar an ionstraim a mhéadú de mhéid (dá ngairtear an
‘‘formhuirear’’ san fho-alt seo) a ríomhfar de réir na bhforálacha seo
a leanas:

(a) i gcás gur lú nó gur mó an luach aighnithe ná an luach
fionnta de mhéid is mó ná 10 faoin gcéad den luach
fionnta ach nach mó ná 30 faoin gcéad den luach fionnta,
formhuirear is ionann agus 50 faoin gcéad den difear idir
an dleacht is inmhuirearaithe faoi threoir an luacha
fhionnta agus an dleacht is inmhuirearaithe faoi threoir
an luacha aighnithe;

(b) i gcás gur lú nó gur mó an luach aighnithe ná an luach
fionnta de mhéid is mó ná 30 faoin gcéad den luach
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dleacht is inmhuirearaithe faoi threoir an luacha fhionnta
agus an dleacht is inmhuirearaithe faoi threoir an luacha
aighnithe.

(4) (a) D’ainneoin aon fhorála eile dá mhalairt san Acht seo,
beidh an ceannaitheoir nó an léasaí, de réir mar a
bheidh, faoi réir mhír (b), i dteideal leath an fhormhuirir
sin a ghnóthú ón díoltóir nó ón léasóir.

(b) I gcás gur lú nó gur mó meastachán an díoltóra nó an
léasóra, de réir mar a bheidh, ná an luach aighnithe, ní
mó an méid a mbeidh an ceannaitheoir nó an léasóir i
dteideal é a ghnóthú ón díoltóir nó ón léasóir ná leath
an mhéid a bheadh san fhormhuirear dá mb’ionann an
luach aighnithe agus meastachán an díoltóra nó an
léasóra.

(5) Beidh aon fhormhuirear is iníoctha trí oibriú an ailt seo
inmhuirearaithe agus inghnóthaithe ar an tslí chéanna is dá mba
chuid den dleacht ar an ionstraim lena mbaineann sé é.

17.—Measfar gurb ionann deimhniú mícheart a thabhairt chun
críche Sceideal 1 agus ráiteas mícheart a sheachadadh chun críocha
alt 1078 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

CUID 3

Luacháil

18.—Chun críocha ailt 30 agus 33(1), maidir le luach maoine a
thíolacfar nó a aistreofar le hionstraim ar arb inmhuirearaithe
dleacht de réir ceachtar de na hailt sin cinnfear í gan aird—

(a) ar aon chumhacht (cibé acu a bheidh nó nach mbeidh sí san
ionstraim) lena bhféadfar, ar í a fheidhmiú, an mhaoin,
nó aon chuid den mhaoin nó aon leas inti, a athdhílsiú
don duine ónar tíolacadh nó ónar aistríodh í nó d’aon
duine thar a cheann nó thar a ceann,

(b) ar aon bhlianacht nó íocaíocht thréimhsiúil eile atá
forchoimeádta as an maoin nó as aon chuid di, nó aon
leas saoil nó leas eile atá forchoimeádta amhlaidh, ar leas
é atá faoi réir a fhorghéillte, nó

(c) ar aon cheart cónaithe, tacaíochta, cothabhála, nó aon
cheart eile den chineál céanna a bhfuil an mhaoin faoina
réir nó faoi mhuirear i dtaca leis, ach amháin i gcás go
bhfuil na cearta sin forchoimeádta i bhfabhar an aistreora
nó chéile an aistreora agus in aon chás den sórt sin ní
bheidh aird ar na cearta sin ach amháin a mhéid nach
mó a luach ná 10 faoin gcéad de luach neamhualaithe
na maoine,

ach más rud é, ar éileamh a dhéanamh chun na gCoimisinéirí tráth
nach déanaí ná 6 bliana tar éis an ionstraim a dhéanamh nó a
fhorghníomhú, go suífear chun a sástachta go ndearnadh aon
chumhacht den sórt sin a luaitear i mír (a) a fheidhmiú i ndáil leis
an maoin agus go ndearnadh an mhaoin nó aon mhaoin in ionannas
léi a atíolacadh nó a athaistriú go hiomlán nó go páirteach de dhroim
an fheidhmithe sin, aisíocfaidh na Coimisinéirí an dleacht stampa a

27

Deimhniú mícheart
a thabhairt.

[AA1997 a122]

An modh chun
maoin a luacháil.

[AA1978 a34(5)]



[Uimh. 31.] An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna [1999.]
Stampa, 1999

Cd.3 A.18

Maoin, ar arb
inmhuirearaithe
dleacht stampa, a
luacháil.

[AA1991 a105(1)]

Measúnacht ar
dhleacht ag na
Coimisinéirí.

[SA1891 a12]

28

íocadh de bhua an ailt seo, i gcás gur atíolacadh nó gur athaistríodh
amhlaidh iomlán na maoine, a mhéid is mó é ná an dleacht stampa
ab iníoctha ar leith ón alt seo agus, in aon chás eile, a mhéid is mó
é ná an dleacht stampa ab iníoctha dá mba rud é nár oibrigh an
ionstraim ach chun cibé maoin nár atíolacadh nó nár athaistríodh
amhlaidh a thíolacadh nó a aistriú.

19.—Déanfaidh na Coimisinéirí luach maoine is ábhar d’ionstraim
ar arb inmhuirearaithe dleacht stampa a fhionnadh ar an tslí
chéanna, faoi réir aon mhodhnaithe is gá, dá bhforáiltear in alt 15
den Acht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976.

CUID 4

Breithniú agus Achomhairc

20.—(1) Faoi réir cibé rialachán is cuí leis na Coimisinéirí a
dhéanamh, féadfaidh aon duine a cheangal ar na Coimisinéirí a
dtuairim a chur in iúl, nó féadfaidh na Coimisinéirí a dtuairim a chur
in iúl, maidir le haon ionstraim fhorghníomhaithe i dtaobh na
gceisteanna seo a leanas:

(a) cibé acu atá aon dleacht inmhuirearaithe uirthi;

(b) cé méid dleachta is inmhuirearaithe uirthi.

(2) I gcás nach mbeidh ionstraim ar arb inmhuirearaithe dleacht
stampa arna seachadadh ar na Coimisinéirí chun go ndéanfar
measúnacht dleachta uirthi nó stampaí a mhúnlú uirthi, déanfaidh na
Coimisinéirí measúnacht ar cibé méid de dhleacht stampa is cóir, de
réir mar is fearr is eol agus is feasach dóibh (lena n-áirítear faisnéis
a fuarthas ó chomhalta den Gharda Síochána) agus mar a chreideann
siad, a mhuirearú, a thobhach agus a íoc ar an ionstraim; agus beidh
an duine cuntasach faoi dhliteanas i leith íocaíocht na dleachta
stampa arna measúnú amhlaidh mura rud é, ar an ionstraim a
sheachadadh orthu, go ndéanfaidh na Coimisinéirí measúnacht eile
a bheidh le cur in ionad na measúnachta sin.

(3) Féadfaidh na Coimisinéirí a cheangal go dtabharfaí cóip den
ionstraim dóibh, maille le cibé fianaise a mheasfaidh siad is gá, chun
a shuíomh chun a sástachta an bhfuil na fíorais agus na himthosca
go léir a dhéanann difear do dhliteanas na hionstraime i leith
dleachta, nó do mhéid na dleachta is inmhuirearaithe ar an ionstraim,
leagtha amach go hiomlán agus go fírinneach san ionstraim.

(4) Más é tuairim na gCoimisinéirí nach bhfuil aon dleacht
inmhuirearaithe ar an ionstraim, féadfar í a stampáil le stampa áirithe
á thaispeáint nach bhfuil aon dleacht inmhuirearaithe uirthi.

(5) Más é tuairim na gCoimisinéirí go bhfuil dleacht
inmhuirearaithe ar an ionstraim, déanfaidh siad an dleacht is dóigh
leo a bheith inmhuirearaithe uirthi a mheasúnú, agus nuair a bheidh
an ionstraim stampáilte de réir na measúnachta féadfar í a stampáil
le stampa áirithe á thaispeáint go bhfuil sí stampáilte go cuí.

(6) Maidir le gach ionstraim atá stampáilte leis an stampa áirithe
á thaispeáint nach bhfuil aon dleacht inmhuirearaithe uirthi, nó go
bhfuil sí stampáilte go cuí, beidh sí inghlactha i bhfianaise, agus beidh
sí ar fáil chun gach críche d’ainneoin aon agóide i ndáil le dleacht.

(7) Maidir le hionstraim a mbeidh an dleacht uirthi measúnaithe
ag na Coimisinéirí, más rud é nach bhfuil sí stampáilte nó nach bhfuil
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seachas de réir na measúnachta.

(8) Maidir le haon ní san alt seo—

(a) ní shroichfidh sé go dtí aon ionstraim ar arb inmhuirearaithe
dleacht ad valorem agus a dhéanfar mar urrús ar airgead
nó stoc gan teorainn, nó

(b) ní údaróidh sé go stampálfar aon ionstraim tar éis í a
fhorghníomhú nach féidir a stampáil de réir dlí tar éis
forghníomhú.

(9) Ní bhainfear úsáid as aon dearbhú reachtúil arna dhéanamh
chun críche an ailt seo i gcoinne aon duine a dhéanfaidh an céanna
in aon imeacht, ach amháin i bhfiosrú maidir leis an dleacht is
inmhuirearaithe ar an ionstraim lena mbaineann sé.

(10) Más dealraitheach aon tráth measúnacht a bheith mícheart ar
chúis ar bith déanfaidh na Coimisinéirí cibé measúnacht eile is
cuí leo, ar measúnacht í a chuirfear in ionad na measúnachta
céadluaite.

(11) Más dealraitheach aon tráth, i leith ionstraime a bheidh arna
stampáil de réir measúnachta, gur ghearrmheasúnacht a bhí sa
mheasúnacht ar chúis ar bith, déanfaidh na Coimisinéirí cibé
measúnacht bhreise is cuí leo.

21.—(1) San alt seo—

tá le ‘‘Coimisinéirí Achomhairc’’ an bhrí a shanntar dó le halt 850
den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997;

ciallaíonn ‘‘achomharcóir’’ duine a dhéanann achomharc chun na
gCoimisinéirí Achomhairc faoi fho-alt (2).

(2) Aon duine atá míshásta le measúnacht na gCoimisinéirí agus
ar duine cuntasach é nó í i ndáil leis an measúnacht sin féadfaidh sé
nó sí, ar dhleacht a íoc de réir na measúnachta, achomharc a
dhéanamh chun na gCoimisinéirí Achomhairc i gcoinne na
measúnachta agus éistfidh agus cinnfidh na Coimisinéirí Achomhairc
an t-achomharc agus is cinneadh críochnaitheach dochloíte a
gcinneadh mura gceanglaítear an t-achomharc a athéisteacht ag
breitheamh den Chúirt Chuarda nó mura gceanglaítear cás a shonrú
i ndáil leis chun tuairim na hArd-Chúirte a fháil ar phonc dlí.

(3) Aon duine a bhfuil ar intinn aige nó aici achomharc a
dhéanamh faoin alt seo i gcoinne measúnachta, déanfaidh sé nó sí,
laistigh de 30 lá tar éis dháta na measúnachta, fógra i scríbhinn a
thabhairt do na Coimisinéirí go bhfuil sin ar intinn aige nó aici.

(4) Faoi réir an ailt seo, beidh feidhm ag Caibidil 1 de Chuid 40
(Achomhairc) den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, maille le haon
mhodhnuithe is gá, faoi mar atá feidhm acu chun críche cánach
ioncaim.

(5) D’ainneoin fho-alt (2)—

(a) aon duine atá míshásta le haon chinneadh ag na Coimisinéirí
maidir le luach aon talún chun críche measúnachta faoin
Acht seo féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh i
gcoinne an chinnidh sin ar an tslí a fhorordaítear le halt
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33 (arna leasú leis an Acht um Luachanna Maoine
(Eadránacha agus Achomhairc), 1960) den Finance
(1909-10) Act, 1910, agus beidh feidhm ag an méid sin de
Chuid 1 den Acht sin a bhaineann le hachomhairc maidir
le hachomharc faoin bhfo-alt seo;

(b) ní bheidh ábhar achomhairc ann faoi fho-alt (2) maidir le
haon cheist a bhaineann le luach aon talún.

(6) Maidir le sonraí aon aistrithe nó léasa a thairgtear do na
Coimisinéirí nó a fhaigheann siad faoi alt 12 déanfar, in aon
achomharc faoin alt seo, iad a ghlacadh mar fhianaise prima facie ar
na nithe agus ar na rudaí uile a bheidh luaite sna sonraí sin.

CUID 5

Forálacha is infheidhme maidir le hIonstraimí Áirithe

Caibidil 1

Billí Malairte agus Nótaí Gealltanais

22.—Maidir le bille malairte nó nóta gealltanais a airbheartaíonn
a bheith tarraingthe nó déanta lasmuigh den Stát measfar, chun
críocha na dleachta stampa ar an mbille malairte nó ar an nóta
gealltanais sin, gur tarraingíodh nó go ndearnadh amhlaidh é, cé
gurbh fhéidir gur sa Stát a tarraingíodh nó a rinneadh iarbhír é.

23.—Ní dhéanfar aon bhille malairte ná nóta gealltanais a stampáil
le stampa múnlaithe tar éis a fhorghníomhaithe.

24.—(1) Más rud é go ndéantar bille malairte a tharraingt mar
cheann d’fhoireann de réir an ghnáis atá ag ceannaithe, agus go
bhfuil ceann amháin den fhoireann stampáilte go cuí, beidh an ceann
eile nó na cinn eile den fhoireann díolmhaithe ó dhleacht, mura
ndéantar é nó iad a eisiúint nó a shannadh ar shlí éigin ar leith ón
mbille stampáilte.

(2) Ar a chruthú gur cailleadh nó gur milleadh bille malairte ba
cheann d’fhoireann agus a bhí stampáilte go cuí, féadfar aon bhille
eile den fhoireann nár eisíodh nó nár sannadh ar aon slí ar leith ón
mbille caillte nó millte a ghlacadh i bhfianaise, d’ainneoin nach bhfuil
sé stampáilte, chun ábhar an bhille chaillte nó mhillte a chruthú.

25.—(1) Féadfar an dleacht ar bhille malairte nó ar nóta
gealltanais a thaispeáint le stampa greamaitheach a dhéanfaidh an
duine a shíneoidh an bille nó an nóta a chealú sula seachadfaidh an
duine sin as a lámha, as a choinneáil nó a coinneáil nó as a
chumhacht nó a cumhacht é.

(2) Gach duine a eiseoidh, a fhormhuineoidh, a aistreoidh, a
shannfaidh, a thairgfidh lena íoc, nó a íocfaidh aon bhille malairte
nó nóta gealltanais ar arb inmhuirearaithe dleacht agus nach mbeidh
stampáilte go cuí, tabhóidh sé nó sí pionós £500, agus an duine a
thógfaidh nó a gheobhaidh ó aon duine eile aon bhille nó nóta den
sórt sin mar íocaíocht nó mar urrús, nó trí cheannach nó ar shlí eile,
ní bheidh sé nó sí i dteideal gnóthú a dhéanamh ar an mbille nó ar
an nóta sin, nó an céanna a chur ar fáil chun aon chríche.

(3) D’ainneoin fho-alt (2), má dhéantar aon bhille malairte gan
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stampa greamaitheach den mhéid dleachta is inmhuirearaithe faoin
Acht seo i leith an bhille sin a ghreamú de, agus an stampa sin a
chealú, ionann is dá mba é nó í tarraingeoir an bhille sin, agus
féadfaidh sé nó sí, tar éis an stampa a ghreamú de agus é a chealú,
an tsuim a bheidh sa bhille sin a luaitear a íoc, agus an dleacht i
gcuntas a mhuirearú i gcoinne an duine a tharraing an bille, nó an
dleacht a bhaint as an tsuim sin, agus measfar an bille sin a bheith,
a mhéid a bhaineann leis an dleacht, bailí agus ar fáil.

(4) Ní dhéanfaidh stampa greamaitheach a ghreamú de bhille
malairte de réir fho-alt (3) aon duine a shaoradh ó aon phionós arna
thabhú ag an duine sin i ndáil leis an mbille sin.

26.—I gcás go ndéanfaidh aon chomhairle contae nó bardas
cathrach, faoin gcumhacht a thugtar le haon Acht, billí a eisiúint ar
billí iad a bheidh inaisíoctha tráth nach déanaí ná 12 mhí óna ndáta,
d’ainneoin iad a bheith, de réir an Achta chéanna nó de réir aon
Achta eile, muirearaithe nó urraithe ar aon mhaoin, ciste nó ráta,
agus go dtagraítear don mhuirear reachtúil sna billí, déileálfar leis na
billí sin chun críocha an Achta seo, agus chun críocha aon Achta
lena leasaítear an tAcht seo, mar nótaí gealltanais agus ní mar
urrúis inmhargaidh.

27.—D’ainneoin aon achtacháin dá mhalairt, ní bheidh bille
malairte a thairgtear lena ghlacadh nó a ghlacfar nó is iníoctha
lasmuigh den Stát neamhbhailí sa Stát de bhrí nach bhfuil sé
stampáilte de réir an dlí a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire sa
Stát i ndáil le dleachtanna stampa agus dá bhrí sin amháin, agus
beidh feidhm ag ailt 14(1) agus 127 maidir le gach bille malairte den
sórt sin nach mbeidh stampáilte nó a bheidh stampáilte go
heasnamhach nó nach mbeidh stampáilte i gceart amhail is dá mba
ionstraim é is féidir a stampáil go dlíthiúil tar éis í a fhorghníomhú
de réir bhrí ailt 14(1) agus 127.

28.—Maidir le nóta lena ngealltar go n-íocfar aon suim airgid as
aon chiste áirithe a d’fhéadfadh a bheith ar fáil nó gan a bheith ar
fáil, nó ar aon choinníoll nó teagmhas arbh fhéidir go gcomhlíonfar
nó nach gcomhlíonfar é nó go dtarlóidh nó nach dtarlóidh sé,
measfar gur nóta gealltanais é le haghaidh na suime sin airgid.

Caibidil 2

Tíolacais ar Dhíol

29.—(1) (a) San alt seo—

folaíonn ‘‘foirgniú’’ aon fheabhsú a dhéanamh ar
aon talamh, agus aon athrú a dhéanamh ar ghné
aon talún, sula dtógfar teach cónaithe nó árasán ar
an talamh sin;

folaíonn ‘‘talamh’’ aon leas in aon talamh ach ní
fholaíonn sé an toradh a bheidh ar aon ghníomh
foirgníochta.

(b) Chun críocha an ailt seo, tagairtí d’aisíoc dleachta
stampa le duine a d’íoc í folaíonn siad tagairt d’aon
duine eile a dheimhníonn do na Coimisinéirí go
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Nótaí lena ngealltar
suim airgid a íoc as
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[SA1891 a33(2)]

Tíolacas ar dhíol i
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foirgnithe le
haghaidh tí cónaithe
nó árasáin.

[AA1990 a112(1) go
(8) (cuid)]



[Uimh. 31.] An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna [1999.]
Stampa, 1999

Cd.5 A.29

32

bhfuil sé nó sí i dteideal airgead atá dlite don duine
a ghnóthú.

(2) D’ainneoin alt 43, más rud é, i dtaca le díol aon talún, nó mar
chuid d’aon socrú a ghabhann leis an gcéanna, go mbeidh teach
cónaithe nó árasán foirgnithe, á fhoirgniú, nó le foirgniú, ar an
talamh sin, beidh dleacht stampa inmhuirearaithe i leith aon
ionstraime trína gcuirtear an díol sin i gcrích faoin gceannteideal
‘‘TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol aon mhaoine seachas stoic nó
urrúis inmhargaidh nó polasaí árachais nó polasaí árachais saoil’’ i
Sceideal 1, amhail is dá mba mhaoin chónaithe an mhaoin lena
mbaineann ar mhéid is ionann agus a gcomhiomlán seo a leanas—

(a) aon chomaoin a íocadh i leith an talamh sin a dhíol, agus

(b) aon chomaoin a íocadh, nó a íocfar, i leith an teach cónaithe
nó an t-árasán a fhoirgniú ar an talamh sin.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), measfar teach
cónaithe nó árasán a bheith foirgnithe, á fhoirgniú nó le foirgniú i
dtaca le díol aon talún, nó mar chuid d’aon socrú a ghabhann leis an
gcéanna, má bhí tús curtha leis an bhfoirgniú sular forghníomhaíodh
aon ionstraim trínar cuireadh an díol i gcrích.

(4) (a) Más rud é, i gcás aon ionstraime díola lena mbaineann
an t-alt seo, nach féidir, i dtuairim na gCoimisinéirí, an
chomaoin chomhiomlán lena mbaineann fo-alt (2) a
fhionnadh ar an dáta a thairgtear an ionstraim lena
stampáil, ansin beidh dleacht stampa inmhuirearaithe i
leith na hionstraime amhail is dá mba ionann méid na
comaoine comhiomláine is inmhuirearaithe faoi fho-alt
(2) agus 10 n-oiread mhargadhluach oscailte
neamhualaithe na talún ar dháta na hionstraime díola nó
cibé iolrú is lú ná sin, ach nach lú ná 5, ar mhargadhluach
oscailte na talún is cuí leis na Coimisinéirí ag féachaint
don fhaisnéis iomchuí a bheidh ar fáil dóibh.

(b) I gcás go suífear chun sástacht na gCoimisinéirí go mba
mhó méid na dleachta stampa a íocadh faoin bhfo-alt
seo ná an dleacht stampa a bheadh muirearaithe ar an
ionstraim faoi fho-alt (2) dá bhféadfaí an chomaoin
chomhiomlán a íocadh nó a bhí le híoc i leith an tí
cónaithe nó an árasáin a fhionnadh ar dháta stampála
na hionstraime, ansin déanfar méid na dleachta stampa
breise sin a aisíoc, ar iarratas a bheith déanta chuig na
Coimisinéirí laistigh de 3 bliana tar éis dháta stampála
na hionstraime, leis an duine nó leis na daoine a d’íoc
an dleacht stampa agus íocfar ús simplí ar an aisíocaíocht
sin de réir ráta 0.5 faoin gcéad, nó cibé ráta eile (más
ann) a bheidh forordaithe ag an Aire le rialacháin, in
aghaidh gach míosa nó coda de mhí ón dáta ar íocadh
an dleacht bhreise suas go dtí dáta na haisíocaíochta sin
agus ní bheidh cáin ioncaim inasbhainte as íocaíocht úis
faoin bhfo-alt seo agus ní áireofar an t-ús sin le linn
ioncam a bheith á ríomh chun críocha na nAchtanna
Cánach.

(5) D’fhonn a chinneadh cé acu a bheidh nó nach mbeidh feidhm
ag an alt seo maidir le haon ionstraim, féadfaidh na Coimisinéirí a
cheangal go seachadfar orthu, i cibé foirm a shonróidh siad, ráiteas
nó dearbhú reachtúil—

(a) ó aon duine a raibh baint dhíreach nó neamhdhíreach aige
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árasáin ar an talamh, agus

(b) ó aon aturnae atá ag gníomhú thar ceann aon duine lena
mbaineann mír (a),

maidir le haon fhíorais is iomchuí leis na Coimisinéirí le linn aon
chinneadh den sórt sin a dhéanamh.

(6) In aon ionstraim lena mbaineann an ceannteideal
‘‘TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol aon mhaoine seachas stoic nó
urrúis inmhargaidh nó polasaí árachais nó polasaí árachais saoil’’ i
Sceideal 1, beidh ráiteas, i cibé foirm a shonróidh na Coimisinéirí, á
dheimhniú cibé acu atá nó nach bhfuil an t-alt seo infheidhme maidir
leis an ionstraim sin, agus measfar gurb ionann deimhniú mícheart a
thabhairt agus ráiteas mícheart a sheachadadh chun críocha alt 1078
den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

(7) I gcás dleacht stampa a bheith muirearaithe ar aon ionstraim
faoi threoir an ailt seo agus nach mbeidh tús curtha leis an bhfoirgniú
laistigh de 2 bhliain tar éis dháta stampála na hionstraime, ansin
measfar nach raibh feidhm ag an alt seo maidir leis an ionstraim
agus, dá réir sin, déanfaidh na Coimisinéirí, ar iarratas a bheith
déanta chucu, laistigh de 3 bliana tar éis dháta stampála na
hionstraime, ag an duine nó na daoine a d’íoc an dleacht stampa,
méid na dleachta stampa a d’íoc an duine nó na daoine sin, agus
nárbh inmhuirearaithe murach na forálacha eile den alt seo, a aisíoc
leis an duine nó leis na daoine sin agus íocfar ús simplí ar an
aisíocaíocht sin de réir ráta 0.5 faoin gcéad nó cibé ráta eile (más
ann) a bheidh forordaithe ag an Aire le rialacháin, in aghaidh gach
míosa nó coda de mhí ón dáta ar íocadh an dleacht bhreise suas go
dtí dáta na haisíocaíochta sin agus ní bheidh cáin ioncaim inasbhainte
as íocaíocht úis faoin bhfo-alt seo agus ní áireofar an t-ús sin le linn
ioncam a bheith á ríomh chun críocha na nAchtanna Cánach.

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

30.—(1) Beidh aon tíolacas nó aistriú a oibríonn mar dhiúscairt
shaorálach inter vivos inmhuirearaithe leis an dleacht stampa
chéanna a mhuirearófaí dá mba thíolacas nó aistriú ar dhíol a bhí
ann, ach luach na maoine a bheidh arna tíolacadh nó arna haistriú a
chur in ionad mhéid nó luach na comaoine i leith an díola i ngach
cás.

(2) D’ainneoin fho-alt (1), ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir
le tíolacas nó aistriú a oibríonn mar dhiúscairt shaorálach maoine
chun comhlachta daoine a bheidh corpraithe le hAcht speisialta, más
rud é go ndéantar lena Acht an comhlacht sin a chosc ar aon bhrabús
a roinnt ar a chomhaltaí agus go mbeidh an mhaoin a bheidh arna
tíolacadh le sealbhú chun críocha spáis oscailte nó chun í a chaomhnú
chun leasa an náisiúin.

(3) D’ainneoin aon ní in alt 20, féadfar a cheangal ar na
Coimisinéirí a dtuairim a chur in iúl, faoin alt sin, i dtaobh aon
tíolacais nó aistrithe a oibríonn mar dhiúscairt shaorálach inter vivos
agus, d’ainneoin alt 127, ní dhéanfar aon tíolacas ná aistriú den sórt
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sin a thabhairt i bhfianaise, ach amháin in imeachtaí coiriúla nó in
imeachtaí sibhialta ag na Coimisinéirí chun dleacht stampa a
ghnóthú, ná ní bheidh sé ar fáil chun aon chríche mura mbeidh sé
stampáilte de réir fho-alt (4) nó fho-alt (5) d’alt 20.

(4) Déanfar, chun críocha an ailt seo, aon tíolacas nó aistriú (nach
diúscairt arna déanamh i bhfabhar ceannaitheora nó eireadóra nó
duine eile de mheon macánta agus ar chomaoin luachmhar), a mheas
mar thíolacas nó aistriú a oibríonn mar dhiúscairt shaorálach inter
vivos, agus ní dhéanfar an chomaoin i leith aon tíolacais nó aistrithe
a mheas chun na críche sin mar chomaoin luachmhar más rud é gurb
éard í an chomaoin nó cuid den chomaoin pósadh, nó más é tuairim
na gCoimisinéirí go dtugann an tíolacas nó an t-aistriú, de bharr
neamhdhóthanacht na suime a íoctar mar chomaoin nó de bharr
imthosca eile, tairbhe shubstaintiúil don duine ar dó nó di a
thíolactar nó a aistrítear an mhaoin.

(5) Ní bheidh feidhm ag fo-ailt (1) go (4) i ndáil le tíolacais nó
aistrithe a thagann faoi réim aon cheann de na haicmí seo a leanas
(cibé acu a luaitear nó nach luaitear sa tíolacas nó san aistriú na
himthosca ar dá mbua gur tíolacas nó aistriú d’aon aicme den sórt
sin an tíolacas nó an t-aistriú), is é sin, tíolacas nó aistriú—

(a) a dhéantar ar chomaoin ainmniúil chun aisíoc airleacain nó
iasachta a urrú,

(b) a dhéantar chun ceapadh iontaobhaí nua nó scor iontaobhaí
(cibé acu atá an t-iontaobhas sainráite nó intuigthe) a
thabhairt in éifeacht,

(c) nach ndéantar aon leas tairbhiúil sa mhaoin a thíolactar nó
a aistrítear a thabhairt faoi,

(d) a dhéantar chun tairbheora ag iontaobhaí nó duine eile i
gcáil mhuiníneach faoi aon iontaobhas cibé acu sainráite
nó intuigthe, nó

(e) is forchinntiú díshainoidhreach nach dteorannaíonn aon
eastát nua seachas eastát i bhfeo simplí sa duine atá ag
díshainoidhriú na maoine.

31.—(1) Muirearófar ar aon chonradh nó comhaontú—

(a) chun aon eastát cothromais nó leas in aon mhaoin a dhíol,
nó

(b) chun aon eastát nó leas in aon mhaoin a dhíol seachas tailte,
tionóntáin, oidhreachtáin, nó oidhreachtaí, nó maoin atá
suite go háitiúil lasmuigh den Stát, nó earraí nó
marsantas, nó stoc nó urrúis inmhargaidh (ar stoc nó
urrúis inmhargaidh iad seachas aon bharántas scaire arna
eisiúint de réir alt 88 d’Acht na gCuideachtaí, 1963), nó
aon long nó soitheach nó aerárthach, nó cuid leas, scair
nó maoin den chéanna nó sa chéanna,

an dleacht ad valorem chéanna, a bheidh le híoc ag an
gceannaitheoir, a mhuirearófaí dá mba thíolacas iarbhír ar dhíol é ar
an eastát, ar an leas, nó ar an maoin a conraíodh nó a comhaontaíodh
a dhíol.

(2) I gcás go mbeidh an dleacht ad valorem íoctha ag an
gceannaitheoir de réir fho-alt (1) agus go ndéanfaidh sé nó sí, sula
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comhaontú, i gcás go mbeidh an chomaoin i leith an díola sin de
bhreis ar an gcomaoin i leith an díola bhunaidh, an dleacht ad
valorem is iníoctha i leith na comaoine breise sin ach ní bheidh
dleacht inmhuirearaithe air ar shlí eile.

(3) I gcás go mbeidh dleacht íoctha go cuí de réir fho-ailt (1) agus
(2), ní bheidh aon dleacht inmhuirearaithe ar an tíolacas nó aistriú
arna dhéanamh chuig an gceannaitheoir nó chuig an
bhfocheannaitheoir, nó chuig aon duine eile thar a cheann nó thar a
ceann nó faoina stiúradh, agus má iarrtar orthu é, taispeánfaidh na
Coimisinéirí gur íocadh an dleacht ad valorem ar an tíolacas nó
aistriú, nó aistreoidh siad an dleacht ad valorem chuig an tíolacas nó
chuig an aistriú, ar an gconradh nó ar an gcomhaontú, nó ar na
conarthaí nó na comhaontuithe, stampáilte go cuí, a thabhairt ar aird.

(4) Déanfaidh na Coimisinéirí an dleacht ad valorem a íocfar ar
aon chonradh nó comhaontú lena mbaineann an t-alt seo a thabhairt
ar ais i gcás go ndéantar an conradh nó an comhaontú a chealú nó a
neamhniú ina dhiaidh sin, nó ar aon chúis eile nach gcomhlíontar é
nó nach dtugtar éifeacht dó go substainteach, ionas go
bhfeidhmeoidh sé mar thíolacas nó aistriú nó go leanfadh tíolacas nó
aistriú é.

32.—Más rud é, ar aon bhlianacht nó ceart eile nach raibh ar
marthain roimhe sin a dhíol, nach gcruthaítear an bhlianacht nó an
ceart sin le deontas nó tíolacas iarbhír, ach gurb amhlaidh maidir léi
nó leis nach bhfuil sí nó sé urraithe ach le banna, barántas aturnae,
cúnant, conradh, nó ar shlí eile, beidh an dleacht chéanna le
muirearú ar an mbanna nó an ionstraim eile, nó ceann éigin de na
hionstraimí sin, más ann do níos mó ná ceann amháin, a mhuirearófaí
ar dheontas nó tíolacas iarbhír, agus measfar, chun críocha an Achta
seo, gur ionstraim tíolacais ar dhíol é nó í.

33.—(1) Faoi réir an ailt seo, déileálfar, chun críocha an Achta
seo, le haon ionstraim trína ndéantar maoin a thíolacadh nó a aistriú
chuig aon duine in oirchill an mhaoin sin a dhíol, mar thíolacas nó
aistriú ar dhíol ar an maoin sin ar chomaoin ar cóimhéid le luach na
maoine sin.

(2) Más rud é, ar éileamh a dhéanfar chun na gCoimisinéirí tráth
nach déanaí ná 6 bliana tar éis ionstraim, ar arb inmhuirearaithe
dleacht de réir fho-alt (1), a dhéanamh nó a fhorghníomhú, go suífear
chun a sástachta—

(a) nár tharla an díol ar ina oirchill a rinneadh nó a
forghníomhaíodh an ionstraim, agus go ndearnadh an
mhaoin a atíolacadh nó a athaistriú chuig an duine ónar
tíolacadh nó ónar aistríodh í nó chuig duine ar aistríodh
a chearta nó a cearta chuige nó chuici de dhroim báis nó
féimheachta, nó

(b) gur tharla an díol ar chomaoin is lú ná an luach ar ina leith
a íocadh dleacht ar an ionstraim de bhua an ailt seo,

aisíocfaidh na Coimisinéirí an dleacht a íocadh de bhua an ailt seo, i
gcás a thagann faoi réim mhír (a), a mhéid is mó í ná an dleacht
stampa ab iníoctha ar leith ón alt seo agus, i gcás a thagann faoi réim
mhír (b), a mhéid is mó í ná an dleacht stampa ab iníoctha dá
mbeadh an ionstraim stampáilte de réir fho-alt (1) i leith luacha ar
cóimhéid leis an gcomaoin a bheidh i gceist.
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(3) I gcás lena mbaineann fo-alt (2)(b), ní bheidh dleacht
inaisíoctha más dealraitheach do na Coimisinéirí gurb amhlaidh do
na himthosca go mbeadh dleacht inmhuirearaithe ar thíolacas nó
aistriú ar an díol atá i gceist faoi alt 30 de bhua fho-alt (4) den alt
sin.

(4) Ní mheasfar aon ionstraim ar arb inmhuirearaithe dleacht de
réir fho-alt (1) a bheith stampáilte go cuí mura mbeidh ceangal ar na
Coimisinéirí a dtuairim i leith na hionstraime a chur in iúl faoi alt 20
agus go mbeidh a dtuairim i leith na hionstraime curtha in iúl acu de
réir an ailt sin.

(5) Beidh feidhm ag an alt seo cibé acu a dhéanfaidh nó nach
ndéanfaidh ionstraim maoin eile a thíolacadh nó a aistriú i dteannta
na maoine ar in oirchill a díola a dhéanfar nó a fhorghníomhófar í,
ach ní dhéanfaidh an t-alt seo difear don dleacht stampa is
inmhuirearaithe ar an ionstraim i leith na maoine eile sin.

34.—Más rud é, i dtaca le maoin a dhíol nó ina oirchill sin, go
ndéanfaidh díoltóir—

(a) comhaontú chun léas a dheonú ar an maoin go ceann
tréimhse is faide ná 35 bliana, nó

(b) comhaontú (seachas conradh chun an mhaoin a dhíol)
faoina ndeonaíonn an díoltóir aon chearta eile i ndáil leis
an maoin,

déanfar, maidir le haon tíolacas nó aistriú, faoi réir an
chomhaontaithe, a dhéanfaidh an díoltóir ar an maoin, dleacht
stampa a mhuirearú ina leith mar thíolacas nó aistriú ar dhíol ar an
maoin ar chomaoin ar cóimhéid le luach na maoine agus cinnfear an
luach gan aird ar an gcomhaontú.

35.—Aon dearbhú ar fhoras gníomhais faoi alt 65(2) den
Conveyancing Act, 1881, a deir go ndéanfar, ó dháta forghníomhaithe
an ghníomhais agus dá éis, téarma atá ar marthain i dtalamh a
mhéadú, déanfar, i gcás gur cruthaíodh an téarma le hionstraim a
forghníomhaíodh laistigh de 6 bliana ó dháta forghníomhaithe an
ghníomhais, dleacht stampa a mhuirearú ina leith mar thíolacas nó
aistriú ar dhíol ar an talamh sin ar chomaoin ar cóimhéid le luach na
talún agus cinnfear an luach sin gan aird ar an téarma sin ná ar aon
chuid den téarma sin.

(2) Ní bheidh feidhm ag alt 82 maidir le gníomhas a mbeidh
dleacht stampa inmhuirearaithe ina leith faoi fho-alt (1).

36.—(1) Chun críocha an ailt seo ciallaíonn ‘‘aistriú’’, seachas an
tagairt is deireanaí a luadh i mír (ii) d’fho-alt (2), aistriú a mbeadh,
mura mbeadh an t-alt seo, dleacht stampa inmhuirearaithe air.

(2) Muirearófar ar chonradh nó ar chomhaontú chun aon leas
léasach in aon mhaoin dhochorraithe a dhíol—

(a) má ghlacann an ceannaitheoir seilbh ar an maoin sula
mbeidh aistriú an leasa sin, agus é stampáilte go cuí,
faighte aige nó aici, agus

(b) mura mbeidh aistriú an leasa sin a dhéanfar de bhun an
chonartha nó an chomhaontaithe stampáilte go cuí
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Cd.5 A.36laistigh den tréimhse 9 mí ó dháta an chonartha nó an
chomhaontaithe a fhorghníomhú an chéad uair nó de cibé
tréimhse is faide ná sin a shonróidh na Coimisinéirí i
scríbhinn, is tréimhse a mheasfaidh siad a bheith
réasúnach in imthosca uile an cháis,

an dleacht stampa ad valorem chéanna, a bheidh le híoc ag an
gceannaitheoir, a mhuirearófaí dá mba aistriú iarbhír ar dhíol é ar
an leas léasach a conraíodh nó a comhaontaíodh a dhíol, agus i gcás
an dleacht stampa ad valorem a muirearaíodh ar an gconradh nó ar
an gcomhaontú a bheith íoctha go cuí de réir an ailt seo—

(i) ní bheidh aon dleacht inmhuirearaithe ar aistriú an
leasa léasaigh sin a rinneadh de bhun an chonartha
nó an chomhaontaithe,

(ii) taispeánfaidh na Coimisinéirí, má iarrtar orthu é, gur
íocadh an dleacht sin ar an aistriú, nó aistreoidh siad
chuig an aistriú é, ar an gconradh nó ar an
gcomhaontú, stampáilte go cuí, a thabhairt ar aird,
agus

(iii) tabharfar an dleacht sin ar ais má shuitear chun
sástacht na gCoimisinéirí go bhfuil an conradh nó an
comhaontú cealaithe nó neamhnithe.

37.—Aon ionstraim trína gcuirtear i gcrích tíolacas nó aistriú aon
mhaoine dochorraithe mar mhalairt ar aon mhaoin eile, cibé áit a
mbeidh sí, cibé acu sochorraithe nó dochorraithe agus cibé acu i
dteannta nó d’uireasa aon chomaoin a íoc, beidh sí inmhuirearaithe
i leith an tíolacais nó an aistrithe sin faoin gceannteideal
‘‘TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol aon mhaoine seachas stoic nó
urrúis inmhargaidh nó polasaí árachais nó polasaí árachais saoil’’ i
Sceideal 1, ach luach na maoine dochorraithe atá suite sa Stát agus a
bheidh arna tíolacadh nó arna haistriú leis an gcéanna a chur in ionad
mhéid nó luach na comaoine i leith an díola.

38.—(1) Más rud é, ar aon mhaoin réadach nó inoidhrithe a idir-
roinnt nó a roinnt, go ndéantar aon chomaoin ar mó a méid nó a
luach ná £100 a íoc nó a thabhairt, nó go n-aontaítear í a íoc nó a
thabhairt, ar mhaithe leis an gcothroime, muirearófar an dleacht ad
valorem chéanna, agus an dleacht sin amháin, ar an
bpríomhionstraim nó ar an aon-ionstraim trína gcuirtear an idir-
roinnt nó an roinnt i gcrích a mhuirearófaí ar thíolacas ar dhíol.

(2) Más rud é, i gcás lena mbaineann fo-alt (1), go mbeidh
ionstraimí éagsúla ann chun teideal ceachtar páirtí a chomhlánú,
fionnfar an phríomhionstraim, agus muirearófar dleacht ar na
hionstraimí eile ar an tslí a fhoráiltear san Acht seo i gcás ionstraimí
éagsúla tíolacais.

39.—(1) I ndáil le tíolacas ar dhíol, ní rachaidh dleacht stampa ad
valorem ar fhoraithne nó ordú le haghaidh foriamh, ná ar fhoraithne
nó ordú lena mbeidh éifeacht ordaithe le haghaidh foriamh, thar
mhéid na dleachta ar shuim is ionann agus luach na maoine lena
mbaineann an fhoraithne nó an t-ordú, agus i gcás go luaitear an
luach sin san fhoraithne nó san ordú is lua dochloíte é an lua sin
chun méid na dleachta a chinneadh.

(2) I gcás go n-íocfar dleacht stampa ad valorem ar fhoraithne nó
ordú le haghaidh foriamh, nó ar fhoraithne nó ordú lena mbeidh
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éifeacht ordaithe le haghaidh foriamh, beidh aon tíolacas a leanfaidh
foraithne nó ordú den sórt sin díolmhaithe ón dleacht stampa ad
valorem.

40.—(1) I gcás gurb éard í an chomaoin nó aon chuid den
chomaoin i leith tíolacais ar dhíol aon stoc nó urrús inmhargaidh,
muirearófar ar an tíolacas dleacht ad valorem i leith luach an stoic
nó an urrúis sin.

(2) I gcás gurb éard í an chomaoin nó aon chuid den chomaoin i
leith tíolacais ar dhíol aon urrús nach urrús inmhargaidh, muirearófar
ar an tíolacas dleacht ad valorem i leith an mhéid a bheidh dlite an
lá is dáta don tíolacas i leith príomhshuime agus úis ar an urrús sin.

41.—I gcás go dtíolacfar aon mhaoin chuig aon duine i gcomaoin,
go hiomlán nó go páirteach, aon fhéich a bheidh dlite don duine sin,
nó faoi réir go cinnte nó go teagmhasach aon airgead nó stoc a íoc
nó a aistriú, cibé acu is muirear nó eire ar an maoin é nó nach ea nó
arb éard é muirear nó eire ar an maoin nó nach ea, measfar gurb
ionann an fiach, an t-airgead, nó an stoc agus iomlán na comaoine
nó cuid den chomaoin, de réir mar a bheidh, ar ina leith is
inmhuirearaithe dleacht ad valorem ar an tíolacas.

42.—(1) I gcás gur airgead is iníoctha go tréimhsiúil ar feadh
tréimhse cinnte nach faide ná 20 bliain an chomaoin nó aon chuid
den chomaoin i leith tíolacais ar dhíol, ionas gur féidir an méid
iomlán a bheidh le híoc a fhionnadh roimh ré, muirearófar ar an
tíolacas i leith na comaoine sin dleacht ad valorem ar an méid
iomlán sin.

(2) I gcás gur airgead is iníoctha go tréimhsiúil ar feadh tréimhse
cinnte is faide ná 20 bliain an chomaoin nó aon chuid den chomaoin
i leith tíolacais ar dhíol, muirearófar ar an tíolacas i leith na comaoine
sin dleacht ad valorem ar an méid iomlán a bheidh nó a fhéadfaidh
a bheith iníoctha, de réir théarmaí an díola, le linn na chéad tréimhse
20 bliain díreach tar éis an lae is dáta don ionstraim.

(3) D’ainneoin fho-ailt (1) agus (2), maidir le tíolacas ar dhíol ar
arb inmhuirearaithe dleacht ad valorem i leith aon íocaíochtaí
tréimhsiúla agus a bhfuil foráil ann chun na híocaíochtaí a áirithiú ní
mhuirearófar aon dleacht air i leith na forála sin, agus ní
mhuirearófar aon dleacht is airde ná £10 ar aon ionstraim ar leithligh
arna déanamh i gcás den sórt sin chun na híocaíochtaí a áirithiú.

43.—Maidir le tíolacas ar dhíol arna dhéanamh ar aon chomaoin ar
ina leith atá dleacht ad valorem inmhuirearaithe air agus i gcomaoin
bhreise i leith cúnaint—

(a) ón gceannaitheoir go ndéanfaidh sé nó sí, nó go ndearna an
ceannaitheoir roimhe sin, aon fheabhsú substaintiúil ar
an maoin a bheidh arna tíolacadh don cheannaitheoir sin
nó aon bhreisiú a chur léi, nó

(b) a bhaineann le hábhar an tíolacais,

ní bheidh aon dleacht inmhuirearaithe air i leith na comaoine
breise sin.
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44.—(1) I gcás nach féidir an chomaoin i leith díola a fhionnadh
ar an dáta a fhorghníomhaítear tíolacas agus go mbeadh dleacht ad
valorem inmhuirearaithe ar an gcomaoin sin, dá mba infhionnta í, i
leith an díola sin, ansin muirearófar dleacht stampa ar an díol sin
bunaithe ar mhéid nó luach na comaoine a d’fhéadfaí a fháil ó
cheannaitheoir a mbeadh lánchomaoin á híoc aige nó aici i leith an
díola sin.

(2) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le haon ionstraim lena
mbaineann fo-alt (4) (a) d’alt 29.

45.—(1) Más rud é, maidir le maoin a conraíodh a dhíol ar aon
chomaoin amháin i leith iomlán na maoine, go ndéantar í a
thíolacadh don cheannaitheoir ina codanna nó ina dáileachtaí ar
leithligh le hionstraimí éagsúla, ansin déanfar an chomaoin a
chionroinnt ar cibé slí, is cuí leis na páirtithe, ionas go mbeidh
comaoin ar leith leagtha amach i leith gach coda nó dáileachta sa
tíolacas a bhaineann leis an gcuid nó leis an dáileacht ar leithligh
sin, agus muirearófar dleacht ad valorem ar an tíolacas sin i leith na
comaoine sonraí sin.

(2) Más rud é—

(a) go ndíolfar le haon duine aon mhaoin arb éard í go páirteach
leas i maoin chónaithe agus nach cuid an díol (dá
ngairtear ‘‘an díol céadluaite’’ san fho-alt seo)
d’idirbheart is mó ná sin ná de shraith idirbheart, nó

(b) gur cuid d’idirbheart is mó ná sin nó de shraith idirbheart é
díol maoine arb éard í go hiomlán nó go páirteach leas
den sórt sin le haon duine,

ansin déanfar an chomaoin is inchurtha síos don díol céadluaite agus
an chomaoin chomhiomlán (seachas cíos) is inchurtha síos don
idirbheart sin is mó nó don tsraith idirbheart sin, de réir mar a
bheidh, a chionroinnt ar cibé bonn is cóir agus is réasúnach, amhail
idir an leas sin i maoin chónaithe agus an mhaoin nó an chuid eile
lena mbaineann, agus cionroinnfear mar an gcéanna an chomaoin
chomhiomlán sin amhail idir gach leas eile den sórt sin (más ann)
san idirbheart sin is mó nó sa tsraith idirbheart sin agus an mhaoin
nó na codanna eile lena mbaineann, agus d’ainneoin mhéid nó luach
na comaoine arna leagan amach in aon ionstraim—

(i) measfar gurb í an chomaoin arna cionroinnt amhlaidh
i leith an leasa sin méid nó luach na comaoine i leith
an díola a bheidh inchurtha síos don leas sin agus
measfar gurb í an chomaoin arna cionroinnt
amhlaidh i leith chomhiomlán na leasanna uile sin
san idirbheart sin is mó nó sa tsraith idirbheart sin
méid nó luach na comaoine comhiomláine sin is
inchurtha síos don mhaoine chónaithe, agus

(ii) measfar gurb í an chomaoin, arna cionroinnt
amhlaidh i leith na maoine nó na coda nó na
gcodanna eile lena mbaineann, méid nó luach na
comaoine i leith an díola, nó na comaoine
comhiomláine sin, de réir mar a bheidh, is inchurtha
síos do mhaoin nach maoin chónaithe.

(3) I gcás go ndéanann 2 dhuine nó níos mó i gcomhpháirt, nó aon
duine ar son duine den sórt sin agus daoine eile, nó ar son daoine
eile go hiomlán, conradh chun maoin a cheannach ar aon chomaoin
amháin i leith iomlán na maoine agus go dtíolactar ina codanna nó
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ina dáileachtaí í le hionstraimí ar leithligh do na daoine a cheannaigh
an céanna nó ar ar a son a ceannaíodh an céanna ar chodanna ar
leith den chomaoin, ansin déanfar tíolacas gach coda nó dáileachta
ar leithligh a mhuirearú le dleacht ad valorem i leith na coda ar leith
sin den chomaoin a bheidh sonraithe sa tíolacas.

(4) I gcás gurb ann d’ionstraimí tíolacais éagsúla chun teideal an
cheannaitheora chun maoine arna díol a chomhlánú, ní mhuirearófar
dleacht ad valorem ach amháin ar an bpríomhionstraim tíolacais,
agus muirearófar ar na hionstraimí eile faoi seach cibé dleacht eile a
mbeidh siad faoina dliteanas, ach ní mó an dleacht dheireanach a
luaitear ná an dleacht ad valorem is iníoctha i leith na
príomhionstraime.

46.—(1) Más rud é—

(a) go ndéanfaidh duine, ar conradh a bheith déanta aige nó
aici chun aon mhaoin a cheannach, ach gan tíolacas na
maoine sin a bheith faighte aige nó aici, conradh chun an
céanna a dhíol le haon duine eile, agus

(b) go dtíolacfar láithreach an mhaoin dá dhroim sin don
fhocheannaitheoir,

ansin muirearófar dleacht ad valorem ar an tíolacas i leith na
comaoine a bheidh ag dul ón bhfocheannaitheoir.

(2) Más rud é—

(a) go ndéanfaidh duine, ar conradh a bheith déanta aige nó
aici chun aon mhaoin a cheannach, ach gan tíolacas a
bheith faighte aige nó aici, conradh chun iomlán na
maoine sin nó aon chuid nó codanna di a dhíol le haon
duine nó le haon daoine eile, agus

(b) go ndéanfaidh an díoltóir bunaidh an mhaoin a thíolacadh
dá dhroim sin do dhaoine éagsúla i gcodanna nó i
ndáileachtaí,

ansin maidir le tíolacas gach coda nó dáileachta ní mhuirearófar
dleacht ad valorem air ach amháin i leith na comaoine a bheidh ag
dul ó fhocheannaitheoir na coda nó na dáileachta sin, gan aird ar
mhéid ná luach na comaoine bunaidh.

(3) Más rud é—

(a) go dtógfaidh focheannaitheoir tíolacas iarbhír ar leas an
duine a bheidh ag díol láithreach leis an
bhfocheannaitheoir sin, ar leas é ar arb inmhuirearaithe
dleacht ad valorem i leith na comaoine a bheidh ag dul
ón bhfocheannaitheoir sin, agus

(b) go mbeidh an tíolacas sin stampáilte go cuí dá réir sin,

ansin ní bheidh aon tíolacas ar an maoin chéanna a dhéanfaidh an
díoltóir bunaidh ina dhiaidh sin don fhocheannaitheoir sin
inmhuirearaithe ach amháin le cibé dleacht eile a mbeidh sé faoina
dliteanas, ach ní mó an dleacht dheireanach a luaitear ná an dleacht
ad valorem.

(4) (a) I mír (b), ciallaíonn ‘‘an díoltóir bunaidh’’, i ndáil le cás
lena mbaineann fo-alt (1), an duine óna dtíolacfar an
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mbaineann fo-alt (2) nó (3), an díoltóir bunaidh dá
dtagraítear i bhfo-alt (2) nó (3), de réir mar a bheidh.

(b) Déanfar an chomaoin a bheidh ag dul ón
bhfocheannaitheoir, i gcás lena mbaineann fo-alt (1), (2)
nó (3), a fhionnadh gan aird ar luach aon chúnaint,
cumhachta, coinníll nó socraithe a bhaineann le hábhar
an tíolacais agus nach raibh sa chonradh i gcomhair
díolacháin arna dhéanamh ag an díoltóir bunaidh agus
freisin gan aird ar aon chomaoin a muirearófaí an dleacht
uirthi nó ar aon chuid di de réir fho-alt (2) d’alt 42.

(5) Ní bheidh feidhm ag mír (15) den cheannteideal ‘‘TÍOLACAS
nó AISTRIÚ ar dhíol aon mhaoine seachas stoic nó urrúis
inmhargaidh nó polasaí árachais nó polasaí árachais saoil’’ i Sceideal
1, maidir leis an dleacht stampa a mhuirearófar ar aon tíolacas dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), (2) nó (3) a chinneadh.

(6) Measfar, chun críocha alt 30, gur tíolacas a oibríonn mar
dhiúscairt shaorálach inter vivos tíolacas a bhfuil feidhm ag fo-alt (4)
ina leith.

47.—Féadfaidh na páirtithe a chinneadh dóibh féin cé acu ceann
d’ionstraimí leithleacha a measfar gurb í an phríomhionstraim í, agus
féadfaidh siad an dleacht ad valorem ar an bpríomhionstraim a íoc
dá réir sin.

48.—Maidir leis an gcomaoin is inmhuirearaithe faoin
gceannteideal ‘‘TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol aon mhaoine
seachas stoic nó urrúis inmhargaidh nó polasaí árachais nó polasaí
árachais saoil’’ i Sceideal 1, ní bheidh aon cháin bhreisluacha is
inmhuirearaithe faoi alt 2 den Acht Cánach Breisluacha, 1972, ar an
díol sin san áireamh inti.

Caibidil 3

Tíolacais ar aon ócáid seachas díol nó morgáiste

49.—Maidir le gach ionstraim, agus gach foraithne nó ordú ó aon
chúirt nó ó aon choimisinéirí, trína ndéantar aon mhaoin a aistriú
chuig aon duine nó a dhílsiú in aon duine ar aon ócáid, seachas díol
nó morgáiste, muirearófar dleacht uirthi nó air mar thíolacas nó
aistriú maoine.

Caibidil 4

Léasanna

50.—Maidir le comhaontú le haghaidh léasa nó i leith aon tailte,
tionóntáin, nó ábhair inoidhrithe a léasú nó a ligean ar feadh aon
téarma nach faide ná 35 bliana, nó ar feadh aon tréimhse éiginnte,
muirearófar an dleacht chéanna air amhail is dá mba léas iarbhír é
arna dhéanamh le haghaidh an téarma agus ar an gcomaoin a luaitear
sa chomhaontú.
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51.—(1) Maidir leis an gcomaoin, nó maidir le haon chuid den
chomaoin, ar a mbeidh léas deonaithe nó ar a mbeidh sé
comhaontaithe léas a dheonú, más éard í aon táirgí nó earraí eile,
measfar gur comaoin a mbeidh dleacht ad valorem inmhuirearaithe
ar an léas nó ar an gcomhaontú ina leith luach na dtáirgí nó na
n-earraí.

(2) I gcás go sonrófar gurb ionann luach na dtáirgí nó na n-earraí
agus suim áirithe ar a laghad, nó nach mó a luach ná suim áirithe,
nó i gcás go gcuirfear de dhualgas go speisialta ar an léasaí, nó ina
mbeidh de rogha ag an léasaí, luach na dtáirgí nó na n-earraí a íoc
de réir aon bhuanráta comhshóite, déanfar luach na dtáirgí nó na
n-earraí a mheas de réir na suime áirithe, nó de réir an bhuanráta,
chun an dleacht ad valorem a mheasúnú.

(3) Más rud é maidir le léas nó comhaontú le haghaidh léasa arna
dhéanamh go hiomlán nó go páirteach ar aon chomaoin lena
mbaineann fo-alt (1)—

(a) go mbeidh ráiteas maidir le luach na comaoine sin ann,
agus

(b) go mbeidh sé stampáilte de réir an ráitis,

measfar é a bheith stampáilte go cuí, i leith ábhar an ráitis, mura
suífear nó go dtí go suífear ar shlí eile go bhfuil an ráiteas mícheart,
agus nach bhfuil an léas nó an comhaontú stampáilte go cuí iarbhír.

52.—(1) Ní mhuirearófar ar léas, ná ar chomhaontú le haghaidh
léasa, ná maidir le haon ligean, aon dleacht i leith aon phianchíosa
ná aon chíosa mhéadaithe de chineál pianchíosa, a fhorchoimeádfar
nó a aontófar a fhorchoimeád nó is iníoctha dá chionn sin, nó de
bhrí go ndearnadh é i gcomaoin aon léas nó aon chomhaontú
láithreach ar an ábhar céanna nó a bhaineann leis an ábhar céanna
a ghéilleadh nó a thréigean.

(2) Maidir le léas a dhéanfar ar aon chomaoin, ar arb
inmhuirearaithe dleacht stampa ad valorem ina leith agus i gcomaoin
bhreise cúnaint ón léasaí go ndéanfaidh sé nó sí aon fheabhsú
substaintiúil ar an maoin, nó go gcuirfidh sé nó sí aon bhreisiú
substaintiúil léi, arna forléasadh chuig an léasaí sin, nó an céanna a
bheith déanta cheana ag an léasaí sin, nó aon chúnaint a bhaineann
le hábhar an léasa, ní mhuirearófar aon dleacht air i leith comaoine
breise den sórt sin.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le haon chomaoin bhreise
sa léas arb éard í cúnant ar arbh inmhuirearaithe dleacht stampa ad
valorem dá mbeadh sé i ngníomhas ar leithligh agus, dá réir sin, in
aon chás den sórt sin muirearófar dleacht ar an léas i leith aon
chomaoine breise den sórt sin faoi alt 7.

(4) Maidir le hionstraim trína méadaítear an cíos a
fhorchoimeádtar le haon ionstraim eile ar arb inmhuirearaithe
dleacht agus atá stampáilte go cuí mar léas, ní mhuirearófar dleacht
uirthi ar shlí eile seachas mar léas i gcomaoin an chíosa breise is
iníoctha dá chionn sin.

(5) Más rud é—

(a) go dtabharfar léas d’aon duine ar aon mhaoin arb éard í go
páirteach leas i maoin chónaithe agus nach cuid an léas
sin (dá ngairtear ‘‘an léas céadluaite’’ san fho-alt seo)
d’idirbheart is mó ná sin ná de shraith idirbheart, nó
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an léas le haon duine ar mhaoin arb éard í go hiomlán
nó go páirteach leas den sórt sin,

ansin déanfar an chomaoin (seachas cíos) is inchurtha síos don léas
céadluaite agus an chomaoin chomhiomlán (seachas cíos) is
inchurtha síos don idirbheart sin is mó nó don tsraith idirbheart sin,
de réir mar a bheidh, a chionroinnt ar cibé bonn is cóir agus is
réasúnach, amhail idir an leas sin i maoin chónaithe agus an mhaoin
nó an chuid eile lena mbaineann, agus cionroinnfear mar an gcéanna
an chomaoin chomhiomlán sin amhail idir gach leas eile den sórt sin
(más ann) san idirbheart sin is mó nó sa tsraith idirbheart sin agus
an mhaoin nó na codanna eile lena mbaineann, agus d’ainneoin
mhéid nó luach na comaoine a thaispeántar in aon ionstraim—

(i) measfar gurb í an chomaoin arna cionroinnt amhlaidh
i leith an leasa sin méid nó luach na comaoine i leith
an léasa a bheidh inchurtha síos don leas sin agus
measfar gurb í an chomaoin arna cionroinnt
amhlaidh i leith chomhiomlán na leasanna sin uile
san idirbheart sin is mó nó sa tsraith idirbheart sin
méid nó luach na comaoine comhiomláine sin is
inchurtha síos don mhaoin chónaithe, agus

(ii) measfar gurb í an chomaoin, arna cionroinnt
amhlaidh i leith na maoine nó na coda nó na
gcodanna eile lena mbaineann, méid nó luach na
comaoine i leith an léasa, nó na comaoine
comhiomláine sin, de réir mar a bheidh, is inchurtha
síos don mhaoin nach maoin chónaithe.

53.—(1) (a) San alt seo—

folaíonn ‘‘foirgniú’’ aon fheabhsú a dhéanamh ar
aon talamh, agus aon athrú a dhéanamh ar ghné
aon talún, sula dtógfar teach cónaithe nó árasán ar
an talamh sin;

folaíonn ‘‘talamh’’ aon leas in aon talamh ach ní
fholaíonn sé an toradh a bheidh ar aon ghníomh
foirgníochta.

(b) Chun críocha an ailt seo, tagairtí d’aisíoc dleachta
stampa le duine a d’íoc í folaíonn siad tagairt d’aon
duine eile a dheimhníonn do na Coimisinéirí go
bhfuil an duine sin i dteideal airgead atá dlite don
duine a ghnóthú.

(2) D’ainneoin fho-alt (2) d’alt 52, más rud é, i dtaca le léas ar aon
talamh nó mar chuid d’aon socrú a ghabhann leis an gcéanna, go
mbeidh teach cónaithe nó árasán foirgnithe, á fhoirgniú nó le
foirgniú, ar an talamh sin, beidh dleacht stampa inmhuirearaithe faoi
fhomhír (a) de mhír (3) den cheannteideal ‘‘LÉAS’’ i Sceideal 1, i
leith aon ionstraime trína gcuirtear an léas sin i gcrích, amhail is dá
mba mhaoin chónaithe an mhaoin lena mbaineann, ar mhéid is
ionann agus a gcomhiomlán seo a leanas—

(a) aon chomaoin (seachas cíos) a íocadh i leith an talamh sin
a léasú, agus

(b) aon chomaoin a íocadh, nó a íocfar, i leith an teach cónaithe
nó an t-árasán a fhoirgniú ar an talamh sin.

43

Léas i
gcomhcheangal le
comhaontú
foirgnithe le
haghaidh tí cónaithe
nó árasáin.

[AA1990 a112(1) go
(8) (cuid)]



[Uimh. 31.] An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna [1999.]
Stampa, 1999

Cd.5 A.53

44

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), measfar teach
cónaithe nó árasán a bheith foirgnithe nó á fhoirgniú nó le foirgniú
i dtaca le léasú aon talún, nó mar chuid d’aon socrú a ghabhann leis
an gcéanna, má bhí tús curtha leis an bhfoirgniú sular
forghníomhaíodh aon ionstraim trínar cuireadh an díol i gcrích.

(4) (a) Más rud é, i gcás aon ionstraime léasaithe lena mbaineann
an t-alt seo, nach féidir, i dtuairim na gCoimisinéirí, an
chomaoin chomhiomlán lena mbaineann fo-alt (2) a
fhionnadh ar an dáta a thairgtear an ionstraim lena
stampáil, ansin beidh dleacht stampa inmhuirearaithe i
leith na hionstraime amhail is dá mba ionann méid na
comaoine comhiomláine is inmhuirearaithe faoi fho-alt
(2) agus 10 n-oiread mhargadhluach oscailte
neamhualaithe na talún ar dháta na hionstraime léasaithe
nó cibé iolrú is lú ná sin, ach nach lú ná 5, ar
mhargadhluach oscailte na talún is cuí leis na Coimisinéirí
ag féachaint don fhaisnéis iomchuí a bheidh ar fáil dóibh.

(b) I gcás go suífear chun sástacht na gCoimisinéirí go mba
mhó méid na dleachta stampa a íocadh faoin bhfo-alt seo
ná an dleacht stampa a bheadh muirearaithe ar an
ionstraim faoi fho-alt (2) dá bhféadfaí an chomaoin
chomhiomlán a íocadh nó a bhí le híoc i leith an tí
cónaithe nó an árasáin a fhionnadh ar dháta stampála na
hionstraime, ansin déanfar méid na dleachta stampa
breise sin a aisíoc, ar iarratas a bheith déanta chuig na
Coimisinéirí laistigh de 3 bliana tar éis dháta stampála na
hionstraime, leis an duine nó leis na daoine a d’íoc an
dleacht stampa agus íocfar ús simplí ar an aisíocaíocht sin
de réir ráta 0.5 faoin gcéad, nó cibé ráta eile (más ann) a
bheidh forordaithe ag an Aire le rialacháin, in aghaidh
gach míosa nó coda de mhí ón dáta ar íocadh an dleacht
bhreise suas go dtí dáta na haisíocaíochta sin agus ní
bheidh cáin ioncaim inasbhainte as íocaíocht úis faoin
bhfo-alt seo agus ní áireofar an t-ús sin le linn ioncam a
bheith á ríomh chun críocha na nAchtanna Cánach.

(5) D’fhonn a chinneadh cé acu a bheidh nó nach mbeidh feidhm
ag an alt seo maidir le haon ionstraim, féadfaidh na Coimisinéirí a
cheangal go seachadfaí orthu, i cibé foirm a shonróidh siad, ráiteas
nó dearbhú reachtúil—

(a) ó aon duine a raibh baint dhíreach nó neamhdhíreach aige
nó aici le léasú na talún nó le foirgniú tí cónaithe nó
árasáin ar an talamh, agus

(b) ó aon dlíodóir atá ag gníomhú thar ceann aon duine lena
mbaineann mír (a),

maidir le haon fhíorais is dóigh leis na Coimisinéirí is iomchuí chun
cinneadh den sórt sin a dhéanamh.

(6) In aon ionstraim lena mbaineann an ceannteideal ‘‘LÉAS’’ i
Sceideal 1 beidh ráiteas, i cibé foirm a shonróidh na Coimisinéirí, á
dheimhniú cibé acu atá nó nach bhfuil an t-alt seo infheidhme maidir
leis an ionstraim sin, agus measfar gurb ionann deimhniú mícheart a
thabhairt agus ráiteas mícheart a sheachadadh chun críocha alt 1078
den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

(7) I gcás dleacht stampa a bheith muirearaithe ar aon ionstraim
faoi threoir an ailt seo agus nach mbeidh tús curtha leis an bhfoirgniú
laistigh de 2 bhliain tar éis dháta stampála na hionstraime, ansin



[1999.] An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna [Uimh. 31.]
Stampa, 1999

Cd.5 A.53measfar nach raibh feidhm ag an alt seo maidir leis an ionstraim
agus, dá réir sin, déanfaidh na Coimisinéirí, ar iarratas a bheith
déanta chucu laistigh de 3 bliana tar éis dháta stampála na
hionstraime, ag an duine nó ag na daoine a d’íoc an dleacht stampa,
méid na dleachta stampa a d’íoc an duine nó na daoine sin, agus
nárbh inmhuirearaithe murach na forálacha eile den alt seo, a aisíoc
leis an duine nó leis na daoine sin agus íocfar ús simplí ar an
aisíocaíocht sin de réir ráta 0.5 faoin gcéad, nó cibé ráta eile (más
ann) a bheidh forordaithe ag an Aire le rialacháin, in aghaidh gach
míosa nó coda de mhí ón dáta a íocadh an dleacht bhreise suas go
dtí dáta na haisíocaíochta sin agus ní bheidh cáin ioncaim inasbhainte
as íocaíocht úis faoin bhfo-alt seo agus ní áireofar an t-ús sin le linn
ioncam a bheith á ríomh chun críocha na nAchtanna Cánach.

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

54.—(1) Measfar, chun críocha an ailt seo, gur léas a oibríonn mar
dhiúscairt shaorálach inter vivos aon léas nach léas atá á
fhorghníomhú de mheon macánta agus ar chomaoin luachmhar, agus
ní mheasfar, chun na críche seo, gur comaoin luachmhar an
chomaoin i leith aon léasa, i gcás gurb é tuairim na gCoimisinéirí go
dtugann an léas, de bharr neamhdhóthanacht na comaoine nó de
bharr imthosca eile, tairbhe shubstaintiúil don léasaí.

(2) Más rud é, de bharr oibriú an ailt seo, go measfar go n-oibríonn
léas mar dhiúscairt shaorálach inter vivos, déanfar an tagairt do
chomaoin (seachas cíos) sa cheannteideal ‘‘LÉAS’’ i Sceideal 1 a
fhorléiriú i ndáil le dleacht is inmhuirearaithe ar an léas sin mar
thagairt don mhéid nó don luach íosta ba ghá chun nach mbeadh an
léas, agus gan athrú a theacht ar aon chíos faoin léas, ina léas a
oibríonn mar dhiúscairt shaorálach inter vivos.

(3) Beidh feidhm ag fo-alt (3) d’alt 30, fara aon mhodhnuithe is
gá, maidir le léas a oibríonn mar dhiúscairt shaorálach inter vivos ar
an tslí chéanna is atá feidhm aige maidir le tíolacas nó le haistriú a
oibríonn mar dhiúscairt shaorálach inter vivos.

55.—(1) I gcás nach féidir an meánchíos bliantúil nó an chomaoin
seachas cíos i leith léasa a fhionnadh ar dháta forghníomhaithe léasa
agus go mbeadh dleacht ad valorem i leith an léasa sin
inmhuirearaithe ar an gcomaoin nó ar an gcíos sin, dá mbeadh sí nó
sé infhionnta, ansin muirearófar dleacht stampa ar an léas sin
bunaithe ar mhéid nó luach na comaoine nó an chíosa a d’fhéadfaí
a fháil ó thionónta a mbeadh comaoin nó cíos iomlán á híoc nó á íoc
aige nó aici ar an léas sin.

(2) I gcás léasa lena mbainfeadh fo-alt (1) murach nach féidir an
cíos agus an chomaoin seachas an cíos is iníoctha a fhionnadh,
muirearófar dleacht stampa ar an léas sin bunaithe ar mhéid nó luach
na comaoine seachas cíos a d’fhéadfaí a fháil ó thionónta a mbeadh
comaoin iomlán á híoc aige nó aici i leith an léasa sin i gcás gur
mhéid nialais an cíos a bhí forchoimeádta sa léas.

(3) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le haon ionstraim a
bhfuil feidhm ag fo-alt (4)(a) d’alt 53 i ndáil léi.
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56.—Maidir leis an gcomaoin nó leis an gcíos is inmhuirearaithe
faoin gceannteideal ‘‘LÉAS’’ i Sceideal 1 ní bheidh aon cháin
bhreisluacha is inmhuirearaithe ar léas den sórt sin faoi alt 2 den
Acht Cánach Breisluacha, 1972, san áireamh iontu.

Caibidil 5

Morgáistí etc.

57.—(1) Muirearófar an dleacht chéanna ar urrús i leith aistrithe
nó athaistrithe aon stoic agus a mhuirearófaí ar urrús dá shamhail i
leith suime airgid ar cóimhéid le luach an stoic, agus muirearófar ar
aistriú, sannadh, diúscairt nó sannúchán aon stoic den sórt sin an
dleacht chéanna a mhuirearófaí ar ionstraim den tuairisc chéanna a
bhaineann le suim airgid ar cóimhéid le luach an stoic.

(2) Maidir le hurrús i leith aon chíosmhuirear, blianacht nó
íocaíochtaí tréimhsiúla a íoc, ar mhodh aisíocaíochta, nó mar
shásamh nó urscaoileadh i leith aon iasachta, airleacain, nó
íocaíochta a bheartaítear a aisíoc, a shásamh nó a urscaoileadh
amhlaidh, muirearófar an dleacht chéanna air a mhuirearófaí ar
urrús dá shamhail i leith suime airgid arna tabhairt ar iasacht nó ar
airleacan nó arna híoc amhlaidh.

(3) Maidir le haistriú urrúis atá stampáilte go cuí, agus le haistriú
hurrúis ar mhodh muirir breise i leith airgid nó stoic a chuirfear le
hairgead nó stoc a bheidh urraithe roimhe sin le hionstraim atá
stampáilte go cuí, ní mhuirearófar aon dleacht air de bhíthin aon
urrús breise nó aon urrús eile i leith an airgid nó stoic a bheidh á
aistriú nó a bheidh urraithe roimhe sin a bheith ann, nó i leith an úis
nó i leith na ndíbhinní ón airgead nó ón stoc sin, nó i leith aon
chúnaint, coinníll, cumhachta, cuntair nó comhaontaithe nua i ndáil
leis an urrús sin, nó i leith aon fhorchinntithe breise ar an maoin atá
san urrús a bheidh á aistriú nó san urrús a bhí ann roimhe sin.

(4) Maidir le hionstraim ar arb inmhuirearaithe dleacht ad valorem
mar mhorgáiste, ní dhéanfar aon dleacht bhreise a mhuirearú uirthi
de bhrí go ndéantar leis an ionstraim sin an cothromas fuascailte sa
mhaoin mhorgáistithe a thíolacadh nó a theorannú ar aon slí eile
seachas chuig ceannaitheoir, nó ar iontaobhas do cheannaitheoir, nó
de réir ordacháin ó cheannaitheoir.

58.—(1) Maidir le hurrús i leith íoc nó aisíoc airgid a bheidh le
tabhairt ar iasacht nó ar airleacan nó le híoc nó a thiocfaidh chun
bheith dlite ar chuntas reatha, i dteannta nó in éagmais airgid a
bheidh dlite roimhe sin, déanfar, i gcás gur teoranta ar aon slí an
méid iomlán a urraítear nó a bheidh inghnóthaithe faoi dheoidh, an
dleacht chéanna a mhuirearú air is a mhuirearófaí ar urrús i leith an
mhéid arna theorannú amhlaidh.

(2) I gcás nach teoranta an méid iomlán sin, maidir leis an urrús—

(a) mura bhfuil sé stampáilte, nó má tá sé stampáilte le dleacht
ad valorem faoi chomhair méid nach mó ná £20,000, ní
bheidh sé ar fáil ach i leith £20,000, agus

(b) má tá sé stampáilte le dleacht ad valorem faoi chomhair
méid is mó ná £20,000, ní bheidh sé ar fáil ach i leith an
mhéid sin,

ach i gcás go ndéanfar aon airleacan nó iasacht is mó ná £20,000 nó
cibé méid is mó ná sin ar faoina chomhair an dleacht sin, measfar an
t-urrús, chun críche dleachta stampa, a bheith ina ionstraim nua ar



[1999.] An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna [Uimh. 31.]
Stampa, 1999

Cd.5 A.58leithligh, arna forghníomhú an lá a dhéantar an t-airleacan nó an
iasacht.

(3) D’ainneoin fho-ailt (1) agus (2), ní áireofar mar chuid den
mhéid ar arb inmhuirearaithe dleacht ad valorem ar an urrús ina
leith, aon airgead a bheidh le hairleacan chun aon mhaoin san urrús
a árachú in aghaidh damáiste ó dhóiteán, nó chun aon pholasaí
árachais saoil san urrús a choimeád ar bun, nó chun aon pholasaí
nua a chur i gcrích in ionad an pholasaí árachais saoil san urrús, nó
chun aon deonú nó léasú ar aon mhaoin san urrús a athnuachan ar
aon saol a ligean ar lár ar a mbeidh an mhaoin á sealbhú.

Caibidil 6

Polasaithe Árachais

59.—(1) Maidir le gach duine—

(a) a gheobhaidh aon phréimh nó comaoin, nó a ghlacfaidh
creidmheas i leith aon phréimhe nó comaoine, i leith aon
árachais, agus nach ndéanfaidh, laistigh de mhí amháin
tar éis an phréimh nó an chomaoin a fháil, nó an
creidmheas a ghlacadh ina leith, polasaí árachais a bheidh
stampáilte go cuí a dhéanamh amach agus a
fhorghníomhú, nó

(b) a dhéanfaidh, a fhorghníomhóidh, nó a sheachadfaidh
amach, nó a íocfaidh nó a lamhálfaidh i gcuntas, nó a
chomhaontóidh a íoc nó a lamháil i gcuntas, aon airgead
ar aon pholasaí nó i leith aon pholasaí nach mbeidh
stampáilte go cuí,

tabhóidh sé nó sí pionós £500.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i ndáil le hárachas ná le polasaí
lena bhfeidhmítear árachas más árachas de shórt é a mbeidh polasaí
lena bhfeidhmítear é díolmhaithe ó gach dleacht stampa.

60.—(1) Chun críche an mhuirir i leith dleachta stampa measfar
polasaí árachais saoil a bheith arna dhéanamh in aghaidh tréimhse is
faide ná 2 bhliain má bhíonn aon fhoráil ann trína bhféadfaidh sé
teacht chun bheith ar fáil in aghaidh tréimhse is faide ná 2 bhliain
san iomlán.

(2) I gcás go ndéanfar, aon tráth tar éis polasaí a dhéanamh in
aghaidh tréimhse nach faide ná 2 bhliain, an polasaí a athrú ionas go
dtiocfaidh sé, nó go bhféadfaidh sé teacht chun bheith, ar fáil in
aghaidh tréimhse is faide ná 2 bhliain san iomlán, tiocfaidh an polasaí
chun bheith inmhuirearaithe leis an dleacht chéanna ab
inmhuirearaithe dá mbeadh sé arna dhéanamh ar dháta an athraithe
in aghaidh tréimhse is faide ná 2 bhliain, agus féadfar é a stampáil
dá réir sin, gan phionós, aon tráth laistigh de 30 lá tar éis an dáta sin.

61.—(1) I mír (d) d’fho-alt (2) ciallaíonn ‘‘brainse’’
gníomhaireacht nó brainse de chuid sealbhóra polasaí nó aon
bhuanláithreachas ag sealbhóir polasaí sa Stát fiú mura mbíonn foirm
gníomhaireachta nó brainse ag an láithreachas sin agus gurb
amhlaidh nach bhfuil ann ach oifig arna 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 tslí chéanna le gníomhaireacht.
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(2) Chun dleacht stampa a mhuirearú, measfar an fiontar lena
mbaineann polasaí árachais nó polasaí árachais saoil a bheith suite
sa Stát—

(a) más rud é go mbaineann an t-árachas le foirgnimh nó le
foirgnimh agus a n-inneachar, sa mhéid go mbeidh an
t-inneachar cumhdaithe leis an bpolasaí árachais céanna,
má tá an mhaoin suite sa Stát;

(b) más rud é go mbaineann an t-árachas le feithiclí d’aon
chineál, má tá na feithiclí sin cláraithe sa Stát;

(c) i gcás polasaithe a mhairfidh 4 mhí nó níos lú lena
gcumhdaítear fiontair taistil nó saoire, más rud é gur sa
Stát a thóg an sealbhóir polasaí an polasaí amach;

(d) in aon chás eile, má tá a ghnáthchónaí nó a gnáthchónaí ag
an sealbhóir polasaí sa Stát, nó i gcás gur pearsa dhlíthiúil
seachas duine aonair an sealbhóir polasaí, má tá
ceannoifig nó brainse an tsealbhóra polasaí lena
mbaineann an polasaí suite sa Stát.

62.—Ní mhuirearófar dleacht is mó ná £1 ar ionstraim de bhíthin
amháin go bhfuil inti nó go mbaineann sí le 2 ní ar leith nó níos mó
a bhfuil gach ní acu faoi réim an cheannteidil ‘‘POLASAÍ
ÁRACHAIS seachas Árachas Saoil i gcás gur sa Stát atá an fiontar
lena mbaineann an polasaí’’ i Sceideal 1.

Caibidil 7

Scaoileadh nó Tréigean aon mhaoine, nó aon chirt nó leasa in aon
mhaoin

63.—(1) San alt seo—

folaíonn ‘‘scair’’ stoc;

ciallaíonn ‘‘cuideachta neamhluaite’’ cuideachta nach bhfuil aon
cheann dá scaireanna, dá stoic ná dá bintiúir liostaithe ar liosta
oifigiúil stocmhalartáin aitheanta nó nach ndéileáiltear iontu ar
mhargadh urrús neamhliostaithe atá aitheanta ag stocmhalartán den
sórt sin.

(2) Aon ionstraim a scaoileann nó a thréigeann ceart faoi litir
leithroinnte, nó faoi aon doiciméad eile ar chomhéifeacht le litir
leithroinnte ar ceart é chun aon scair i gcuideachta neamhluaite, nó
aon ionstraim arb é is éifeacht di ceart den sórt sin a scaoileadh nó
a thréigean, beidh dleacht stampa inmhuirearaithe ina leith ionann
is dá mba é a bhí inti scaoileadh nó tréigean maoine arb é atá inti
stoic nó urrúis inmhargaidh faoi threoir an cheannteidil ‘‘Aon
mhaoin, nó aon cheart ar aon mhaoin nó aon leas in aon mhaoin, a
SCAOILEADH nó a THRÉIGEAN’’ i Sceideal 1 agus forléireofar
an Sceideal sin dá réir sin.

Caibidil 8

Barántais Scaire agus Stocdheimhnithe chuig Iompróir, etc.

64.—Chun críocha na Caibidle seo, maidir le hionstraim a
úsáidtear chun an ceart chun aon scaire nó stoic a shannadh nó a
aistriú nó chun sannadh ar aon slí a dhéanamh air, más rud é go
meastar le húsáid gur leor seachadadh scaire nó stoic den sórt sin
chun críche díola ar an margadh, cibé acu a bheidh nó nach mbeidh
an seachadadh sin ina shannadh nó ina aistriú dlíthiúil, measfar gur



[1999.] An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna [Uimh. 31.]
Stampa, 1999
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seachadadh na scaire nó an stoic sin.

65.—I gcás go n-eiseofar barántas scaire is inmhuirearaithe i leith
dleachta stampa, nó aon ionstraim chuig iompróir ag a mbeidh an
éifeacht chéanna is atá ag barántas scaire den sórt sin, gan é nó í a
bheith stampáilte go cuí, tabhóidh an chuideachta a eiseoidh an
céanna, agus tabhóidh gach duine a bheidh, tráth a eisiúna nó a
heisiúna, ina stiúrthóir bainistíochta, ina rúnaí nó ina
phríomhoifigeach nó ina príomhoifigeach eile de chuid na
cuideachta, pionós £500.

66.—(1) I gcás go mbeidh sealbhóir stocdheimhnithe chuig
iompróir, nó aon ionstraime chuig iompróir ag a mbeidh an éifeacht
chéanna is atá ag an stocdheimhniú chuig iompróir sin, cláraithe i
gclár an údaráis áitiúil, nó i gclár cuideachta nó i gclár comhlachta
daoine, de réir mar a bheidh, mar úinéir na scaire stoic a
thuairiscítear sa deimhniú, déanfar an deimhniú a chealú láithreach
ionas nach mbeidh sé inatheisithe chuig aon duine.

(2) Gach duine a eiseoidh stocdheimhniú chuig iompróir is
inmhuirearaithe i leith dleachta stampa, nó a eiseoidh aon ionstraim
chuig iompróir ag a mbeidh an éifeacht chéanna is atá ag an
stocdheimhniú chuig iompróir sin, gan é nó í a bheith stampáilte go
cuí, tabhóidh sé nó sí pionós £500.

Caibidil 9

Géilleadh aon mhaoine, nó aon chirt nó leasa in aon mhaoin

67.—Aon ionstraim a fhianaíonn nó a admhaíonn—

(a) géilleadh, ó bhéal nó ar shlí eile, leasa léasaigh i maoin
dhochorraithe, nó

(b) cumasc leasa den sórt sin in uasleas,

muirearófar an dleacht stampa chéanna uirthi a mhuirearófaí uirthi
dá mba é a bhí inti géilleadh ar an leas léasach sin.

Cuid 6

Forálacha Speisialta a Bhaineann le hUrrúis
Neamhdheimhnithe

68.—(1) Sa Chuid seo—

ciallaíonn ‘‘urrúis dheimhnithe’’ urrúis seachas urrúis
neamhdheimhnithe;

ciallaíonn ‘‘cruthaitheoir margaidh’’ duine—

(a) a thugann le tuiscint go bhfuil sé nó sí toilteanach gach tráth
normálta, de réir rialacha Stocmhargadh na hÉireann
Teoranta, nó an London Stock Exchange Limited, urrúis
a cheannach nó a dhíol ar phraghas a shonróidh sé nó
sí, agus

(b) a aithnítear a bheith ag déanamh amhlaidh ag
Stocmhargadh na hÉireann Teoranta nó ag an London
Stock Exchange Limited;
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ciallaíonn ‘‘ballghnólacht’’ ballghnólacht de Stocmhargadh na
hÉireann Teoranta, nó den London Stock Exchange Limited, nach
bhfuil ag gníomhú i ngnáthchúrsa gnó mar chruthaitheoir margaidh
in urrúis den chineál lena mbaineann;

ciallaíonn ‘‘tréimhse iomchuí’’ aon tréimhse 6 mhí dar críoch an 30ú
lá de Mheán Fómhair nó an 31ú lá de Mhárta;

ciallaíonn ‘‘urrúis’’ aon stoic nó urrúis inmhargaidh;

ciallaíonn ‘‘urrúis neamhdheimhnithe’’ aon urrúis, a bhfuil an teideal
chucu inaistrithe ar mhodh córais iomchuí de bhua na Rialachán um
Acht na gCuideachtaí, 1990 (Urrúis Neamhdheimhnithe), 1996 (I.R.
Uimh. 68 de 1996).

(2) Sa Chuid seo, tá le ‘‘giniúint’’, ‘‘treoir’’, ‘‘oibritheoir’’, ‘‘treoir
oibritheora’’, ‘‘córas iomchuí’’ agus ‘‘comhalta córais’’ na bríonna
céanna, faoi seach, atá leo sna Rialacháin um Acht na gCuideachtaí,
1990 (Urrúis Neamhdheimhnithe), 1996.

(3) Sa Chuid seo, folaíonn tagairtí do theideal chuig urrúis aon
leas dlíthiúil nó aon leas cothromais in urrúis.

69.—(1) I gcás gur le treoir oibritheora a dhéantar teideal chun
urrús a aistriú trí chóras iomchuí, measfar, chun críocha uile an
Achta seo, gur ionstraim fhorghníomhaithe tíolacais nó aistrithe ar
na hurrúis sin an treoir oibritheora sin agus glacfar leis gurb é an
dáta a ghintear an treoir oibritheora dáta an fhorghníomhaithe.

(2) I gcás go nginfear treoir oibritheora i dtaca le leas cothromais
in urrúis a aistriú trí chóras iomchuí, measfar chun críocha fho-alt (1)
go ndearnadh an t-aistriú sin leis an treoir oibritheora sin.

(3) I gcás nach nginfear aon treoir oibritheora i dtaca le leas
cothromais in urrúis a aistriú trí chóras iomchuí, measfar go
ndearnadh an t-aistriú sin, chun críocha na Coda seo, le treoir
oibritheora arna giniúint ar dháta an aistrithe.

70.—(1) I gcás go mbeidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar
threoir oibritheora, de bhua alt 69, faoin gceannteideal ‘‘TÍOLACAS
nó AISTRIÚ ar dhíol aon stoc nó urrús inmhargaidh’’ i Sceideal 1
nó faoina treoir, is éard a bheidh sa ráta ar dá réir a mhuirearófar
an dleacht faoin gceannteideal sin 1 faoin gcéad den chomaoin i leith
an díola dá dtugann an treoir oibritheora sin éifeacht.

(2) D’ainneoin fho-alt (1)—

(a) i gcás go n-oibreoidh an t-aistriú mar dhiúscairt shaorálach
inter vivos, forléireofar an tagairt i bhfo-alt (1) do mhéid
nó luach na comaoine i leith an díola, i ndáil leis an
dleacht is inmhuirearaithe amhlaidh, mar thagairt do
luach na n-urrús a aistreofar,

(b) i gcás gur méid nach iolraí ar phingin amháin toradh an
ríofa, déanfar an méid arna ríomh amhlaidh a shlánú go
dtí an phingin is gaire, agus déanfar aon leathphingin a
shlánú suas go dtí an chéad phingin iomlán eile.
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71.—Maidir le muirear i leith dleachta stampa a éiríonn de bhua
alt 69—

(a) forléireofar an míniú ar ‘‘duine cuntasach’’ i bhfo-alt (1)
d’alt 1 amhail is dá mba thagairt don aistrí an tagairt don
cheannaitheoir nó don aistrí sa Tábla a ghabhann leis an
míniú sin,

(b) d’ainneoin alt 2(3), ní cheanglófar an treoir oibritheora a
muirearaítear dleacht stampa ina leith de bhua alt 69 a
bheith stampáilte agus, dá réir sin—

(i) beidh aon dleacht arna muirearú amhlaidh dlite agus
iníoctha agus íocfar leis na Coimisinéirí í ar an dáta
a ghinfear an treoir oibritheora sin, agus

(ii) chun críocha alt 2(4), agus d’ainneoin alt 30(3),
measfar an treoir oibritheora sin a bheith stampáilte
go cuí leis an dleacht stampa cheart tráth a bheidh
an dleacht sin agus aon phionós a bhaineann leis an
dleacht sin íoctha leis na Coimisinéirí,

(c) d’ainneoin mhír (b), i gcás comhaontú dá dtagraítear in alt
72 a bheith i bhfeidhm idir na Coimisinéirí agus
oibritheoir, measfar aon dleacht a íocfar i leith na
treorach oibritheora sin de réir comhaontaithe den sórt
sin a bheith íoctha leis na Coimisinéirí ar an dáta a tháinig
sé chun bheith dlite agus iníoctha,

(d) faoi réir mhír (e), beidh feidhm ag alt 14 fairis an modhnú
go ndéanfar na pionóis a fhorchuirtear as gan stampáil
chuí a dhéanamh ar an treoir oibritheora, a muirearaítear
dleacht stampa ina leith de bhua alt 69, laistigh de
thréimhse áirithe ón dáta a forghníomhaíodh í an chéad
uair, a fhorchur i leith neamh-íoc na dleachta stampa
laistigh den tréimhse sin, agus fara aon mhodhnuithe eile
is gá,

(e) ní bheidh feidhm ag ailt 4, 6, 8, 11, 14(4), 20, 127 agus
129(1),

(f) (i) más dealraitheach aon tráth nach bhfuil, ar aon chúis,
aon dleacht íoctha leis na Coimisinéirí, nó go bhfuil, ar
aon chúis, dleacht neamhdhóthanach íoctha leis na
Coimisinéirí, déanfaidh siad measúnacht ar cibé méid
dleachta nó méid dleachta breise ba chóir, de réir mar
is fearr is eol agus is feasach dóibh agus mar a
chreideann siad, a mhuirearú, a thobhach agus a íoc agus
dlífear ar an duine cuntasach an dleacht arna measúnú
amhlaidh a íoc,

(ii) más dealraitheach aon tráth measúnacht a bheith
mícheart ar aon chúis, déanfaidh na Coimisinéirí cibé
measúnacht eile is cuí leo, ar measúnacht í a chuirfear
in ionad na measúnachta céadluaite,

(iii) beidh feidhm ag alt 21 maidir le measúnacht faoin mír
seo amhail is dá mba mheasúnacht a luaitear san alt sin
í,

(g) beidh feidhm ag aon fhaoisimh nó díolúintí ó dhleacht
stampa atá coinníollach ar ionstraim a bheith stampáilte
de réir alt 20 le stampa áirithe á thaispeáint nach bhfuil
aon dleacht inmhuirearaithe uirthi nó go bhfuil sí
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stampáilte go cuí, d’ainneoin nach bhfuil an coinníoll sin
comhlíonta.

72.—Féadfaidh na Coimisinéirí comhaontú a dhéanamh le
hoibritheoir, i cibé foirm agus ar cibé téarmaí agus coinníollacha is
cuí leo, i ndáil le dleacht stampa a bhailiú agus an dleacht sin a íoc
leis na Coimisinéirí.

73.—(1) Ní bheidh feidhm ag alt 69—

(a) a mhéid a bheadh sé ina chúis le muirear i leith dleachta
stampa faoin gceannteideal ‘‘TÍOLACAS nó AISTRIÚ
d’aon chineál nach bhfuil tuairiscithe cheana sa Sceideal
seo’’ i Sceideal 1,

(b) maidir le teideal chun urrús a aistreofar chuig ceannaitheoir
le linn conradh i gcomhair díolacháin a chríochnú, a
mhéid a bheidh an leas a bheidh á aistriú arna athaistriú,
tar éis an aistrithe sin, le linn conradh ar leithligh i
gcomhair díolacháin a chríochnú arna dhéanamh ag an
gceannaitheoir sin roimh an aistriú sin chuig an
gceannaitheoir sin ar choinníoll go raibh an dá chonradh
le bheith críochnaithe an lá céanna agus go mbeidh siad
críochnaithe iarbhír laistigh de 25 lá tar éis cibé ceann de
na conarthaí sin ba luaithe i dtosaíocht a dhéanamh.

(2) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe faoi aon
cheannteideal ná faoi threoir aon cheannteidil i Sceideal 1 seachas
an ceannteideal ‘‘TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol aon stoc nó
urrús inmhargaidh’’ ar ionstraim trína ndéantar urrúis a aistriú más
rud é gur comhalta córais an t-aistrí agus go bhfuil an ionstraim i
bhfoirm lena gcumasófar, de réir rialacha an chórais, urrúis
dheimhnithe a chomhshó ina n-urrúis neamhdheimhnithe ionas go
dtiocfaidh teideal chucu chun bheith inaistrithe trí bhíthin an
chórais iomchuí.

74.—Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon ionstraim
aistrithe trína ndéanfar aon urrúis, ar dhíol na n-urrús sin, a aistriú
chuig cruthaitheoir margaidh ag gníomhú i ngnáthchúrsa gnó mar
chruthaitheoir margaidh in urrúis den chineál lena mbaineann nó
chuig duine ag gníomhú mar ainmnitheach de chuid an
chruthaitheora margaidh sin.

75.—(1) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon
ionstraim aistrithe trína ndéanfar aon urrúis, ar dhíol na n-urrús sin,
a aistriú chuig ballghnólacht ag gníomhú thar a cheann féin i
ngnáthchúrsa gnó an bhallghnólachta sin nó chuig ainmnitheach de
chuid an bhallghnólachta sin.

(2) D’ainneoin fho-alt (1)—

(a) más rud é agus a mhéid nach n-aistreoidh an ballghnólacht
na hurrúis dá dtagraítear i bhfo-alt (1) chuig
ceannaitheoir bona fide roimh dheireadh na tréimhse
míosa ó dháta an aistrithe, dá ngairtear ‘‘an tréimhse
shonraithe’’ san alt seo, íocfaidh an ballghnólacht leis na
Coimisinéirí laistigh de 14 lá tar éis dheireadh na
tréimhse sonraithe, an méid dleachta ad valorem ab
inmhuirearaithe ar an aistriú dá mba rud é nár achtaíodh
an t-alt seo;



[1999.] An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna [Uimh. 31.]
Stampa, 1999

Cd.6 A.75(b) féadfaidh an ballghnólacht, i ndáil le haon díol den sórt sin
nach déanaí a dháta críochnaithe ná 30 lá ó dháta an
chonartha i gcomhair díolacháin agus roimh dháta an
chonartha, a roghnú go ndéanfar an dáta críochnaithe sin
a áireamh mar dháta an dara haistriú a luaitear agus dá
dtagraítear i mír (a) agus, sa chás sin, measfar, chun
críocha mhír (a), gurb é an dáta críochnaithe sin dáta an
dara haistriú sin a luaitear.

(3) Más rud é go mainneoidh aon bhallghnólacht aon suim a íoc a
bheidh dlite do na Coimisinéirí faoi fho-alt (2), beidh an tsuim sin,
maille le hús ar an tsuim sin de réir ráta 1 faoin gcéad in aghaidh na
míosa nó na coda de mhí ón gcéad lá tar éis dheireadh na tréimhse
sonraithe go dtí an dáta a íocfar an tsuim sin agus, ar mhodh pionóis
breise, suim is ionann agus 1 faoin gcéad den dleacht in aghaidh gach
lae a fhanfaidh an dleacht gan íoc, inghnóthaithe ón mballghnólacht
mar fhiach a bheidh dlite don Aire chun sochair don Phríomh-Chiste.

(4) I gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (1) i ndáil le haistriú urrús
chuig ballghnólacht, déanfaidh an ballghnólacht laistigh de 30 lá ó
dheireadh na tréimhse iomchuí ar laistigh di a dhéanfar an t-aistriú
ráiteas i scríbhinn nó ar cibé slí eile a aontóidh na Coimisinéirí i
scríbhinn a sheachadadh ar na Coimisinéirí—

(a) ina dtaispeánfar i leith gach aistrithe den sórt sin—

(i) mionsonraí iomlána i ndáil le cineál, le luach
ainmniúil, le tuairisc agus le líon na n-urrús atá ar
áireamh san aistriú;

(ii) cén chuid (más ann) de na hurrúis atá ar áireamh san
aistriú a bheidh aistrithe ag an mballghnólacht chuig
ceannaitheoir bona fide laistigh den tréimhse
shonraithe agus cén chuid de na hurrúis nach mbeidh
aistrithe amhlaidh;

(iii) dáta an aistrithe agus, más rud é go mbeidh aon chuid
de na hurrúis aistrithe chuig ceannaitheoir bona fide
laistigh den tréimhse shonraithe, an dáta a aistríodh
amhlaidh an chuid sin;

(iv) méid na dleachta stampa (más ann) is iníoctha de
bhua fho-alt (2) agus dáta na híocaíochta;

(b) ina ndeimhneofar i leith gach aistrithe den sórt sin—

(i) go raibh an ballghnólacht ag gníomhú thar a cheann
féin i ngnáthchúrsa a ghnó, agus

(ii) go ndearnadh aon urrúis a aistríodh agus nach
mbeidh an dleacht stampa íoctha ina leith a aistriú
ar dhíol chuig ceannaitheoir bona fide laistigh de
thréimhse míosa tar éis dháta an aistrithe,

agus tabharfaidh sé cibé fianaise bhreise ar mhodh dearbhaithe
reachtúil nó ar mhodh eile i ndáil leis na nithe atá leagtha amach i
míreanna (a) agus (b) a cheanglóidh na Coimisinéirí.

(5) Dlífear pionós £1,000 a chur ar bhallghnólacht a mhainneoidh
ráiteas a sholáthar laistigh den tréimhse a shonraítear i bhfo-alt (4).
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76.—(1) I gcás go gcuirfidh comhalta córais treoir isteach i gcóras
iomchuí nó go gcuirfidh sé nó sí faoi deara go ndéanfaí an céanna,
agus gurb é éifeacht na treorach sin nach mbeidh aon dleacht stampa
á ríomh ag an gcóras iomchuí, déanfaidh an comhalta córais sin, ar
feadh tréimhse 3 bliana ó dháta na treorach sin, fianaise a choinneáil
i bhfoirm scríofa inléite, nó i bhfoirm a bheidh inaistrithe go héasca
go dtí an fhoirm sin, is fianaise a bheidh sách mionsonraithe lena
chruthú nach bhfuil dleacht stampa inmhuirearaithe ar an treoir
oibritheora lena mbaineann, agus cuirfidh an comhalta córais aon
fhianaise den sórt sin ar fáil do na Coimisinéirí má iarrtar sin air
nó uirthi.

(2) Dlífear pionós £1,000 a chur ar chomhalta córais a
mhainneoidh fo-alt (1) a chomhlíonadh.

(3) I gcás go ndéanfaidh comhalta córais go calaoiseach nó go
faillíoch treoir mhícheart a chur isteach i gcóras iomchuí nó go
gcuirfidh sé nó sí faoi deara go calaoiseach nó go faillíoch go
ndéanfaí an céanna agus go mbeidh an treoir mhícheart sin ina cúis
le gearríoc dleachta stampa, nó gurb é an toradh atá uirthi éileamh
ar dhíolúine ó dhleacht nach bhfuil aon teideal ann chuici, tabhóidh
an comhalta córais sin pionós £1,000 maille le méid, nó i gcás
calaoise, maille le dhá oiread mhéid na difríochta idir an dleacht a
íocadh amhlaidh (más ann) agus an dleacht ab iníoctha dá mba rud
é gur cuireadh an treoir isteach i gceart.

(4) Measfar gur ghníomhaigh comhalta córais go faillíoch chun
críocha fho-alt (3) más rud é go dtiocfaidh sé ar iúl an chomhalta
córais, nó más rud é go mbeadh sé tagtha ar iúl an chomhalta córais
dá mbeadh aire réasúnach tugtha ag an gcomhalta córais, gurb ann
do ghearríoc dleachta stampa de thoradh treorach míchirte, mura
rud é go dtabharfaidh an comhalta córais fógra dá réir sin do na
Coimisinéirí, i scríbhinn, gan mhoill neamhréasúnach.

(5) Measfar gurb ionann treoir mhícheart lena mbaineann fo-alt
(3) agus doiciméad mícheart a thabhairt ar aird chun críocha alt
1078(2)(d) den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

77.—(1) Más rud é ar éileamh go gcruthófar chun sástacht na
gCoimisinéirí gurbh ann do ró-íocaíocht dleachta i ndáil le muirear i
leith dleachta de bhua alt 69, déanfar an ró-íocaíocht a aisíoc.

(2) Maidir le héileamh faoin alt seo—

(a) déanfar é laistigh de thréimhse 6 bliana dar tosach an dáta
a rinneadh an íocaíocht,

(b) leagfar amach ann na forais ar a bhfuil an t-aisíoc á éileamh,

(c) beidh ríomh ann ar mhéid an aisíoca a bheidh á éileamh,

(d) má cheanglaíonn na Coimisinéirí amhlaidh, beidh cibé
doiciméid ag tacú leis is gá chun an teideal chun aisíoc
den mhéid a bheidh á éileamh a chruthú, agus

(e) má éiríonn an t-éileamh de bhua oibriú alt 73(1)(b)—

(i) déanfar é ar fhoirm a ordóidh na Coimisinéirí, agus

(ii) ní dhéanfar é chuig na Coimisinéirí roimh an 21ú lá
den mhí tar éis na míosa inar éirigh an ró-íocaíocht
dleachta.
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Cd.6 A.77(3) I gcás nach bhfuil cónaí ar an éilitheoir sa Stát agus nach bhfuil
aon bhrainse nó gníomhaireacht aige nó aici sa Stát féadfaidh na
Coimisinéirí a cheangal ar an éilitheoir, mar choinníoll chun aisíoc a
fháil, ionadaí cánach a cheapadh agus a chothabháil sa Stát a bheidh
faoi dhliteanas go pearsanta do na Coimisinéirí as aon chaillteanas
dleachta a éireoidh as éileamh mícheart.

(4) Ní bheidh duine ina ionadaí cánach nó ina hionadaí cánach
faoin alt seo—

(a) mura mbeidh bunaíocht ghnó ag an duine sin sa Stát, agus

(b) mura mbeidh an duine sin ceadaithe ag na Coimisinéirí.

78.—(1) Féadfaidh na Coimisinéirí cibé rialacháin a dhéanamh is
dóigh leo is gá chun éifeacht a thabhairt don Chuid seo agus chun a
chumasú dóibh a gcuid feidhmeanna i ndáil le riaradh, measúnú,
bailiú, gnóthú agus aisíoc faoin gCuid seo a chomhlíonadh.

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

CUID 7

Díolúintí agus Faoisimh ó Dhleacht Stampa

Caibidil 1

Ionstraimí nach mór a thairiscint do na Coimisinéirí lena mbreithniú
d’fhonn díolúine nó faoiseamh a fháil

79.—(1) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe faoi réim ná
faoi threoir na gceannteideal seo a leanas i Sceideal 1—

(a) ‘‘TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol aon stoc nó urrús
inmhargaidh’’,

(b) ‘‘TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol polasaí árachais nó
polasaí árachais saoil i gcás gur sa Stát atá an fiontar lena
mbaineann an polasaí’’, nó

(c) ‘‘TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol aon mhaoine seachas
stoic nó urrúis inmhargaidh nó polasaí árachais nó polasaí
árachais saoil’’,

ar aon ionstraim lena mbainfidh an t-alt seo.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le hionstraim mura
mbeidh sí, de réir alt 20, arna stampáil le stampa áirithe á thaispeáint
nach bhfuil aon dleacht inmhuirearaithe uirthi nó go bhfuil sí
stampáilte go cuí.

(3) Baineann an t-alt seo le haon ionstraim a suífear ina leith chun
sástacht na gCoimisinéirí gurbh é ab éifeacht don ionstraim leas
tairbhiúil i maoin a thíolacadh nó a aistriú ó chomhlacht corpraithe
amháin go dtí comhlacht corpraithe eile, agus go raibh na
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comhlachtaí sin i gcomhlachas le chéile an tráth a forghníomhaíodh
an ionstraim, is é sin le rá, go raibh ceann acu ina úinéir tairbhiúil ar
90 faoin gcéad ar a laghad de scairchaipiteal eisithe an chinn eile, nó
go raibh tríú comhlacht den sórt sin ina úinéir tairbhiúil ar 90 faoin
gcéad ar a laghad de scairchaipiteal eisithe gach ceann díobh agus
gurbh éard a bhí san úinéireacht sin ná úinéireacht go díreach nó trí
chomhlacht corpraithe eile nó trí chomhlachtaí corpraithe eile, nó i
bpáirt go díreach agus i bpáirt trí chomhlacht corpraithe eile nó trí
chomhlachtaí corpraithe eile, agus beidh feidhm ag fo-ailt (5) go (10)
d’alt 9 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, chun críocha an ailt
seo—

(a) amhail is dá mba thagairtí do chuideachta tagairtí do
chomhlacht corpraithe,

(b) amhail is dá mba thagairtí do chuideachtaí tagairtí do
chomhlachtaí corpraithe, agus

(c) amhail is dá mba thagairtí do ghnáth-scairchaipiteal tagairtí
do scairchaipiteal eisithe.

(4) D’ainneoin go raibh na comhlachtaí corpraithe, ar tíolacadh nó
ar aistríodh an leas tairbhiúil sa mhaoin eatarthu, i gcomhlachas le
chéile de réir bhrí fho-alt (3) an tráth a forghníomhaíodh aon
ionstraim, ní dhéileálfar leo mar chomhlachtaí a bhí i gcomhlachas
amhlaidh mura rud é an tráth sin, de bhreis air sin—

(a) go raibh teideal tairbhiúil ag comhlacht amháin acu chun 90
faoin gcéad ar a laghad d’aon bhrabúis a bhí ar fáil lena
ndáileadh ar scairshealbhóirí an chomhlachta eile sin nó
go raibh teideal tairbhiúil ag tríú comhlacht den sórt sin
chuig 90 faoin gcéad ar a laghad d’aon bhrabúis a bhí ar
fáil lena ndáileadh ar scairshealbhóirí gach comhlachta
acu, agus

(b) go mbeadh teideal tairbhiúil ag comhlacht amháin acu chun
90 faoin gcéad ar a laghad d’aon sócmhainní de chuid an
chomhlachta eile sin a bheadh ar fáil lena ndáileadh ar
a scairshealbhóirí tráth foirceanta nó go mbeadh teideal
tairbhiúil ag tríú comhlacht den sórt sin chun 90 faoin
gcéad ar a laghad d’aon sócmhainní a bheadh ar fáil lena
ndáileadh ar scairshealbhóirí gach comhlachta acu tráth
foirceanta,

agus, chun críocha an ailt seo, ciallaíonn—

(i) an céatadán, a bhfuil teideal tairbhiúil ag comhlacht
corpraithe amháin chuige d’aon bhrabúis atá ar fáil
lena ndáileadh ar scairshealbhóirí comhlachta
chorpraithe eile, agus

(ii) an céatadán, a mbeadh teideal tairbhiúil ag comhlacht
corpraithe amháin chuige, d’aon sócmhainní de
chuid comhlachta chorpraithe eile tráth foirceanta,

an céatadán a bhfuil, nó a mbeadh, teideal tairbhiúil ag an gcéad
chomhlacht corpraithe chuige amhlaidh cibé acu go díreach nó trí
chomhlacht corpraithe eile nó trí chomhlachtaí corpraithe eile, nó i
bpáirt go díreach agus i bpáirt trí chomhlacht corpraithe eile nó trí
chomhlachtaí corpraithe eile.
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Cd.7 A.79(5) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le hionstraim mura
suífear chun sástacht na gCoimisinéirí freisin nár forghníomhaíodh
an ionstraim de bhun socraithe nó i dtaca le socrú—

(a) faoina mbeadh an chomaoin, nó aon chuid den chomaoin, i
leith an tíolacais nó an aistrithe le soláthar nó le glacadh,
go díreach nó go neamhdhíreach ag duine, seachas
comhlacht corpraithe a bhí, tráth na hionstraime a
fhorghníomhú, i gcomhlachas de réir bhrí fho-alt (3) leis
an aistreoir nó leis an aistrí (is é sin le rá, faoi seach,
an comhlacht óna ndearnadh, agus an comhlacht chun a
ndearnadh, an leas tairbhiúil a thíolacadh nó a aistriú),

(b) faoina ndearna duine den sórt sin an leas sin a thíolacadh
nó a aistriú roimhe sin, go díreach nó go neamhdhíreach,
nó

(c) faoina raibh an t-aistreoir agus an t-aistrí le scor de bheith i
gcomhlachas le chéile de réir bhrí fho-ailt (3) agus (4),

agus, gan dochar do ghinearáltacht mhír (a), déileálfar le socrú mar
shocrú atá faoi réim na míre sin más socrú é faoina gcuirfí ar chumas
an aistreora nó an aistrí, nó ar chumas comhlachta chorpraithe i
gcomhlachas le ceachtar díobh sin mar a luaitear ansin, aon chuid
den chomaoin a sholáthar, nó scaradh le haon chuid den chomaoin,
trí bhíthin nó de dhroim idirbheart nó idirbhearta a chur i gcrích a
chuimseodh, nó a gcuimseodh aon cheann díobh, íocaíocht nó
diúscairt eile ag duine seachas comhlacht corpraithe i gcomhlachas
amhlaidh.

(6) (a) Féadfaidh na Coimisinéirí, chun críocha an ailt seo, a chur
faoi deara go seachadfar orthu dearbhú reachtúil i cibé
foirm a ordóidh siad, is dearbhú a dhéanfaidh, de réir
mar a ordóidh siad, oifigeach freagrach de chuid
comhlachta chorpraithe nó aturnae de chuid na
gCúirteanna Breithiúnais nó iad araon mar aon le cibé
fianaise bhreise (más ann) a éileoidh siad.

(b) Na cumhachtaí a thugtar do na Coimisinéirí le mír (a), is
cumhachtaí iad i dteannta agus ní cumhachtaí iad in
ionad na gcumhachtaí a thugtar dóibh le halt 20.

(7) Más rud é—

(a) i gcás aon éileamh ar dhíolúine ó dhleacht faoin alt seo a
bheith ceadaithe, go bhfaighfear amach dá éis sin go
raibh aon dearbhú nó aon fhianaise eile a tugadh i
dtacaíocht leis an éileamh neamhfhírinneach in aon
phonc ábhartha, nó

(b) go mbeidh scortha ag an aistreoir agus ag an aistrí de bheith
i gcomhlachas le chéile de réir bhrí fho-alt (3) laistigh de
thréimhse 2 bhliain ó dháta an tíolacais nó an aistrithe,

ansin, scoirfidh an díolúine de bheith infheidhme agus beidh dleacht
stampa inmhuirearaithe i leith an tíolacais nó an aistrithe amhail is
nár achtaíodh fo-alt (1) mar aon le hús ar an dleacht, ar mhodh
pionóis, de réir ráta 1 faoin gcéad in aghaidh na míosa nó na coda
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 a bheidh scortha ag an aistreoir agus ag an aistrí de
bheith i gcomhlachas lena chéile amhlaidh.
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(8) Chun críocha fho-alt (4)—

(a) tá leis an gcéatadán, a bhfuil teideal tairbhiúil ag comhlacht
amháin chuige d’aon bhrabúis atá ar fáil lena ndáileadh
ar scairshealbhóirí comhlachta eile, faoi réir aon
mhodhnuithe is gá, an bhrí a shanntar dó le halt 414 den
Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, agus

(b) tá leis an gcéatadán, a bhfuil teideal tairbhiúil ag comhlacht
amháin chuige d’aon sócmhainní de chuid comhlachta
eile atá ar fáil lena ndáileadh tráth foirceanta, faoi réir
aon mhodhnuithe is gá, an bhrí a shanntar dó le halt 415
den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

80.—(1) (a) San alt seo, mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt,
folaíonn ‘‘scaireanna’’ stoc agus folaíonn tagairtí do
ghnóthas sprioc-chuideachta tagairtí do chuid de
ghnóthas sprioc-chuideachta;

(b) San alt seo tagairtí do ‘‘cuideachta fála’’ is tagairtí
iad do chuideachta a bhfuil dliteanas teoranta aici,
agus do chuideachta den sórt sin amháin.

(2) I gcás go suífear chun sástacht na gCoimisinéirí go bhfuil scéim
ann le haghaidh athchóiriú bona fide aon chuideachta nó aon
chuideachtaí nó le haghaidh cónascadh aon chuideachtaí agus, i dtaca
leis an scéim, go bhfuil na coinníollacha seo a leanas ann, is é sin
le rá—

(a) go bhfuil cuideachta atá faoi dhliteanas teoranta le clárú, nó
gur bunaíodh cuideachta le hAcht ón Oireachtas, nó gur
méadaíodh scairchaipiteal ainmniúil cuideachta;

(b) go bhfuil an chuideachta (dá ngairtear an ‘‘cuideachta fála’’
san alt seo) le clárú nó go bhfuil sí bunaithe nó go bhfuil
sí tar éis a caipiteal a mhéadú d’fhonn aon cheann acu
seo a leanas a fháil—

(i) gnóthas cuideachta láithrí áirithe (dá ngairtear an
‘‘sprioc-chuideachta’’ san alt seo), nó

(ii) 90 faoin gcéad ar a laghad de scairchaipiteal eisithe
sprioc-chuideachta;

(c) gurb é atá sa chomaoin i leith na fála (ach amháin cibé méid
den chomaoin sin arb é atá ann dliteanais na sprioc-
chuideachta a aistriú chun na cuideachta fála nó an
chuideachta fála d’urscaoileadh na ndliteanas sin) maidir
le 90 faoin gcéad ar a laghad den chomaoin sin—

(i) i gcás gur gnóthas a bheidh le fáil, eisiúint scaireanna
sa chuideachta fála chun na sprioc-chuideachta nó
chun sealbhóirí scaireanna sa sprioc-chuideachta, nó

(ii) i gcás gur scaireanna a bheidh le fáil, eisiúint
scaireanna sa chuideachta fála chun na sealbhóirí
scaireanna sa sprioc-chuideachta mar mhalairt ar na
scaireanna arna sealbhú acu sa sprioc-chuideachta,

ansin, faoi réir an ailt seo, ní bheidh dleacht stampa faoi na
ceannteidil seo a leanas i Sceideal 1—
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Cd.7 A.80(a) ‘‘TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol aon stoc nó urrús
inmhargaidh’’,

(b) ‘‘TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol polasaí árachais nó
polasaí árachais saoil i gcás gur sa Stát atá an fiontar lena
mbaineann an polasaí’’, nó

(c) ‘‘TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol aon mhaoine seachas
stoic nó urrúis inmhargaidh nó polasaí árachais nó polasaí
árachais saoil’’,

inmhuirearaithe ar aon ionstraim arna déanamh le haghaidh aistriú
an ghnóthais nó le haghaidh aistriú scaireanna, nó i dtaca le haistriú
den sórt sin, ná ar aon ionstraim arna déanamh le haghaidh aon
fhiacha, urraithe nó neamhurraithe, de chuid na sprioc-chuideachta,
nó i dtaca le haon fhiacha den sórt sin, a shannadh don chuideachta
fála.

(3) (a) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le hionstraim mura
mbeidh sí, de réir alt 20, arna stampáil le stampa áirithe
á thaispeáint nach bhfuil aon dleacht inmhuirearaithe
uirthi nó go bhfuil sí stampáilte go cuí.

(b) I gcás ionstraime arna déanamh le haghaidh aistriú chun
cuideachta nó i dtaca le haistriú chun cuideachta de réir
bhrí Acht na gCuideachtaí, 1963, ní bheidh feidhm ag fo-
alt (2) mura rud é—

(i) go ndéanfar an ionstraim a fhorghníomhú laistigh de
thréimhse 12 mhí ó dháta cláraithe na cuideachta
fála nó ó dháta an rúin le haghaidh scairchaipiteal
ainmniúil na cuideachta fála a mhéadú, de réir mar
a bheidh, nó

(ii) go ndéanfar an ionstraim chun tíolacas nó aistriú a
dhéanamh de bhun comhaontú a bheidh
comhdaithe, nó a mbeidh sonraí comhdaithe ina
leith, le cláraitheoir na gcuideachtaí laistigh den
tréimhse 12 mhí sin.

(4) Ní bheidh feidhm ag an alt seo mura ndéanfar an scéim
athchóiriúcháin nó cónasctha ar chúiseanna tráchtála bona fide agus
nach cuid de scéim ná de shocrú í arb é an príomhchuspóir, nó ceann
de na príomhchuspóirí, atá léi nó leis, dliteanas i leith dleachta
stampa, cánach ioncaim, cánach corparáide, cánach gnóchan
caipitiúil nó cánach fáltas caipitiúil a sheachaint.

(5) Chun críocha éilimh ar dhíolúine faoi fho-alt (2), déileálfar le
cuideachta a d’eisigh aon scairchaipiteal neamheisithe i dtaca le
scéim athchóiriúcháin nó cónasctha amhail is gur mhéadaigh sí a
scairchaipiteal ainmniúil.

(6) Ní mheasfar cuideachta a bheith ina sprioc-chuideachta de réir
bhrí an ailt seo mura bhforáiltear le meabhrán comhlachais na
cuideachta fála nó leis an Acht lenar bunaíodh an chuideachta fála
gur ceann de na cuspóirí dar foirmíodh an chuideachta ná gnóthas
na sprioc-chuideachta, nó scaireanna inti, a fháil, nó mura
ndealraíonn sé ón rún, ón Acht, nó ó údarás eile le haghaidh méadú
chaipiteal na cuideachta fála gur údaraíodh an méadú chun gnóthas
na sprioc-chuideachta, nó scaireanna inti, a fháil.

(7) (a) I gcás go ndéanfar éileamh ar dhíolúine faoin alt seo,
féadfaidh na Coimisinéirí a cheangal go seachadfar orthu

59



[Uimh. 31.] An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna [1999.]
Stampa, 1999

Cd.7 A.80

60

dearbhú reachtúil i cibé foirm a ordóidh siad, arna
dhéanamh ag aturnae de chuid na gCúirteanna
Breithiúnais mar aon le cibé fianaise bhreise (más ann) a
éileoidh siad.

(b) Na cumhachtaí a thugtar do na Coimisinéirí le mír (a), is
cumhachtaí iad i dteannta agus ní cumhachtaí iad in ionad
na gcumhachtaí a thugtar dóibh le halt 20.

(8) Más rud é—

(a) i leith aon éilimh ar dhíolúine ó dhleacht faoin alt seo a
bheidh ceadaithe, go bhfaighfear amach dá éis sin go
raibh aon dearbhú nó aon fhianaise eile a tugadh i
dtacaíocht leis an éileamh neamhfhírinneach in aon
phonc ábhartha, nó nach ndearnadh na coinníollacha a
shonraítear i bhfo-alt (2) a chomhlíonadh san
athchóiriúchán nó sa chónascadh mar a rinneadh iarbhír
é,

(b) i leith scaireanna sa chuideachta fála a eisíodh chuig an
sprioc-chuideachta i gcomaoin na fála, go scoirfidh an
sprioc-chuideachta laistigh de thréimhse 2 bhliain ó dháta
cláraithe nó bunaithe na cuideachta fála nó ó dháta an
údaráis le haghaidh mhéadú chaipiteal na cuideachta sin,
de réir mar a bheidh, ar shlí seachas de dhroim
athchóiriúcháin, cónasctha nó leachtaithe, de bheith ina
húinéir tairbhiúil ar na scaireanna a eisíodh amhlaidh
chuici, nó

(c) i leith aon díolúine den sórt sin a bheidh ceadaithe i dtaca
leis an gcuideachta fála d’fháil scaireanna sa sprioc-
chuideachta, go scoirfidh an chuideachta fála laistigh de
thréimhse 2 bhliain ó dháta a cláraithe nó a bunaithe nó
ó dháta an údaráis le haghaidh mhéadú a caipitil, de réir
mar a bheidh, ar shlí seachas de dhroim athchóiriúcháin,
cónasctha nó leachtaithe, de bheith ina húinéir tairbhiúil
ar na scaireanna a fuarthas amhlaidh,

ansin, scoirfidh an díolúine de bheith infheidhme agus beidh dleacht
stampa inmhuirearaithe i leith an tíolacais nó an aistrithe amhail is
nár achtaíodh fo-alt (2) mar aon le hús ar an dleacht, ar mhodh
pionóis, de réir ráta 1 faoin gcéad in aghaidh na míosa nó na coda
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 a bheidh scortha ag an sprioc-chuideachta de bheith
ina húinéir tairbhiúil ar na scaireanna a eisíodh amhlaidh chuici nó,
i gcás lena mbaineann mír (c), ón dáta a bheidh scortha ag an
gcuideachta fála de bheith ina húinéir tairbhiúil ar na scaireanna a
fuarthas amhlaidh.

(9) Más rud é, i gcás aon scéime athchóiriúcháin nó cónasctha gur
deimhin leis na Coimisinéirí go raibh, an tráth cuí chun éileamh ar
dhíolúine ó dhleacht faoi fho-alt (2) a dhéanamh, na coinníollacha
riachtanacha uile ann le haghaidh na díolúine sin seachas an coinníoll
go bhfaigheadh an chuideachta fála 90 faoin gcéad ar a laghad de
scairchaipiteal eisithe na sprioc-chuideachta, féadfaidh na
Coimisinéirí—

(a) má chruthaítear chun a sástachta go bhfuarthas 90 faoin
gcéad ar a laghad de chaipiteal eisithe na sprioc-
chuideachta faoin scéim laistigh de thréimhse 6 mhí—

(i) ó lá deiridh na tréimhse míosa tar éis na chéad
leithroinnte scaireanna a rinneadh chun críocha na
fála, nó
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sprioc-chuideachta chun scaireanna a ghlacadh sa
chuideachta fála,

cibé acu sin is túisce a tharlóidh,

agus

(b) ar na hionstraimí ar ar múnlaíodh an dleacht a íocadh a
thabhairt ar aird,

cibé méid dleachta a aisíoc a loghfaí dá mba rud é gur comhlíonadh
an coinníoll sin i gcéaduair.

(10) Beidh feidhm ag an alt seo d’ainneoin—

(a) gur i mBallstát eile den Aontas Eorpach atá an chuideachta
fála dá dtagraítear san alt seo corpraithe, nó

(b) gur lasmuigh den Stát atá an sprioc-chuideachta dá
dtagraítear san alt seo corpraithe,

ach sin sa chás amháin go bhfreagróidh an chuideachta fála sin nó
an sprioc-chuideachta sin arna corprú lasmuigh den Stát, faoi dhlí
na háite ina bhfuil sí corpraithe, do chuideachta fála nó do sprioc-
chuideachta, de réir mar a bheidh, de réir bhrí an ailt seo agus faoi
réir aon mhodhnuithe is gá chun go bhfreagróidh sí amhlaidh, go
gcomhlíonfar forálacha eile uile an ailt seo.

81.—(1) San alt seo agus i Sceideal 2—

ciallaíonn ‘‘leas i dtalamh’’ leas nach bhfuil faoi réir aon chumhachta
(cibé acu atá nó nach bhfuil sí san ionstraim) a bhféadfar, ar í a
fheidhmiú, an talamh, nó aon chuid den talamh nó aon leas sa
talamh, a athdhílsiú don duine ónar tíolacadh nó ónar aistríodh í nó
d’aon duine thar ceann an duine sin;

ciallaíonn ‘‘talamh’’ talamh talmhaíochta agus folaíonn sé cibé
foirgnimh feirme, tithe feirme agus maintithe (mar aon leis na tailte
a áitítear i dteannta na bhfoirgneamh feirme, na dtithe feirme agus
na maintithe sin) is de ghné is iomchuí don talamh;

ciallaíonn ‘‘feirmeoir óg oilte’’ duine a suitear ina leith chun sástacht
na gCoimisinéirí—

(a) nach raibh 35 bliana d’aois slánaithe ag an duine sin an dáta
a forghníomhaíodh an ionstraim, a bhfuil faoiseamh á
éileamh maidir léi faoin alt seo, agus

(b) (i) gur sealbhóir ar cháilíocht atá leagtha amach i Sceideal 2
an duine sin agus, i gcás cáilíochta atá leagtha amach i
bhfomhír (c), (d), (e), (f) nó (g) de mhír 3 nó mír (4)
den Sceideal sin, gur sealbhóir é nó í freisin ar
dheimhniú arna eisiúint ag Teagasc á dheimhniú gur
fhreastail an duine sin go sásúil ar chúrsa oiliúna i
mbainistíocht feirme, a mhair níos faide ná 80 uair an
chloig san iomlán, nó

(ii) (I) gur fhreastail an duine sin go sásúil ar chúrsa i
bhforas tríú leibhéal go lánaimseartha in aon
disciplín ar feadh tréimhse nár ghiorra ná 2
bhliain, agus
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(II) gur sealbhóir an duine sin ar dheimhniú arna eisiúint
ag Teagasc á dheimhniú gur fhreastail sé nó sí go
sásúil ar chúrsa oiliúna sa talmhaíocht nó sa
ghairneoireacht, nó iontu araon, ar cúrsa é a mhair
níos faide ná 180 uair an chloig san iomlán,

nó

(iii) má saolaíodh é nó í roimh an 1 Eanáir 1968 gur
sealbhóir an duine sin ar dheimhniú arna eisiúint ag
Teagasc á dheimhniú—

(I) gurb í an fheirmeoireacht an phríomhshlí bheatha
a bhí ag an duine sin le tréimhse nach giorra ná 3
bliana, agus

(II) gur fhreastail an duine sin go sásúil ar chúrsa
oiliúna sa talmhaíocht nó sa ghairneoireacht nó
iontu araon, ar cúrsa é a mhair níos faide ná 180
uair an chloig san iomlán,

agus d’ainneoin mhíreanna (a) agus (b), i gcás go ndeimhníonn
Teagasc go bhfreagraíonn aon cháilíocht eile do cháilíocht atá
leagtha amach i Sceideal 2, déanfaidh na Coimisinéirí an cháilíocht
eile sin a áireamh, chun críocha an ailt seo, amhail is dá mba í sin an
cháilíocht chomhréire atá leagtha amach amhlaidh.

(2) Déanfar méid na dleachta stampa is inmhuirearaithe faoi réim
nó faoi threoir an cheannteidil ‘‘TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol
aon mhaoine seachas stoic nó urrúis inmhargaidh nó polasaí árachais
nó polasaí árachais saoil’’ i Sceideal 1 ar aon ionstraim lena
mbaineann an t-alt seo a laghdú de mhéid atá comhionann le dhá
thrian den mhéid a bheadh inmhuirearaithe ar shlí eile ach i gcás gur
codán de £1 an méid a gheofar amhlaidh déanfar an méid sin a
shlánú suas go dtí an chéad £ eile.

(3) Tá feidhm ag an alt seo maidir le haon ionstraim a oibríonn
mar thíolacas nó mar aistriú (cibé acu ar dhíol nó mar dhiúscairt
shaorálach inter vivos) ar leas i dtalamh chuig feirmeoir óg oilte más
rud é—

(a) go bhfuil deimhniú san ionstraim á rá go bhfuil feidhm ag
an alt seo,

(b) go dtabharfar dearbhú arna dhéanamh i scríbhinn ag an
bhfeirmeoir óg oilte, nó ag gach duine acu, i gcás níos mó
ná duine amháin a bheith ann, do na Coimisinéirí nuair
a thairgfear an ionstraim lena stampáil, á dhaingniú, chun
sástacht na gCoimisinéirí, go bhfuil sé ar intinn ag an
duine sin, nó ag gach duine acu sin, ar feadh tréimhse
nach lú ná 5 bliana ó dháta forghníomhaithe na
hionstraime—

(i) 50 faoin gcéad ar a laghad de ghnáth-am oibre an
duine sin a chaitheamh i mbun feirmeoireachta ar an
talamh, agus

(ii) úinéireacht a choimeád ar an talamh,

agus

(c) go dtabharfar uimhir thagartha aitheantais, ar a dtugtar
Uimhir Ioncaim agus Árachais Shóisialaigh (IÁS), an
fheirmeora óig oilte, nó gach duine acu i gcás níos mó ná
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thairgfear an ionstraim lena stampáil.

(4) D’ainneoin fho-alt (3), beidh feidhm ag an alt seo i gcás go
dtíolacfar nó go n-aistreofar an mhaoin i gcomhúinéireacht inar
feirmeoirí óga oilte iad na comhúinéirí go léir nó inar céile
comhúinéara eile atá ina fheirmeoir nó ina feirmeoir óg oilte aon
duine de na comhúinéirí.

(5) I gcás go mbeadh feidhm ag an alt seo maidir leis an ionstraim,
ach amháin nach feirmeoir óg oilte duine a mbeidh an talamh á
thíolacadh dó nó di nó á aistriú chuige nó chuici an dáta a
forghníomhaíodh an ionstraim, toisc nár shealbhóir é nó í ar cheann
de na cáilíochtaí, ná ar cháilíocht choibhéiseach, a shonraítear i
Sceideal 2 nó, i gcás an cheanglais i mír (b)(ii)(I) den mhíniú ar
‘‘feirmeoir óg oilte’’ i bhfo-alt (1), nár fhreastail sé nó sí go
lánaimseartha ar feadh na tréimhse 2 bhliain ba ghá, ach go raibh
aon bhliain acadúil amháin ar a laghad den chúrsa forordaithe
críochnaithe ag an duine sin an dáta sin as a dtiocfaidh dámhachtain
na cáilíochta sin, nó den chúrsa a fhorordaítear i mír (b)(ii)(I) den
mhíniú sin, ansin—

(a) má thagann an duine sin chun bheith ina shealbhóir nó ina
sealbhóir ar an gcáilíocht sin, nó má fhreastalaíonn sé nó
sí go sásúil ar an gcúrsa sin go lánaimseartha ar feadh
tréimhse 2 bhliain, laistigh de thréimhse 3 bliana ó dháta
forghníomhaithe na hionstraime, déanfaidh na
Coimisinéirí, ar an ionstraim stampáilte a thabhairt ar
aird dóibh laistigh de 6 mhí tar éis an dáta a tháinig an
duine sin chun bheith ina shealbhóir nó ina sealbhóir ar
an gcáilíocht sin, nó a chríochnaigh sé nó sí an 2 bhliain
fhreastail ba ghá ar an gcúrsa sin, agus ar fhianaise shásúil
gur comhlíonadh an fo-alt seo, ar an dearbhú agus an
Uimhir Ioncaim agus Árachais Shóisialaigh (IÁS), dá
bhforáiltear i bhfo-alt (3), a thabhairt, cibé dleacht, nach
mbeadh inmhuirearaithe dá mbeadh feidhm ag an alt seo
maidir leis an ionstraim nuair a tairgeadh í lena stampáil
an chéad uair, a chealú agus a aisíoc, gan ús a íoc ar an
dleacht, agus

(b) déanfar an tréimhse 5 bliana dá bhforáiltear i bhfo-alt (3) i
ndáil leis an dearbhú a bheidh le déanamh ag an duine
sin, mar atá feidhm aige maidir le gnáth-am oibre, a
laghdú den tréimhse ama a bheidh caite idir dáta na
hionstraime agus an dáta a tháinig an duine sin chun
bheith ina shealbhóir nó ina sealbhóir ar an gcáilíocht sin
nó a chríochnaigh sé nó sí an 2 bhliain fhreastail ba ghá
ar an gcúrsa sin.

(6) Maidir le haon ionstraim lena mbaineann an t-alt seo agus a
bhfuil méid dleachta stampáilte uirthi is lú ná an méid a bheadh,
mura mbeadh an t-alt seo, inmhuirearaithe ar an ionstraim, ní
mheasfar í a bheith stampáilte go cuí mura mbeidh na Coimisinéirí
tar éis a dtuairim a chur in iúl i leith na hionstraime de réir alt 20.

(7) (a) Maidir le haon duine ar tíolacadh talamh dó nó di nó ar
aistríodh talamh chuige nó chuici le haon ionstraim ar
lamháladh faoiseamh ó dhleacht faoin alt seo ina leith—

(i) más rud é go ndiúscróidh an duine sin agus a mhéid
a dhiúscróidh sé nó sí an talamh sin, nó cuid den
talamh sin, laistigh de thréimhse 5 bliana ó dháta
forghníomhaithe na hionstraime, agus
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(ii) más rud é nach bhfaighidh an duine sin agus a mhéid
nach bhfaighidh sé nó sí talamh eile in ionad na talún
sin laistigh de thréimhse aon bhliana amháin ó dháta
na diúscartha sin,

ansin tiocfaidh an duine sin nó, i gcás níos mó ná duine amháin den
sórt sin a bheith ann, tiocfaidh gach duine acu sin chun bheith faoi
dhliteanas, i gcomhpháirt agus go leithleach, pionós a íoc leis na
Coimisinéirí atá comhionann leis an difríocht idir méid na dleachta
a mhuirearófaí ar an gcéad ásc dá ndéanfaí an talamh a diúscraíodh
a thíolacadh nó a aistriú le hionstraim nár bhain an t-alt seo léi, agus
méid na dleachta a muirearaíodh iarbhír, mar aon le hús ar mhéid
na difríochta sin a thiocfaidh chun bheith iníoctha amhlaidh arna
mhuirearú de réir ráta 1 faoin gcéad in aghaidh na míosa nó na coda
de mhí ó dháta diúscartha na talún go dtí an dáta a chuirfear an
pionós ar aghaidh.

(b) I gcás go mbeidh aon éileamh ar fhaoiseamh ó dhleacht
faoin alt seo lamháilte agus go bhfaighfear amach dá éis
sin go raibh dearbhú a rinneadh, nó deimhniú san
ionstraim, de réir fho-alt (3)—

(i) neamhfhírinneach in aon phonc ábhartha arbh é an
toradh a bheadh air an faoiseamh a thugtar leis an
alt seo gan a bheith deonaithe, agus

(ii) go ndearnadh é, nó gur áiríodh é, agus a fhios ag an
té a rinne nó a d’áirigh go raibh an céanna
neamhfhírinneach nó le neamhaird mheargánta i
dtaobh an raibh sé fírinneach nó nach raibh,

ansin, aon duine a mbeidh dearbhú den sórt sin déanta
aige nó aici, nó i gcás go mbeidh deimhniú bréagach
curtha san áireamh, an duine nó na daoine dá mbeidh an
talamh á thíolacadh nó chun a mbeidh sé á aistriú leis an
ionstraim, dlífidh sé nó sí nó siad, i gcomhpháirt agus go
leithleach, méid a íoc leis na Coimisinéirí mar phionós
atá comhionann leis an difríocht idir 125 faoin gcéad den
dleacht a mhuirearófaí ar an ionstraim ar an gcéad ásc dá
ndearbhófaí agus dá ndeimhneofaí go fírinneach na
fíorais go léir agus méid na dleachta a muirearaíodh
iarbhír mar aon le hús ar mhéid na difríochta sin a
thiocfaidh chun bheith iníoctha amhlaidh arna mhuirearú
de réir ráta 1 faoin gcéad in aghaidh na míosa nó na coda
de mhí ó dháta forghníomhaithe na hionstraime go dtí an
dáta a chuirfear an pionós ar aghaidh.

(8) D’ainneoin fho-alt (7)—

(a) i gcás gur lamháladh faoiseamh faoin alt seo i leith aon
ionstraime, maidir le diúscairt a rinne feirmeoir óg oilte
ar chuid den talamh chuig céile chun nascthionóntacht sa
talamh a chruthú nó i gcás gur tíolacadh an talamh do
chomhúinéirí nó i gcás gur aistríodh an talamh chuig
comhúinéirí leis an ionstraim, diúscairt a rinne
comhúinéir amháin ar aon chuid den talamh le
comhúinéir eile, ní mheasfar gur diúscairt í lena
mbaineann fo-alt (7), ach ar an diúscairt sin a dhéanamh,
déanfar an chuid sin den talamh a áireamh chun críocha
fho-alt (7) amhail is dá dtíolacfaí don chéile nó don
chomhúinéir eile í láithreach nó dá n-aistreofaí chuig an
gcéile nó chuig an gcomhúinéir eile í láithreach leis an
ionstraim ar lamháladh faoiseamh ó dhleacht faoin alt seo
ina leith ar an gcéad ásc;
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faoi mhír (b) d’fho-alt (7);

(c) ní dhlífear pionós a chur ar aon duine faoi mhír (a) d’fho-
alt (7), más rud é agus a mhéid gur íoc an duine sin pionós
faoi mhír (b) d’fho-alt (7), agus

(d) ní dhlífear pionós a chur ar aon duine faoi mhír (b) d’fho-
alt (7), más rud é agus a mhéid gur íoc an duine sin pionós
faoi mhír (b) d’fho-alt (7).

(9) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le hionstraimí arna
bhforghníomhú an 31 Nollaig 1999, nó roimhe.

82.—(1) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon tíolacas,
ar aon aistriú ná ar aon leasú talún a dhéanfar, nó a chomhaontófar
a dhéanamh, chun críocha carthanúla sa Stát nó i dTuaisceart
Éireann chuig comhlacht daoine arna bhunú chun críocha carthanúla
amháin nó chuig iontaobhaithe iontaobhais arna bhunú amhlaidh.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le tíolacas, le haistriú ná
le leasú mura mbeidh an tíolacas, an t-aistriú nó an leasú sin, de réir
alt 20, stampáilte le stampa áirithe á thaispeáint nach bhfuil dleacht
stampa inmhuirearaithe air.

83.—(1) Ní mó ná £10 an méid iomlán dleachta is iníoctha faoi réir
nó faoi threoir an cheannteidil ‘‘MORGÁISTE, BANNA,
BINTIÚR, CÚNANT (ach amháin urrús inmhargaidh) is urrús go
n-íocfar nó go n-aisíocfar airgead ar muirear nó eire é ar mhaoin atá
suite sa Stát seachas scaireanna i stoic nó i gcistí de chuid an Rialtais
nó an Oireachtais’’ i Sceideal 1 nó ar aon ionstraim a thabharfar ar
mhodh urrúis do chuideachta ag fochuideachta den chuideachta sin.

(2) Chun críocha an ailt seo ní fochuideachta do chuideachta eile
cuideachta ach amháin más rud é go bhfuil 90 faoin gcéad ar a laghad
dá scairchaipiteal eisithe ar úinéireacht thairbhiúil ag an
gcuideachta eile.

(3) Aon ionstraim lena mbaineann an t-alt seo agus a mbeidh méid
dleachta stampáilte uirthi is lú ná an méid a bheadh inmhuirearaithe
mura mbeadh an t-alt seo, ní mheasfar í a bheith stampáilte go cuí
mura mbeidh na Coimisinéirí tar éis a dtuairim i dtaobh na
hionstraime sin a chur in iúl de réir alt 20, agus mura mbeidh an
ionstraim stampáilte le stampa áirithe a thaispeánfaidh go bhfuil sí
stampáilte go cuí.

Caibidil 2

Ionstraimí eile

84.—(1) San alt seo tá le ‘‘scéim cheadaithe’’, le ‘‘rannpháirtí’’, le
‘‘an dáta scaoilte’’ agus le ‘‘scaireanna’’ na bríonna céanna, faoi
seach, atá leo in alt 509 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

(2) Más rud é, i ndáil le hionstraim, go suífear chun sástacht na
gCoimisinéirí go dtugann an ionstraim éifeacht, ar an dáta scaoilte
nó dá éis, d’aistriú scaireanna ag duine, nó thar ceann duine, atá, nó
a tháinig chun bheith, i dteideal na scaireanna sin a fháil mar
rannpháirtí i scéim cheadaithe, aisíocfaidh na Coimisinéirí cibé méid
den dleacht stampa a bheidh íoctha, faoi threoir an cheannteidil
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‘‘TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol aon stoc nó urrús inmhargaidh’’
i Sceideal 1, ar an ionstraim i leith na scaireanna sin.

85.—(1) San alt seo ciallaíonn ‘‘caipiteal iasachta’’ aon stoc
bintiúir, aon bhannaí nó aon fhiacha maoinithe, cibé ainm faoina
n-aithnítear é nó iad, nó aon chaipiteal cruinnithe arna fháil ar
iasacht nó a bhfuil sainghné airgid arna fháil ar iasacht air, cibé acu
i bhfoirm stoic nó in aon fhoirm eile.

(2) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe—

(a) ar na nithe seo a leanas a eisiúint, cibé acu i bhfoirm
iompróra nó ar shlí eile—

(i) aon iasacht Rialtais de réir na brí a shanntar le halt
134(10) den Acht Airgeadais 1990, ná

(ii) aon chaipiteal iasachta eile ach más rud é go bhfuil
dleacht stampa inmhuirearaithe i leith na
hionstraime faoin gceannteideal ‘‘MORGÁISTE,
BANNA, BINTIÚR, CÚNANT (ach amháin urrús
inmhargaidh) is urrús go n-íocfar nó go n-aisíocfar
airgead ar muirear nó eire é ar mhaoin atá suite sa
Stát seachas scaireanna i stoic nó i gcistí de chuid
an Rialtais nó an Oireachtais’’ i Sceideal 1 beidh an
dleacht sin inmhuirearaithe ar an ionstraim;

(b) ar aistriú caipitil iasachta cuideachta nó comhlachta
chorpraithe eile, ar caipiteal é—

(i) nach ngabhann ceart comhshóite leis ina stoic nó ina
n-urrúis inmhargaidh (seachas caipiteal iasachta) de
chuid cuideachta a bhfuil clár aici sa Stát, nó ina
chaipiteal iasachta lena ngabhann ceart den sórt sin,

(ii) nach ngabhann cearta leis den chineál céanna le
scaireanna i gcaipiteal cuideachta, lena n-áirítear
cearta amhail cearta vótála, cion de na brabúis nó
cion den bharrachas tráth a leachtaithe,

(iii) atá infhuascailte laistigh de 30 bliain ón dáta eisiúna
agus nach bhfuil infhuascailte dá éis sin,

(iv) a eiseofar ar phraghas nach lú ná 90 faoin gcéad dá
luach ainmniúil, agus

(v) nach ngabhann ceart chun suime leis i leith aisíoca nó
úis a bhaineann le gluaiseachtaí áirithe in innéacs nó
in innéacsanna a shonraítear in aon ionstraim nó in
aon doiciméad eile a bhaineann leis an gcaipiteal
iasachta,

agus

(c) ar eisiúint ná ar aistriú urrús arna n-eisiúint ag cuideachta
cháilitheach de réir bhrí alt 110 den Acht Comhdhlúite
Cánacha, 1997, i gcás go n-úsáidfear an t-airgead a bheidh
cruinnithe le hurrúis den sórt sin i gcúrsa a gnó.
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86.—Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aistrithe aon
stoic iasachta—

(a) de chuid cuideachta arna clárú nó arna bunú sa Stát nó de
chuid Boird arna bhunú le hAcht nó faoi Acht den
Oireachtas nó d’Oireachtas Shaorstát Éireann a bhfuil
íoc an úis air ráthaithe ag an Aire, nó

(b) de chuid Bhord Soláthair an Leictreachais, Radio Telefís
Éireann, Chorparáid an Chairde Tionscail c.p.t., Bhord
Telecom Éireann, Bhord Gáis Éireann nó Infheistíochtaí
Teileachumarsáide na hÉireann c.p.t. nach bhfuil feidhm
ag mír (a) maidir leis.

87.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘‘stoc comhthaobhach’’, i ndáil le hiasachtaíocht stoic, stoc
a aistrítear chuig an iasachtóir ar mhodh urrúis le haghaidh
chomhlíonadh an ghealltanais dá dtagraítear i mír (b) den mhíniú ar
‘‘iasachtaíocht stoic’’;

ciallaíonn ‘‘stoc coibhéiseach’’ stoc is de chineál, luach ainmniúil,
tuairisc agus méid is ionann agus a bhfuarthas amhlaidh ón iasachtóir
nó i gcás, ó dháta na hiasachtaíochta stoic, gur íocadh an stoc sin nó
go ndearnadh é a chomhshó, a fho-roinnt, a chomhdhlúthú, a
fhuascailt, go ndearnadh ábhar do tháthcheangal, do ghlaoch ar stoc
páirtíoctha, d’eisiúint caipitliúcháin, d’eisiúint de cheart, do
dháileadh nó do theagmhas eile dá shamhail de, ansin ciallaíonn
‘‘stoc coibhéiseach‘‘—

(a) i gcás comhshóite, fo-roinnte, nó comhdhlúthaithe, an stoc
ar ann a rinneadh an stoc iasachta a chomhshó, a fho-
roinnt nó a chomhdhlúthú,

(b) i gcás fuascailte, suim airgid atá coibhéiseach le fáltais na
fuascailte,

(c) i gcás táthcheangail, suim airgid nó stoc, arb í nó é an
chomaoin nó an chomaoin ionadach ar ordaigh an
t-iasachtóir don iasachtaí stoic í a ghlacadh,

(d) i gcás glaoigh ar stoc páirtíoctha, an stoc íoctha ach sin sa
chás amháin go mbeidh an tsuim a bheidh dlite íoctha ag
an iasachtóir leis an iasachtaí stoic,

(e) i gcás eisiúna caipitliúcháin, an stoc a fuarthas ar iasacht mar
aon leis an stoc a leithroinneadh ar mhodh bónais ar an
stoc sin a fuarthas ar iasacht,

(f) i gcás eisiúna de cheart, an stoc a fuarthas ar iasacht mar
aon leis an stoc a leithroinneadh ar an stoc sin a fuarthas
ar iasacht, ar ordaigh an t-iasachtóir don iasachtaí é a
thógáil ach sin sa chás amháin go mbeidh gach suim agus
aon suim atá dlite i leith an stoic a leithroinneadh íoctha
ag an iasachtóir leis an iasachtaí stoic,

(g) i gcás go ndéanfar dáileadh i leith an stoic a fuarthas ar
iasacht i bhfoirm stoic nó deimhnithe a fhéadfar a
mhalartú ar stoc tráth éigin sa todhchaí nó i gcás go
bhfeidhmeofar rogha dáileadh i bhfoirm stoic nó
deimhnithe a thógáil a fhéadfar a mhalartú ar stoc tráth
éigin sa todhchaí, an stoc a fuarthas ar iasacht mar aon le
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stoc nó le deimhniú atá coibhéiseach leo sin a
leithroinneadh, agus

(h) i gcás aon teagmhais atá cosúil le haon cheann díobh sin
roimhe seo, an stoc a fuarthas ar iasacht mar aon le suim
airgid nó stoc, nó arna ionadú ag suim airgid nó stoc, atá
coibhéiseach leis sin a fuarthas i leith an stoic sin a
fuarthas ar iasacht agus a thig de na teagmhais sin;

ciallaíonn ‘‘stoc’’ stoc a ndéileáiltear ann ar stocmhalartán aitheanta;

ciallaíonn ‘‘iasachtaí stoic’’ ballghnólacht de réir bhrí alt 68(1), nó
cruthaitheoir margaidh de réir bhrí alt 68(1), nó ainmnitheach de
chuid ballghnólachta den sórt sin nó de chuid cruthaitheora
margaidh;

ciallaíonn ‘‘iasachtaíocht stoic’’ idirbheart ina ndéanann iasachtaí
stoic—

(a) chun conradh i gcomhair díol stoic a chomhlánú, agus chuige
sin amháin, is conradh a rinne an t-iasachtaí stoic sin i
gcúrsa ghnó an iasachtaí sin mar bhróicéir agus mar
dhéileálaí nó mar chruthaitheoir margaidh, stoc den
chineál a theastaíonn chun na críche sin a fháil ó dhuine
(dá ngairtear ‘‘an t-iasachtóir’’ san alt seo), agus

(b) gealltanas a thabhairt stoc coibhéiseach a sholáthar don
iasachtóir, tráth nach déanaí ná 3 mhí tar éis an dáta a
fuair an t-iasachtaí stoic sin an stoc dá dtagraítear i mír
(a);

ciallaíonn ‘‘aischur stoic’’ i ndáil le hiasachtaíocht stoic, idirbheart
nó idirbhearta ina ndéantar, i leith na hiasachtaíochta stoic sin, an
gealltanas dá dtagraítear i mír (b) den mhíniú ar ‘‘iasachtaíocht
stoic’’ a chomhall laistigh den tréimhse dá dtagraítear sa mhír sin.

(2) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe—

(a) ar iasachtaíocht stoic ná ar aischur stoic, ná

(b) ar stoc comhthaobhach a aistriú chuig an iasachtóir.

(3) Más rud é, agus a mhéid, nach gcuirfidh an t-iasachtaí stoic
stoc coibhéiseach ar ais, nó nach gcuirfidh sé nó sí faoi deara stoc
coibhéiseach a chur ar ais, chuig an iasachtóir roimh dheireadh na
tréimhse 3 mhí ó dháta na hiasachtaíochta stoic, íocfaidh an
t-iasachtaí stoic leis na Coimisinéirí, laistigh de 14 lá tar éis dheireadh
na tréimhse sin, an méid dleachta ad valorem ab inmhuirearaithe ar
an stoc a fuarthas amhlaidh dá mba rud é nár achtaíodh an t-alt seo
agus má mhainníonn aon iasachtaí stoic aon suim a íoc go cuí a
dhlífidh an t-iasachtaí sin a íoc faoin bhfo-alt seo, beidh an tsuim sin,
mar aon le hús ar an tsuim sin de réir ráta 1 faoin gcéad in aghaidh
na míosa nó na coda de mhí ón gcéad lá tar éis dheireadh na tréimhse
3 mhí sin go dtí dáta íoctha na suime sin agus, ar mhodh pionóis
breise, suim atá comhionann le 1 faoin gcéad den dleacht in aghaidh
gach lae a fhanfaidh an dleacht gan íoc, inghnóthaithe ón iasachtaí
stoic mar fhiach a bheidh dlite don Aire chun sochair don
Phríomh-Chiste.

(4) Coimeádfaidh gach iasachtaí stoic taifid ar leithligh ar gach
iasachtaíocht stoic agus ar aon aischur stoic arna dhéanamh i leith
na hiasachtaíochta stoic sin agus áireofar na nithe seo a leanas sna
taifid sin i leith gach iasachtaíochta stoic:
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Cd.7 A.87(a) fianaise go raibh oibleagáid ar an iasachtaí stoic stoc a
sholáthar chun trádáil a chur i gcrích;

(b) ainm agus seoladh an iasachtóra;

(c) an cineál, luach ainmniúil, tuairisc agus méid stoic a fuarthas
ar iasacht ón iasachtóir;

(d) an dáta a aistríodh an stoc ón iasachtóir chuig an iasachtaí
stoic;

(e) an dáta ba chóir stoc coibhéiseach a chur ar ais chuig an
iasachtóir;

(f) cineál, luach ainmniúil, tuairisc agus méid an stoic a cuireadh
ar ais chuig an iasachtóir agus dáta an aischuir stoic;

(g) i gcás go bhfuil feidhm ag mír (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g)
nó (h) den mhíniú ar ‘‘stoc coibhéiseach’’ i bhfo-alt (1),
mionsonraí iomlána i dtaobh an stoic choibhéisigh sin.

88.—(1) (a) I bhfomhír (ii) de mhír (b)—

ciallaíonn ‘‘scéim comhinfheistíochta’’ scéim ar socrú
í a dhéantar, d’aon toisc nó go formhór, chun
saoráidí a sholáthar, nó arb é is éifeacht di, d’aon
toisc nó go formhór, saoráidí a sholáthar, chun go
mbeadh an pobal nó infheisteoirí eile páirteach, mar
thairbhithe, i mbrabúis nó in ioncam a thig as urrúis
nó as aon mhaoin eile a fháil, a shealbhú, a bhainistiú
nó a dhiúscairt;

folaíonn ‘‘aonaid’’ scaireanna agus aon ionstraimí
eile a thugann teideal chun scaireanna in
infheistíochtaí nó in ioncam scéime
comhinfheistíochta, nó chun dáileadh a fháil ó scéim
comhinfheistíochta.

(b) Faoi réir fho-alt (2), ní bheidh dleacht stampa
inmhuirearaithe ar aon tíolacas ná ar aon aistriú—

(i) aonad i ngnóthas comhinfheistíochta de réir bhrí
alt 734 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997,

(ii) aonad i scéim comhinfheistíochta atá corpraithe
nó foirmithe ar shlí eile faoi dhlí críche lasmuigh
den Stát,

(iii) aonad de chuid iontaobhas aonad lena
mbaineann fo-alt (6) d’alt 731 den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997, nó

(iv) stoc nó urrús inmhargaidh de chuid cuideachta
nach bhfuil cláraithe sa Stát.

(2) Ní bheidh feidhm ag mír (b) d’fho-alt (1) i gcás go mbaineann
an tíolacas nó an t-aistriú aonad (arb aonaid iad de réir bhrí fhomhír
(ii) de mhír (b) d’fho-alt (1)) nó stoc nó urrús inmhargaidh (is stoic
nó urrúis inmhargaidh de réir bhrí fhomhír (iv) de mhír (b) d’fho-alt
(1)), de réir mar a bheidh, le ceachtar díobh seo a leanas—
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(a) aon mhaoin dhochorraithe atá suite sa Stát nó aon cheart
thar aon mhaoin den sórt sin, nó aon leas in aon mhaoin
den sórt sin, nó

(b) aon stoic nó urrúis inmhargaidh de chuid cuideachta,
seachas cuideachta ar gnóthas comhinfheistíochta í de
réir bhrí alt 734 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997
agus atá cláraithe sa Stát.

89.—Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon tíolacas nó
aistriú stoc nó urrús eile de chuid rialtas aon chríche lasmuigh den
Stát.

90.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘‘admháil taiscí Mheiriceánach’’ ionstraim—

(a) lena n-admhaítear—

(i) go bhfuil taiscí nó ainmnitheach a bheidh ag gníomhú
ar son an taiscí sin i seilbh stoc nó urrús
inmhargaidh, agus

(ii) go bhfuil cearta ag sealbhóir na hionstraime sna stoic
nó sna hurrúis inmhargaidh sin nó i ndáil leis an
gcéanna, lena n-áirítear an ceart na stoic nó na
hurrúis inmhargaidh sin a fháil ón taiscí nó ó
ainmnitheach an taiscí sin,

agus

(b) is ionstraim—

(i) a ndéileáiltear inti ar stocmhalartán aitheanta atá
suite i Stáit Aontaithe Mheiriceá nó i gCeanada, nó

(ii) atá in ionannas stoc nó urrús inmhargaidh a
ndéileáiltear iontu amhlaidh;

ciallaíonn ‘‘tráchtearraí’’ sócmhainní inláimhsithe (seachas airgeadra,
urrúis, fiacha nó sócmhainní eile de chineál airgeadais) a
ndéileáiltear iontu ar mhalartán tráchtearraí aitheanta;

ciallaíonn ‘‘comhaontú fachtóireachta féich’’ comhaontú chun fiach
nó cuid d’fhiach a dhíol nó a aistriú ar dhíol i gcás go dtarlaíonn an
díol sin i ngnáthchúrsa gnó an díoltóra nó an cheannaitheora;

ciallaíonn ‘‘taiscí’’ duine a shealbhaíonn stoic nó urrúis inmhargaidh
ar iontaobhas do shealbhóirí admhálacha taiscí nó thar a gceann agus
a choinníonn clár úinéireachta admhálacha taiscí den sórt sin;

ciallaíonn ‘‘comhaontú todhchaíochtaí airgeadais’’
réamhchomhaontú a ndéileáiltear ann de thuras na huaire ar
mhalartán todhchaíochtaí aitheanta nó ar stocmhalartán aitheanta;

ciallaíonn ‘‘réamhchomhaontú’’—

(a) comhaontú faoina gcomhaontaíonn páirtí sa chomhaontú—

(i) tráchtearraí, airgeadra, stoic nó urrúis inmhargaidh a
cheannach nó a dhíol, nó
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Cd.7 A.90(ii) suim airgid a íoc nó a fháil, cibé acu a bheidh nó nach
mbeidh an t-airgead sin íoctha nó faighte iarbhír,

ar dháta sonraithe nó laistigh de thréimhse ama
shonraithe nó inchinnte agus ar dá bhun a chinnteofar nó
is inchinnte an praghas nó an ráta malairte airgeadra lena
mbaineann, nó, i gcás suime airgid, an t-ús (más ann) is
iníoctha nó is sainráite a bheith iníoctha ar an tsuim
airgid sin, tráth forghníomhaithe an chomhaontaithe, nó

(b) comhaontú lena dtugtar an ceart íocaíochtaí áirithe a fháil
agus lena bhforchuirtear an dliteanas íocaíochtaí áirithe
a dhéanamh, a mbeidh fáil agus déanamh na
n-íocaíochtaí ag brath ar ghluaiseachtaí áirithe agus ag
baint le gluaiseachtaí áirithe in innéacs stocmhalartáin
sonraithe nó in innéacsanna stocmhalartáin sonraithe;

ciallaíonn ‘‘comhaontú rogha’’ comhaontú faoina dtugtar ceart do
pháirtí sa chomhaontú ceachtar den dá rud seo a leanas, nó iad
araon, a dhéanamh, de rogha an pháirtí, is é sin—

(a) na nithe seo a leanas a cheannach ó pháirtí eile sa
chomhaontú, nó iad a dhíol leis nó léi, nó na nithe seo a
leanas a cheannach ó pháirtí eile sa chomhaontú agus iad
a dhíol leis nó léi.

(i) stoic shonraithe, urrúis inmhargaidh, tráchtearraí nó
airgeadra,

(ii) comhaontú lena dtugtar ceart íocaíochtaí áirithe a
fháil agus lena bhforchuirtear dliteanas íocaíochtaí
áirithe a dhéanamh, a mbeidh fáil agus déanamh na
n-íocaíochtaí ag brath ar ghluaiseachtaí áirithe agus
ag baint le gluaiseachtaí áirithe in innéacs
stocmhalartáin sonraithe nó in innéacsanna
stocmhalartáin sonraithe;

ar dháta sonraithe nó roimhe ar phraghas a chinnteofar nó is
inchinnte tráth forghníomhaithe an chomhaontaithe,

(b) airgead a fháil ar iasacht ó pháirtí eile, nó a thabhairt ar
iasacht do pháirtí eile, sa chomhaontú, ar feadh tréimhse
sonraithe nó laistigh de thréimhse shonraithe i gcomaoin
an páirtí a fhaigheann an iasacht airgid nó dá dtugtar an
iasacht airgid d’íoc úis leis an bpáirtí eile lena mbaineann
de réir ráta a chinnteofar nó a bheidh inchinnte tráth
forghníomhaithe an chomhaontaithe;

ciallaíonn ‘‘comhaontú babhtála’’ comhaontú faoina malartaíonn na
páirtithe sa chomhaontú íocaíochtaí nó aisíocaíochtaí airgid a bhfuil
oibleagáidí ar na páirtithe sin agus cearta acu ina leith, is íocaíochtaí
nó aisíocaíochtaí atá ainmnithe in airgeadra sonraithe nó atá faoi réir
ráta sonraithe úis a íoc, nó a bhaineann le praghas tráchtearraí, stoc
nó urrús inmhargaidh sonraithe ar íocaíochtaí nó aisíocaíochtaí den
chineál céanna atá ainmnithe in airgeadra sonraithe eile nó atá faoi
réir ráta éagsúil sonraithe úis a íoc nó a bhaineann le praghas
tráchtearraí, stoc nó urrús inmhargaidh sonraithe eile.

(2) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon cheann de
na hionstraimí seo a leanas:
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(a) comhaontú fachtóireachta féich;

(b) comhaontú babhtála;

(c) réamhchomhaontú;

(d) comhaontú todhchaíochtaí airgeadais;

(e) comhaontú rogha;

(f) teaglaim d’aon 2 cheann nó níos mó de na hionstraimí a
shonraítear i míreanna (a) go (e);

(g) na nithe seo a leanas a aistriú nó comhaontú iad a aistriú —

(i) aon ionstraim a shonraítear i míreanna (a) go (e), nó
teaglaim d’aon 2 ionstraim nó níos mó den sórt sin,

(ii) léas, seachas léas a bhfuil feidhm ag aon
cheannteideal i Sceideal 1 maidir leis, nó

(iii) admháil taiscí Mheiriceánach.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) más rud é go mbaineann an
ionstraim, seachas ionstraim is aistriú admhála taiscí Meiriceánaí, nó
is comhaontú an céanna a aistriú, leis an méid seo a leanas—

(a) maoin dhochorraithe atá suite sa Stát nó aon cheart thar
aon mhaoin den sórt sin, nó aon leas in aon mhaoin den
sórt sin, nó

(b) na stoic nó na hurrúis inmhargaidh de chuid cuideachta,
seachas cuideachta is gnóthas comhinfheistíochta de réir
bhrí alt 734 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, atá
cláraithe sa Stát.

(4) D’ainneoin ionstraim a bheith díolmhaithe ó dhleacht stampa
faoin alt seo i leith aon fhorála áirithe atá inti, i gcás go ndlífear
dleacht stampa a chur ar an ionstraim i leith aon fhorála eile atá inti
faoi aon cheannteideal i Sceideal 1, beidh an dleacht stampa
dheireanach sin inmhuirearaithe ar an ionstraim.

91.—(1) Faoi réir fho-alt (2), beidh ionstraim a thugann éifeacht
do cheannach tí cónaithe nó árasáin ar an teach cónaithe nó an
t-árasán sin a bheith tógtha díolmhaithe ó gach dleacht stampa.

(2) (a) San fho-alt seo, ciallaíonn ‘‘deimhniú achair urláir’’
deimhniú arna eisiúint ag an Aire Comhshaoil agus
Rialtais Áitiúil á dheimhniú go bhfuil an tAire sin sásta,
ar bhonn na faisnéise a bheidh ar fáil don Aire sin an
tráth a dheimhneofar amhlaidh, nach bhfuil nó nach
mbeidh achar urláir iomlán an tí cónaithe nó an árasáin
sin arna thomhas ar an tslí dá dtagraítear in alt 4(2)(b)
d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979, níos
mó ná an t-achar urláir iomlán uasta a bheidh sonraithe
i rialacháin faoin alt sin 4(2)(b) ná nach bhfuil nó nach
mbeidh sé níos lú ná an t-achar urláir iomlán íosta a
bheidh sonraithe amhlaidh.

(b) Ní bheidh éifeacht le fo-alt (1) i ndáil le hionstraim ach
amháin sa chás go mbeidh ráiteas san ionstraim, i cibé
foirm a shonróidh na Coimisinéirí, á dheimhniú—



[1999.] An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna [Uimh. 31.]
Stampa, 1999

Cd.7 A.91(i) go dtugann an ionstraim éifeacht do cheannach tí
cónaithe nó árasáin ar thógáil an tí cónaithe nó an
árasáin sin,

(ii) go mbeidh an teach cónaithe nó an t-árasán lena
mbaineann ar áitiú mar aon-áit nó mar phríomh-áit
chónaithe ag an gceannaitheoir, nó má bhíonn níos
mó ná ceannaitheoir amháin ann, ag aon duine
amháin nó níos mó de na ceannaitheoirí nó ag duine
éigin eile i gceart an cheannaitheora nó, má bhíonn
níos mó ná ceannaitheoir amháin ann, ag duine éigin
eile i gceart aon duine amháin nó níos mó de na
ceannaitheoirí go dtí deireadh na tréimhse 5 bliana
dar tosach dáta forghníomhaithe na hionstraime nó
dáta díola dá éis sin an tí cónaithe nó an árasáin sin
(seachas díol nach ndéanfaí, ar leith ó alt 82, an
dleacht ad valorem iomlán a mhuirearú ar an
gconradh lena aghaidh, dá mba thíolacas scríofa é,
nó díol le cuideachta atá faoina rialú ag an díoltóir
nó ag aon duine atá i dteideal leasa thairbhiúil sa
teach cónaithe nó san árasán díreach roimh an díol
nó le cuideachta a bheadh i ndáil le bronntanas
barúlach scaireanna sa chuideachta sin arna
ghlacadh, díreach roimh an díol, ag aon duine a
bhfuil teideal den sórt sin aige nó aici, faoi rialú an
deontaí nó an chomharba de réir bhrí alt 16 den
Acht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976, is cuma cad
iad na scaireanna is ábhar don bhronntanas
barúlach), cibé teagmhas acu sin is túisce a tharlóidh,
agus nach bhfaighidh aon duine, ach amháin de bhua
teidil atá i dtosaíocht ar theideal an cheannaitheora,
aon chíos nó íocaíocht ar mhodh cíosa le haghaidh
úsáid an tí cónaithe nó an árasáin sin, nó le haghaidh
úsáid aon chuid de, le linn na tréimhse sin, agus

(iii) go bhfuil, ar dháta forghníomhaithe na hionstraime,
deimhniú achair urláir bailí ann i leith an tí cónaithe
nó an árasáin sin.

(c) Más rud é, i ndáil le hionstraim atá díolmhaithe ó dhleacht
stampa de bhua fho-alt (1) agus aon tráth le linn na
tréimhse dá dtagraítear i mír (b)(ii), go bhfaigheann
duine éigin, ar shlí seachas de bhua teidil atá i dtosaíocht
ar theideal an cheannaitheora, aon chíos nó íocaíocht ar
mhodh cíosa le haghaidh úsáid an tí cónaithe nó an
árasáin lena mbaineann, nó le haghaidh úsáid aon chuid
de, tiocfaidh an ceannaitheoir nó, i gcás go bhfuil níos
mó ná ceannaitheoir amháin ann, gach ceannaitheoir den
sórt sin—

(i) chun bheith faoi dhliteanas, i gcomhpháirt agus go
leithleach, pionós a íoc leis na Coimisinéirí atá
comhionann le méid na dleachta a mhuirearófaí ar
an gcéad ásc dá ndéanfaí an teach cónaithe nó an
t-árasán a thíolacadh nó a aistriú nó a léasú le
hionstraim nár bhain an t-alt seo léi, mar aon le hús
ar an méid sin arna mhuirearú de réir ráta 1 faoin
gcéad in aghaidh na míosa nó na coda de mhí ón
dáta a fhaightear an cíos nó an íocaíocht an chéad
uair go dtí an dáta a íoctar an pionós, agus
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(ii) tabharfaidh an duine a fhaigheann an cíos nó an
íocaíocht fógra i dtaobh na híocaíochta do na
Coimisinéirí, laistigh de 6 mhí tar éis dháta na
híocaíochta, ar fhoirm a sholáthróidh siad, nó a
cheadóidh siad, chun críocha an ailt seo, mura bhfuil
a fhios ag an duine sin cheana féin go bhfuil na
Coimisinéirí tar éis fógra den sórt sin a fháil cheana
féin ó fhoinse eile.

(d) Measfar gurb ionann ráiteas mícheart de réir bhrí mhír
(b) a thabhairt agus ráiteas mícheart a sheachadadh chun
críocha alt 1078 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

92.—(1) (a) Más rud é, i ndáil le hionstraim a bhfuil feidhm ag an
bhfo-alt seo maidir léi—

(i) gur ionstraim í a bhfuil feidhm ag alt 29 maidir léi,
beidh feidhm ag an alt sin maidir leis an ionstraim
sin amhail is—

(I) dá gcuirfí an fo-alt seo a leanas in ionad fho-
alt (2) den alt sin:

‘‘(2) D’ainneoin alt 43, más rud é, i ndáil
le díol aon talún, nó mar chuid d’aon socrú
a ghabhann leis an gcéanna, go mbeidh
teach cónaithe nó árasán foirgnithe, á
fhoirgniú, nó le foirgniú ar an talamh sin,
beidh dleacht stampa inmhuirearaithe faoin
gceannteideal ‘‘TÍOLACAS nó AISTRIÚ
ar dhíol aon mhaoine seachas stoic nó
urrúis inmhargaidh nó polasaí árachais nó
polasaí árachais saoil’’ i Sceideal 1 i leith
aon ionstraime trína gcuirtear an díol sin i
gcrích, amhail is gur mhaoin chónaithe an
mhaoin lena mbaineann ar mhéid arb é an
ceann is mó é de na méideanna seo a
leanas—

(a) aon chomaoin a íocadh i leith an
talamh sin a dhíol, agus

(b) 25 faoin gcéad de chomhiomlán na
comaoine ag fomhír (a) agus na
comaoine a íocadh, nó a íocfar, i
leith an teach cónaithe nó an t-
árasán a fhoirgniú ar an talamh
sin.’’;

(II) dá gcuirfí na míreanna seo a leanas isteach i
bhfo-alt (3) den alt sin:

‘‘(b) Ní bheidh feidhm ag an bhfo-alt seo i
gcás go raibh an teach cónaithe nó
an t-árasán lena mbaineann ar áitiú
ag aon duine, seachas i ndáil le
foirgniú an tí cónaithe nó an árasáin
sin, aon tráth roimh an gcomhaontú
chun an talamh a dhíol.

(c) Measfar gurb é an méid ar a mbeidh
dleacht stampa inmhuirearaithe de
bhua an ailt seo méid nó luach na
comaoine i leith an díola ar ina leith
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(III) dá ndéanfaí ‘‘méid na comaoine
comhiomláine sin’’ a chur in ionad ‘‘méid
na comaoine comhiomláine is
inmhuirearaithe faoi fho-alt (2)’’ i mír (a)
d’fho-alt (4) den alt sin;

(ii) gur ionstraim í lena mbaineann alt 53, bainfidh an
t-alt sin leis an ionstraim sin amhail is—

(I) dá gcuirfí an fo-alt seo a leanas in ionad fho-
alt (2) den alt sin:

‘‘(2) D’ainneoin fho-alt (2) d’alt 52, más
rud é, i dtaca le léas ar aon talamh nó mar
chuid d’aon socrú a ghabhann leis an
gcéanna, go mbeidh teach cónaithe nó
árasán foirgnithe, á fhoirgniú, nó le
foirgniú, ar an talamh sin, beidh dleacht
stampa inmhuirearaithe faoi fhomhír (a) de
mhír (3) den cheannteideal ‘‘LÉAS’’ i
Sceideal 1, i leith aon ionstraime trína
gcuirtear an léasú sin i gcrích, amhail is dá
mba mhaoin chónaithe an mhaoin lena
mbaineann, ar mhéid arb é an ceann is mó
é de na méideanna seo a leanas—

(a) aon chomaoin (seachas cíos) a íocadh i
leith an talamh sin a léasú, agus

(b) 25 faoin gcéad de chomhiomlán na
comaoine ag fomhír (a) agus na
comaoine a íocadh, nó a bheidh le
híoc, i leith an teach cónaithe nó an
t-árasán a fhoirgniú ar an talamh
sin.’’;

(II) dá gcuirfí na míreanna seo a leanas isteach i
bhfo-alt (3) den alt sin:

‘‘(b) Níl feidhm ag an bhfo-alt seo i gcás go
raibh an teach cónaithe nó an
t-árasán lena mbaineann ar áitiú ag
aon duine, seachas i ndáil le
foirgniú an tí cónaithe nó an árasáin
sin, aon tráth roimh an gcomhaontú
chun an talamh a léasú.

(c) Measfar gurb é an méid ar a mbeidh
dleacht stampa inmhuirearaithe de
bhua an ailt seo méid nó luach na
comaoine i leith an léasa ar ina leith
a bheidh an dleacht sin
inmhuirearaithe.’’;

agus

(III) dá ndéanfaí ‘‘méid na comaoine
comhiomláine sin’’ a chur in ionad ‘‘méid
na comaoine comhiomláine is
inmhuirearaithe faoi fho-alt (2)’’ i mír (a)
d’fho-alt (4) den alt sin;
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(iii) go dtugann an ionstraim éifeacht do cheannach
tí cónaithe nó árasáin ar thógáil an tí cónaithe
nó an árasáin sin agus nach bhfuil feidhm ag
ailt 29, 53 agus 91, déileálfar, chun críocha
dleachta ad valorem, leis an gcomaoin
(seachas cíos) i leith an díola amhail is gur
laghdaíodh de 75 faoin gcéad é.

(b) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le hionstraim ina
bhfuil ráiteas, i cibé foirm a shonróidh na
Coimisinéirí, á dheimhniú—

(i) gur ionstraim í—

(I) lena mbaineann alt 29 nó 53, nó

(II) a thugann éifeacht do cheannach tí
cónaithe nó árasáin ar thógáil an tí
cónaithe nó an árasáin sin agus nach
mbaineann ailt 29, 53 ná 91 léi,

agus

(ii) go mbeidh an teach cónaithe nó an t-árasán
lena mbaineann ar áitiú mar aon-áit nó mar
phríomh-áit chónaithe ag an gceannaitheoir,
nó má bhíonn níos mó ná ceannaitheoir
amháin ann, ag aon duine amháin nó níos mó
de na ceannaitheoirí nó ag duine éigin eile i
gceart an cheannaitheora nó, má bhíonn níos
mó ná ceannaitheoir amháin ann, ag duine
éigin eile i gceart aon duine amháin nó níos
mó de na ceannaitheoirí go dtí deireadh na
tréimhse 5 bliana dar tosach dáta
forghníomhaithe na hionstraime nó dáta
díola dá éis sin an tí cónaithe nó an árasáin
sin (seachas díol nach ndéanfaí, ar leith ó alt
82, an dleacht ad valorem iomlán a mhuirearú
ar an gconradh lena aghaidh, dá mba
thíolacas scríofa é, nó díol le cuideachta atá
faoina rialú ag an díoltóir nó ag aon duine atá
i dteideal leasa thairbhiúil sa teach cónaithe
nó san árasán díreach roimh an díol nó le
cuideachta a bheadh i ndáil le bronntanas
barúlach scaireanna sa chuideachta sin arna
ghlacadh, díreach roimh an díol, ag aon duine
a bhfuil teideal den sórt sin aige nó aici, faoi
rialú an deontaí nó an chomharba de réir bhrí
alt 16 den Acht um Cháin Fháltas Caipitiúil,
1976, is cuma cad iad na scaireanna is ábhar
don bhronntanas barúlach), cibé teagmhas
acu sin is túisce a tharlóidh, agus nach
bhfaighidh aon duine, ach amháin de bhua
teidil atá i dtosaíocht ar theideal an
cheannaitheora, aon chíos nó íocaíocht ar
mhodh cíosa le haghaidh úsáid an tí cónaithe
nó an árasáin sin, nó le haghaidh úsáid aon
chuid de, le linn na tréimhse sin.

(2) I gcás go bhfuil feidhm ag fo-alt (1) maidir le hionstraim agus
aon tráth le linn na tréimhse dá dtagraı́tear i mı́r (b)(ii) den fho-alt sin,
go bhfaigheann duine éigin, ar shlı́ seachas de bhua teidil atá i
dtosaı́ocht ar theideal an cheannaitheora, aon chı́os nó ı́ocaı́ocht ar
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mbaineann, nó le haghaidh úsáid aon chuid de, tiocfaidh an
ceannaitheoir, nó i gcás go bhfuil nı́os mó ná ceannaitheoir amháin
ann, gach ceannaitheoir den sórt sin—

(a) chun bheith faoi dhliteanas, i gcomhpháirt agus go leithleach,
pionós a ı́oc leis na Coimisinéirı́ atá comhionann leis an
difrı́ocht idir méid na dleachta a mhuirearófaı́ ar an gcéad
ásc dá ndéanfaı́ an teach cónaithe nó an t-árasán a
thı́olacadh nó a aistriú nó a léasú le hionstraim nár bhain
fo-alt (1) léi agus méid na dleachta a muirearaı́odh iarbhı́r,
mar aon le hús ar an méid sin arna mhuirearú de réir ráta
1 faoin gcéad in aghaidh na mı́osa nó na coda de mhı́ ón
dáta a fhaightear an cı́os nó an ı́ocaı́ocht an chéad uair go
dtı́ an dáta a ı́octar an pionós, agus

(b) tabharfaidh an duine a fhaigheann an cı́os nó an ı́ocaı́ocht
fógra i dtaobh na hı́ocaı́ochta do na Coimisinéirı́, laistigh
de 6 mhı́ tar éis dháta na hı́ocaı́ochta, ar fhoirm a
sholáthróidh siad, nó a cheadóidh siad, chun crı́ocha an ailt
seo, mura bhfuil a fhios ag an duine sin cheana féin go
bhfuil na Coimisinéirı́ tar éis fógra den sórt sin a fháil
cheana féin ó fhoinse eile.

93.—Nı́ bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar thı́olacas, aistriú
ná léasú tı́ ag cumann a bheidh cláraithe faoi na hAchtanna um
Chumainn Tionscail agus Soláthair, 1893 go 1978, agus ar tı́olacas,
aistriú nó léasú tı́ é a rinneadh, de réir scéime chun tithe a sholáthar
dá chomhaltaı́, chun comhalta nó chun an chomhalta sin agus céile
an chomhalta.

94.—(1) San alt seo tá an bhrı́ chéanna le ‘‘duine cáilithe’’ atá leis
in alt 5 den Acht Talún, 1965, agus ciallaı́onn ‘‘airleacan’’ airleacan
faoin alt sin.

(2) Nı́ bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar ionstraim lena
dtabharfar éifeacht do cheannach talún ag duine cáilithe, is ionstraim—

(a) ina bhfuil muirear ar an talamh i bhfabhar Choimisiún Talún
na hÉireann chun airleacan a aisı́oc, nó

(b) a bhfuil ordú formhuinithe air a rinne Coimisiún Talún na
hÉireann ag muirearú airleacain ar an talamh.

95.—(1) San alt seo ciallaı́onn ‘‘crainn’’ coillearnacha a bhainistı́tear
ar bhonn tráchtála agus le hionchas brabúis a réadú.

(2) Baineann an t-alt seo le hionstraim, is tı́olacas nó aistriú ar dhı́ol
talún, nó léas talún, i gcás deimhniú a bheith san ionstraim á rá go
bhfuil crainn ag fás ar chuid shubstaintiúil den talamh sin.

(3) Nı́ bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon ionstraim lena
mbaineann an t-alt seo, maidir le cibé cuid den chomaoin i leith an
dı́ola nó an léasa arb ionannas di luach na gcrann atá ag fás ar an
talamh.

96.—(1) Faoi réir fho-alt (2), nı́ bheidh dleacht stampa
inmhuirearaithe ar aon ionstraim, seachas ar thı́olacas nó aistriú dá
dtagraı́tear i bhfo-alt (1), (2), (3) nó (4) d’alt 46 nó i bhfo-alt (1)(b)

77

Tithe a fhaightear ó
chumainn tionscail
agus soláthair.

[AA1969 a49(3)]

Talamh a
cheannach ó
Choimisiún na
Talún.

[AA1967 a20]

Coillearnacha
tráchtála.

[AA1990 a120]

Cd.7
Aistrithe idir céilí.

[AA1990 a114]



[Uimh. 31.] An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna [1999.]
Stampa, 1999

Cd.7 A.96

Aistrithe áirithe tar
éis pósadh a
scaoileadh.

[AA1997 a127(1)
go (3)]

Maoin
dhochorraithe
choigríche.

[AA1992 a209]

Údarás Forbartha
Dugthailte Bhaile
Átha Cliath.

[AA1997 a128(1)]

Temple Bar
Properties Limited.

[AA1992 a216(1)
go (3)]

78

d’alt 73 trı́na ndéanann céile nó céilı́ i bpósadh aon mhaoin a aistriú
chuig ceachtar céile nó chuig an mbeirt chéile sa phósadh sin.

(2) Nı́ bheidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le hionstraim trı́na
n-aistrı́tear aon mhaoin nó aon chuid d’aon mhaoin nó leas tairbhiúil
in aon mhaoin chuig duine seachas chuig céile dá dtagraı́tear san fho-
alt sin.

(3) Nı́ bheidh feidhm ag alt 30(3) maidir le hionstraim lena mbaineann
fo-alt (1).

97.—(1) Faoi réir fho-alt (2), nı́ bheidh dleacht stampa
inmhuirearaithe ar ionstraim trı́na ndéanann ceachtar céile nó an
bheirt chéile ba pháirtithe sa phósadh lena mbaineann maoin a aistriú
de bhun ordú lena mbaineann an fo-alt seo chuig ceachtar acu nó chuig
an mbeirt acu.

(2) (a) Beidh feidhm ag fo-alt (1)—

(i) maidir le hordú faoisimh, de réir bhrı́ alt 23 den Acht
um an Dlı́ Teaghlaigh, 1995, arna dhéanamh tar éis
pósadh a scaoileadh, nó

(ii) maidir le hordú faoi Chuid III den Acht um an Dlı́
Teaghlaigh (Colscaradh), 1996.

(b) Nı́ bheidh feidhm ag fo-alt (1) i ndáil le hionstraim dá
dtagraı́tear san fho-alt sin, trı́na n-aistrı́tear aon chuid den
mhaoin lena mbaineann, nó aon leas tairbhiúil sa mhaoin
sin chuig duine seachas chuig na céilı́ lena mbaineann.

(3) Nı́ bheidh feidhm ag alt 30(3) maidir le haistriú a bhfuil feidhm
ag fo-alt (1) maidir leis.

98.—(1) Nı́ bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon ionstraim
is tı́olacas, aistriú, sannadh, léas nó ceadúnas aon mhaoine
dochorraithe lasmuigh den Stát.

(2) Nı́ bheidh feidhm ag fo-alt (1) má bhaineann an ionstraim—

(a) le haon mhaoin dhochorraithe atá suite sa Stát nó le haon
cheart thar aon mhaoin den sórt sin nó le haon leas in aon
mhaoin den sórt sin, nó

(b) le haon stoic nó urrúis inmhargaidh de chuid cuideachta ag a
bhfuil clár sa Stát.

99.—Nı́ bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon ionstraim
faoina bhfaighidh Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath
aon talamh, éasúint, cead slı́, ceart uisce nó aon cheart thar an talamh
nó thar an uisce nó ina leith.

100.—(1) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon
ionstraim faoina bhfaighfear aon talamh, nó aon leas i dtalamh,
éasúint, cead slí, ceart uisce nó aon cheart eile, i limistéar Bharra an
Teampaill, is é sin, ‘‘an limistéar’’ mar a thuairiscítear sa Chéad
Sceideal a ghabhann leis an Acht um Athnuachan agus Forbairt
Limistéar Bharra an Teampaill, 1991, ag Temple Bar Properties
Limited nó aon fhochuideachta de chuid Temple Bar Properties
Limited.
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Cd.7 A.100(2) Chun críocha fho-alt (1), measfar gur fochuideachta de chuid
Temple Bar Properties Limited cuideachta más rud é—

(a) go bhfuil Temple Bar Properties Limited—

(i) ina chomhalta den chuideachta agus rialú aige ar
chomhdhéanamh leath ar a laghad de bhord
stiúrthóirí na cuideachta,

(ii) ina shealbhóir ar leath ar a laghad, de réir luacha
ainmniúil, de scairchaipiteal cothromais na
cuideachta, nó

(iii) ina shealbhóir ar leath ar a laghad, de réir luacha
ainmniúil, de na scaireanna sa chuideachta a
ngabhann cearta vótála leo (seachas cearta vótála
nach dtagann i gceist ach in imthosca sonraithe),

nó

(b) gur fochuideachta í an chuideachta d’aon fhochuideachta is
fochuideachta de chuid Temple Bar Properties Limited.

101.—(1) San alt seo tá le ‘‘trádmharc Comhphobail’’ agus
‘‘trádmharc idirnáisiúnta’’ na bríonna céanna, faoi seach, atá leo in
alt 56 agus in alt 58 d’Acht na dTrádmharcanna, 1996.

(2) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar ionstraim a
bhaineann le trádmharc Comhphobail nó le trádmharc idirnáisiúnta,
ná le hiarratas le haghaidh aon mharc den sórt sin, de bhíthin amháin
go bhfuil éifeacht dhlíthiúil ag marc den sórt sin sa Stát.

102.—Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ná iníoctha ar
aon tíolacas, aistriú ná ligean arna dhéanamh ag Alfred Lane Beit
agus Clementine Mabel Beit, nó ag ceachtar díobh, chuig The Alfred
Beit Foundation, a corpraíodh faoi Acht na gCuideachtaí, 1963, an
23 Márta, 1976.

103.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘‘duine cuí’’ aon cheann díobh seo a leanas, eadhon —

(a) duine a shealbhaíonn ceadúnas arna dheonú ag Banc
Ceannais na hÉireann faoi alt 9 d’Acht an Bhainc
Ceannais, 1971, nó faoi alt 10 den Acht um Bainc Thaisce
Iontaobhais, 1989,

(b) i gcás go bhfuil rialacháin mharthanacha faoi alt 4 den Acht
um Banc ACC, 1992, chun maoirseacht a dhéanamh ag
Banc Ceannais na hÉireann ar Bhanc ACC, cuideachta
phoiblí theoranta, an banc sin,

(c) i gcás go bhfuil rialacháin mharthanacha faoi alt 3 den Acht
um Banc ICC, 1992, le haghaidh Banc Ceannais na
hÉireann do dhéanamh maoirseachta ar Bhanc ICC,
cuideachta phoiblí theoranta, an banc sin,

(d) cumann foirgníochta arna chorprú faoin Acht Cumann
Foirgníochta, 1989, nó a mheastar de bhua alt 124(2) den
Acht sin a bheith corpraithe amhlaidh,

(e) sealbhóir ar údarú chun críocha Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1976
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(I.R. Uimh. 115 de 1976), arna leasú le Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil)
(Leasú), 1991 (I.R. Uimh. 142 de 1991),

(f) sealbhóir ar údarú arna dheonú faoi Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil), 1984 (I.R. Uimh.
57 de 1984),

(g) comhlacht arna cheadú ag an Aire Comhshaoil agus Rialtais
Áitiúil chun críocha alt 6 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1992,

(h) an Ghníomhaireacht Foirgníochta Náisiúnta Teoranta,

(i) cuideachta de réir bhrí alt 2 d’Acht na gCuideachtaí, 1963, a
bhfuil sé deimhnithe ag an Aire Comhshaoil agus Rialtais
Áitiúil chun sástacht na gCoimisinéirí gur cuideachta í
arna corprú agus é mar phríomhchuspóir léi cúnamh a
thabhairt ar bhonn neamhbhrabúsach d’fhonn a chumasú
do dhaoine tithe a fháil dóibh féin,

(j) cumann arna chlárú faoi na hAchtanna um Chumainn
Tionscail agus Soláthair, 1893 go 1978, a bhfuil sé
deimhnithe ag an Aire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil
ina leith chun sástacht na gCoimisinéirí gur cumann é
arna bhunú agus é mar phríomhchuspóir leis cúnamh a
thabhairt ar bhonn neamhbhrabúsach d’fhonn a chumasú
do dhaoine tithe a fháil dóibh féin;

tá le ‘‘léas úinéireachta roinnte’’ an bhrí chéanna atá leis in alt 2
d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992.

(2) Faoi réir fho-alt (3), ní bheidh dleacht stampa
inmhuirearaithe—

(a) ar léas úinéireachta roinnte, ná

(b) ar ionstraim trína bhfeidhmíonn léasaí léasa úinéireachta
roinnte an ceart dá dtagraítear in alt 2(1)(c) d’Acht na
dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992,

seachas léas nó ionstraim den sórt sin i gcás gur deonaíodh an léas
sin ar thógáil tí nach raibh achar a urláir an tráth sin níos mó ná
an t-achar urláir uasta a bhí sonraithe an tráth sin i rialacháin arna
ndéanamh faoi alt 4(2) (b) d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1979.

(3) Beidh feidhm ag fo-alt (2) i gcás go mbeidh an léas úinéireachta
roinnte lena mbaineann arna dheonú ag duine cuí.

104.—Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe—

(a) ar cheadúnas arna dheonú faoi alt 8, 9 nó 19 den Acht um
Fhorbairt Pheitriliaim agus Mianraí Eile, 1960,

(b) ar léas arna dheonú faoi alt 13 den Acht sin, ná

(c) ar ionstraim lena ndéantar aon cheadúnas nó léas den sórt
sin, nó aon cheart nó leas in aon cheadúnas nó léas den
sórt sin, a dhíol, a shannadh nó a aistriú.
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105.—(1) San alt seo tá le ‘‘comhlacht ainmnithe’’ agus ‘‘údarás
tithíochta’’ na bríonna céanna, faoi seach, atá leo in alt 1(1) den Acht
um Urrúsú (Fáltais ó Mhorgáistí Áirithe), 1995.

(2) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe—

(a) ar údarás tithíochta d’aistriú morgáistí chuig comhlacht
ainmnithe, dá ndíol leis an gcéanna nó dá sannadh don
chéanna, ná

(b) ar aistriú urrús arna n-eisiúint ag comhlacht ainmnithe.

106.—Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon
chomhaontú nó ionstraim eile a dhéanfar chun airleacan airgid ag an
nGníomhaireacht Airgeadais do Thithe c.p.t. chuig údaráis tithíochta
(de réir bhrí Acht na dTithe, 1966) a urrú, nó i ndáil leis an urrú sin.

107.—(1) Maidir le gach ionstraim is ionstraim faoi láimh agus é
sin amháin (nach nóta gealltanais ná bille malairte) arna tabhairt
an tráth a thaisctear aon bharántas scaire nó stocdheimhniú chuig
iompróir, nó stocdheimhniú coigríche, nó aon urrús i leith airgid is
inaistrithe trí sheachadadh, ar mhodh urrúis d’aon iasacht, ní bheidh
dleacht inmhuirearaithe uirthi.

(2) Maidir le gach ionstraim is ionstraim faoi láimh agus é sin
amháin (nach nóta gealltanais ná bille malairte) a fhuasclaíonn nó a
cháilíonn aistriú arna stampáil go cuí, nó aistriú nach bhfuil dleacht
inmhuirearaithe ina leith, agus a bheartaítear mar urrús, is aistriú
urrúis chláraithe nó urrúis inmhargaidh, ní bheidh dleacht
inmhuirearaithe uirthi.

108.—Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon ionstraim
arna forghníomhú—

(a) ag Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta, nó
thar a ceann, nó

(b) ag an Aire nó thar ceann an Aire i leith feidhme arna
feidhmiú ag an Aire agus is feidhm ar féidir í a
tharmligean chun na Gníomhaireachta sin faoi alt 5 den
Acht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin
Náisiúnta, 1990,

ná ar aon diúscairt ar ionstraim den sórt sin ná ar dhiúscairt aon chirt
nó leasa arna chruthú ag ionstraim den sórt sin.

109.—Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe—

(a) ar nótaí árachais, duillíní agus ionstraimí eile a dhéantar go
hiondúil in oirchill polasaí foirmiúil a eisiúint, ach nach
ionstraimí a bhaineann le hárachas saoil,

(b) ar ionstraimí ina ndéantar athruithe ar théarmaí nó
coinníollacha aon pholasaí árachais seachas árachas saoil,

agus ní tuigthe, chun críocha an Achta seo, gur polasaí árachais
ionstraim a dhíolmhaítear de bhua mhír (a).
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110.—Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar chonradh
árachais sláinte (is conradh árachais sláinte de réir bhrí alt 2 den
Acht Árachais Sláinte, 1994).

111.—Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon ionstraim
i gcás gur as airgead arna sholáthar ag an Oireachtas, agus as sin
amháin, arbh iníoctha murach an t-alt seo méid na dleachta sin is
inmhuirearaithe ar an ionstraim.

112.—(1) San alt seo ciallaíonn ‘‘deimhniú feichiúnais’’ doiciméad,
cibé atá nó nach bhfuil sé séalaithe le séala oifigiúil an Aire nó
sínithe ag an Aire nó ag duine dá oifigigh nó dá hoifigigh a bheidh
údaraithe chuige sin ag an Aire, trína ndeimhníonn an tAire, nó aon
oifigeach den sórt sin a bheidh údaraithe amhlaidh (go sainráite nó
go hintuigthe), méid fhéichiúnas an Stáit nó méid féichiúnais ciste
phoiblí de chuid an Stáit i leith airgid nó urrús, nó airgid agus urrús
araon, arna fháil nó arna bhfáil ag an Aire ar iasacht ó dhuine áirithe
i bhfeidhmiú cumhachta arna tabhairt dó nó di le reacht.

(2) Ní dhlífear aon dleacht stampa a chur ar dheimhniú féichiúnais,
ná ar aon chomhaontú, admháil, bille malairte, nóta gealltanais,
morgáiste, banna, cúnant, ná ar aon ionstraim eile atá corpraithe i
ndeimhniú féichiúnais nó atá i ndeimhniú féichiúnais agus a
bhaineann leis an idirbheart lena mbaineann an deimhniú sin.

113.—Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon cheann de
na hionstraimí seo a leanas:

(a) ionstraimí lena n-aistrítear scaireanna—

(i) i stoic nó i gcistí an Rialtais nó an Oireachtais,

(ii) in aon stoc nó i sórt eile urrúis lena mbaineann alt 39
den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997,

(iii) in aon stoc nó i sórt eile urrúis lena mbaineann alt 40
den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997,

(iv) i stoic nó i gcistí de chuid Rialtas nó Pharlaimint
sheanRíocht Aontaithe na Breataine Móire agus na
hÉireann atá cláraithe i leabhair Bhanc na hÉireann
i mBaile Átha Cliath;

(b) ionstraimí chun aon long nó soitheach nó aerárthach, nó aon
chuid, leas, scair nó maoin den chéanna nó sa chéanna, a
dhíol, a aistriú nó a dhiúscairt ar shlí eile, go hiomlán nó
ar mhodh morgáiste nó eile;

(c) tiomnaí agus ionstraimí tiomnacha;

(d) bannaí a thugtar do shirriamaí nó do dhaoine eile ar
aisghabháil trí athsheachadadh aon earraí nó airnéise,
agus sannadh bannaí den sórt sin;

(e) ionstraimí arna ndéanamh ag Coimisinéirí na nOibreacha
Poiblí in Éirinn, nó arna ndéanamh chuig an gcéanna nó
leis an gcéanna.
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CUID 8

Dleacht Chaipitil Cuideachtaí

114.—(1) Sa Chuid seo, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs
a mhalairt—

ciallaíonn ‘‘cuideachta chaipitiúil’’ ceann díobh seo a leanas,
eadhon—

(a) cuideachta atá corpraithe faoi dhliteanas teoranta, nó
comhpháirtíocht theoranta arna bunú faoi dhlí an Stáit
nó cuideachta nó comhpháirtíocht atá corpraithe nó
foirmithe in aon Bhallstát eile agus atá, faoi dhlí an Stáit
sin, ar aon dul le haon chuideachta nó comhpháirtíocht
den sórt sin,

(b) aon chuideachta, gnólacht, comhlachas nó pearsa dhlíthiúil
eile ar féidir déileáil ar stocmhargadh sna scaireanna sa
chaipiteal nó sna sócmhainní aici nó aige,

(c) aon chuideachta, gnólacht, comhlachas nó pearsa dhlíthiúil
eile a oibríonn chun brabús a dhéanamh agus a bhfuil sé
de cheart ag a comhaltaí nó a chomhaltaí a gcuid
scaireanna a dhiúscairt chun tríú páirtithe gan údarás a
fháil roimh ré agus nach dtéann a bhfreagracht as fiacha
de chuid na cuideachta, an ghnólachta, an chomhlachais
nó na pearsan dlíthiúla thar mhéid a scaireanna;

ciallaíonn ‘‘Ballstát’’ Ballstát den Chomhphobal Eorpach;

ciallaíonn ‘‘cláraitheoir’’ cláraitheoir na gcuideachtaí de réir bhrí
Acht na gCuideachtaí, 1963;

ciallaíonn ‘‘dleacht stampa’’ an dleacht stampa a fhorchuirtear le
halt 116;

ciallaíonn ‘‘ráiteas’’ an ráiteas nach foláir a sheachadadh faoi alt
117(1);

ciallaíonn ‘‘tríú tír’’ Stát nach Ballstát;

ciallaíonn ‘‘idirbheart’’ idirbheart lena mbaineann alt 116(1).

(2) Sa Chuid seo, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a
mhalairt, ciallaíonn tagairt do dhleacht stampa a íocadh dleacht
stampa a íocadh leis na Coimisinéirí.

115.—Ní bheidh feidhm ag an gCuid seo—

(a) maidir le haon ghnóthas le haghaidh comhinfheistíochta in
urrúis inaistrithe (UCITS) lena mbaineann Treoir
85/611/CEE dar dáta 20 Nollaig, 1985, ón gComhairle (IO
Uimh. L375, 31/12/85), agus aon Treoir ag leasú na
Treorach sin ón gComhairle,

(b) maidir le haon chuideachta infheistíochta lena mbaineann
Cuid XIII d’Acht na gCuideachtaí, 1990, nó

(c) maidir le haon chomhpháirtíocht theoranta infheistíochta de
réir bhrí alt 3 den Acht um Chomhpháirtíochtaí Teoranta
Infheistíochta, 1994.
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116.—(1) Baineann an t-alt seo leis na hidirbhearta seo a leanas:

(a) cuideachta chaipitiúil a fhoirmiú;

(b) cuideachta chaipitiúil a dhéanamh de chuideachta, de
ghnólacht, de chomhlachas nó de phearsa dhlíthiúil nach
cuideachta chaipitiúil;

(c) méadú ar chaipiteal cuideachta caipitiúla trí shócmhainní
d’aon chineál a ranníoc seachas méadú ar chaipiteal trí
chaipitliú brabús nó cúlchistí, cibé acu is cúlchistí
sealadacha nó buana iad, ach lena n-áirítear stoc iasachta
le cuideachta chaipitiúil a chomhshó ina scairchaipiteal;

(d) méadú ar shócmhainní cuideachta caipitiúla trí shócmhainní
d’aon chineál a ranníoc i gcomaoin, ní ar scaireanna i
gcaipiteal ná i sócmhainní na cuideachta, ach ar chearta
den chineál céanna agus atá ag comhaltaí na cuideachta,
amhail cearta vótála, scair de na brabúis nó scair den
bharrachas ar leachtú;

(e) lárionad éifeachtach bainistíochta cuideachta caipitiúla ar i
dtríú tír atá a hoifig chláraithe a aistriú ó thríú tír chun
an Stáit;

(f) oifig chláraithe cuideachta caipitiúla ar i dtríú tír atá a
lárionad éifeachtach bainistíochta a aistriú ó thríú tír
chun an Stáit;

(g) lárionad éifeachtach bainistíochta cuideachta caipitiúla nach
n-áirítear mar chuideachta chaipitiúil i mBallstát eile a
aistriú ón mBallstát sin chun an Stáit;

(h) oifig chláraithe cuideachta caipitiúla ar i dtríú tír atá a
lárionad éifeachtach bainistíochta agus nach n-áirítear
mar chuideachta chaipitiúil sa Bhallstát óna bhfuil an
oifig chláraithe á haistriú a aistriú ón mBallstát sin chun
an Stáit.

(2) Muirearófar dleacht stampa ar an ráiteas nach foláir a
sheachadadh faoin gCuid seo más rud é, ar dháta an idirbhirt, nó de
thoradh an idirbhirt—

(a) gur sa Stát atá lárionad éifeachtach bainistíochta na
cuideachta caipitiúla, nó

(b) más i dtríú tír atá lárionad éifeachtach bainistíochta na
cuideachta caipitiúla, gur sa Stát atá oifig chláraithe na
cuideachta caipitiúla,

agus, faoi réir fhorálacha na Coda seo, beidh feidhm ag forálacha an
Achta seo i ndáil leis an dleacht seo amhail is dá mba le halt 2 a
forchuireadh é.

117.—(1) I gcás aon idirbheart tarlú, déanfar ráiteas ar na
sócmhainní, na dliteanais agus na caiteachais dá dtagraítear in alt 118
a sheachadadh ar an gcláraitheoir—

(a) i gcás go bhfoirmeofar cuideachta chaipitiúil atá le corprú
faoi Acht na gCuideachtaí, 1963, nó le foirmiú faoin
Limited Partnerships Act, 1907, sula gcorprófar nó sula
gclárófar an chuideachta chaipitiúil sin nó an
chomhpháirtíocht sin, agus
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Cd.8 A.117(b) in aon chás eile, laistigh de 30 lá tar éis dháta an idirbhirt,

agus muirearófar dleacht stampa ar an ráiteas de réir an ráta 1 faoin
gcéad den mhéid a chinnfear de réir alt 118 ach i gcás gurb é is
toradh don ríomh méid nach iolraí ar £1 déanfar an méid a ríomhfar
amhlaidh a shlánú suas go dtí an £ is gaire.

(2) D’ainneoin fho-alt (1), sa chás dá dtagraítear i bhfomhír (a)
d’fho-alt (1)—

(a) muirearófar dleacht stampa nach lú ná £1 ar an ráiteas;

(b) más deacair a chinneadh cad é go cruinn an méid a bhfuil
dleacht stampa inmhuirearaithe ina leith, muirearófar ar
an gcéad ásc dleacht stampa de réir an ráta a shonraítear
i bhfo-alt (1) ar an ráiteas i leith cibé méid is cuí leis na
Coimisinéirí agus, dá éis sin—

(i) má shuitear nár íocadh dóthain dleachta, beidh an
dleacht bhreise iníoctha agus áireofar í mar riaráiste
dleachta, agus

(ii) má shuitear gur íocadh barraíocht dleachta,
aisíocfaidh na Coimisinéirí an barrachas sin mar aon
le hús de réir an ráta 6 faoin gcéad sa bhliain.

(3) Beidh ús simplí iníoctha ar mhodh pionóis ar an oiread sin
den dleacht stampa a mhuirearófar ar an ráiteas a cheanglaítear a
sheachadadh faoi fho-alt (1) (b) agus a bheidh gan íoc tar éis mí a
bheith caite ó dháta an idirbhirt ba bhun leis an muirear i leith
dleachta, agus beidh an t-ús sin iníoctha de réir an ráta 1 faoin gcéad
in aghaidh gach míosa nó coda de mhí a mbeidh dleacht gan íoc
amhlaidh agus beidh sé inmhuirearaithe agus inghnóthaithe ar an tslí
chéanna amhail is dá mba chuid den dleacht é.

(4) Muirearófar ús ar an dleacht bhreise is iníoctha faoi fho-alt
(2)(b)(i) de réir an ráta 1 faoin gcéad in aghaidh na míosa nó na
coda de mhí ó dháta an idirbhirt ba bhun leis an muirear i leith
dleachta go dtí dáta íoctha na dleachta.

(5) Ní chorpróidh an cláraitheoir cuideachta chaipitiúil a bheidh
le corprú faoi Acht na gCuideachtaí, 1963, ná ní chláróidh sé nó sí
cuideachta chaipitiúil atá le foirmiú faoin Limited Partnerships Act,
1907, go dtí go mbeidh an ráiteas dá dtagraítear i bhfo-alt (1) i ndáil
leis an gcuideachta stampáilte go cuí nó, i gcás cuideachta caipitiúla
a shonraítear in alt 120, go dtí go mbeidh an ráiteas stampáilte, de
réir fhorálacha alt 20, le stampa áirithe á thaispeáint nach bhfuil
dleacht stampa inmhuirearaithe air.

118.—(1) Muirearófar dleacht stampa—

(a) i gcás idirbhirt a shonraítear i mír (a), (c) nó (d) d’alt 116(1),
i leith an mhéid arbh é, ar dháta an idirbhirt, dearbhluach
na sócmhainní d’aon chineál é a ranníocadh nó a bheidh
le ranníoc i ndáil leis an idirbheart ag comhaltaí na
cuideachta caipitiúla lena mbaineann tar éis na dliteanais
a bhí ag gabháil leis na sócmhainní sin agus a ghabh an
chuideachta chaipitiúil uirthi féin mar aon leis na
caiteachais a thabhaigh an chuideachta chaipitiúil i ndáil
leis an ranníoc sin a asbhaint;

(b) i gcás idirbhirt a shonraítear i mír (b), (e), (f), (g) nó (h)
d’alt 116(1) i leith an mhéid arbh é, ar dháta an idirbhirt,
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dearbhluach na sócmhainní d’aon chineál de chuid na
cuideachta caipitiúla lena mbaineann é tar éis a dliteanais
ar an dáta sin mar aon leis na caiteachais a thabhaigh an
chuideachta i ndáil leis an idirbheart a asbhaint.

(2) D’ainneoin fho-alt (1)—

(a) ní bheidh an méid a muirearófar dleacht stampa ina leith
faoi bhun luach ainmniúil na scaireanna (más ann) sa
chuideachta lena mbaineann a cionroinneadh ar
chomhaltaí na cuideachta caipitiúla i ndáil leis an
idirbheart nó a bheidh ar úinéireacht ag comhaltaí na
cuideachta caipitiúla díreach tar éis an idirbhirt;

(b) le linn méid an dearbhluacha a mbeidh an dleacht le
muirearú ina leith a fhionnadh, eisiafar méid aon
sócmhainní dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus a ranníoc
comhalta faoi dhliteanas neamhtheoranta i ndáil leis an
idirbheart nó scair an chomhalta sin i sócmhainní na
cuideachta.

119.—(1) Más rud é, i gcás idirbhirt, go bhfaighidh cuideachta
chaipitiúil nó cuideachta chaipitiúil atá á foirmiú (dá ngairtear an
‘‘cuideachta fála’’ san alt seo)—

(a) gnóthas nó cuid de ghnóthas cuideachta caipitiúla eile (dá
ngairtear an ‘‘sprioc-chuideachta’’ san alt seo), nó

(b) scairchaipiteal cuideachta caipitiúla eile de mhéid a
fhágfaidh go mbeidh ar úinéireacht ag an gcuideachta fála
tar éis an idirbhirt sin, ach ní gá gur de thoradh an
idirbhirt sin é, 75 faoin gcéad ar a laghad de
scairchaipiteal eisithe na cuideachta eile sin (dá ngairtear
an ‘‘sprioc-chuideachta’’ san alt seo),

ansin, faoi réir an ailt seo, muirearófar dleacht stampa de réir ráta
nialas faoin gcéad (dá ngairtear an ‘‘ráta laghdaithe’’ san alt seo) ar
an ráiteas a sheachadfar de réir alt 117(1).

(2) D’ainneoin fho-alt (1), i gcás go sroichtear an céatadán dá
dtagraítear i mír (b) d’fho-alt (1) ar mhodh 2 idirbheart nó níos mó,
ní bhainfidh an ráta laghdaithe ach leis an idirbheart trína mbainfear
amach an céatadán sin agus le haon idirbheart tar éis an céatadán
sin a bhaint amach agus a choimeád.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo ach amháin sa chás
gurb éard í an chomaoin i leith na fála (ach amháin an chuid sin den
chomaoin is aistriú ar dhliteanais de chuid na sprioc-chuideachta
chuig an gcuideachta fála, nó urscaoileadh na ndliteanas sin ag an
gcuideachta fála)—

(a) i gcás go bhfaighfear gnóthas nó cuid de ghnóthas na sprioc-
chuideachta, scaireanna sa chuideachta fála a eisiúint
chuig an sprioc-chuideachta nó chuig sealbhóirí
scaireanna sa sprioc-chuideachta, nó

(b) i gcás go bhfaighfear scaireanna de chuid na sprioc-
chuideachta, scaireanna sa chuideachta fála a eisiúint
chuig sealbhóirí scaireanna sa sprioc-chuideachta mar
mhalairt ar scaireanna dá gcuid sa sprioc-chuideachta,
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Cd.8 A.119i dteannta nó d’uireasa íocaíochta in airgead tirim, ach i gcás go
ndéanfar íocaíocht in airgead tirim ní mó an íocaíocht sin ná 10 faoin
gcéad de luach ainmniúil na scaireanna sa chuideachta fála a bheidh
ar áireamh sa chomaoin.

(4) Tiocfaidh an ráiteas ar a muirearófar an ráta laghdaithe de
bhua an ailt seo chun bheith inmhuirearaithe i leith dleachta stampa
de réir an ráta a shonraítear in alt 117 mura gcoimeádfaidh an
chuideachta fála, go ceann tréimhse 5 bliana ó dháta an idirbhirt ar
muirearaíodh dleacht stampa de réir an ráta laghdaithe ina leith, 75
faoin gcéad ar a laghad de scairchaipiteal eisithe na sprioc-
chuideachta agus na scaireanna go léir a shealbhaigh sí tar éis an
idirbhirt sin, lena n-áirítear na scaireanna a fuarthas ar mhodh
idirbhirt nó eile roimh an idirbheart sin agus a bhí ina seilbh tráth
an idirbhirt.

(5) D’ainneoin fho-alt (4), leanfaidh an ráta laghdaithe d’fheidhm
a bheith aige má b’éard é an t-aistriú sin, ar dá thoradh a tharla nár
sealbhaíodh na scaireanna áirithe sin ar feadh tréimhse 5 bliana—

(a) aistriú ba chuid d’idirbheart a cháileodh uaidh féin don ráta
laghdaithe de bhun fho-alt (1), nó,

(b) aistriú le linn don chuideachta fála a bheith á leachtú.

(6) Más rud é, de dhroim fho-alt (4), go dtiocfaidh dleacht stampa
chun bheith inmhuirearaithe de réir an ráta a shonraítear in alt 117
nuair a bheidh an chuideachta fála lena mbaineann, laistigh de
thréimhse 5 bliana ó dháta aon idirbhirt ar muirearaíodh dleacht
stampa ina leith de réir an ráta laghdaithe—

(a) tar éis scor de 75 faoin gcéad ar a laghad de scairchaipiteal
eisithe na sprioc-chuideachta lena mbaineann a
choimeád, nó

(b) tar éis aon chuid de scaireanna na sprioc-chuideachta a
shealbhaigh sí tar éis an idirbhirt ar feidhmíodh an ráta
laghdaithe ina leith a dhiúscairt,

ansin, déanfar an ráiteas a seachadadh ar an gcláraitheoir de bhun
alt 117(1) i ndáil leis an idirbheart ar muirearaíodh dleacht stampa
ina leith de réir an ráta laghdaithe a mhuirearú i leith dleachta
stampa de réir an ráta a mhuirearófaí ar an gcéad ásc dá mba rud é
nár bhain fo-alt (1) leis an idirbheart agus feidhmeofar an Chuid seo
i leith an ráitis a muirearaíodh amhlaidh, ach amháin, chun críocha
fho-ailt (3) agus (4) d’alt 117, gurb é an dáta a tharla an teagmhas a
shonraítear i mír (a) nó (b), de réir mar a bheidh, dáta an idirbhirt.

(7) Ní bheidh feidhm ag an alt seo ach amháin i gcás gur i
mBallstát atá lárionad éifeachtach bainistíochta nó oifig chláraithe
na sprioc-chuideachta lena mbaineann.

(8) Maidir le cuideachta, comhpháirtı́ocht, gnólacht, comhlachas nó
pearsa dhlı́thiúil a meastar gur cuideachta chaipitiúil ı́ nó é i mBallstát
eile, measfar, chun crı́ocha an ailt seo, gur sprioc-chuideachta ı́ nó é
d’ainneoin nach meastar gur cuideachta chaipitiúil ı́ nó é.

120.—Ní mhuirearófar dleacht stampa i gcás idirbhirt arna
dhéanamh—

(a) ag cuideachta chaipitiúil a foirmíodh chun seirbhís phoiblí a
sholáthar, amhail iompar poiblí nó saoráidí calafoirt, nó
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chun uisce, gás nó leictreachas a sholáthar, agus a
sheolann an gnó sin go heisiatach, agus ar leis an Stát nó
le húdarás áitiúil cuid nach lú ná 50 faoin gcéad dá
caipiteal eisithe, nó

(b) ag cuideachta chaipitiúil ar cuspóirí cultúir, carthanais nó
oideachais go heisiatach a cuspóirí.

121.—Aon duine a bheidh míshásta le cinneadh ó na Coimisinéirí
faoin gCuid seo i dtaobh méid dearbhluacha aon sócmhainní dá
dtagraítear in alt 118, féadfaidh sé nó sí—

(a) i gcás talún, achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh
ar an tslí a fhorordaítear le halt 33 den Finance (1909-10)
Act, 1910, agus beidh feidhm ag cibé méid de Chuid I den
Acht sin a bhaineann le hachomhairc, fara aon
mhodhnuithe is gá, maidir le hachomharc faoin alt seo
amhail is dá mba achomharc faoin alt sin an t-achomharc,

(b) 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
I de Chuid 40 (Achomhairc) den Acht Comhdhlúite
Cánacha, 1997, fara aon mhodhnuithe is gá, mar atá
feidhm acu chun críche cánach ioncaim.

122.—(1) Beidh dleacht stampa agus an t-ús ar an dleacht sin
inghnóthaithe ón gcuideachta chaipitiúil lena mbaineann agus, in aon
chás nach comhlacht corpraithe an chuideachta chaipitiúil, beidh sí
nó sé inghnóthaithe ó chomhaltaí na cuideachta caipitiúla i
gcomhpháirt agus go leithleach.

(2) Ní foláir na ráitis go léir a úsáidtear chun críche na Coda seo
a bheith i cibé foirm agus cibé sonraí a bheith iontu a cheanglóidh na
Coimisinéirí agus beidh ar gach duine a bheidh cuntasach i ndleacht
stampa, má cheanglaíonn na Coimisinéirí air nó uirthi é, na sonraí
sin a dheimhniú agus cibé fianaise a éileoidh siad a thabhairt dóibh
maidir le haon idirbheart nó le haon chuideachta a raibh baint aici
le haon idirbheart den sórt sin.

CUID 9

Tobhaigh

123.—(1) San alt seo—

tá le ‘‘tréimhse chuntasaíochta’’ an bhrí chéanna atá leis chun críocha
alt 27 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997;

ciallaíonn ‘‘banc’’ ceann díobh seo a leanas, eadhon—

(a) duine a bheidh i seilbh ceadúnais arna dheonú ag Banc
Ceannais na hÉireann faoi alt 9 d’Acht an Bhainc
Ceannais, 1971, nó faoi alt 10 den Acht um Bainc Thaisce
Iontaobhais, 1989,

(b) i gcás go mbeidh rialacháin mharthanacha ann faoi alt 4 den
Acht um Banc ACC, 1992, le haghaidh maoirseachta ag
Banc Ceannais na hÉireann ar Bhanc ACC cuideachta
phoiblí theoranta, an banc sin,
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Cd.9 A.123(c) i gcás go mbeidh rialacháin mharthanacha ann faoi alt 3 den
Acht um Banc ICC, 1992, le haghaidh maoirseachta ag
Banc Ceannais na hÉireann ar Bhanc ICC cuideachta
phoiblí theoranta, an banc sin;

ciallaíonn ‘‘cumann foirgníochta’’ cumann foirgníochta atá
corpraithe, nó a mheasfar le halt 124(2) den Acht Cumann
Foirgníochta, 1989, a bheith corpraithe, faoin Acht sin agus folaíonn
sé cuideachta atá cláraithe faoi alt 106 den Acht sin;

ciallaíonn ‘‘cuntas cárta’’ cuntas arna chothabháil ag tionscnóir ar a
muirearaítear méideanna airgid a fhaigheann duine ar mhodh cárta
airgid;

ciallaíonn ‘‘cárta airgid’’ cárta arna eisiúint ag tionscnóir chuig duine
ag a bhfuil seoladh sa Stát lena bhféadfaidh an duine airgead a fháil
sa Stát ó uathmheaisín bainc;

ciallaíonn ‘‘dáta dlite’’, i ndáil le haon bhliain, dáta dheireadh na
tréimhse cuntasaíochta a chríochnaíonn sa bhliain sin;

ciallaíonn ‘‘tionscnóir’’ banc nó cumann foirgníochta.

(2) Gach bliain, laistigh de mhí amháin ón dáta dlite, seachadfaidh
tionscnóir ráiteas i scríbhinn ar na Coimisinéirí ina dtaispeánfar an
líon cártaí airgid a bheidh eisithe aon tráth ag an tionscnóir agus a
bheidh bailí aon tráth le linn na tréimhse cuntasaíochta a
chríochnóidh sa bhliain sin.

(3) D’ainneoin fho-alt (2)—

(a) mura n-úsáidtear an cárta airgid aon tráth le linn aon
tréimhse cuntasaíochta dá dtagraítear i bhfo-alt (2),

(b) má eisítear an cárta airgid i leith cuntais cárta—

(i) ar cuntas taisce é, agus

(ii) nach mó ná £10 meánmhéid na n-iarmhéideanna
dearfacha laethúla sa chuntas in aon tréimhse
chuntasaíochta dá dtagraítear i bhfo-alt (2), nó

(c) más cárta airgid é in ionad cárta airgid atá san áireamh
cheana féin sa ráiteas iomchuí,

ansin ní áireofar é sa ráiteas a bhaineann leis an tréimhse sin.

(4) Muirearófar ar gach ráiteas a sheachadfar de bhun fho-alt (2)
dleacht stampa de réir an ráta £5 i leith gach cárta a bheidh san
áireamh sa líon cártaí a thaispeánfar sa ráiteas.

(5) Maidir leis an dleacht a mhuirearaítear le fo-alt (4) ar ráiteas
arna sheachadadh ag tionscnóir de bhun fho-alt (2), íocfaidh an
tionscnóir í ar an ráiteas a sheachadadh.

(6) Soláthróidh tionscnóir chun na gCoimisinéirí cibé sonraí a
mheasfaidh na Coimisinéirí is gá i ndáil le haon ráiteas a
cheanglaítear leis an alt seo ar an tionscnóir a sheachadadh.

(7) I gcás go mainneoidh tionscnóir aon ráiteas a cheanglaítear le
fo-alt (2) a sheachadadh laistigh den am dá bhforáiltear san fho-alt
sin nó go mainneoidh an tionscnóir an dleacht is inmhuirearaithe ar
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aon ráiteas den sórt sin a íoc ar é a sheachadadh, dlífidh an
tionscnóir, ar mhodh pionóis, i dteannta na dleachta, ús a íoc de réir
an ráta 1 faoin gcéad in aghaidh na míosa nó na coda de mhí ón dáta
lena mbaineann an ráiteas (dá ngairtear an ‘‘dáta dlite’’ san fho-alt
seo) go dtí an dáta a íocfar an dleacht agus freisin, ar mhodh pionóis
breise, suim £300 a íoc in aghaidh gach lae a fhanfaidh an dleacht
gan íoc tar éis mí amháin a bheith caite ón dáta dlite agus beidh gach
pionós inghnóthaithe ar an tslí chéanna amhail is dá mba chuid den
dleacht an pionós.

(8) Féadfaidh na Coimisinéirí seachadadh aon ráitis a
cheanglaítear le fo-alt (2) a fhorfheidhmiú faoi alt 47 den Succession
Duty Act, 1853, ar gach cuma amhail is dá mba chuntas mar a luaitear
san alt sin an ráiteas sin agus amhail is dá mba fhaillí mar a luaitear
san alt sin an mhainneachtain an ráiteas sin a sheachadadh.

(9) Beidh tionscnóir i dteideal méid na dleachta stampa is iníoctha
i leith an chárta airgid de bhua an ailt seo a mhuirearú ar an gcuntas
cárta agus féadfaidh an tionscnóir na téarmaí agus na coinníollacha
a rialaíonn an cuntas sin a chur chun feidhme maidir le hús ar an
méid sin.

(10) Maidir le cuntas, le cárta muirir, le cárta muirir cuideachta nó
le cárta forlíontach de réir na brí, i ngach cás, a shanntar dó le halt
124, agus a tharraingíonn íocaíocht na dleachta stampa is iníoctha de
bhua an ailt sin, ní tharraingeoidh sé íocaíocht na dleachta stampa is
iníoctha de bhua an ailt seo.

(11) I gcás go n-athróidh tionscóir a thréimhse chuntasaíochta agus
nach mbeadh, dá thoradh sin, dleacht stampa faoin alt seo
inmhuirearaithe nó iníoctha i mbliain (dá ngairtear ‘‘an bhliain
iomchuí’’ san alt seo), ansin beidh feidhm ag na forálacha seo a
leanas:

(a) beidh dleacht inmhuirearaithe agus iníoctha sa bhliain
iomchuí amhail is nár athraíodh an tréimhse
chuntasaíochta,

(b) beidh dleacht inmhuirearaithe agus iníoctha freisin laistigh
de mhí amháin ó dháta dheireadh na tréimhse
cuntasaíochta a chríochnaíonn sa bhliain iomchuí, agus

(c) faoi réir fho-alt (3), beidh an dleacht is inmhuirearaithe agus
is iníoctha de bhua mhír (b) inmhuirearaithe agus
iníoctha i leith cártaí airgid a bheidh eisithe aon tráth ag
an tionscnóir agus a bheidh bailí aon tráth le linn na
tréimhse ón dáta dlite mar a chinnfear le mír (a) go dtí
an dáta dlite mar a chinnfear le mír (b).

124.—(1) (a) San fho-alt seo—

ciallaíonn ‘‘cuntas’’ cuntas arna chothabháil ag
banc agus ar a muirearaítear méideanna i leith
earraí, seirbhísí nó airgid a fhaigheann pearsa
aonair ar mhodh cárta creidmheasa;

ciallaíonn ‘‘cárta creidmheasa’’ cárta arna eisiúint
ag banc chuig pearsa aonair ag a bhfuil seoladh sa
Stát lena bhféadfaidh an phearsa aonair earraí,
seirbhísí agus airgead a fháil agus lena bhféadfar
méideanna i leith na n-earraí, na seirbhísí agus an
airgid a mhuirearú ar an gcuntas.
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Cd.9 A.124(b) Gach bliain, laistigh de 3 mhí ón 1ú lá d’Aibreán an
bhliain sin, seachadfaidh banc ráiteas i scríbhinn ar
na Coimisinéirí ina dtaispeánfar líon na gcuntas a
bheidh á gcothabháil ag an mbanc an 1ú lá sin
d’Aibreán.

(c) Déanfar dleacht stampa de réir an ráta £15 a
mhuirearú ar gach ráiteas a sheachadfar de bhun
mhír (b) i leith gach cuntais a bheidh san áireamh
i líon na gcuntas a thaispeánfar sa ráiteas.

(2) (a) San fho-alt seo—

ciallaíonn ‘‘cuntas’’ cuntas arna chothabháil ag tionscnóir
agus ar a muirearaítear méideanna i leith earraí, seirbhísí
nó airgid a fhaigheann pearsa aonair ar mhodh cárta
muirir;

ciallaíonn ‘‘cárta muirir’’ cárta (seachas cárta ar a dtugtar
‘‘cárta tí’’) arna eisiúint ag duine (dá ngairtear
‘‘tionscnóir’’ san alt seo) chuig pearsa aonair ag a bhfuil
seoladh sa Stát lena bhféadfaidh an phearsa aonair earraí,
seirbhísí nó airgead a fháil agus lena bhféadfar
méideanna i leith na n-earraí, na seirbhísí nó an airgid a
mhuirearú ar an gcuntas;

ciallaíonn ‘‘cárta muirir cuideachta’’—

(i) cárta muirir arna eisiúint ag tionscnóir chuig duine
(seachas pearsa aonair) ag a bhfuil seoladh sa Stát
agus a measfaí, dá mba chuig pearsa aonair a
d’eiseofaí é, gur cárta muirir é, nó

(ii) cárta muirir arna eisiúint ag tionscnóir chuig fostaí,
ainmní nó gníomhaire duine den sórt sin i gcáil
an duine sin mar fhostaí, mar ainmní nó mar
ghníomhaire den sórt sin;

ciallaíonn ‘‘ráithe’’ tréimhse 3 mhí dar críoch an 31ú lá
de Mhárta, an 30ú lá de Mheitheamh, an 30ú lá de Mheán
Fómhair nó an 31ú lá de Nollaig;

ciallaíonn ‘‘cárta forlíontach’’ cárta muirir cuideachta
arna eisiúint ag tionscnóir chuig duine (seachas pearsa
aonair) agus ar cárta é de bhreis ar chárta muirir
cuideachta eile a d’eisigh an tionscnóir chuig an duine sin.

(b) Gach bliain, laistigh de 2 mhí ó dheireadh gach ráithe,
seachadfaidh tionscnóir ráiteas i scríbhinn ar na
Coimisinéirí ina dtaispeánfar líon na gcártaí muirir, na
gcártaí muirir cuideachta agus na gcártaí forlíontacha a
d’eisigh nó a d’athnuaigh an tionscnóir le linn na ráithe
sin.

(c) Déanfar dleacht stampa de réir an ráta £7.50 a mhuirearú ar
gach ráiteas a sheachadfar de bhun mhír (b) in aghaidh
gach tréimhse 6 mhí nó cuid de 6 mhí a ndéarfar ina leith
gur bailí do gach cárta muirir, gach cárta muirir
cuideachta agus gach cárta forlíontach a thaispeánfaidh
an ráiteas a bheith arna eisiúint nó arna athnuachan.

(d) (i) Féadfaidh tionscnóir, laistigh de 3 mhí ón 1ú lá
d’Aibreán, aon bhliain, le toiliú na gCoimisinéirí,
ráiteas i scríbhinn a sheachadadh orthu, ina
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dtaispeánfar líon na gcártaí muirir, na gcártaí muirir
cuideachta agus na gcártaí forlíontacha a d’eisigh nó a
d’athnuaigh an tionscnóir agus a ndéarfar ina leith gur
bailí dóibh le haghaidh tréimhse a mbeidh an 1ú lá
d’Aibreán sa bhliain sin san áireamh ann.

(ii) Déanfar dleacht stampa de réir an ráta £15 a mhuirearú
ar gach ráiteas a sheachadfar de réir fhomhír (i), i leith
gach cárta muirir, gach cárta muirir cuideachta, agus
gach cárta forlíontach, a bheidh ar áireamh i líon na
gcártaí a thaispeánfar sa ráiteas agus íocfar í ar an
ráiteas a sheachadadh.

(iii) D’ainneoin mhír (b), i gcás go seachadfaidh tionscnóir
ráiteas de réir na míre seo, ní bheidh feidhm ag mír (b)
i ndáil leis an tionscnóir i leith na ráithí sa bhliain ina
seachadfar an ráiteas.

(3) Tabharfaidh banc nó tionscnóir, de réir mar a bheidh, do na
Coimisinéirí, cibé sonraí a mheasfaidh na Coimisinéirí is gá i ndáil le
haon ráiteas a cheanglaítear leis an alt seo ar an mbanc nó ar an
tionscnóir a sheachadadh.

(4) (a) Déanfaidh banc an dleacht a mhuirearófar le fo-alt (1)(c)
ar ráiteas a sheachadfaidh an banc de bhun fho-alt
(1)(b) a íoc ar an ráiteas a sheachadadh.

(b) Déanfaidh tionscnóir an dleacht a mhuirearófar le fo-alt
(2)(c) ar ráiteas a sheachadfaidh an tionscnóir de bhun
fho-alt (2)(b) a íoc ar an ráiteas a sheachadadh.

(5) (a) San fho-alt seo ciallaíonn ‘‘dáta dlite’’—

(i) i ndáil le ráiteas a cheanglaítear a sheachadadh de
bhun fho-alt (1)(b), an 1ú lá d’Aibreán sa bhliain a
gceanglaítear leis an bhfo-alt sin an ráiteas a
sheachadadh ar na Coimisinéirí, agus

(ii) i ndáil le ráiteas a cheanglaítear a sheachadadh de
bhun fho-alt (2)(b), deireadh na ráithe a
gceanglaítear leis an bhfo-alt sin an ráiteas a
sheachadadh ar na Coimisinéirí laistigh de 2 mhí di.

(b) I gcás go mainneoidh banc nó tionscnóir, de réir mar a
bheidh, aon ráiteas a cheanglaítear le fo-alt (1) nó (2)
a sheachadadh laistigh den am a shonraítear sna fo-ailt
sin nó go mainneoidh an banc nó an tionscnóir an
dleacht a íoc is inmhuirearaithe ar aon ráiteas den sórt
sin ar an ráiteas sin a sheachadadh, dlífidh an banc nó
an tionscnóir, de réir mar a bheidh, ar mhodh pionóis,
i dteannta na dleachta, ús ar an dleacht de réir an ráta
1 faoin gcéad in aghaidh na míosa nó na coda de mhí,
ón dáta dlite go dtí an lá a íocfar an dleacht a íoc,
agus freisin, ar mhodh pionóis breise, suim £300 a íoc
in aghaidh gach lae a fhanfaidh an dleacht gan íoc tar
éis 3 mhí a bheith caite ón dáta dlite, agus beidh gach
pionós inghnóthaithe ar an tslí chéanna amhail is dá
mba chuid den dleacht an pionós.

(6) Féadfaidh na Coimisinéirí seachadadh aon ráitis, a
cheanglaítear le fo-alt (1) nó (2), a fhorfheidhmiú faoi alt 47 den
Succession Duty Act, 1853, ar gach cuma amhail is dá mba chuntas
mar a luaitear san alt sin an ráiteas sin agus amhail is dá mba fhaillí
mar a luaitear san alt sin an mhainneachtain an ráiteas sin a
sheachadadh.
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Cd.9 A.124(7) Beidh banc nó tionscnóir, de réir mar a bheidh, i dteideal méid
na dleachta stampa is iníoctha faoin alt seo a mhuirearú ar an gcuntas
iomchuí faoi threoir an chuntais sin nó faoi threoir an chárta muirir,
an chárta muirir cuideachta nó an chárta fhorlíontaigh lena
mbaineann an cuntas agus féadfaidh an banc nó an tionscnóir na
téarmaí agus na coinníollacha a rialaíonn an cuntas sin a chur chun
feidhme maidir le hús ar an méid sin.

125.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘‘méid inmheasúnaithe’’, i ndáil le ráithe, an t-ollmhéid a
fuair árachóir ar mhodh préimheanna (lena n-áirítear, i gcás árachóra
is treoirárachóir (de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Comhárachas), 1983 (I.R. Uimh. 65 de 1983)), an méid a fuarthas
ar mhodh préimheanna iomlánacha (de na brí sin thuas)) sa ráithe
sin i leith polasaithe árachais a mhéid atá na fiontair lena mbaineann
na polasaithe sin lonnaithe sa Stát (is fiontair a mheastar a bheith
lonnaithe sa Stát de bhua alt 61), ach gan féachaint do mhéid eisiata;

ciallaíonn ‘‘méid eisiata’’—

(a) méid a fuarthas i gcúrsa nó ar mhodh athárachú;

(b) préimh a fuarthas i leith gnó sna haicmí seo a leanas den
Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCéad Treoir ón
gComhairle, 73/239/CEE dar dáta 24 Iúil 1973 (IO Uimh.
L228, 16/8/1973), eadhon, 4, 5, 6, 7, 11 agus 12, in aicmí
1 agus 10 sa mhéid go mbaineann siad le hárachú
paisinéirí i bhfeithiclí muirí agus eitlíochta agus le
hárachas dliteanais iompróra, faoi seach, agus in aicme
14 sa mhéid go mbaineann sí le creidmheas
onnmhairiúcháin;

(c) préimh a fuarthas i leith gnó in aicmí I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII agus IX den Iarscríbhinn a ghabhann leis an
gCéad Treoir ón gComhairle, 79/267/CEE dar dáta 5
Márta 1979 (IO Uimh. L63, 13/3/1979);

(d) préimh a fuarthas i leith gnó árachais sláinte (is gnó árachais
sláinte de réir bhrí alt 2 den Acht Árachais Sláinte, 1994);

ciallaíonn ‘‘árachóir’’ duine is sealbhóir ar cheadúnas árachais faoin
Acht Árachais, 1936, nó is sealbhóir ar údarú de réir bhrí Rialacháin
Chreata na gComhphobal Eorpach (Árachas Neamh-Shaoil), 1994
(I.R. Uimh. 359 de 1994), nó duine a sheolann gnó árachais i
gcomhréir leis an Assurance Companies Act, 1909;

tá le ‘‘préimh’’ an bhrí chéanna atá le ‘‘praemium’’ san Acht
Árachais, 1936;

ciallaíonn ‘‘ráithe’’ tréimhse 3 mhí dar críoch an 31ú lá de Mhárta,
an 30ú lá de Mheitheamh, an 30ú lá de Mheán Fómhair, nó an 31ú
lá de Nollaig.

(2) Gach bliain, laistigh de 30 lá ó dheireadh gach ráithe,
seachadfaidh árachóir ráiteas i scríbhinn ar na Coimisinéirí ina
dtaispeánfar an méid inmheasúnaithe le haghaidh an árachóra sin i
leith na ráithe sin.

(3) Ar gach ráiteas a sheachadfar de bhun fho-alt (2) muirearófar
dleacht stampa ar cóimhéid le 2 faoin gcéad den mhéid
inmheasúnaithe a thaispeánfar sa ráiteas.
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(4) Déanfaidh an t-árachóir an dleacht a mhuirearófar le fo-alt (3)
ar ráiteas arna sheachadadh ag árachóir de bhun fho-alt (2) a íoc ar
an ráiteas a sheachadadh.

(5) Tabharfaidh árachóir do na Coimisinéirí cibé sonraí a
mheasfaidh na Coimisinéirí is gá i ndáil le haon ráiteas a
cheanglaítear leis an alt seo ar an árachóir a sheachadadh.

(6) I gcás go mainneoidh árachóir aon ráiteas a cheanglaítear le
fo-alt (2) a sheachadadh laistigh den am a shonraítear san fho-alt sin
nó go mainneoidh árachóir aon dleacht a íoc is inmhuirearaithe ar
aon ráiteas den sórt sin ar an ráiteas sin a sheachadadh, dlífidh an
t-árachóir, ar mhodh pionóis agus i dteannta na dleachta, ús a íoc ar
an dleacht de réir an ráta 1 faoin gcéad in aghaidh na míosa nó na
coda de mhí ó dheireadh na ráithe lena mbaineann an ráiteas go dtí
an lá a íocfar an dleacht.

(7) Féadfaidh na Coimisinéirí seachadadh aon ráitis a
cheanglaítear le fo-alt (2) a fhorfheidhmiú faoi alt 47 den Succession
Duty Act, 1853, ar gach cuma amhail is dá mba chuntas mar a luaitear
san alt sin an ráiteas sin agus amhail is dá mba fhaillí mar a luaitear
san alt sin an mhainneachtain an ráiteas sin a sheachadadh.

126.—(1) (a) San alt seo—

ciallaíonn ‘‘cáin chorparáide’’ an cháin chorparáide
a mhuirearaítear leis an Acht Comhdhlúite
Cánacha, 1997;

tá le ‘‘Achtanna Cánach Corparáide’’ an bhrí
chéanna atá leis in alt 1 den Acht Comhdhlúite
Cánacha, 1997;

ciallaíonn ‘‘ús iomchuí’’ aon ús nó dáileadh eile—

(i) a fhaigheann cuideachta (dá ngairtear ‘‘an
t-iasachtóir’’ san alt seo) atá laistigh de réim
cánach corparáide,

(ii) is iníoctha as sócmhainní cuideachta eile (dá
ngairtear ‘‘an t-iasachtaí’’ san fho-alt seo) a
bhfuil cónaí uirthi sa Stát chun críoch cánach
corparáide, i leith urrúis de chuid an
iasachtaí ar urrús é a thagann faoi réim fho-
mhír (ii), (iii)(I) nó (v) d’alt 130(2)(d) den
Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, agus

(iii) is dáileadh chun críocha na nAchtanna
Cánach Corparáide;

ciallaíonn ‘‘tréimhse iomchuí’’ aon tréimhse 6 mhí
dar críoch an 31ú lá d’Eanáir nó an 31ú lá d’Iúil.

(b) Chun críocha an ailt seo, aon mhéid atá, i dtréimhse
iomchuí, curtha chun dochair do chuntas iasachtaí le
hiasachtóir i leith úis iomchuí déileálfar leis mar mhéid a
bheidh faighte ag an iasachtóir sa tréimhse iomchuí sin.

(2) Déanfaidh iasachtóir, laistigh de 30 lá ó dheireadh gach
tréimhse iomchuí, ráiteas i scríbhinn a sheachadadh ar na
Coimisinéirí ina dtaispeánfar an méid úis iomchuí le haghaidh an
iasachtóra sin i leith na tréimhse iomchuí sin.
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Cd.9 A.126(3) Ar gach ráiteas a sheachadfar de bhun fho-alt (2), muirearófar
dleacht stampa ar cóimhéid le 12 faoin gcéad de mhéid an úis
iomchuí a thaispeánfar sa ráiteas.

(4) D’ainneoin fho-alt (3), i gcás gur lú méid an úis iomchuí a fuair
iasachtóir i leith urrúis dá dtagraítear i bhfo-alt (1) ná an méid a
gheobhadh an t-iasachtóir sin dá mbéarfadh an t-urrús ús simplí de
réir an ráta 6 faoin gcéad sa bhliain i gcaitheamh na tréimhse ar ina
leith ab iníoctha an t-ús iomchuí, is méid is ionann agus 8 faoin gcéad
den mhéid a fuarthas a bheidh sa dleacht stampa a mhuirearófar ar
an ráiteas ar mhéid an úis iomchuí le haghaidh an urrúis sin.

(5) Déanfaidh iasachtóir an dleacht a mhuirearófar le fo-alt (3) ar
ráiteas a sheachadfaidh an t-iasachtóir de bhun fho-alt (2) a íoc ar
an ráiteas a sheachadadh.

(6) Tabharfaidh iasachtóir do na Coimisinéirí cibé sonraí a
mheasfaidh na Coimisinéirí a bheith riachtanach i ndáil le haon
ráiteas a cheanglaítear leis an alt seo ar iasachtóir a sheachadadh.

(7) I gcás go mainneoidh iasachtóir aon ráiteas a cheanglaítear le
fo-alt (2) a sheachadadh laistigh den am a shonraítear san fho-alt sin,
nó go mainneoidh iasachtóir aon dleacht a íoc is inmhuirearaithe ar
aon ráiteas den sórt sin ar an ráiteas sin a sheachadadh, dlífidh an
t-iasachtóir, ar mhodh pionóis, i dteannta na dleachta, ús a íoc ar an
dleacht de réir an ráta 2.5 faoin gcéad in aghaidh gach míosa nó coda
de mhí ó dheireadh na tréimhse iomchuí lena mbaineann an ráiteas
go dtí an dáta a íocfar an dleacht.

(8) Féadfaidh na Coimisinéirí seachadadh aon ráitis a
cheanglaítear le fo-alt (2) a fhorfheidhmiú faoi alt 47 den Succession
Duty Act,1853, ar gach cuma amhail is dá mba chuntas mar a luaitear
san alt sin an ráiteas sin agus amhail is dá mba fhaillí mar a luaitear
san alt sin an mhainneachtain an ráiteas sin a sheachadadh.

(9) Ní dhéanfar an dleacht stampa a mhuirearaítear leis an alt seo
a lamháil mar asbhaint chun aon cháin nó dleacht atá faoi chúram
agus faoi bhainistiú na gCoimisinéirí, agus is iníoctha ag an
iasachtóir, a ríomh.

CUID 10

Forfheidhmiú

127.—(1) Ar ionstraim ar arb inmhuirearaithe aon dleacht a
thabhairt ar aird mar fhianaise in aon chúirt údaráis shibhialta in aon
chuid den Stát, nó os comhair aon eadránaí nó réiteora, tabharfaidh
an breitheamh, an t-eadránaí nó an réiteoir aird ar aon stampa a
bheith fágtha ar lár ar an ionstraim nó aon neamhdhóthanacht sa
stampa ar an ionstraim, agus más ionstraim í is féidir a stampáil go
dlíthiúil tar éis í a fhorghníomhú, féadfar í a ghlacadh i bhfianaise,
ar mhéid na dleachta neamhíoctha, maille leis an bpionós is iníoctha
ar an gcéanna a stampáil, a íoc leis an oifigeach don chúirt arb é a
dhualgas nó a dualgas é an ionstraim a léamh, nó leis an eadránaí nó
leis an réiteoir, ach amháin i ngach cás inar cheart eisceacht a
dhéanamh ar fhorais eile.

(2) Tabharfaidh an t-oifigeach, nó an t-eadránaí, nó an réiteoir a
gheobhaidh an dleacht agus an pionós admháil i leith an chéanna,
agus cuirfidh sé nó sí taifead i leabhar arna choimeád chun na críche
sin ar an íocaíocht agus ar mhéid na híocaíochta, agus cuirfidh sé nó
sí in iúl do na Coimisinéirí ainm nó teideal na himeachta ina bhfuair,
agus ainm an pháirtí óna bhfuair an t-oifigeach, nó an t-eadránaí, nó
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an réiteoir, de réir mar a bheidh, an dleacht agus an pionós, agus
dáta agus tuairisc na hionstraime, agus íocfaidh sé nó sí le cibé duine
a cheapfaidh na Coimisinéirí an t-airgead a fuair an t-oifigeach, an
t-eadránaí, nó an réiteoir sin, de réir mar a bheidh, le haghaidh na
dleachta agus an phionóis.

(3) Ar aon ionstraim ar íocadh aon dleacht nó pionós ina leith a
thabhairt ar aird do na Coimisinéirí, mar aon leis an admháil,
taispeánfar ar an ionstraim gur íocadh an dleacht agus an pionós.

(4) Ach amháin mar a fhoráiltear san alt seo, ní thabharfar i
bhfianaise ionstraim a bheidh forghníomhaithe in aon chuid den Stát,
nó a bhaineann, cibé áit a fhorghníomhaítear í, le haon mhaoin a
bheidh suite in aon chuid den Stát, nó le haon ábhar nó ní a rinneadh
nó a bheidh le déanamh, in aon chuid den Stát, ach amháin in
imeachtaí coiriúla nó in imeachtaí sibhialta ag na Coimisinéirí chun
dleacht stampa a ghnóthú, ná ní bheidh sí ar fáil, chun aon chríche,
mura rud é nach mbeidh dleacht inmhuirearaithe uirthi nó go
mbeidh sí stampáilte go cuí de réir an dlí a bhí i bhfeidhm an tráth
a forghníomhaíodh an chéad uair í.

128.—(1) San alt seo folaíonn ‘‘doiciméad’’—

(a) aon ionstraim, rolla, leabhar nó taifead,

(b) aon taifead ar iontráil i ndoiciméad, agus

(c) aon fhaisnéis a stóráiltear, a chothabháiltear nó a
chaomhnaítear ar mhodh feiste mheicniúil nó
leictreonaigh, cibé acu a dhéantar nó nach ndéantar í a
stóráil, a chothabháil nó a chaomhnú i bhfoirm inléite.

(2) Faoi réir fho-alt (3), aon duine is páirtí in aon ionstraim, nó a
mbeidh aon doiciméad ina choimeád nó ina coimeád nó faoina rialú,
a bhféadfadh iniúchadh uirthi nó air aon dleacht a áirithiú nó aon
chalaois, faillí nó neamhghníomh i ndáil le haon dleacht a chruthú
nó fionnadh aon cheann den chéanna teacht as, déanfaidh sé nó sí,
laistigh de 14 lá tar éis iarrata ar mhodh fógra i scríbhinn ó na
Coimisinéirí—

(a) cibé faisnéis a mheasfaidh na Coimisinéirí a bheith
riachtanach a sholáthar, agus

(b) cead a thabhairt d’aon duine a bheidh údaraithe ag na
Coimisinéirí aon doiciméad den sórt sin a iniúchadh agus
cibé nótaí, sleachta, priontaí, eischlónna agus cóipeanna
a thógáil a mheasfaidh an duine sin a bheith riachtanach,

agus i gcás go ndiúltóidh an duine céadluaite soláthar a dhéanamh
nó cead a thabhairt amhlaidh, measfar gur mainneachtain é an diúltú
sin ag an duine sin fomhír (iv) de mhír (g) d’fho-alt (2) d’alt 1078
den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, a chomhlíonadh agus, má
leantar den diúltú tar éis an chiontaithe, beidh an duine sin ciontach
i gcion breise gach lá a leanfaidh an diúltú agus, maidir le gach cion
den sórt sin, dlífear fíneáil nach mó ná £100 a chur ar an duine sin.

(3) Is cosaint mhaith in ionchúiseamh mar gheall ar chion faoi fho-
alt (2) don chúisí a shuíomh go gceanglaítear ar an gcúisí le dlí, nó
go bhfuil an cúisí i dteideal le dlí, diúltú d’iarraidh na gCoimisinéirí.
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129.—(1) Más rud é go ndéanann aon duine arb é a oifig nó a
hoifig é aon ionstraim ar arb inmhuirearaithe dleacht a rollú, a
chlárú, nó a thaifeadadh in aon rollaí, leabhair nó taifid, nó ar aon
cheann den chéanna, aon ionstraim den sórt sin nach mbeidh
stampáilte go cuí a rollú, a chlárú, nó a thaifeadadh, tabhóidh an
duine sin pionós £500.

(2) Ní bheidh bille díolacháin a mbeidh dleacht stampa
inmhuirearaithe ina leith cláraithe faoi aon Acht a bheidh i bhfeidhm
de thuras na huaire agus a bhaineann le billí díolacháin a chlárú mura
ndéanfar an bille bunaidh, agus é stampáilte go cuí, a thabhairt ar
aird don oifigeach cuí.

130.—(1) Maidir le haon sannadh polasaí árachais saoil a mbeidh
dleacht stampa inmhuirearaithe ina leith, ní thabharfar leis don
sannaí arna ainmniú nó arna hainmniú sa sannadh sin, do
sheiceadóirí, do riarthóirí ná do shannaithe an tsannaí aon cheart
chun agairt a dhéanamh i leith an airgid a árachaítear nó a urraítear
leis an bpolasaí, ná chun urscaoileadh bailí a thabhairt i leith an
airgid, ná i leith aon chuid den airgead, mura mbeidh an sannadh
stampáilte go cuí, agus ní dhéanfar aon íocaíocht le haon duine a
bheidh ag éileamh faoi aon sannadh den sórt sin mura mbeidh an
céanna stampáilte go cuí.

(2) Má dhéantar aon íocaíocht de shárú ar an alt seo, beidh an
dleacht stampa nach mbeidh íoctha ar an sannadh, mar aon leis an
bpionós is iníoctha ar an gcéanna a stampáil, ina bhfiach a bheidh
dlite don Aire chun sochair don Phríomh-Chiste ón duine a
dhéanfaidh an íocaíocht agus beidh siad iníoctha leis na Coimisinéirí
agus féadfar (gan dochar d’aon mhodh eile chun an dleacht nó an
pionós is iníoctha ar stampáil a ghnóthú) agairt ina leith agus iad a
ghnóthú trí chaingean, nó trí imeacht cuí eile, ar agra an Ard-Aighne
in aon chúirt dlínse inniúla.

131.—Gach coinníoll díolacháin arna chumadh d’fhonn agóid nó
foréileamh a chosc ar fhoras easpa nó neamhdhóthanacht stampa ar
aon ionstraim agus gach conradh, socrú nó gealltanas chun an
dliteanas a ghlacadh mar gheall ar easpa nó neamhdhóthanacht
stampa ar aon ionstraim den sórt sin nó chun slánú a dhéanamh in
aghaidh an dliteanais, na heaspa nó na neamhdhóthanachta sin,
beidh siad ar neamhní.

132.—Beidh feidhm, faoi réir aon mhodhnuithe is gá, ag alt 962
den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, maidir le dleacht stampa ar
an tslí chéanna a bhfuil feidhm aige maidir le cáin ioncaim agus,
i gcás go bhfeidhmítear an t-alt sin 962 maidir le dleacht stampa,
feidhmeofar é amhail is dá mba cháin a bheadh le bailiú agus le
tobhach ag an Ard-Bhailitheoir dleacht stampa.

133.—Beidh feidhm, fara aon mhodhnuithe is gá, ag ailt 987(4),
1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066 agus 1068 den Acht Comhdhlúite
Cánacha, 1997, maidir le fíneáil nó pionós—

(a) faoin Acht seo, nó

(b) faoi aon achtachán eile lena bhforáiltear d’fhíneálacha nó
pionóis i ndáil le dleacht stampa,
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amhail is dá mba phionós faoi na hAchtanna Cánach Ioncaim an
fhíneáil nó an pionós agus ní bheidh feidhm ag alt 22 den Inland
Revenue Regulation Act, 1890, i gcás go bhfuil feidhm ag aon cheann
de na hailt sin den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, maidir leis, de
bhua an ailt seo.

134.—(1) In aon imeachtaí sa Chúirt Chuarda nó sa Chúirt Dúiche
chun dleacht stampa, dleacht stampa bhreise, nó pionós a bhaineann
leis an dleacht sin a ghnóthú nó i ndáil leis an gcéanna, beidh
mionnscríbhinn arna déanamh go cuí ag oifigeach do na Coimisinéirí
ag teistiú i dtaobh aon ní de na nithe seo a leanas—

(a) go ndearnadh an mheasúnacht dleachta go cuí,

(b) go bhfuil an mheasúnacht tagtha chun bheith
críochnaitheach agus dochloíte,

(c) go bhfuil an dleacht nó aon chuid shonraithe den dleacht
dlite agus gan íoc,

(d) gur éilíodh go cuí an dleacht a íoc,

ina fianaise, go dtí go gcruthófar a mhalairt, ar na nithe a dteisteofar
ina dtaobh amhlaidh.

(2) Mura ndíospóideann an cosantóir nó an freagróir na deimhnisc
sa mhionnscríbhinn, ní gá don oifigeach a rinne an mhionnscríbhinn
sin teacht i láthair ná fianaise ó bhéal a thabhairt le linn éisteacht na
n-imeachtaí ná ní gá aon chlár, comhad, leabhar measúnachta ná
taifead eile a bhaineann leis an dleacht a thabhairt ar aird ná a chur
i bhfianaise ag an éisteacht.

(3) Má dhíospóideann an cosantóir nó an freagróir aon
deimhneasc sa mhionnscríbhinn, déanfaidh an breitheamh, ar cibé
téarmaí maidir le costais is dóigh leis nó léi is cóir, caoi réasúnach a
thabhairt, tríd an éisteacht a chur ar atráth nó ar shlí eile, chun go
dtiocfadh an t-oifigeach a rinne an mhionnscríbhinn i láthair agus
fianaise a thabhairt ó bhéal sna himeachtaí agus chun go dtabharfar
ar aird agus go gcuirfear i bhfianaise sna himeachtaí aon chlár,
comhad, leabhar measúnachta nó taifead eile a bhaineann leis an
dleacht.

CUID 11

Forálacha Bainistíochta

Caibidil 1

Léiriú, Feidhm agus Cúram agus Bainistiú

135.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn ‘‘dleacht’’ aon dleacht stampa is inmhuirearaithe le dlí de
thuras na huaire;

ciallaíonn ‘‘oifig de chuid na gCoimisinéirí’’ oifig de chuid na
gCoimisinéirí ina soláthraítear stampaí;

ciallaíonn ‘‘oifigeach’’ oifigeach do na Coimisinéirí;

is éard é ‘‘stampa’’ stampa a sholáthraíonn nó a sholáthróidh Roinn
Rialtais.



[1999.] An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna [Uimh. 31.]
Stampa, 1999

136.—Beidh feidhm ag an gCuid seo maidir leis na dleachtanna go
léir agus na táillí go léir a n-ordaítear de thuras na huaire iad a
bhailiú nó a fháil ar mhodh stampaí.

137.—Na dleachtanna go léir is inmhuirearaithe le dlí de thuras na
huaire mar dhleachtanna stampa beidh siad faoi chúram agus faoi
bhainistiú na gCoimisinéirí.

Caibidil 2

An modh chun airgead a fuarthas le haghaidh dleachta a ghnóthú

138.—(1) Gach duine a bheidh tar éis aon suim airgid a fháil mar
aon dleacht nó le haghaidh aon dleachta, nó aon táille a bailíodh ar
mhodh stampa, agus nach gcuirfidh an t-airgead d’íoc na dleachta nó
na táille go cuí, agus a choinneoidh siar nó a choimeádfaidh an
céanna go míchuí, beidh sé nó sí cuntasach i méid na dleachta nó na
táille, agus beidh an céanna ina fhiach ar an duine sin ag an Aire
chun sochair don Phríomh-Chiste agus beidh sé iníoctha leis na
Coimisinéirí agus féadfar (gan dochar d’aon mhodh eile chun an
tsuim airgid a ghnóthú) agairt ina leith agus é a ghnóthú trí
chaingean, nó trí imeacht cuí eile, ar agra an Ard-Aighne in aon
chúirt dlínse inniúla.

(2) Féadfaidh na Coimisinéirí agairt a dhéanamh as an Ard-Chúirt
i leith eascaire toghairme lena n-ordófar d’aon duine den sórt sin
cuntas a sheachadadh ar gach suim airgid a ghlac an duine sin
amhlaidh, agus a coinníodh siar nó a coimeádadh, agus an t-airgead
a íoc leo, maille le costais na n-imeachtaí, nó cúis dá mhalairt a
shuíomh.

(3) Má shuitear cúis déanfaidh an Chúirt cibé ordú is dóigh leis an
gCúirt a bheith cóir.

Caibidil 3

Cionta

139.—Gach duine a dhéanfaidh, nó a chuirfidh faoi deara nó a
thabharfaidh i gcrích go ndéanfar, aon ghníomh de na gníomhartha
seo a leanas, nó a chabhróidh, a neartóidh, nó a chuideoidh go
feasach lena dhéanamh, is é sin —

(a) múnla ó dhísle dílis a chlóbhualadh nó a dhéanamh go
calaoiseach ar aon ábhar;

(b) aon stampa a ghearradh nó a stróiceadh nó a bhaint go
calaoiseach d’aon ábhar ar aon slí, le hintinn go mbainfí
aon úsáid as an stampa sin nó as aon chuid den stampa
sin;

(c) aon stampa a lot go calaoiseach, le hintinn go mbainfí aon
úsáid as aon chuid den stampa sin;

(d) aon stampa nó aon chuid de stampa a ndearnadh, cibé acu
go calaoiseach nó nach ea, é nó í a ghearradh, a
stróiceadh nó a bhaint ar aon slí d’aon ábhar eile, nó
amach as aon stampa eile nó d’aon stampa eile, a
dhaingniú nó a chur go calaoiseach ar aon ábhar nó ar
aon stampa;

(e) aon ainm, suim, dáta, nó ní eile nó rud eile a bheidh scríofa
ar ábhar stampáilte a scriosadh go calaoiseach nó é nó í
a bhaint ar shlí eile dáiríre nó de réir dealraimh d’aon
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ábhar stampáilte le hintinn go mbainfí aon úsáid as an
stampa atá ar an ábhar sin;

(f) aon stampa a clóbhuaileadh nó a múnlaíodh go calaoiseach
ó dhísle dílis a dhíol nó a thaispeáint chun a dhíola nó a
rith nó a úsáid go feasach;

(g) aon stampa a clóbhuaileadh nó a múnlaíodh go calaoiseach
ó dhísle dílis, nó aon stampa nó aon chuid de stampa a
gearradh, a stróiceadh, nó a baineadh ar shlí eile d’aon
ábhar go calaoiseach, nó aon stampa a loiteadh go
calaoiseach, nó aon ábhar stampáilte a ndearnadh aon
ainm, suim, dáta nó ábhar nó ní eile a scriosadh go
calaoiseach nó a bhaint de ar shlí eile dáiríre nó de réir
dealraimh, a bheith ina sheilbh nó ina seilbh aige nó aici
go feasach, agus gan leithscéal dleathach (agus is ar an
duine a chúiseofar a bheidh é a chruthú),

beidh sé nó sí ciontach i gcion agus déanfar alt 1078 (a bhaineann le
cionta cánach) den Acht Comhdhlúite Cánach, 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.

140.—Ar fhaisnéis a bheith arna tabhairt faoi mhionn os comhair
breithimh den Chúirt Dúiche go bhfuil cúis chóir ann drochamhras
a bheith ann go bhfuil aon duine ciontach in aon cheann de na cionta
atá sonraithe in alt 139, féadfaidh an breitheamh sin, le barántas
faoina láimh, a chur faoi deara cuardach a dhéanamh ar gach teach,
seomra, siopa, foirgneamh, nó áit is leis an duine atá faoi
dhrochamhras nó atá á áitiú nó á háitiú aige nó aici, nó a bhfuil
drochamhras ann go bhfuil nó go raibh an duine sin ag gabháil d’aon
chion den sórt sin a dhéanamh nó go bhfuil nó go raibh an duine sin
bainteach le haon chion den sórt sin ar aon slí ann, nó go bhfuil nó
go raibh aon innealra, deiseanna nó áiseanna is inúsáidte chun aon
chion den sórt sin a dhéanamh á bhfholú aige nó aici ann, agus más
rud é, ar chuartú den sórt sin, go bhfaighfear aon cheann de na nithe
agus de na rudaí leithleacha sin, féadfar an céanna a urghabháil agus
a bhreith chun siúil agus déanfar é a sheachadadh ar na Coimisinéirí
ina dhiaidh sin.

141.—(1) Aon bhreitheamh den Chúirt Dúiche a bhfuil dlínse aige
nó aici san áit arb eol nó a síltear aon stampaí a bheith faoi cheilt nó
taiscthe ann, féadfaidh sé nó sí, mar gheall ar dhrochamhras
réasúnach a bheith air nó uirthi gur goideadh nó go bhfuarthas an
céanna go calaoiseach, barántas a eisiúint chun na stampaí a
urghabháil, agus chun an duine a bhfaighfear na stampaí ina sheilbh
nó ina seilbh nó ina choimeád nó ina coimeád a ghabháil agus a
thabhairt os comhair an bhreithimh sin nó os comhair aon
bhreithimh eile den Chúirt Dúiche laistigh den dlínse chéanna, chun
go ndéileálfar leis nó léi de réir dlí.

(2) Mura dtabharfaidh an duine cuntas sásúil i dtaobh na stampaí
a bheith ina sheilbh nó ina seilbh nó más dealraitheach nár
cheannaigh an duine sin an céanna in oifig de chuid na gCoimisinéirí,
nó ó dhuine éigin arna cheapadh nó arna ceapadh go cuí chun
stampaí a dhíol agus a dháileadh nó arna cheadúnú nó arna
cheadúnú go cuí chun déileáil i stampaí, déanfar na stampaí a
fhorghéilleadh, agus déanfar iad a sheachadadh ar na Coimisinéirí.

(3) D’ainneoin fho-ailt (1) agus (2), má tharlaíonn tráth ar bith
laistigh de 6 mhí tar éis na stampaí a sheachadadh faoi fho-alt (2) go
n-áiteoidh aon duine chun sástacht na gCoimisinéirí go ndearnadh
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Cd.11 A.141aon stampaí a forghéilleadh amhlaidh a ghoid nó a fháil go
calaoiseach ar shlí eile ón duine sin, agus gur cheannaigh an duine
sin an céanna ag oifig de chuid na gCoimisinéirí, nó ó dhuine éigin
arna cheapadh nó arna ceapadh go cuí chun stampaí a dhíol agus a
dháileadh, nó arna cheadúnú nó arna ceadúnú go cuí chun déileáil i
stampaí, féadfar na stampaí sin a sheachadadh don duine sin.

142.—(1) Má fhaightear aon stampaí brionnaithe i seilbh aon
duine a bheidh ceaptha chun stampaí a dhíol agus a dháileadh, nó
atá nó a bhí ceadúnaithe chun déileáil i stampaí, measfar agus glacfar
leis, mura gcruthaítear a mhalairt go sásúil, go raibh an céanna ina
sheilbh nó ina seilbh ag an duine sin agus a fhios aige nó aici iad a
bheith brionnaithe, agus go raibh ar intinn aige nó aici iad a dhíol, a
úsáid, nó a rith, agus dlífear an pheannaid a chur air nó uirthi a
fhorchuirtear le dlí ar dhuine a dhéanann stampaí brionnaithe a
dhíol, a úsáid, a rith nó a shealbhú agus a fhios aige nó aici an céanna
a bheith brionnaithe.

(2) Má tá cúis ag na Coimisinéirí le drochamhras a bheith orthu
go bhfuil aon stampaí brionnaithe ag aon duine den sórt sin i seilbh
an duine sin, féadfaidh siad a údarú le barántas faoina lámha d’aon
duine dul isteach idir 9 a.m. agus 7 p.m. in aon teach, seomra, siopa
nó foirgneamh de chuid an duine faoi dhrochamhras nó is leis an
duine faoi dhrochamhras, agus más rud é, ar chead isteach a éileamh,
agus ar an mbarántas a fhógairt, nach ndéanfar doras an tí, an
tseomra, an tsiopa nó an fhoirgnimh, nó aon doras laistigh den teach,
den seomra, den siopa nó den fhoirgneamh sin a oscailt, féadfaidh
an duine údaraithe an céanna a bhriseadh isteach agus cuardach a
dhéanamh le haghaidh aon stampaí a gheofar sa teach, sa seomra, sa
siopa nó san fhoirgneamh nó i gcoimeád nó i seilbh an duine atá faoi
dhrochamhras agus iad a urghabháil.

(3) Ceanglaítear ar gach comhalta den Gharda Síochána cabhair
agus cúnamh a thabhairt chun an barántas a fhorghníomhú, ar aon
duine a bheidh údaraithe de bhun fho-alt (2) d’iarraidh sin air nó
uirthi.

(4) Aon duine—

(a) a dhiúltóidh cead a thabhairt aon chuardach nó urghabháil
den sórt sin a dhéanamh de réir fho-alt (2), nó

(b) a ionsóidh, a choiscfidh nó a chuirfidh i gcoinne aon duine
a bheidh údaraithe amhlaidh le linn na cumhachtaí a
thugtar leis an alt seo a fhorghníomhú go cuí nó aon
duine a bheidh ag gníomhú chun cabhair agus cúnamh a
thabhairt do dhuine a bheidh údaraithe amhlaidh, nó a
chuirfidh isteach air nó uirthi,

agus aon chomhalta den Gharda Síochána a dhiúltóidh nó a
fhailleoidh, ar iarraidh a bheith déanta faoi fho-alt (3), cabhair agus
cúnamh a thabhairt d’aon duine a bheidh údaraithe amhlaidh le linn
cumhachtaí an duine sin a fhorghníomhú go cuí, tabhóidh sé nó sí
pionós £1,000.

143.—I gcás go ndéantar stampaí a urghabháil faoi bharántas,
tabharfaidh an duine a bheidh údaraithe leis an mbarántas, má
cheanglaítear sin air nó uirthi, don duine ar ina choimeád nó ina
coimeád nó ina sheilbh nó ina seilbh a fhaightear na stampaí,
admháil ar uimhir agus sonraí na stampaí agus ar an méid stampaí,
agus ceadóidh sé nó sí na stampaí a mharcáil sula dtugtar na stampaí
sin chun siúil.
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144.—(1) Gach duine a dhéanfaidh trí aon scríbhneoireacht ar aon
slí aon stampa greamaitheach a aghlot sula n-úsáidfear é tabhóidh sé
nó sí pionós £500.

(2) D’ainneoin fho-alt (1), féadfaidh aon duine, le ceadú sainráite
na gCoimisinéirí, agus i gcomhréir leis na coinníollacha a
fhorordóidh siad, scríobh ar stampa greamaitheach nó stampa
greamaitheach a leithreasú ar shlí eile sula n-úsáidfear é chun an
stampa sin a shainaithint.

145.—Aon duine a chleachtann nó atá bainteach le aon ghníomh
calaoiseach, acra calaoiseach nó feiste chalaoiseach, nach ndéantar
foráil speisialta le dlí maidir leis nó léi, le hintinn calaois a dhéanamh
ar an Stát maidir le haon dleacht, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus
déanfar alt 1078 (a bhaineann le cionta ioncaim) den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997, a fhorléiriú ar gach slí chun críocha an
chiona sin amhail is dá mba chion faoi fho-alt (2) den alt sin an
cion sin.

Caibidil 4

Stampaí a dhíol

146.—(1) Féadfaidh na Coimisinéirí, dá rogha féin, ceadúnas a
dheonú d’aon duine chun déileáil i stampaí in aon áit a bheidh
ainmnithe sa cheadúnas.

(2) Sonrófar sa cheadúnas ainm iomlán agus áit chónaithe an duine
dá ndeonófar an céanna, mar aon le tuairisc ar gach teach, siopa, nó
áit, a mbeidh sé údaraithe don duine sin déileáil i stampaí ann.

(3) Gach duine dá ndeonófar ceadúnas tabharfaidh sé nó sí urrús
£1,000 ar cibé slı́ agus i cibé foirm a fhorordóidh na Coimisinéirı́, agus,
más trı́ bhanna é, beidh an banna dı́olmhaithe ó dhleacht stampa.

(4) Ní gá ach ceadúnas amháin agus banna amháin i gcomhair aon
lín daoine atá i gcomhpháirtíocht, agus féadfaidh na Coimisinéirí an
ceadúnas a chúlghairm tráth ar bith.

(5) Gach duine a bheidh ceadúnaithe chun déileáil i stampaí
cuirfidh sé nó sí faoi deara ainm iomlán an duine sin mar aon leis na
focail ‘‘Ceadúnaithe chun stampaí a dhíol’’ a phéinteáil go
hinfheicthe inléite, agus coimeádfaidh sé nó sí an céanna péinteáilte
amhlaidh, i litreacha nach lú ná orlach ar fhad in áit éigin fheiceálach
ar an taobh amuigh d’aghaidh gach tí, siopa nó áite a mbeidh an
duine sin údaraithe chun déileáil i stampaí ann, agus tabhóidh sé
nó sí fíneáil £1,000 i leith gach faillí nó neamhghníomh maidir le
déanamh amhlaidh.

147.—(1) Má dhéanann aon duine nach mbeidh ceaptha go cuí
chun stampaí a dhíol agus a dháileadh déileáil i stampaí ar aon slí,
gan a bheith ceadúnaithe déanamh amhlaidh, nó in aon teach, siopa
nó áit nach mbeidh sonraithe i gceadúnas an duine sin beidh an duine
sin ciontach i gcion agus déanfar alt 1078 (a bhaineann le cionta
ioncaim) den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, a fhorléiriú ar gach
slí chun críocha an chiona sin amhail is dá mba chion faoi fho-alt (2)
den alt sin an cion sin.

(2) Má tá ag aon duine nó má chuireann aon duine, nach mbeidh
ceaptha go cuí chun stampaí a dhíol agus a dháileadh, nó nach
mbeidh ceadúnaithe go cuí chun déileáil i stampaí, ar áitreabh an
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a bheidh ar taispeáint go poiblí, agus cibé acu atá an céanna
greamaithe d’áitreabh an duine sin nó nach bhfuil, aon litreacha a
thabharfaidh le tuiscint nó a bheidh beartaithe a thabhairt le tuiscint
go ndéileálann an duine sin i stampaí, nó go bhfuil sé nó sí
ceadúnaithe déanamh amhlaidh, tabhóidh an duine sin pionós
£1,000.

148.—(1) Má théann ceadúnas duine ar bith chun déileáil i stampaí
in éag nó má chúlghairtear é, nó má fhaigheann aon duine a bheidh
ceadúnaithe chun déileáil i stampaí bás nó má thagann sé nó sí chun
bheith ina fhéimheach nó ina féimheach, agus má tá aon stampaí i
seilbh aon duine den sórt sin ar a cheadúnas nó a ceadúnas a dhul
in éag nó ar é a chúlghairm, nó tráth a bháis nó a báis nó a
fhéimheachta nó a féimheachta, féadfaidh an duine sin, nó seiceadóir
nó riarthóir an duine sin, nó an glacadóir nó an t-iontaobhaí nó an
sannaí oifigiúil faoi fhéimheacht an duine sin, laistigh de 6 mhí tar
éis don cheadúnas a dhul in éag nó a chúlghairm, nó tar éis an bháis
nó na féimheachta, de réir mar a bheidh, na stampaí a thabhairt nó
a chur chuig oifig de chuid na gCoimisinéirí.

(2) Féadfaidh na Coimisinéirí in aon chás den sórt sin méid na
dleachta ar na stampaí a íoc leis an duine a thabharfaidh nó a
chuirfidh stampaí chucu, agus an lascaine chuí a asbhaint as an méid
sin, má thugtar cruthúnas chun a sástachta gur chun a ndíolta iarbhír
a bhí an céanna i seilbh an duine, a ndeachaigh a cheadúnas nó a
ceadúnas in éag nó ar cúlghaireadh é, nó a fuair bás nó a tháinig
chun bheith ina fhéimheach nó ina féimheach amhlaidh, an tráth a
chuaigh an ceadúnas in éag nó ar cúlghaireadh é, nó tráth a bháis nó
a báis nó a fhéimheachta nó a féimheachta, agus gur ag oifig de chuid
na gCoimisinéirí nó ó dhuine éigin a bhí ceaptha go cuí chun stampaí
a dhíol agus a dháileadh, nó a bhí ceadúnaithe go cuí chun déileáil i
stampaí a cheannaigh nó a fuair an duine sin na stampaí.

149.—(1) Má dhéanann aon duine, cibé acu a bheidh sé nó sí
ceadúnaithe chun déileáil i stampaí nó nach mbeidh, aon stampaí a
mhangaireacht nó a bhreith timpeall chun a ndíolta nó a malartaithe,
beidh feidhm ag an méid seo a leanas:

(a) beidh duine den sórt sin, i dteannta aon fhíneála nó pionóis
eile a dhlífear a chur air nó uirthi, ciontach i gcion agus
déanfar alt 1078 (a bhaineann le cionta ioncaim) den
Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, a fhorléiriú ar gach slí
chun críocha an chiona sin amhail is dá mba chion faoi
fho-alt (2) den alt sin an cion sin;

(b) déanfar na stampaí uile a gheofar i seilbh an chiontóra a
fhorghéilleadh, agus seachadfar ar na Coimisinéirí iad,
lena ndiúscairt de réir mar is cuí leo.

(2) Féadfaidh aon duine duine a gheofar ag déanamh ciona faoin
alt seo a ghabháil agus an duine sin a thabhairt os comhair breithimh
den Chúirt Dúiche ag a mbeidh dlínse san áit a ndéantar an cion,
agus éistfidh agus cinnfidh seisean nó sise an ní.

150.—Ar stampaí a dhíol déanfar cibé lascaine a ordóidh an tAire
a lamháil do cheannaitheoirí na stampaí.
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Caibidil 5

Lamháltas i leith stampaí millte nó mí-úsáidte

151.—(1) Faoi réir cibé rialachán is cóir leis na Coimisinéirí a
dhéanamh, agus faoi réir cibé fianaise a éileoidh na Coimisinéirí a
thabhairt ar aird le dearbhú reachtúil nó ar shlí eile tabharfaidh na
Coimisinéirí lamháltas i leith stampaí in aon chás de na cásanna seo
a leanas:

(a) an stampa ar aon ábhar a bheith millte nó scriosta go
neamhaireach agus gan bheartú, nó a bheith fágtha
neamhoiriúnach ar aon slí chun na críche a bhí
beartaithe, sula mbeidh an t-ábhar sínithe ag aon duine
nó sula bhforghníomhóidh aon pháirtí aon ionstraim a
bheidh scríofa ar an ábhar;

(b) aon stampa greamaitheach a bheith arna mhilleadh go
neamhaireach agus gan bheartú, nó arna fhágáil
neamhoiriúnach lena úsáid agus nach bhfuil, i dtuairim
na gCoimisinéirí, arna ghreamú d’aon ábhar;

(c) aon stampa greamaitheach atá in ionannas táille is
inbhailithe ar mhodh stampa den sórt sin agus a bheidh
arna ghreamú d’ábhar i gcás go dtabharfar deimhniú ón
oifigeach cuí ar aird á rá gur chóir an stampa a lamháil;

(d) an stampa ar aon bhille malairte arna shíniú ag an
tarraingeoir nó thar ceann an tarraingeora agus nach
mbeidh glactha leis nó nach mbeidh úsáid bainte as ar
aon slí nó nach mbeidh seachadta as lámha an
tarraingeora sin chun aon chríche seachas ar mhodh
tairisceana ar ghlacadh;

(e) an stampa ar aon nóta gealltanais arna shíniú ag an déantóir
nó thar ceann an déantóra agus nach mbeidh úsáid bainte
as ar aon slí nó nach mbeidh seachadta as lámha an
déantóra sin;

(f) an stampa ar aon bhille malairte nó ar aon nóta gealltanais
a milleadh nó a fágadh gan mhaith trí aon neamhghníomh
nó earráid, d’ainneoin go mb’fhéidir, más bille malairte
an céanna, go rabhthas tar éis glacadh leis nó é a
fhormhuiniú nó, más nóta gealltanais é, go rabhthas tar
éis é a sheachadadh ar an íocaí, i gcás go dtabharfar ar
aird bille malairte nó nóta gealltanais eile a bheidh curtha
i gcrích agus stampáilte go cuí agus arb ionann é ar gach
slí agus an bille nó an nóta millte, ach amháin go mbeidh
an earráid nó an neamhghníomh ceartaithe;

(g) an stampa a bheith arna úsáid le haghaidh aon cheann de
na hionstraimí seo a leanas, is é sin—

(i) ionstraim arna forghníomhú ag aon pháirtí san
ionstraim, ach a gheofar ina dhiaidh sin a bheith ar
neamhní go hiomlán ón tús,

(ii) ionstraim arna forghníomhú ag aon pháirtí san
ionstraim, ach a gheofar ina dhiaidh sin a bheith
neamhoiriúnach chun na críche a bhí beartaithe i
gcéaduair, de bhíthin aon earráide nó dearmaid san
ionstraim,
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ionstraim agus nár baineadh úsáid aisti chun aon
chríche, agus a bheidh neamhiomlán agus
neamhdhóthanach chun na críche ar chuici a
beartaithe é de bhíthin nach féidir le páirtí
riachtanach éigin nó go ndiúltóidh páirtí riachtanach
éigin an céanna a shíniú nó an t-idirbheart a chur i
gcrích de réir na hionstraime,

(iv) ionstraim arna forghníomhú ag aon pháirtí san
ionstraim, agus a mhainneoidh sa chríoch a bhí
beartaithe di nó a thiocfaidh chun bheith ar
neamhní, de bhíthin gur dhiúltaigh aon duine
gníomhú faoin gcéanna, nó cheal rollaithe nó
cláraithe laistigh den am a cheanglaítear le dlí, nó

(v) ionstraim arna forghníomhú ag aon pháirtí san
ionstraim agus a mhilltear go neamhaireach agus gan
bheartú, agus a ndéanfar ionstraim eile arna
déanamh idir na páirtithe céanna agus chun na críche
céanna a fhorghníomhú agus a stampáil go cuí ina
hionad, nó a thiocfaidh chun bheith gan mhaith de
thoradh an t-idirbheart a raibh sé beartaithe é a
dhéanamh leis an ionstraim a bheith déanta le
hionstraim éigin eile a bheidh stampáilte go cuí.

(2) D’ainneoin fho-alt (1), ní thabharfaidh na Coimisinéirí
lamháltas i leith stampaí millte, mura rud é—

(a) go ndéanfar an t-iarratas ar fhaoiseamh laistigh de 6 bliana
tar éis an stampa a mhilleadh nó tar éis dó teacht chun
bheith gan mhaith nó, i gcás ionstraime forghníomhaithe,
tar éis dháta na hionstraime, nó, mura mbeidh dáta uirthi,
laistigh de 6 bliana tar éis don duine a d’fhorghníomhaigh
an ionstraim an chéad uair nó go haonarach í a
fhorghníomhú, nó laistigh de cibé am breise a
fhorordóidh na Coimisinéirí i gcás aon ionstraime a
chuirfear amach as an Stát lena forghníomhú nó i gcás
nach féidir, de thoradh cúinsí dosheachanta, aon
ionstraim ar cuireadh ceann eile ina hionad a thabhairt
ar aird laistigh den tréimhse sin,

(b) nach mbeidh, i gcás ionstraime forghníomhaithe, imeacht dlí
ar bith tionscanta inarbh fhéidir nó ina ndéanfaí an
ionstraim a thabhairt nó a thairiscint i bhfianaise, agus go
dtabharfar an ionstraim suas lena cealú,

(c) nach mbeidh, i gcás ionstraime forghníomhaithe, an chríoch
ar chuici a bhí sí beartaithe bainte amach ag an ionstraim,
arb é a bhí sa chríoch sin teideal na maoine a bhí á
tíolacadh nó á haistriú leis an ionstraim sin a chlárú.

152.—Nuair a bheidh duine tar éis stampa is luachmhaire ná is gá
a úsáid go neamhaireach le haghaidh ionstraime is inchurtha faoi
dhleacht, nó tar éis stampa a úsáid go neamhaireach le haghaidh
ionstraime nach inchurtha faoi aon dleacht, féadfaidh na
Coimisinéirí, ar iarratas a dhéanfar laistigh de 6 bliana tar éis dháta
na hionstraime, nó, mura mbeidh aon dáta uirthi, laistigh de 6 bliana
tar éis don duine a d’fhorghníomhaigh an ionstraim an chéad uair nó
go haonarach í a fhorghníomhú, agus ar an dleacht chuí a stampáil
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ar an ionstraim, más inchurtha faoi dhleacht í, an stampa a mí-
úsáideadh amhlaidh a chealú agus é a lamháil mar stampa millte.

153.—In aon chás ina dtabharfar lamháltas i leith stampaí millte
nó mí-úsáidte, féadfaidh na Coimisinéirí stampaí eile den ainmluach
agus den luach céanna a thabhairt in ionad an lamháltais, nó más gá,
agus, más cuí leo, stampaí d’aon ainmluach eile ar an luach céanna,
nó, dá rogha féin, an luach céanna airgid a thabhairt, ach an lascaine
a lamháiltear ar cheannach stampaí de thuairisc dá leithéid a
asbhaint ó luach na stampaí.

154.—Nuair a bheidh stampa i seilbh aon duine nach mbeidh millte
ná fágtha neamhoiriúnach ná gan mhaith chun na críche a bhí
beartaithe, ach nach mbeidh úsáid láithreach le baint as ag an duine
sin, féadfaidh na Coimisinéirí, más cuí leo, luach an stampa in
airgead a aisíoc leis an duine sin, agus an lascaine cheart a asbhaint,
ar an duine sin do sheachadadh an stampa lena chealú, agus do
chruthú chun a sástachta gur cheannaigh an duine sin é in oifig de
chuid na gCoimisinéirí, nó ó dhuine éigin a bhí ceaptha go cuí chun
stampaí a dhíol agus a dháileadh nó a bhí ceadúnaithe go cuí chun
déileáil i stampaí, laistigh den tréimhse 6 bliana díreach roimh an
iarratas agus le hintinn bona fide é a úsáid.

155.—(1) I gcás go mbeidh ionstraim a forghníomhaíodh agus a
stampáladh go cuí arna cailliúint de thaisme (dá ngairtear an
‘‘ionstraim chaillte’’ san alt seo) féadfaidh na Coimisinéirí—

(a) ar iarratas a bheith déanta ag an duine a d’fhorghníomhaigh
an ionstraim an chéad uair nó go haonarach,

(b) ar an duine sin do thabhairt gealltanais chun an ionstraim
chaillte a sheachadadh orthu lena cealú má fhaightear ina
dhiaidh sin í, agus

(c) ar íoc na dleachta a chruthú go sásúil,

stampaí eile ar an luach céanna airgid a thabhairt ach ní úsáidfear
na stampaí a thabharfar amhlaidh ach amháin chun ionstraim eile a
stampáil a dhéanfar idir na daoine céanna agus chun na críche
céanna.

(2) Chun críocha an ailt seo féadfaidh na Coimisinéirí a cheangal
go seachadfar orthu, i cibé foirm a shonróidh siad, dearbhú reachtúil
ag aon duine a bhí bainteach leis an ionstraim chaillte a sheachadadh
orthu lena stampáil.

Caibidil 6

Ilghnéitheach

156.—(1) Aon uair a chinnfidh na Coimisinéirí scor d’aon dísle a
úsáid, agus dísle nua a úsáidfear in ionad an dísle a mbeidh scortha
de a chur ar fáil, agus fógra poiblí a thabhairt faoina gcinneadh san
Iris Oifigiúil, ansin ó lá ar bith a luafar san fhógra agus dá éis (is lá
nach bhfuil laistigh de mhí amháin tar éis an céanna a fhoilsiú
amhlaidh) is é an dísle nua an t-aon dísle dleathach amháin chun an
dleacht is inmhuirearaithe a thaispeáint in aon chás a n-úsáidfí an
dísle scortha ann agus maidir le gach ionstraim a fhorghníomhóidh
aon duine an chéad uair, nó ar a mbeidh dáta tar éis an lae a bheidh
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measfar nach mbeidh sí stampáilte go cuí.

(2) Aon uair a thabharfaidh na Coimisinéirí fógra poiblí san Iris
Oifigiúil go bhfuil scortha d’úsáid aon dísle, ansin, cibé acu a bheidh
dísle nua curtha ar fáil nó nach mbeidh, ó aon lá a luafar san fhógra
agus dá éis (nach lá é laistigh de mhí amháin tar éis an fógra a bheith
foilsithe amhlaidh), ní dísle dleathach an dílse sin chun íocaíocht
dleachta a thaispeáint, agus gach ionstraim a fhorghníomhóidh aon
duine an chéad uair, nó ar a mbeidh dáta tar éis an lae a bheidh
luaite amhlaidh san fhógra, agus a bheidh stampáilte le dleacht arna
taispeáint leis an dísle scortha, measfar nach bhfuil sí stampáilte go
cuí.

(3) (a) Más rud é go ndéanfar aon ionstraim a bheidh stampáilte
le dísle scortha, agus a forghníomhaíodh an chéad uair in
aon áit lasmuigh den Stát tar éis an lae a bheidh luaite
amhlaidh, a thabhairt chuig na Coimisinéirí laistigh de 14
lá tar éis í a bheith faighte sa Stát, ansin ar na fíorais a
chruthú chun sástacht na gCoimisinéirí déanfar an
stampa ar an ionstraim sin a chealú, agus déanfar an
ionstraim a stampáil leis an méid céanna dleachta ar
mhodh dísle dhleathaigh gan aon phionós a íoc.

(b) Na daoine go léir a mbeidh ina seilbh aon ábhar a bheidh
stampáilte leis an dísle scortha, agus a bheidh curtha ó
mhaith de bhíthin an dísle nua sin a chur ar fáil, féadfaidh
siad tráth ar bith laistigh de 6 mhí tar éis an lae a luafar
san fhógra an céanna a chur chuig oifig de chuid na
gCoimisinéirí, agus féadfaidh na Coimisinéirí, ar an ábhar
sin a fháil, a chur faoi deara an stampa air a chealú, agus
an t-ábhar céanna, nó, más cuí leis na Coimisinéirí, aon
ábhar eile, a stampáil le dísle dleathach in ionad an
stampa a cealaíodh amhlaidh agus le méid atá
comhionann leis an stampa a cealaíodh amhlaidh.

157.—Aon dearbhú reachtúil, nó aon mhionnscríbhinn a bheidh le
déanamh nó aon mhionn a bheidh le tabhairt de bhun an Achta seo
nó aon Achta eile nó chun críocha an chéanna agus a bheidh i
bhfeidhm de thuras na huaire agus a bhainfidh le dleachtanna,
féadfar é nó í a dhéanamh nó é a thabhairt os comhair aon duine de
na Coimisinéirí, nó os comhair aon oifigigh nó aon duine a beidh
údaraithe acu chuige sin, nó os comhair aon choimisinéara mionnaí
nó aon fheidhmeannaigh síochána nó nótaire phoiblí in aon chuid
den Stát, nó in aon áit lasmuigh den Stát, os comhair aon duine a
bheidh údaraithe go cuí chun daoine a chur faoi mhionn ansin.

158.—Aon cheadúnas nó deimhniú a bheidh le deonú ag na
Coimisinéirí faoin gCuid seo nó faoi aon Acht eile a bheidh i
bhfeidhm de thuras na huaire agus a bhainfidh le dleachtanna,
féadfaidh cibé oifigeach nó cibé duine, a údaróidh na Coimisinéirí
chuige sin, é a dheonú.

159.—(1) Aon phionós a fhorchuirfear leis an gCuid seo nó aon
fhorghéilleadh a thabhófar i dtaca le dleacht measfar gur fiach é atá
dlite don Aire chun sochair don Phríomh-Chiste agus beidh sé
iníoctha leis na Coimisinéirí agus (gan dochar d’aon mhodh
gnóthaithe eile) féadfar agairt ina leith agus é a ghnóthú trí
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Dearbhuithe,
mionnscríbhinní
agus mionnaí, an
chaoi lena
ndéanamh nó lena
dtabhairt.

[SDMA1891 a24;
RA1898 a7(6)]

An modh chun
ceadúnais a dheonú.

[SDMA1891 a25]

Pionóis a ghnóthú,
etc.

[SDMA1891 a26]
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Aisghairm.

Cosaint
d’achtacháin nach
n-aisghairtear.
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chaingean, nó trí imeachtaí cuí eile, ar agra an Ard-Aighne nó an
Aire nó na gCoimisinéirí in aon chúirt dlínse inniúla, d’ainneoin aon
ní dá mhalairt san Inland Revenue Regulation Act, 1890.

(2) Beidh feidhm ag forálacha alt 134 in aon imeachtaí sa Chúirt
Chuarda nó sa Chúirt Dúiche chun pionós dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) a ghnóthú nó i ndáil lena ghnóthú.

CUID 12

Aisghairm, etc.

160.—(1) Faoi réir fho-alt (2), aisghairtear nó cúlghairtear leis seo
gach achtachán atá luaite i gcolún (2) de Sceideal 3 (dá ngairtear ‘‘na
hachtacháin aisghairthe’’ i dteannta a chéile san Acht seo) a mhéid
a shonraítear os coinne an lua sin i gcolún (3) den Sceideal sin.

(2) Ní bheidh feidhm ag an Acht seo i ndáil le dleacht stampa—

(a) ar ionstraimí arna sonrú i Sceideal 1 agus a forghníomhaíodh
roimh dháta rite an Achta seo,

(b) ar idirbhearta, de réir bhrí alt 116, a rinneadh roimh dháta
rite an Achta seo,

(c) ar ráitis, de réir bhrí ailt 123(2), 124(1)(b), 124(2)(b),
124(2)(d)(i), 125(2) agus 126(2), a bheadh le seachadadh
faoi na hachtacháin aisghairthe roimh dháta rite an
Achta seo,

agus leanfaidh na hachtacháin aisghairthe d’fheidhm a bheith acu i
ndáil le dleacht stampa—

(i) ar na hionstraimí atá luaite i mír (a),

(ii) ar na hidirbhearta atá luaite i mír (b), agus

(iii) ar na ráitis atá luaite i mír (c),

go feadh an mhéid chéanna a mbeadh feidhm acu dá mba rud é nár
achtaíodh an tAcht seo.

(3) D’ainneoin fho-alt (1), aon fhoráil de na hachtacháin
aisghairthe lena ndéanfar fíneáil, forghéilleadh, pionós nó peannaid
a fhorchur mar gheall ar aon ghníomh nó neamhghníomh, leanfaidh
sí d’fheidhm a bheith aici in ionad na forála den Acht seo a bhfuil sí
ag freagairt di, i ndáil le haon ghníomh nó neamhghníomh a tharla
nó a thosaigh roimh dháta rite an Achta seo.

(4) Aon ní a dhéanfar faoi fhorálacha na n-achtachán aisghairthe
atá ag freagairt d’fhorálacha an Achta seo nó i dtaca leo, measfar go
ndearnadh é faoi na forálacha den Acht seo, nó i dtaca leo, a mbeidh
na forálacha sin de na hachtacháin aisghairthe ag freagairt dóibh; ach
ní dhéanfaidh aon ní san fho-alt seo difear d’oibriú fho-ailt (3) agus
(4) d’alt 163.

161.—Beidh feidhm ag an Acht seo (seachas fo-ailt (2) go (4) d’alt
163) faoi réir cibé méid d’aon Acht ina bhfuil forálacha a bhaineann
le dleachtanna stampa, nó a fhearann ar dhleachtanna stampa—
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Cd.12 A.161(a) nach n-aisghairtear leis an Acht seo, agus

(b) a d’oibreodh i ndáil le dleachtanna stampa dá mba rud é
nár cuireadh an tAcht seo in ionad na n-achtachán
aisghairthe.

162.—Beidh feidhm, chun críocha an Achta seo, ag Sceideal 4, lena
ndéantar foráil maidir le leasuithe ar achtacháin eile de dhroim an
tAcht seo a rith.

163.—(1) Beidh ag na Coimisinéirí na dlínsí, na cumhachtaí agus
na dualgais go léir i ndáil le dleachtanna stampa agus le táillí a
bhailítear ar mhodh stampaí faoin Acht seo a bhí acu roimh an Acht
seo a rith.

(2) Ní dhéanfaidh sé difear do leanúnachas oibriú an dlí a
bhaineann le dleachtanna stampa agus le táillí a bhailítear ar mhodh
stampaí an tAcht seo a bheith á chur in ionad na n-achtachán
aisghairthe.

(3) Maidir le haon tagairt, cibé acu sainráite nó intuigthe, in aon
achtachán nó doiciméad (lena n-áirítear an tAcht seo agus aon Acht
arna leasú leis an Acht seo)—

(a) d’aon fhoráil den Acht seo, nó

(b) do nithe a rinneadh nó a bhí le déanamh faoi aon fhorálacha
nó chun críocha aon fhorálacha den Acht 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, tagairt do nithe a rinneadh nó a bhí le déanamh faoin
bhforáil chomhréire sin nó chun críocha na forála comhréire sin.

(4) Aon tagairt, cibé acu sainráite nó intuigthe, in aon achtachán
nó doiciméad (lena n-áirítear na hachtacháin aisghairthe agus
achtacháin a rithfear agus doiciméid a dhéanfar tar éis an tAcht seo
a rith)—

(a) d’aon fhoráil de na hachtacháin aisghairthe, nó

(b) do nithe a rinneadh nó a bhí le déanamh faoi aon fhorálacha
nó chun críocha aon fhorálacha de na hachtacháin
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 Acht seo 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 sin nó chun
críocha na forála comhréire sin.

164.—Féadfar an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999,
a ghairm den Acht seo.
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Leasuithe
iarmhartacha ar
achtacháin eile.

Leanúnachas agus
forléiriú tagairtí
áirithe don seandlí
agus don dlí nua.

Gearrtheideal.
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SCEIDEAL 1

Dleachtanna Stampa ar Ionstraimí

An Ceannteideal An Dleacht

COMHAONTÚ nó CONRADH, maille le taisce.
Féach MORGÁISTE, etc.

COMHAONTÚ le haghaidh Léasa, nó i leith aon
ligin.

Féach LÉAS.

COMHAONTÚ i leith maoin a dhíol.
Féach TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol.

BLIANACHT.
Tíolacas ina comaoin.

Féach TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol.
Í a cheannach.

Féach TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol.
Í a chruthú, ar mhodh urrúis.

Féach MORGÁISTE, etc.

SANNADH.
Ar mhodh urrúis, nó aon urrúis.

Féach MORGÁISTE, etc.
Ar dhíol nó ar shlí eile.

Féach TÍOLACAS nó AISTRIÚ.

ÁRACHAS (SAOIL).
Féach POLASAÍ.

BILLE MALAIRTE nó NÓTA GEALLTANAIS.

I gcás gur ar chuntas sa Stát a tharraingı́tear é... ... 7p.

In aon chás eile:

i gcás gur sa Stát a tharraingı́tear nó a dhéantar... 7p.

Díolúintí.

(1) Dréacht nó ordú arna tharraingt ag aon
bhaincéir sa Stát ar aon bhaincéir eile sa Stát, ar
dréacht nó ordú é nach iníoctha leis an iompróir
nó de réir ordú, agus a úsáidtear chun aon chuntas
idir na baincéirí sin a shocrú nó a imréiteach agus
chuige sin amháin.

(2) Litir arna scríobh ag baincéir sa Stát chuig
aon bhaincéir eile sa Stát, á ordú go n-íocfar aon
suim airgid, nach iníoctha an céanna leis an
iompróir ná de réir ordú, agus gan an litir sin a
bheith á seoladh chuig an duine lena bhfuil an
íocaíocht le déanamh ná chuig aon duine thar
ceann an duine sin ná á seachadadh ar dhuine lena
bhfuil an íocaíocht le déanamh ná ar an aon duine
thar ceann an duine sin.

(3) Litir chreidmheasa arna deonú sa Stát, lena
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Sc.1n-údaraítear dréachtaí is iníoctha sa Stát a
tharraingt as an Stát.

(4) Dréacht nó ordú arna tharraingt ag
Cuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais.

(5) Cúpón nó barántas i leith úis atá ag gabháil
le haon urrús agus a eisítear leis, nó le comhaontú
nó meabhrán i leith athnuachan nó fadú an ama
chun urrús a íoc.

(6) Cúpón i leith úis ar urrús inmhargaidh ar
ceann d’fhoireann cúpón é cibé acu a eisítear leis
an urrús é nó a eisítear dá éis sin ar leathán é.

(7) Bille arna tharraingt ar aon fhoirm arna
soláthar ag na Coimisinéirí d’fhonn méideanna
cánach a chur ar aghaidh de réir Rialachán 31(1)
de na Rialacháin Cánach Ioncaim (Fostaíochtaí),
1960 (I.R. Uimh. 28 de 1960).

(8) Bille arna tharraingt ar aon fhoirm arna
soláthar ag na Coimisinéirí d’fhonn méideanna
cánach láimhdeachais, cánach mórdhíola, nó
cánach breisluacha a chur ar aghaidh.

(9) Bille arna tharraingt ar aon fhoirm arna
soláthar ag na Coimisinéirí d’fhonn méideanna
cánach a chur ar aghaidh de réir Rialachán 10 de
na Rialacháin Chánach Ioncaim (Conarthaí
Foirgníochta), 1971 (I.R. Uimh. 1 de 1971).

(10) Dochair dhíreacha agus buanorduithe.

(11) Bille arna tharraingt ar chuntas lasmuigh
den Stát.

(12) Bille arna tharraingt ar an Aire nó thar
ceann an Aire agus ar leis a dhéantar íocaíocht i
leith duaisbhannaí.

BILLE DÍOLACHÁIN.
Iomlán.

Féach TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol.
Ar mhodh urrúis.

Féach MORGÁISTE, etc.

BANNA i ndáil le haon bhlianacht ar chruthú agus
díol bunaidh na blianachta sin.
Féach TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol.

BANNA, maille le taisce gníomhas teidil, chun
morgáiste nó urrús eile a dhéanamh ar aon eastát
nó maoin sa mhorgáiste nó san urrús eile.
Féach MORGÁISTE, etc.

BANNA, DEARBHÚ, nó GNÍOMHAS nó
SCRÍBHINN eile chun diúscairt infhuascailte a
dhéanamh d’aon diúscairt ar dealraitheach gur
diúscairt iomlán í, ach ar mar urrús amháin atá sí
beartaithe.
Féach MORGÁISTE, etc.
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SEIC.
Féach BILLE MALAIRTE.

CONRADH.
Féach COMHAONTÚ.

TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol aon stoc nó
urrús inmhargaidh … … … … … 1 faoin gcéad

den chomaoin
ach i gcás gur
méid nach iolraí
ar £1 an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

Díolúine.

Urrús iasachta coigríche arna eisiúint ag
cuideachta nó comhlacht daoine, corpraithe nó
neamhchorpraithe, nó thar a ceann nó thar a
cheann, is cuideachta nó comhlacht a foirmíodh nó
a bunaíodh sa Stát. Chun críocha na díolúine seo
ciallaíonn ‘‘urrús iasachta coigríche’’ urrús arna
eisiúint lasmuigh den Stát i leith iasachta arna lua
in airgeadra seachas airgeadra an Stáit agus nach
dtairgtear lena shuibscríobh sa Stát ná nach
dtairgtear lena shuibscríobh d’fhonn urrúis i leith
na hiasachta a thairiscint lena ndíol sa Stát.

TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol polasaí
árachais nó polasaí árachais saoil i gcás gur sa Stát
atá an fiontar lena mbaineann an polasaí … … 0.1 faoin gcéad

den chomaoin
ach i gcás gur
méid nach iolraí
ar £1 an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol aon mhaoine
seachas stoic nó urrúis inmhargaidh nó polasaí
árachais nó polasaí árachais saoil.

(1) I gcás nach mó ná £60,000 méid nó luach na
comaoine i leith an díola is inchurtha i leith maoine
cónaithe, nó ab inchurtha amhlaidh dá measfaí gur
mhaoin chónaithe inneachar maoine cónaithe, agus
go bhfuil ráiteas san ionstraim á dheimhniú go
bhfuil an chomaoin i leith an díola—

(a) inchurtha go hiomlán i leith maoine
cónaithe, nó
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Sc.1(b) inchurtha go páirteach i leith maoine
cónaithe,

de réir mar a bheidh, agus nach bhfuil an
t-idirbheart a chuirtear i gcrích leis an ionstraim sin
ina chuid d’idirbheart is mó ná sin ná de shraith
idirbheart, ar mó ina leith ná £60,000 méid nó
luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine
is inchurtha i leith maoine cónaithe, nó ab
inchurtha amhlaidh dá measfaí gur mhaoin
chónaithe inneachar maoine cónaithe:

don chomaoin is inchurtha i leith maoine cónaithe Díolmhaithe.

(2) I gcás nach bhfuil feidhm ag mír (1) agus
nach mó ná £100,000 méid nó luach na comaoine i
leith an díola is inchurtha i leith maoine cónaithe,
nó ab inchurtha amhlaidh dá measfaí gur mhaoin
chónaithe inneachar maoine cónaithe, agus go
bhfuil ráiteas san ionstraim á dheimhniú go bhfuil
an chomaoin i leith an díola—

(a) inchurtha go hiomlán i leith maoine
cónaithe, nó

(b) inchurtha go páirteach i leith maoine
cónaithe,

de réir mar a bheidh, agus nach bhfuil an
t-idirbheart a chuirtear i gcrích leis an ionstraim sin
ina chuid d’idirbheart is mó ná sin ná de shraith
idirbheart, ar mó ina leith ná £100,000 méid nó
luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine
is inchurtha i leith maoine cónaithe, nó ab
inchurtha amhlaidh dá measfaí gur mhaoin
chónaithe inneachar maoine cónaithe. … … 3 faoin gcéad

den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine
cónaithe ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(3) I gcás nach bhfuil feidhm ag míreanna (1)
agus (2) agus nach mó ná £170,000 méid nó luach
na comaoine i leith an díola is inchurtha i leith
maoine cónaithe, nó ab inchurtha amhlaidh dá
measfaí gur mhaoin chónaithe inneachar maoine
cónaithe, agus go bhfuil ráiteas san ionstraim á
dheimhniú go bhfuil an chomaoin i leith an díola—

(a) inchurtha go hiomlán i leith maoine
cónaithe, nó
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(b) inchurtha go páirteach i leith maoine
cónaithe,

de réir mar a bheidh, agus nach bhfuil an
t-idirbheart a chuirtear i gcrích leis an ionstraim sin
ina chuid d’idirbheart is mó ná sin ná de shraith
idirbheart, ar mó ina leith ná £170,000 méid nó
luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine
is inchurtha i leith maoine cónaithe, nó ab
inchurtha amhlaidh dá measfaí gur mhaoin
chónaithe inneachar maoine cónaithe, … … 4 faoin gcéad

den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine
cónaithe ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(4) I gcás nach bhfuil feidhm ag míreanna (1) go
(3) agus nach mó ná £250,000 méid nó luach na
comaoine i leith an díola is inchurtha i leith maoine
cónaithe, nó ab inchurtha amhlaidh dá measfaí gur
mhaoin chónaithe inneachar maoine cónaithe, agus
go bhfuil ráiteas san ionstraim á dheimhniú go
bhfuil an chomaoin i leith an díola—

(a) inchurtha go hiomlán i leith maoine
cónaithe, nó

(b) inchurtha go páirteach i leith maoine
cónaithe,

de réir mar a bheidh, agus nach bhfuil an
t-idirbheart a chuirtear i gcrích leis an ionstraim sin
ina chuid d’idirbheart is mó ná sin ná de shraith
idirbheart, ar mó ina leith ná £250,000 méid nó
luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine
is inchurtha i leith maoine cónaithe, nó ab
inchurtha amhlaidh dá measfaí gur mhaoin
chónaithe inneachar maoine cónaithe … … 5 faoin gcéad

den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine
cónaithe ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.
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Sc.1(5) I gcás nach bhfuil feidhm ag míreanna (1) go
(4) agus nach mó ná £500,000 méid nó luach na
comaoine i leith an díola is inchurtha i leith maoine
cónaithe, nó ab inchurtha amhlaidh dá measfaí gur
mhaoin chónaithe inneachar maoine cónaithe, agus
go bhfuil ráiteas san ionstraim á dheimhniú go
bhfuil an chomaoin i leith an díola—

(a) inchurtha go hiomlán i leith maoine
cónaithe, nó

(b) inchurtha go páirteach i leith maoine
cónaithe,

de réir mar a bheidh, agus nach bhfuil an
t-idirbheart a chuirtear i gcrích leis an ionstraim sin
ina chuid d’idirbheart is mó ná sin ná de shraith
idirbheart, ar mó ina leith ná £500,000 méid nó
luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine
is inchurtha i leith maoine cónaithe, nó ab
inchurtha amhlaidh dá measfaí gur mhaoin
chónaithe inneachar maoine cónaithe … … 7 faoin gcéad

den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine
cónaithe ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(6) Más rud é nach bhfuil feidhm ag míreanna
(1) go (5) agus go bhfuil méid nó luach na
comaoine i leith an díola inchurtha go hiomlán nó
go páirteach i leith maoine cónaithe … … 9 faoin gcéad

den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine
cónaithe ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(7) I gcás nach mó ná £5,000 méid nó luach na
comaoine i leith an díola is inchurtha i leith maoine
nach maoin chónaithe agus go bhfuil ráiteas san
ionstraim á dheimhniú go bhfuil an chomaoin i
leith an díola—
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(a) inchurtha go hiomlán i leith maoine nach
maoin chónaithe, nó

(b) inchurtha go páirteach i leith maoine
cónaithe,

de réir mar a bheidh, agus nach bhfuil an
t-idirbheart a chuirtear i gcrích leis an ionstraim sin
ina chuid d’idirbheart is mó ná sin ná de shraith
idirbheart, ar mó ina leith ná £5,000 méid nó luach,
nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine is
inchurtha i leith maoine nach maoin chónaithe:

don chomaoin is inchurtha i leith maoine nach
maoin chónaithe … … … … … Díolmhaithe

(8) I gcás nach bhfuil feidhm ag mír (7) agus
nach mó ná £10,000 méid nó luach na comaoine i
leith an díola is inchurtha i leith maoine nach
maoin chónaithe agus go bhfuil ráiteas san
ionstraim á dheimhniú go bhfuil an chomaoin i
leith an díola—

(a) inchurtha go hiomlán i leith maoine nach
maoin chónaithe, nó

(b) inchurtha go páirteach i leith maoine
cónaithe,

de réir mar a bheidh, agus nach bhfuil an
t-idirbheart a chuirtear i gcrích leis an ionstraim sin
ina chuid d’idirbheart is mó ná sin ná de shraith
idirbheart, ar mó ina leith ná £10,000 méid nó
luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine
is inchurtha i leith maoine nach maoin chónaithe 1 faoin gcéad

den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine nach
maoin
chónaithe ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(9) I gcás nach bhfuil feidhm ag míreanna (7)
agus (8) agus nach mó ná £15,000 méid nó luach
na comaoine i leith an díola is inchurtha i leith
maoine nach maoin chónaithe agus go bhfuil
ráiteas san ionstraim á dheimhniú go bhfuil an
chomaoin i leith an díola—

(a) inchurtha go hiomlán i leith maoine nach
maoin chónaithe, nó

(b) inchurtha go páirteach i leith maoine
cónaithe,
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Sc.1de réir mar a bheidh, agus nach bhfuil an
t-idirbheart a chuirtear i gcrích leis an ionstraim sin
ina chuid d’idirbheart is mó ná sin ná de shraith
idirbheart, ar mó ina leith ná £15,000 méid nó
luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine
is inchurtha i leith maoine nach maoin chónaithe 2 faoin gcéad

den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine nach
maoin
chónaithe ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(10) I gcás nach bhfuil feidhm ag míreanna (7)
go (9) agus nach mó ná £25,000 méid nó luach na
comaoine i leith an díola is inchurtha i leith maoine
nach maoin chónaithe agus go bhfuil ráiteas san
ionstraim á dheimhniú go bhfuil an chomaoin i
leith an díola—

(a) inchurtha go hiomlán i leith maoine nach
maoin chónaithe, nó

(b) inchurtha go páirteach i leith maoine
cónaithe,

de réir mar a bheidh, agus nach bhfuil an
t-idirbheart a chuirtear i gcrích leis an ionstraim sin
ina chuid d’idirbheart is mó ná sin ná de shraith
idirbheart ar mó ina leith ná £25,000 méid nó
luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine
is inchurtha i leith maoine nach maoin chónaithe 3 faoin gcéad

den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine nach
maoin
chónaithe ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(11) I gcás nach bhfuil feidhm ag míreanna (7)
go (10) agus nach mó ná £50,000 méid nó luach na
comaoine i leith an díola is inchurtha i leith maoine
nach maoin chónaithe agus go bhfuil ráiteas san
ionstraim á dheimhniú go bhfuil an chomaoin i
leith an díola—
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(a) inchurtha go hiomlán i leith maoine nach
maoin chónaithe, nó

(b) inchurtha go páirteach i leith maoine
cónaithe,

de réir mar a bheidh, agus nach bhfuil an
t-idirbheart a chuirtear i gcrích leis an ionstraim sin
ina chuid d’idirbheart is mó ná sin ná de shraith
idirbheart, ar mó ina leith ná £50,000 méid nó
luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine
is inchurtha i leith maoine nach maoin chónaithe 4 faoin gcéad

den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine nach
maoin
chónaithe ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(12) I gcás nach bhfuil feidhm ag míreanna (7)
go (11) agus nach mó ná £60,000 méid nó luach na
comaoine i leith an díola is inchurtha i leith maoine
nach maoin chónaithe agus go bhfuil ráiteas san
ionstraim á dheimhniú go bhfuil an chomaoin i
leith an díola—

(a) inchurtha go hiomlán i leith maoine nach
maoin chónaithe, nó

(b) inchurtha go páirteach i leith maoine
cónaithe,

de réir mar a bheidh, agus nach bhfuil an
t-idirbheart a chuirtear i gcrích leis an ionstraim sin
ina chuid d’idirbheart is mó ná sin ná de shraith
idirbheart, ar mó ina leith ná £60,000 méid nó
luach, nó méid nó luach comhiomlán, na comaoine
is inchurtha i leith maoine nach maoin chónaithe 5 faoin gcéad

den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine nach
maoin
chónaithe ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.
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Sc.1(13) I gcás nach bhfuil feidhm ag míreanna (7)
go (12) agus go bhfuil ráiteas san ionstraim á
dheimhniú go bhfuil an chomaoin i leith an díola—

(a) inchurtha go hiomlán i leith maoine nach
maoin chónaithe, nó

(b) inchurtha go páirteach i leith maoine
cónaithe … … … … …

de réir mar a bheidh… … … … … 6 faoin gcéad
den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine nach
maoin
chónaithe ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(14) I gcás nach bhfuil feidhm ag míreanna (7)
go (13) agus go bhfuil méid nó luach na comaoine
i leith an díola inchurtha go hiomlán nó go
páirteach i leith maoine nach maoin chónaithe 9 faoin gcéad

den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine nach
maoin
chónaithe ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(15) Más rud é, i gcás tíolacais nó aistrithe ar
dhíol nó i gcás tíolacais nó aistrithe a oibríonn mar
dhiúscairt shaorálach inter vivos, go bhfuil
deimhniú san ionstraim ón bpáirtí chuig a bhfuil an
mhaoin á tíolacadh nó á haistriú á rá go bhfuil gaol
ag an duine atá ag teacht i dteideal an leasa
thairbhiúil iomláin sa mhaoin (nó, i gcás níos mó
ná duine amháin teacht i dteideal leasa thairbhiúil
sa mhaoin, ag gach duine díobh) leis an duine nó
le gach duine de na daoine a bhí díreach roimhe sin
i dteideal an leasa thairbhiúil iomláin sa mhaoin, ar
shlí nó ar shlí eile de na slite seo a leanas, is é
sin le rá, mar dhírshliochtach, tuismitheoir,
seantuismitheoir, leastuismitheoir, fearchéile nó
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banchéile, deartháir nó deirfiúr tuismitheora nó
deartháir nó deirfiúr, nó mar dhírshliochtach
tuismitheora, fearchéile nó banchéile nó dearthár
nó deirféar … … … … … … dleacht de

mhéid atá
comhionann le
leath na
dleachta stampa
ad valorem ab
inmhuirearaithe
faoin
gceannteideal
seo murach
forálacha na
míre seo.

TÍOLACAS nó AISTRIÚ aon mhaoine ar mhodh
urrúis, nó aon urrúis.

Féach MORGÁISTE, etc.

TÍOLACAS nó AISTRIÚ d’aon chineál nach
bhfuil tuairiscithe cheana sa Sceideal seo.

I gcás go mbaineann an ionstraim sin le ceachtar
díobh seo a leanas—

(a) maoin dhochorraithe atá suite sa Stát, nó
aon cheart thar aon mhaoin den sórt
sin, nó aon leas in aon mhaoin den sórt
sin, nó

(b) stoic nó urrúis inmhargaidh cuideachta ag
a bhfuil clár sa Stát … … £10.

Díolúine.

Ionstraim ina bhfuil ráiteas á dheimhniú gur
tíolacas nó aistriú aon uair, agus nach díol nó
morgáiste, an ionstraim.

CONTRAPHÁIRT.
Féach DÚBLACH.

CÚNANT chun a urrú go n-íocfar nó go
n-aisíocfar airgead, nó go n-aistreofar nó go
n-athaistreofar stoc.

Féach MORGÁISTE, etc.

CÚNANT i ndáil le haon bhlianacht ar chruthú
agus díol bunaidh na blianachta sin.
Féach TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol.

TREASCAIRT. Ionstraim threascartha maidir le
haon tíolacas, aistriú nó diúscairt, a dhealraíonn a
bheith iomlán, ach nach bhfuil beartaithe ach
amháin mar urrús ar airgead nó ar stoc.
Féach MORGÁISTE, etc.

TAISCE gníomhas teidil.
Féach MORGÁISTE, etc.
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Féach BILLE MALAIRTE.

etc.

DÚBLACH nó CONTRAPHÁIRT aon
ionstraime ar arb inmhuirearaithe aon dleacht.

I gcás nach £10 an dleacht sin … … … An dleacht
chéanna leis an
ionstraim
bhunaidh.

In aon chás eile … … … … … £10.

MORGÁISTE COTHROMAIS.
Féach MORGÁISTE, etc.

MALAIRT — ionstraimí lena gcuirtear malairt i gcrích.

Sa chás a shonraítear in alt 37, féach an t-alt sin.

In aon chás eile … … … … … £10.

Díolúine.

Ionstraim ina bhfuil ráiteas á dheimhniú gur
ionstraim lena gcuirtear malairt i gcrích, nach
malairt a shonraítear in alt 37, an ionstraim.

MUIREAR BREISE nó URRÚS BREISE.
Féach MORGÁISTE, etc.

ÁRACHAS.
Féach POLASAÍ.

LÉAS.

(1) Ar feadh aon téarma éiginnte nó aon téarma
nach faide ná 35 bliana i leith aon tí cónaithe, aon
choda de theach cónaithe, nó árasáin ar chíos nach
mó ná £6,000 sa bhliain … … … … Díolmhaithe.

(2) Ar feadh aon téarma chinnte is lú ná bliain
i leith aon tailte, tionóntán, nó ábhar inoidhrithe An dleacht

chéanna le léas
ar feadh bliana
ar an gcíos atá
forchoimeádta
ar feadh an
téarma chinnte.

(3) Ar feadh aon téarma chinnte eile nó ar feadh
aon téarma éiginnte i leith aon tailte, tionóntán, nó
ábhar inoidhrithe—

(a) i gcás gur aon airgead, stoc nó urrús an
chomaoin, nó aon chuid den chomaoin
(seachas cíos), atá ag dul chun an
léasóra, nó chun aon duine eile, agus—
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(i) nach mó ná £60,000 méid nó luach
na comaoine sin is inchurtha i leith
maoine cónaithe, nó ab inchurtha
amhlaidh dá measfaí gur mhaoin
chónaithe inneachar maoine
cónaithe, agus go bhfuil ráiteas sa
léas á dheimhniú go bhfuil an
chomaoin (seachas cíos) i leith an
léasa—

(I) inchurtha go hiomlán i leith
maoine cónaithe, nó

(II) inchurtha go páirteach i leith
maoine cónaithe,

de réir mar a bheidh, agus nach
bhfuil an t-idirbheart a chuirtear i
gcrích leis an ionstraim sin ina
chuid d’idirbheart is mó ná sin ná
de shraith idirbheart ar mó ina
leith ná £60,000 méid nó luach, nó
méid nó luach comhiomlán, na
comaoine (seachas cíos) is
inchurtha i leith maoine cónaithe,
nó ab inchurtha amhlaidh dá
measfaí gur mhaoin chónaithe
inneachar maoine cónaithe:

don chomaoin is inchurtha i leith
maoine cónaithe … … … Díolmhaithe.

(ii) nach mó ná £100,000 méid nó luach
na comaoine sin is inchurtha i leith
maoine cónaithe, nó ab inchurtha
amhlaidh dá measfaí gur mhaoin
chónaithe inneachar maoine
cónaithe, agus go bhfuil ráiteas sa
léas á dheimhniú go bhfuil an
chomaoin (seachas cíos) i leith an
léasa—

(I) inchurtha go hiomlán i leith
maoine cónaithe, nó

(II) inchurtha go páirteach i leith
maoine cónaithe,

de réir mar a bheidh, agus nach
bhfuil an t-idirbheart a chuirtear i
gcrích leis an ionstraim sin ina
chuid d’idirbheart is mó ná sin ná
de shraith idirbheart ar mó ina
leith ná £100,000 méid nó luach, nó
méid nó luach comhiomlán, na
comaoine (seachas cíos) is
inchurtha i leith maoine cónaithe, nó
ab inchurtha amhlaidh dá measfaı́
gur mhaoin chónaithe inneachar
maoine cónaithe, agus nach bhfuil
feidhm ag clásal (i) … … … 3 faoin gcéad

den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine
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gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(iii) nach mó ná £170,000 méid nó luach
na comaoine sin is inchurtha i leith
maoine cónaithe, nó ab inchurtha
amhlaidh dá measfaí gur mhaoin
chónaithe inneachar maoine
cónaithe, agus go bhfuil ráiteas sa
léas á dheimhniú go bhfuil an
chomaoin (seachas cíos) i leith an
léasa—

(I) inchurtha go hiomlán i leith
maoine cónaithe, nó

(II) inchurtha go páirteach i leith
maoine cónaithe,

de réir mar a bheidh, agus nach
bhfuil an t-idirbheart a chuirtear i
gcrích leis an ionstraim sin ina
chuid d’idirbheart is mó ná sin ná
de shraith idirbheart ar mó ina
leith ná £170,000 méid nó luach, nó
méid nó luach comhiomlán, na
comaoine (seachas cíos) is
inchurtha i leith maoine cónaithe,
nó ab inchurtha amhlaidh dá
measfaí gur mhaoin chónaithe
inneachar maoine cónaithe, agus
nach bhfuil feidhm ag clásail (i)
agus (ii) … … … … 4 faoin gcéad

den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine
cónaithe ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(iv) nach mó ná £250,000 méid nó luach
na comaoine sin is inchurtha i leith
maoine cónaithe, nó ab inchurtha
amhlaidh dá measfaí gur mhaoin
chónaithe inneachar maoine
cónaithe, agus go bhfuil ráiteas sa
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léas á dheimhniú go bhfuil an
chomaoin (seachas cíos) i leith an
léasa—

(I) inchurtha go hiomlán i leith
maoine cónaithe, nó

(II) inchurtha go páirteach i leith
maoine cónaithe,

de réir mar a bheidh, agus nach
bhfuil an t-idirbheart a chuirtear i
gcrích leis an ionstraim sin ina
chuid d’idirbheart is mó ná sin ná
de shraith idirbheart ar mó ina
leith ná £250,000 méid nó luach, nó
méid nó luach comhiomlán, na
comaoine (seachas cíos) is
inchurtha i leith maoine cónaithe,
nó ab inchurtha amhlaidh dá
measfaí gur mhaoin chónaithe
inneachar maoine cónaithe, agus
nach bhfuil feidhm ag clásail (i) go
(iii) … … … … … 5 faoin gcéad

den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine
cónaithe ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(v) nach mó ná £500,000 méid nó luach
na comaoine sin is inchurtha i leith
maoine cónaithe, nó ab inchurtha
amhlaidh dá measfaí gur mhaoin
chónaithe inneachar maoine
cónaithe, agus go bhfuil ráiteas sa
léas á dheimhniú go bhfuil an
chomaoin i leith an léasa—

(I) inchurtha go hiomlán i leith
maoine cónaithe, nó

(II) inchurtha go páirteach i leith
maoine cónaithe,

de réir mar a bheidh, agus nach
bhfuil an t-idirbheart a chuirtear i
gcrích leis an ionstraim sin ina
chuid d’idirbheart is mó ná sin ná
de shraith idirbheart ar mó ina
leith ná £500,000 méid nó luach, nó
méid nó luach comhiomlán, na
comaoine (seachas cı́os) is inchurtha
i leith maoine cónaithe, nó ab
inchurtha amhlaidh dá measfaı́ gur
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cónaithe agus nach bhfuil feidhm ag
clásail (i) go (iv) … … … 7 faoin gcéad

den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine
cónaithe ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(vi) go bhfuil méid nó luach na
comaoine sin inchurtha go hiomlán
nó go páirteach i leith maoine
cónaithe agus nach bhfuil feidhm
ag clásail (i) go (v) … … 9 faoin gcéad

den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine
cónaithe ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(b) i gcás gur aon airgead, stoc nó urrús an
chomaoin, nó aon chuid den chomaoin
(seachas cíos), atá ag dul chun an
léasóra, nó chun aon duine eile,
agus—

(i) nach mó ná £5,000 méid nó luach
na comaoine sin is inchurtha i leith
maoine nach maoin chónaithe agus
go bhfuil ráiteas sa léas á
dheimhniú go bhfuil an chomaoin
i leith an léasa—

(I) inchurtha go hiomlán i leith
maoine nach maoin
chónaithe, nó

(II) inchurtha go páirteach i leith
maoine cónaithe,

de réir mar a bheidh, agus nach
bhfuil an t-idirbheart a chuirtear i
gcrích leis an ionstraim sin ina
chuid d’idirbheart is mó ná sin ná
de shraith idirbheart ar mó ina
leith ná £5,000 méid nó luach, nó
méid nó luach comhiomlán, na
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comaoine (seachas cíos) is
inchurtha i leith maoine nach
maoin chónaithe:

don chomaoin is inchurtha i leith
maoine nach maoin chónaithe: Díolmhaithe

(ii) nach mó ná £10,000 méid nó luach
na comaoine sin is inchurtha i leith
maoine nach maoin chónaithe agus
go bhfuil ráiteas sa léas á
dheimhniú go bhfuil an chomaoin
i leith an léasa—

(I) inchurtha go hiomlán i leith
maoine nach maoin
chónaithe, nó

(II) inchurtha go páirteach i leith
maoine cónaithe,

de réir mar a bheidh, agus nach
bhfuil an t-idirbheart a chuirtear i
gcrích leis an ionstraim sin ina
chuid d’idirbheart is mó ná sin ná
de shraith idirbheart ar mó ina
leith ná £10,000 méid nó luach, nó
méid nó luach comhiomlán, na
comaoine (seachas cíos) is
inchurtha i leith maoine nach
maoin chónaithe agus nach bhfuil
feidhm ag clásal (i) … … 1 faoin gcéad

den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine nach
maoin
chónaithe ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(iii) nach mó ná £15,000 méid nó luach
na comaoine sin is inchurtha i leith
maoine nach maoin chónaithe agus
go bhfuil ráiteas sa léas á
dheimhniú go bhfuil an chomaoin
i leith an léasa—

(I) inchurtha go hiomlán i leith
maoine nach maoin
chónaithe, nó

(II) inchurtha go páirteach i leith
maoine cónaithe,

de réir mar a bheidh, agus nach
bhfuil an t-idirbheart a chuirtear i
gcrích leis an ionstraim sin ina
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Sc.1chuid d’idirbheart is mó ná sin ná
de shraith idirbheart ar mó ina
leith ná £15,000 méid nó luach, nó
méid nó luach comhiomlán, na
comaoine (seachas cíos) is
inchurtha i leith maoine nach
maoin chónaithe agus nach bhfuil
feidhm ag clásail (i) agus (ii) 2 faoin gcéad

den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine nach
maoin
chónaithe ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(iv) nach mó ná £25,000 méid nó luach
na comaoine sin is inchurtha i leith
maoine nach maoin chónaithe agus
go bhfuil ráiteas sa léas á
dheimhniú go bhfuil an chomaoin
i leith an léasa—

(I) inchurtha go hiomlán i leith
maoine nach maoin
chónaithe, nó

(II) inchurtha go páirteach i leith
maoine cónaithe,

de réir mar a bheidh, agus nach
bhfuil an t-idirbheart a chuirtear i
gcrích leis an ionstraim sin ina
chuid d’idirbheart is mó ná sin ná
de shraith idirbheart ar mó ina
leith ná £25,000 méid nó luach, nó
méid nó luach comhiomlán, na
comaoine (seachas cíos) is
inchurtha i leith maoine nach
maoin chónaithe agus nach bhfuil
feidhm ag clásail (i) go (iii) … 3 faoin gcéad

den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine nach
maoin
chónaithe ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.
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(v) nach mó ná £50,000 méid nó luach
na comaoine sin is inchurtha i leith
maoine nach maoin chónaithe agus
go bhfuil ráiteas sa léas á
dheimhniú go bhfuil an chomaoin
i leith an léasa—

(I) inchurtha go hiomlán i leith
maoine nach maoin
chónaithe, nó

(II) inchurtha go páirteach i leith
maoine cónaithe,

de réir mar a bheidh, agus nach
bhfuil an t-idirbheart a chuirtear i
gcrích leis an ionstraim sin ina
chuid d’idirbheart is mó ná sin ná
de shraith idirbheart ar mó ina
leith ná £50,000 méid nó luach, nó
méid nó luach comhiomlán, na
comaoine (seachas cíos) is
inchurtha i leith maoine nach
maoin chónaithe, agus nach bhfuil
feidhm ag clásail (i) go (iv) … 4 faoin gcéad

den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine nach
maoin
chónaithe ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(vi) nach mó ná £60,000 méid nó luach
na comaoine sin is inchurtha i leith
maoine nach maoin chónaithe agus
go bhfuil ráiteas sa léas á
dheimhniú go bhfuil an chomaoin
i leith an léasa—

(I) inchurtha go hiomlán i leith
maoine nach maoin
chónaithe, nó

(II) inchurtha go páirteach i leith
maoine cónaithe,

de réir mar a bheidh, agus nach
bhfuil an t-idirbheart a chuirtear i
gcrích leis an ionstraim sin ina
chuid d’idirbheart is mó ná sin ná
de shraith idirbheart ar mó ina
leith ná £60,000 méid nó luach, nó
méid nó luach comhiomlán, na
comaoine (seachas cíos) is
inchurtha i leith maoine nach
maoin chónaithe agus nach bhfuil
feidhm ag clásail (i) go (v) … 5 faoin gcéad
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inchurtha i leith
maoine nach
maoin
chónaithe ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(vii) go bhfuil ráiteas san ionstraim á
dheimhniú go bhfuil an chomaoin
i leith an léasa—

(I) inchurtha go hiomlán i leith
maoine nach maoin
chónaithe, nó

(II) inchurtha go páirteach i leith
maoine cónaithe,

de réir mar a bheidh, agus nach
bhfuil feidhm ag clásail (i) go
(vi) … … … … … 6 faoin gcéad

den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine nach
maoin
chónaithe ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(viii) go bhfuil méid nó luach na
comaoine sin inchurtha go hiomlán
nó go páirteach i leith maoine nach
maoin chónaithe agus nach bhfuil
feidhm ag clásail (i) go (vii) … 9 faoin gcéad

den chomaoin is
inchurtha i leith
maoine nach
maoin chónaithe
ach i gcás gur
méid nach iolraı́
ar £1 an méid is
toradh ar an
rı́omh déanfar
an méid a
rı́omhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtı́ an £ is gaire.
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(c) i gcás gurb é atá sa chomaoin nó in aon
chuid den chomaoin, aon chíos, i leith
na comaoine sin, cibé acu cíos atá á
fhorchoimeád mar chíos bliantúil nó
cíos eile:

(i) mura faide an téarma ná 35 bliana
nó más téarma éiginnte é… … 1 faoin gcéad

den mheánchíos
bliantúil ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(ii) más faide ná 35 bliana ach nach
faide ná 100 bliain an téarma 6 faoin gcéad

den mheánchíos
bliantúil ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(iii) más faide ná 100 bliain an téarma 12 faoin gcéad
den mheánchíos
bliantúil ach i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

(4) Léas arna dhéanamh tar éis comhaontú,
agus i gcomhréir leis, is comhaontú arna stampáil
go cuí faoi fhorálacha alt 50 … … … £10.

(5) D’aon sórt eile nach dtuairiscítear cheana
féin faoin gceannteideal seo agus a bhaineann le
maoin dhochorraithe atá suite sa Stát nó le haon
cheart thar aon maoin den sórt sin nó le haon leas
in aon mhaoin den sórt sin … … … … £10.

LITIR CHREIDMHEASA.
Féach BILLE MALAIRTE.
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(ach amháin urrús inmhargaidh) is urrús go
n-íocfar nó go n-aisíocfar airgead ar muirear nó
eire é ar mhaoin atá suite sa Stát seachas
scaireanna i stoic nó i gcistí de chuid an Rialtais nó
an Oireachtais.

(1) Arb é an t-aon urrús amháin nó an
príomhurrús é (seachas morgáiste cothromais):

i gcás nach mó ná £20,000 an méid a urraı́tear Díolmhaithe.

i gcás gur mó ná £20,000 an méid a urraítear 0.1 faoin gcéad
den mhéid a
urraítear agus i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire
ach ní mó in
aon chás ná
£500 an dleacht
a mhuirearófar
amhlaidh.

(2) Ar urrús comhthaobhach, nó urrús cúnta, nó
urrús breise, nó urrús ionadach é (seachas
morgáiste cothromais), nó mar áirithiú breise chun
na críche thuasluaite i gcás nach inmhuirearaithe
an príomhurrús nó an bunurrús i leith dleachta nó
go bhfuil sé stampáilte go cuí:

i gcás nach mó ná £20,000 an méid a urraı́tear Díolmhaithe.

i gcás gur mó ná £20,000 an méid a urraı́tear … £10.

(3) Ar morgáiste cothromais é:

i gcás nach mó ná £20,000 an méid a urraítear Díolmhaithe.

i gcás gur mó ná £20,000 an méid a urraítear 0.05 faoin gcéad
den mhéid a
urraítear agus i
gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire
ach in aon chás
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ní mó ná £500
an dleacht a
mhuirearófar
amhlaidh.

(4) Aon mhorgáiste, banna, bintiúr, nó cúnant
(seachas urrús inmhargaidh) den sórt sin nó aon
airgead nó stoc a urraítear le haon ionstraim den
sórt sin nó le haon bhreithiúnas a aistriú, a
shannadh nó a dhiúscairt:

i gcás nach mó ná £20,000 an méid a urraítear Díolmhaithe.

i gcás gur mó ná £20,000 an méid a urraítear 0.05 faoin gcéad
den mhéid a
aistrítear, a
shanntar, nó a
dhiúscraítear,
gan ús nach
bhfuil i riaráiste
a áireamh agus
i gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire
ach ní mó in
aon chás ná
£500 an dleacht
a mhuirearófar
amhlaidh.

i gcás go gcuirtear aon airgead breise leis an
airgead atá urraithe cheana féin … … … An dleacht

chéanna le
príomhurrús i
leith an airgid
breise sin.

MORGÁISTE AR STOC nó AR URRÚS
INMHARGAIDH.

Le gníomhas. Féach MORGÁISTE, etc.

ORDÚ chun airgead a íoc.
Féach BILLE MALAIRTE.

PÁIRTIÚ nó ROINNT — ionstraimí lena
gcuirtear páirtiú nó roinnt i gcrích.

Sa chás a shonraítear in alt 38, féach an t-alt sin.

POLASAÍ ÁRACHAIS SAOIL arna dhéanamh
ar feadh tréimhse is faide ná 2 bhliain i gcás gur sa
Stát atá an fiontar lena mbaineann an polasaí.
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den mhéid a
árachaítear ach
i gcás gur méid
nach iolraí ar £1
an méid is
toradh ar an
ríomh déanfar
an méid a
ríomhtar
amhlaidh a
shlánú suas go
dtí an £ is gaire.

POLASAÍ ÁRACHAIS seachas Árachas Saoil i
gcás gur sa Stát atá an fiontar lena mbaineann an
polasaí.

I gcás nach bhfuil ach préimh amháin ann agus go
bhfuil méid na préimhe sin comhionann le £15 nó
níos mó ná £15 nó, i gcás go bhfuil níos mó ná
préimh amháin ann agus gur comhionann le £15 nó
gur mó ná £15 an méid iomlán is iníoctha i leith na
préimhe sin in aon tréimhse 12 mhí … … £1.

NÓTA GEALLTANAIS.
Féach BILLE MALAIRTE.

Aon mhaoin, nó aon cheart ar aon mhaoin nó aon
leas in aon mhaoin, a SCAOILEADH nó a
THRÉIGEAN.

Ar dhíol.
Féach TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol.

In aon chás eile … … … … … £10.

Díolúine.

Ionstraim ina bhfuil ráiteas á dheimhniú gur
scaoileadh nó tréigean maoine, nó scaoileadh nó
tréigean cirt ar mhaoin nó leasa i maoin, nach
scaoileadh nó tréigean ar dhíol, an ionstraim.

BARÁNTAS SCAIRE arna eisiúint faoi
fhorálacha Acht na gCuideachtaí, 1963, agus
STOCDHEIMHNIÚ chuig iompróir, agus aon
ionstraim chuig iompróir arna heisiúint ag aon
chuideachta nó comhlacht daoine arna foirmiú nó
arna fhoirmiú nó arna bunú nó arna bhunú sa Stát
nó thar a ceann nó thar a cheann ag a bhfuil
éifeacht den sórt céanna le barántas scaire den sórt
sin nó stocdheimhniú chuig iompróir den sórt sin,
arna shloinneadh in airgeadra an Stáit … … Dleacht de

mhéid atá
comhionann le
3 oiread na
dleachta stampa
ad valorem ab
inmhuirearaithe
ar ghníomhas
lena n-aistrítear
an scair nó na
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scaireanna nó
an stoc a
shonraítear sa
bharántas nó sa
deimhniú nó
san ionstraim ag
a bhfuil éifeacht
is ionann le
barántas nó
deimhniú den
sórt sin dá mba
ainmluach na
scaire nó na
scaireanna nó
an stoic sin an
chomaoin i leith
an aistrithe.

Aon mhaoin, nó aon cheart nó leas in aon mhaoin,
a GHÉILLEADH.

Ar dhíol.
Féach TÍOLACAS nó AISTRIÚ.

In aon chás eile … … … … … £10.

Díolúine.

Ionstraim ina bhfuil ráiteas á dheimhniú gur
géilleadh maoine, nó cirt nó leasa i maoin, nach
géilleadh ar dhíol, an ionstraim.

AISTRIÚ.
Féach TÍOLACAS nó AISTRIÚ.

SCEIDEAL 2

Cáilíochtaí chun Iarratas a Dhéanamh ar Fhaoiseamh ó
Dhleacht Stampa i Leith Aistrithe chuig Feirmeoirí Óga Oilte

1. Cáilíochtaí arna ndámhachtain ag Teagasc:

(a) Teastas i bhFeirmeoireacht;

(b) Dioplóma i nGairneoireacht Tráchtála;

(c) Dioplóma i nGairneoireacht Taitneamhachta;

(d) Dioplóma i dTáirgeadh Muc;

(e) Dioplóma i dTáirgeadh Éanlaithe Clóis.

2. Cáilíochtaí arna ndámhachtain ag an mBord Printíseachta Feirme:

(a) Teastas i mBainistíocht Feirme;

(b) Teastas i bhFearachas Feirme;

(c) Teastas Feirmeora faoi Oiliúint.

3. Cáilíochtaí arna ndámhachtain ag institiúid tríú leibhéil:

(a) Céim in Eolaíocht Talmhaíochta arna dámhachtain ag
Ollscoil na hÉireann trí Choláiste na hOllscoile, Baile
Átha Cliath, Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath;
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Ollscoil na hÉireann trí Choláiste na hOllscoile, Baile
Átha Cliath, Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath;

(c) Céim in Eolaíocht Tréidliachta arna dámhachtain ag Ollscoil
na hÉireann trí Choláiste na hOllscoile, Baile Átha
Cliath, Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath;

(d) Céim in Eolaíocht Tuaithe arna dámhachtain ag Ollscoil na
hÉireann trí Choláiste na hOllscoile, Corcaigh — Ollscoil
na hÉireann, Corcaigh nó ag Ollscoil Luimnigh;

(e) Dioplóma in Eolaíocht Tuaithe arna dhámhachtain ag
Ollscoil na hÉireann trí Choláiste na hOllscoile, Corcaigh
— Ollscoil na hÉireann, Corcaigh;

(f) Céim i mBleachteolaíocht arna dámhachtain ag Ollscoil na
hÉireann trí Choláiste na hOllscoile, Corcaigh — Ollscoil
na hÉireann, Corcaigh;

(g) Dioplóma i mBleachteolaíocht arna dhámhachtain ag
Ollscoil na hÉireann trí Choláiste na hOllscoile, Corcaigh
— Ollscoil na hÉireann, Corcaigh.

4. Teastais arna ndámhachtain ag Comhairle Náisiúnta na
gCáilíochtaí Oideachais:

(a) Teastas Náisiúnta in Eolaíocht Talmhaíochta ar a
ndearnadh staidéar trí Choláiste Talmhaíochta Chill an
Dátúnaigh agus Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge;

(b) Teastas Náisiúnta i Staidéar Gnó (Agraghnó) ar a
ndearnadh staidéar trí Choláiste Talmhaíochta na
mBráithre Proinsiasacha, an Creagán, agus Institiúid
Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo.
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SCEIDEAL 3

Na hAchtacháin a Aisghairtear nó a Chúlghairtear

Cuid 1

Na hAchtanna a Aisghairtear

Seisiún agus Gearrtheideal Méid na hAisghairme
Caibidil

nó Bliain agus
Uimhir (2) (3)

(1)

54 & 55 Vict., c.38. Stamp Duties Management An tAcht go léir, a mhéid
Act, 1891. atá sé gan aisghairm.

54 & 55 Vict., c.39. Stamp Act, 1891. An tAcht go léir, a mhéid
atá sé gan aisghairm.

57 & 58 Vict., c.30. Finance Act, 1894. Alt 39.

58 Vict., c.16. Finance Act, 1895. Alt 16 agus an Sceideal.

60 & 61 Vict., c.24. Finance Act, 1897. Alt 8.

61 & 62 Vict., c.10. Finance Act, 1898. Ailt 5 agus 6.

61 & 62 Vict., c.46. Revenue Act, 1898. Ailt 7, 10 agus 13.

62 & 63 Vict., c.9. Finance Act, 1899. Ailt 5, 6 agus 14.

63 Vict., c.7. Finance Act, 1900. Alt 10.

3 Edw. 7, c.46. Revenue Act, 1903. Alt 9.

9 Edw. 7, c.43. Revenue Act, 1909. Ailt 7 agus 8.

10 Edw. 7, c.8. Finance (1909-10) Act, 1910. Ailt 4 agus 74.

10 & 11 Geo. 5, c.18. Finance Act, 1920. Ailt 37 agus 43.

12 & 13 Geo. 5, c.17. Finance Act, 1922. Ailt 46 agus 47.

Uimh. 27 de 1924. An tAcht Airgid, 1924. Alt 38, a mhéid a bhaineann
sé le dleachtanna stampa.

Uimh. 35 de 1926. An tAcht Airgid, 1926. Alt 39, a mhéid a bhaineann
sé le dleachtanna stampa.

Uimh. 5 de 1929. An tAcht Airgid (Diúitéthe Alt 5.
Custum agus Stampa),
1929.

Uimh. 32 de 1929. An tAcht Airgid, 1929. Alt 36.

Uimh. 31 de 1931. An tAcht Airgid, 1931. Alt 32.

Uimh. 20 de 1932. An tAcht Airgid, 1932. Alt 50.

Uimh. 15 de 1933. An tAcht Airgid, 1933. Ailt 40, 41 agus 43.

Uimh. 31 de 1934. An tAcht Airgid, 1934. Alt 34.

Uimh. 7 de 1935. An tAcht Airgid (Forálacha Alt 6 agus Cuid II den
Ilghnéitheacha), 1935. Sceideal.

Uimh. 31 de 1936. An tAcht Airgid, 1936. Alt 25.

Uimh. 14 de 1942. An tAcht Airgeadais, 1942. Alt 21.

Uimh. 16 de 1943. An tAcht Airgeadais, 1943. Ailt 14 go 16.

Uimh. 13 de 1949. An tAcht Airgeadais, 1949. Alt 24.

Uimh. 14 de 1952. An tAcht Airgeadais, 1952. Alt 19.

Uimh. 22 de 1954. An tAcht Airgeadais, 1954. Alt 23.

Uimh. 36 de 1954. An tAcht Aturnaethe, 1954. Alt 72.

Uimh. 13 de 1955. An tAcht Airgeadais, 1955. Alt 16.

Uimh. 25 de 1958. An tAcht Airgeadais, 1958. Ailt 59 agus 60.

Uimh. 18 de 1959. An tAcht Airgeadais, 1959. Ailt 75(4) agus 76.

Uimh. 19 de 1960. An tAcht Airgeadais, 1960. Alt 36.

Uimh. 23 de 1961. An tAcht Airgeadais, 1961. Ailt 29 agus 30.

Uimh. 15 de 1962. An tAcht Airgeadais, 1962. Ailt 17 agus 18.

Uimh. 23 de 1963. An tAcht Airgeadais, 1963. Ailt 40, 41 agus 43.

Uimh. 22 de 1965. An tAcht Airgeadais, 1965. Alt 31.
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Seisiún agus Gearrtheideal Méid na hAisghairme

Caibidil
nó Bliain agus

Uimhir (2) (3)
(1)

Uimh. 17 de 1967. An tAcht Airgeadais, 1967. Alt 20.

Uimh. 21 de 1969. An tAcht Airgeadais, 1969. Ailt 49 agus 50.

Uimh. 14 de 1970. An tAcht Airgeadais, 1970. Ailt 40 go 47 agus an Chéad
Sceideal.

Uimh. 23 de 1971. An tAcht Airgeadais, 1971. Ailt 43 agus 44.
Uimh. 19 de 1972. An tAcht Airgeadais, 1972. Alt 35.
Uimh. 22 de 1972. An tAcht Cánach Alt 38(4).

Breisluacha, 1972.
Uimh. 19 de 1973. An tAcht Airgeadais, 1973. Ailt 62 go 75 agus alt 92(6).
Uimh. 27 de 1974. An tAcht Airgeadais, 1974. Ailt 81 go 83.
Uimh. 6 de 1975 An tAcht Airgeadais, 1975 Ailt 48 agus 49 agus an

Ceathrú Sceideal
Uimh. 6 de 1975. An tAcht Airgeadais, 1975. Ailt 48 agus 49 agus an

Ceathrú Sceideal.
Uimh. 16 de 1976. An tAcht Airgeadais, 1976. Ailt 47 agus 48.
Uimh. 18 de 1977. An tAcht Airgeadais, 1977. Ailt 47 agus 48.
Uimh. 21 de 1978. An tAcht Airgeadais, 1978. Ailt 31 go 35.
Uimh. 11 de 1979. An tAcht Airgeadais, 1979. Ailt 50 go 53 agus alt 56.
Uimh. 14 de 1980. An tAcht Airgeadais, 1980. Ailt 85 go 87.
Uimh. 16 de 1981. An tAcht Airgeadais, 1981. Ailt 47 go 50.
Uimh. 28 de 1981. An tAcht Airgeadais (Uimh. Ailt 16 agus 17.

2), 1981.
Uimh. 14 de 1982. An tAcht Airgeadais, 1982. Ailt 91 go 96 agus an

Ceathrú Sceideal.
Uimh. 15 de 1983. An tAcht Airgeadais, 1983. Ailt 90 go 93.
Uimh. 24 de 1983. An tAcht Seirbhísí Poist agus Alt 5(4)(c).

Teileachumarsáide, 1983.
Uimh. 9 de 1984. An tAcht Airgeadais, 1984. Ailt 97 go 103.
Uimh. 10 de 1985. An tAcht Airgeadais, 1985. Ailt 55 go 57.
Uimh. 13 de 1986. An tAcht Airgeadais, 1986. Ailt 92 go 99 agus alt 101.
Uimh. 10 de 1987. An tAcht Airgeadais, 1987. Ailt 48 agus 49.
Uimh. 12 de 1988. An tAcht Airgeadais, 1988. Ailt 64 agus 65.
Uimh. 10 de 1989. An tAcht Airgeadais, 1989. Ailt 64, 66, 67, 68, 71 agus

72.
Uimh. 10 de 1990. An tAcht Airgeadais, 1990. Ailt 108 go 116, ailt 118 agus

120 agus an Naoú Sceideal.
Uimh. 13 de 1991. An tAcht Airgeadais, 1991. Ailt 88 go 106, ailt 108 go

111 agus an Cúigiú
Sceideal.

Uimh. 9 de 1992. An tAcht Airgeadais, 1992. Ailt 199 go 211, alt 213, ailt
215 go 217 agus an
Seachtú Sceideal.

Uimh. 28 de 1992. An tAcht Airgeadais (Uimh. Alt 28.
2), 1992.

Uimh. 13 de 1993. An tAcht Airgeadais, 1993. Ailt 100 go 106.
Uimh. 13 de 1994. An tAcht Airgeadais, 1994. Ailt 102 go 109, ailt 111, 112

agus 161(4) agus an Séú
Sceideal.

Uimh. 8 de 1995. An tAcht Airgeadais, 1995. Ailt 142 go 150.
Uimh. 9 de 1996. An tAcht Airgeadais, 1996. Ailt 101 go 111, ailt 113 go

119 agus an Ceathrú
Sceideal.

Uimh. 25 de 1996. An tAcht um Eolas Áirithe a Alt 7.
Nochtadh chun Críocha
Cánachais agus chun
Críoch Eile, 1996.

Uimh. 31 de 1996. An tAcht fán mBiúró um Alt 24(3).
Shócmhainní Coiriúla,
1996.

Uimh. 22 de 1997. An tAcht Airgeadais, 1997. Ailt 115 go 130 agus an
tOchtú Sceideal.
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Alt 162.
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Seisiún agus Gearrtheideal Méid na hAisghairme
Caibidil

nó Bliain agus
Uimhir (2) (3)

(1)

Uimh. 3 de 1998. An tAcht Airgeadais, 1998. Ailt 118 go 125 agus Sceideal
8.

Uimh. 15 de 1998. An tAcht Airgeadais (Uimh. Ailt 5 go 14 agus an Sceideal.
2), 1998.

Uimh. 2 de 1999. An tAcht Airgeadais, 1999. Ailt 140 go 197 agus Sceidil
5 agus 6.

Cuid 2

Ionstraim Reachtúil a Chúlghairtear

Bliain agus Uimhir Lua Méid na Cúlghairme

Uimh. 4 de 1923. Ordú um Ioncum Dhúithche Míreanna 16 agus 17.
(Oiriúnú Achtanna Cánach),
1923.

SCEIDEAL 4

Leasuithe Iarmhartacha

Sna hachtacháin a shonraítear i gcolún (1) den Tábla seo a leanas
cuirfear in áit na bhfocal a leagtar amach nó dá dtagraítear i gcolún
(2) na focail a leagtar amach san iontráil chomhréire i gcolún (3).

Achtachán a leasaítear Focail le baint amach Focail le cur ina n-ionad
(1) (2) (3)

Forgery Act, 1913:

alt 8(2)(b) Stamp Duties Part 11 of the Stamp
Management Act, 1891 Duties Consolidation
(as amended by the Act, 1999
Finance Act, 1989)

alt 18(1A) Stamp Duties Part 11 of the Stamp
Management Act, 1891 Duties Consolidation
(as amended by the Act, 1999
Finance Act, 1989)

An tAcht Leictreachais alt caoga naoi den Stamp alt 31 den Acht
(Soláthar), 1927, alt 95 Act, 1891 Comhdhlúite

Dleachtanna Stampa,
1999

Reacht na dTréimhsí, Stamp Act, 1891 Achta Comhdhlúite
1957, alt 60 Dleachtanna Stampa, 1999

Acht na gCuideachtaı́, 1963:
alt58(2) Stamp Act, 1891 Achta Comhdhlúite

Dleachtanna Stampa, 1999

alt 58(2) alt 12 alt 20

An tAcht um Aistriú
Stoic, 1963:
alt 4(3) alt 74 den Finance (1909- alt 30 den Acht

10) Act, 1910 Comhdhlúite
Dleachtanna Stampa,
1999

alt 4(4) fho-alt (4) nó fho-alt (5) fho-alt (1) nó (2) d’alt 46
d’alt 58 den Stamp Act, den Acht Comhdhlúite
1891 Dleachtanna Stampa,

1999

An tAcht Airgeadais, an Stamp Duties Cuid 11 den Acht
1980, alt 78(6) Management Act, 1891 Comhdhlúite

Dleachtanna Stampa,
1999
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Achtachán a leasaítear Focail le baint amach Focail le cur ina n-ionad

(1) (2) (3)

An tAcht um alt 44 den Acht alt 86 den Acht
Ghníomhaireacht Airgeadais, 1970 Comhdhlúite
Airgeadais do Thithe, Dleachtanna Stampa,
1981, alt 16 1999

ailt sin 44
ailt sin 86

An tAcht Seirbhísí Poist
agus Teileachumarsáide,
1983:

alt 5(4)(b) Stamp Act, 1891 Acht Comhdhlúite
Dleachtanna Stampa, 1999

alt 69(2) ailt 4, 6, 13 agus 16 go 20 ailt 139 go 144 agus 147
den Stamp Duties agus 149 den Acht
Management Act, 1891 Comhdhlúite

Dleachtanna Stampa,
1999

alt 69(3) alt 16 nó 17 den Stamp alt 140 nó 141 den Acht
Duties Management Act, Comhdhlúite
1891 Dleachtanna Stampa,

1999
alt 69(5) alt 9 den Stamp Act, 1891 alt 10(5) den Acht

Comhdhlúite
Dleachtanna Stampa,
1999

alt 69(8) alt 18(2) den Stamp Duties alt 142(2) den Acht
Management Act, 1891 Comhdhlúite

Dleachtanna Stampa,
1999

An tAcht Airgeadais,
1989:
alt 48(1) le ‘‘impressed’’ agus leo i gCuid 11 den Acht

‘‘stamps’’ sa Stamp Comhdhlúite
Duties Management Act, Dleachtanna Stampa,
1891 1999

alt 48(3) Stamp Duties Management Cuid 11 den Acht
Act, 1891 Comhdhlúite

Dleachtanna Stampa,
1999

An tAcht Cumann in ailt 67 go 75 den Acht i gCuid 8 den Acht
Foirgníochta, 1989, alt Airgeadais, 1973 Comhdhlúite
118(2) Dleachtanna Stampa,

1999

An tAcht um Bainc in ailt 67 go 75 den Acht i gCuid 8 den Acht
Thaisce Iontaobhais, Airgeadais, 1973 Comhdhlúite
1989, alt 64 Dleachtanna Stampa,

1999

Acht na gCuideachtaí, alt 68 den Acht alt 116 den Acht
1990, alt 208, mír (c) Airgeadais, 1973 Comhdhlúite

Dleachtanna Stampa,
1999

alt 69 den Acht alt 117 den Acht
Airgeadais, 1973 Comhdhlúite

Dleachtanna Stampa,
1999

An tAcht Aturnaetha alt 24 den Stamp Duties alt 157 den Acht
(Leasú), 1994, alt 72(1) Management Act, 1891 Comhdhlúite

Dleachtanna Stampa,
1999

Na Rialacháin Dleachta alt 107 den Acht alt 12 den Acht
Stampa (Sonraí atá le Airgeadais, 1994 (Uimh. Comhdhlúite
Seachadadh), 1995 13 de 1994) Dleachtanna Stampa,

(I.R. Uimh. 144 de 1995) 1999
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Achtachán a leasaítear Focail le baint amach Focail le cur ina n-ionad
(1) (2) (3)

An tAcht Comhdhlúite
Cánacha, 1997:

alt 487(1)(a) i mír (iii)(II) alt 94 den Acht alt 126 den Acht
den mhíniú ar ‘‘brabús Airgeadais, 1986 Comhdhlúite
cuntasaíochta’’ Dleachtanna Stampa,

1999

alt 905 (2)(c)(iii) alt 16 den Stamp Act, 1891 alt 128 den Acht
Comhdhlúite
Dleachtanna Stampa,
1999

alt 1002(1)(a), sa mhíniú an Stamp Act, 1891 An tAcht Comhdhlúite
ar ‘‘na hAchtanna’’ Dleachtanna Stampa, 1999

alt 1089(1) alt 15 den Stamp Act, alt 14 agus fo-ailt (3) agus
1891, agus fo-ailt (2) (4) d’alt 117 den Acht
agus (3) d’alt 69 den Comhdhlúite
Acht Airgeadais, 1973 Dleachtanna Stampa,

1999


