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AN tACHT AIRGEADAIS, 2001

[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

CUID 1

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil 1

Léiriú

Alt
1. Léiriú (Cuid 1).

Caibidil 2

Cáin Ioncaim

2. Creidmheasanna cánach.

3. Athrú ar na rátaí cánach ioncaim.

4. Díolúine aoise.

5. Leasú ar alt 122 (socruithe maidir le hiasacht tosaíochta) den
Phríomh-Acht.

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

7. Leasú ar alt 467 (duine fostaithe ag tabhairt aire do dhuine
éagumasaithe) den Príomh-Acht.

8. Leasú ar alt 469 (faoiseamh i leith costas sláinte) den
Phríomh-Acht.

9. Leasú ar alt 473 (liúntas maidir le cíos a íocann tionóntaí
áirithe) den Phríomh-Acht.

10. Leasú ar alt 477 (faoiseamh i leith muirear seirbhíse) den
Phríomh-Acht.

11. Faoiseamh i leith suibscríobhanna ceardchumainn.

12. Leasú ar Chuid 16 (faoiseamh ó cháin ioncaim i leith
infheistíochta i dtrádálacha corpraithe— an scéim um

1



2

[Uimh. 7.] [2001.]An tAcht Airgeadais, 2001.

leathnú gnó agus an scéim síolchaipitil) den Phríomh-
Acht.

13. Iontaobhais scair-úinéireachta d’fhostaithe— tairbhithe
éagtha.

14. Leasú ar Sceideal 13 (daoine cuntasacha chun críocha
Chaibidil 1 de Chuid 18) den Phríomh-Acht.

15. Scéimeanna scair-rogha ceadaithe.

16. Leasú ar fhorálacha a bhaineann le scéimeanna scaireanna
d’fhostaithe.

17. Forálacha a bhaineann le scéimeanna brabús-roinnte
ceadaithe agus le hiontaobhais scair-úinéireachta
d’fhostaithe áirithe.

18. Leasú ar Chuid 30 (scéimeanna pinsean ceirde, blianachtaí
scoir, blianachtaí saoil ceannaithe agus pinsin áirithe)
den Phríomh-Acht.

19. Leasú ar alt 470 (Faoiseamh i leith árachais in aghaidh costas
tinnis) den Phríomh-Acht.

20. Faoiseamh i leith préimheanna faoi pholasaithe cúraim
fadtéarma cáilitheacha, etc.

21. Cánachas ar pheircisí áirithe.

22. Leasú ar Chaibidil 4 (cumhachtaí ioncaim) de Chuid 38 den
Phríomh-Acht.

23. Faoiseamh ag an bhfoinse ó cháin i leith úis áirithe.

24. Faisnéis áirithe a sholáthar: idirthréimhseach.

25. Leasú ar alt 120A (saoráidí cúraim leanaí áirithe a dhíolmhú
ó shochar comhchineáil) den Phríomh-Acht.

26. Leasú ar alt 669A (léiriú (Caibidil 3)) den Phríomh-Acht.

27. Leasú ar alt 669C (éifeacht cuóta a dhíol) den Phríomh-Acht.

28. Leasú ar alt 530 (léiriú (Caibidil 2)) den Phríomh-Acht.

29. Faoiseamh i leith táillí a íocadh le haghaidh oideachais tríú
leibhéal, etc.

30. Liúntas maraí, etc.

31. Leasú ar alt 823 (asbhaint i leith ioncaim arna thuilleamh
lasmuigh den Stát) den Phríomh-Acht.

32. Faoiseamh maidir le seomra a ligean ar cíos.

Caibidil 3

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

33. Cuntais dreasachta coigiltis speisialta.

34. Leasú ar alt 97 (rialacha ríomha agus asbhaintí inlamhála)
den Phríomh-Acht.
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35. Leasú ar alt 177 (coinníollacha maidir le cónaí agus le
tréimhse úinéireachta) den Phríomh-Acht.

36. Leasú ar alt 198 (ní inmhuirearaithe ús áirithe) den
Phríomh-Acht.

37. Mar a dhéileálfar le híocaíochtaí áirithe úis.

38. Leasú ar Chuid 20 (gnóchain inmhuirearaithe cuideachtaí)
den Phríomh-Acht.

39. Leasú ar alt 590 (gnóchain inmhuirearaithe a fhabhraíonn
chuig cuideachta neamhchónaitheach a chur síos do
rannpháirtithe) den Phríomh-Acht.

40. Leasú ar Sceideal 18A (srian ar fhritháireamh caillteanas
réamhiontrála) den Phríomh-Acht.

41. Leasú ar Sceideal 24 (faoiseamh ó cháin ioncaim agus ó cháin
chorparáide trí bhíthin creidmheasa i leith cánach
coigríche) den Phríomh-Acht.

42. Leasú ar alt 89 (stoc trádála a luacháil ar scor de thrádáil)
den Phríomh-Acht.

43. Cáin iarchoimeádta díbhinne.

44. Leasú ar fhorálacha a bhaineann le gníomhaíochtaí
taiscéalaíochta agus saothraithe.

45. Deonacháin do chomhlachtaí ceadaithe, etc.

46. Leasú ar alt 665 (léiriú (Caibidil 2)) den Phríomh-Acht.

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

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

49. Leasú ar alt 668 (diúscairt éigeantach beostoic) den
Phríomh-Acht.

50. Leasú ar alt 310 (liúntais maidir le ranníocaí áirithe i leith
caiteachas caipitiúil údarás áitiúil) den Phríomh-Acht.

51. Liúntais chaithimh agus chuimilte le haghaidh ceadúnas do
fhruilfheithiclí poiblí.

52. Liúntais chaithimh agus chuimilte le haghaidh bád
iascaireachta mara áirithe.

53. Liúntais chaithimh agus chuimilte.

54. Leasú ar alt 274 (liúntais chothromaíochta agus muirir
chothromaíochta) den Phríomh-Acht.

55. Leasú ar Chaibidil 4 (íocaíochtaí úis ag glacadóirí taisce
áirithe) de Chuid 8 den Phríomh-Acht.

56. Leasú ar alt 838 (cuntais infheistíochta punainne speisialta)
den Phríomh-Acht
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57. Cánachas ar choigilteas áirithe i gcomhair chreidmheasa agus
i bhforais airgeadais eile.

58. Leasú ar Chaibidil 9 (saoráidí loctha agus marcaíochta agus
forbairtí gaolmhara áirithe) de Chuid 10 den
Phríomh-Acht.

59. Leasú ar Chuid 10 (cáin ioncaim agus cáin chorparáide:
faoisimh i leith athnuachan agus feabhsú limistéar
uirbeach áirithe, limistéar saoire áirithe agus oileán
áirithe) den Phríomh-Acht.

60. An scéim um chónaí os cionn an tsiopa.

61. Leasú ar Chuid 11 (liúntais agus caiteachais chaipitiúla i leith
feithiclí bóthair áirithe) den Phríomh-Acht.

62. Leasú ar fhorálacha a bhaineann leis an tslí a ndéileáiltear le
caillteanais áirithe agus le liúntais chaipitiúla áirithe.

63. Faoiseamh i leith cóiríochta cíosa áirithe.

64. Liúntais chaipitiúla le haghaidh ospidéal áirithe.

65. Leasú ar alt 420 (caillteanais, etc., ar féidir iad a ghéilleadh
ar mhodh grúpfhaoisimh) den Phríomh-Acht.

66. Leasú ar alt 594 (árachas saoil coigríche agus blianachtaí
iarchurtha: cánachas agus tuairisceáin) den Phríomh-
Acht.

67. Leasú ar Chuid 26 (cuideachtaí árachais saoil) den
Phríomh-Acht.

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

69. Leasú ar alt 730A (brabúis gnó saoil: bonn nua) den
Phríomh-Acht.

70. Leasú ar Chaibidil 5 (sealbhóirí polasaí — bonn nua) de
Chuid 26 den Phríomh-Acht.

71. Leasú ar alt 731 (gnóchain inmhuirearaithe a fhabhraíonn
chuig iontaobhais aonad) den Phríomh-Acht.

72. Leasú ar Chuid 27 (iontaobhais aonad agus cistí eischósta)
den Phríomh-Acht.

73. Leasú ar alt 737 (scéimeanna infheistíochta speisialta) den
Phríomh-Acht.

74. Leasú ar Chaibidil 1A (gnóthais infheistíochta) de Chuid 27
den Phríomh-Acht.

75. Leasú ar Sceideal 2B (Gnóthais infheistíochta: dearbhuithe)
den Phríomh-Acht.

76. Leasú ar alt 843 (liúntais chaipitiúla le haghaidh foirgneamh
a úsáidtear chun críoch oideachais tríú leibhéal) den
Phríomh-Acht.

77. Athrú go bliain mheasúnachta de réir an fhéilire.
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78. Forálacha a bhaineann le tuairisceáin ar ioncaim agus ar
ghnóchain inmhuirearaithe a dhéanamh agus le cáin
ioncaim agus cáin ghnóchain caipitiúil a íoc.

79. Leasú ar fhorálacha a bhaineann le hÚdarás Forbartha
Dugthailte Bhaile Átha Cliath.

80. Leasú ar Chaibidil 10 (limistéir ainmnithe de chuid bailte
áirithe) de Chuid 10 den Phríomh-Acht.

81. Liúntais chaipitiúla i leith óstán.

Caibidil 4

Cáin Chorparáide

82. Leasú ar fhorálacha a bhaineann le trádáil loingseoireachta.

83. Leasú ar alt 22A (laghdú ar cháin chorparáide i leith ioncaim
trádála áirithe) den Phríomh-Acht.

84. An Fhondúireacht um Infheistiú i bPobail.

85. Leasú ar alt 130 (ábhair a ndéileálfar leo mar dhiúscairt) den
Phríomh-Acht.

86. Leasú ar alt 222 (díbhinní áirithe ó fhochuideachta
neamhchónaitheach) den Phríomh-Acht.

87. Leasú ar Chaibidil 2 de Chuid 14 den Phríomh-Acht.

88. Leasú ar Chuid 36 den Phríomh-Acht.

89. Leasú ar alt 847 (faoiseamh cánach i leith brabús brainse
áirithe) den Phríomh-Acht.

90. Srian le caillteanais áirithe agus le muirir áirithe.

91. Formhuirir dlúthchuideachta.

Caibidil 5

Cáin Ghnóchan Caipitiúil

92. Leasú ar Chaibidil 6 (sócmhainní gnó a aistriú) de Chuid 19
den Phríomh-Acht.

93. Leasú ar Chaibidil 7 (faoisimh agus díolúintí eile) de Chuid
19 den Phríomh-Acht.

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

95. Leasú ar alt 652 (neamhfheidhm faoiseamh ar shócmhainní
a athshuíomh i gcás diúscairtí iomchuí) den Phríomh-
Acht.
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CUID 2

MÁL

Dlí Máil Ginearálta a Chomhdhlúthú agus a Nuachóiriú

Caibidil 1

Míniú, Dliteanas agus Íocaíocht

96. Míniú (Cuid 2).

97. Táirgí inmháil (Cuid 2).

98. Feidhm achtachán.

99. Socruithe fionraí, dliteanas agus íocaíocht.

100. Dleachtanna a bhainfidh le táirgí inmháil arna scaoileadh
lena dtomhailt i mBallstát eile.

101. Dlitear gach dliteanas, pionós agus forghéilleadh de chuid
coimeádaí stórais a fhorchur ar gach táirge inmháil.

102. Mar a dhéileálfar le táirgí inmháil arna scaoileadh lena
dtomhailt.

103. Íocaíocht.

104. Faoisimh.

105. Aisíocaíochtaí.

106. Caillteanais a loghadh.

107. Cúnamh frithpháirteach ginearálta.

108. Cúnamh frithpháirteach chun éilimh a ghnóthú.

109. Stórasú.

Caibidil 2

Aistriú Laistigh den Chomhphobal

110. Réim (Caibidil 2).

111. Mar a dhéileálfar le táirgí inmháil arna scaoileadh lena
dtomhailt i mBallstát eile.

112. Forálacha a bhaineann le díoltóirí.

113. Ionadaithe cánach.

114. Feidhm Airteagal 5.2 de Threoir Uimh. 92/12/CEE ón
gComhairle.

115. Táirgí inmháil a aistriú faoi shocrú fionraí ón Stát go
Ballstáit eile.

116. Táirgí inmháil a aistriú faoi shocrú fionraí chuig an Stát ó
Bhallstáit eile.

117. Doiciméid tionlacain.



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

Caibidil 3

Cionta, Pionóis agus Imeachtaí

118. Míniú (Caibidil 3).

119. Imghabháil dleachta máil.

120. Leasú ar alt 34 (leasuithe maidir le pionóis) den Acht
Airgeadais, 1963.

121. Cionta i gcoitinne.

122. Cionta i ndáil le tuairisceáin bhréagacha, éilimh
bhréagacha, etc.

123. Comhrac, bac, faisnéis bhréagach a thabhairt.

124. Pionós.

125. Forghéilleadh.

126. Imeachtaí i ndáil le cionta.

127. Daoradh.

128. Imeachtaí le haghaidh daoradh ag an gcúirt.

129. Damáistí.

130. Maolú.

131. Toimhdeana.

132. Fianaise bhréagach, pionós mar a bhíonn i gcás mionnú
éithigh.

Caibidil 4

Cumhachtaí Oifigeach

133. Míniú (Caibidil 4).

134. Cumhacht chun feithiclí a stopadh.

135. Cumhacht chun feithiclí a scrúdú agus a chuardach agus
samplaí a thógáil.

136. Dul isteach in áitreabh agus é a chuardach.

137. Foráil ghinearálta i dtaobh samplaí.

138. Oibleagáid ceisteanna áirithe a fhreagairt, i leith táirgí
tobac áirithe.

139. Cumhacht gabhála agus daoine a choinneáil.

140. Earraí agus feithiclí a choinneáil.

141. Earraí agus feithiclí a urghabháil.

142. Fógra urghabhála.

143. Fógra éilimh.
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144. Cumhacht chun déileáil le hurghabháil, roimh dhaoradh agus
dá éis.

Caibidil 5

Ilghnéitheach

145. Achomhairc chuig na Coimisinéirí.

146. Achomhairc chuig na Coimisinéirí Achomhairc.

147. Dleacht a íoc fad a bheidh achomharc ar feitheamh.

148. Ábhair choiriúla a eisiamh.

149. Aisghairm agus cúlghairm (Cuid 2).

150. Cosaint.

151. Leanúnachas.

152. Tosach feidhme.

153. Rialacháin.

CUID 3

Custaim agus Mál

Ilghnéitheach

154. Táirgí tobac.

155. Hidreacarbóin agus breosla ionaid mótair.

156. Rátaí cánach ola mianraí.

157. Leasú ar alt 10 (ceadúnas monaróra táirgí tobac) den Acht
Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac), 1977.

158. Leasú ar alt 10A (cionta i ndáil le stampaí cánach) den Acht
Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac), 1977.

159. Leasú ar alt 11 (cionta) den Acht Airgeadais (Dleacht Máil
ar Tháirgí Tobac), 1977.

160. Leasú ar alt 21 (diúité ar íle híodrocarbóin) den Acht
Airgid, 1935.

161. Leasú ar alt 72 (marcáil fhorordaithe, etc., a bhaint as ola
hidreacarbóin) den Acht Airgeadais, 1986.

162. Leasú ar alt 57 (substaintí atá measctha le hearraí, a ndlitear
dleacht máil orthu, a bhaint astu) den Acht
Airgeadais, 1988.

163. Leasú ar alt 94 (léiriú, Caibidil 1) den Acht Airgeadais, 1999.

164. Leasú ar alt 99 (seirbhísí bóthair do phaisinéirí) den Acht
Airgeadais, 1999.

165. Leasú ar alt 100 (faoisimh ó cháin ola mianra i leith olaí
mianra áirithe) den Acht Airgeadais, 1999.
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166. Leasú ar alt 102 (cionta) den Acht Airgeadais, 1999.

167. An dleacht ar bheoir, ar fhíon déanta, ar fhíon agus ar
bhiotáille a chur siar.

168. Loghadh nó aisíoc i leith cánach cláraithe feithiclí ar
fheithiclí leictreacha hibrideacha áirithe.

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

170. Dleacht mháil ar cheadúnas ola mianra.

171. Dleacht a fhorchur ar cheadúnas deochanna meisciúla don
Cheoláras Náisiúnta.

172. Imréiteach cánach i ndáil le ceadúnais mháil.

173. Leasú ar alt 49 (grant of licences and date of expiration of
licences) den Finance (1909-10) Act, 1910.

174. Leasú ar alt 18 (dleacht cheadúnas arm tine) den Acht
Airgeadais, 1964.

175. Leasú ar Chaibidil III (dleacht ceadúnais meaisín siamsa) de
Chuid II den Acht Airgeadais, 1992.

176. Leasú ar alt 43 (dleacht ceadúnais mheaisín cearrbhachais)
den Acht Airgeadais, 1975.

177. Leasú ar alt 34 (leasuithe maidir le pionóis) den Acht
Airgeadais, 1963.

178. Leasú ar alt 89 (leasú ar phionóis faoi alt 186 (illegally
importing) den Customs Consolidation Act, 1876) den
Acht Airgeadais, 1997.

179. Leasú ar an Customs Consolidation Act, 1876.

180. Aisghairm an Customs Consolidation Act, 1876, Amendment
Act, 1890.

CUID 4

Cáin Bhreisluacha

181. Léiriú (Cuid 4).

182. Leasú ar alt 3 (soláthar earraí) den Phríomh-Acht.

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

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

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

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

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

188. Leasú ar alt 12 (asbhaint i leith cáin a iompraíodh nó a
íocadh) den Phríomh-Acht.
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189. Leasú ar alt 12A (forálacha speisialta i leith cánach arna
sonrasc ag feirmeoirí cothrom-ráta) den Phríomh-
Acht.

190. Leasú ar alt 12B (scéim speisialta i leith córacha iompair arna
soláthar ag déileálaithe inchánach) den Phríomh-Acht.

191. Cáin atá inasbhainte in imthosca áirithe a choigeartú.

192. Leasú ar alt 13A (soláthairtí do dhaoine inchánach áirithe
agus fáil agus allmhairí laistigh den Chomhphobal ag
daoine inchánach áirithe) den Phríomh-Acht.

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

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

195. Leasú ar alt 21 (ús) den Phríomh-Acht.

196. Leasú ar alt 22 (meastachán ar an gcáin a bheidh dlite in
aghaidh tréimhse inchánach) den Phríomh-Acht.

197. Leasú ar alt 27 (tuairisceáin chalaoiseacha, etc.) den
Phríomh-Acht.

198. Alt 37 (gníomhaire, etc., do ghabháil ionad duine nach
gcónaíonn sa Stát) den Phríomh-Acht a aisghairm.

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

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

CUID 5

Dleachtanna Stampa

201. Léiriú (Cuid 5).

202. Leasú ar alt 58 (urrús i leith airleacan sa todhchaí, an tslí
lena mhuirearú) den Phríomh-Acht.

203. Aisghairm alt 60 (polasaithe gearrthéarmacha árachais saoil)
den Phríomh-Acht.

204. Leasú ar alt 79 (maoin a thíolacadh agus a aistriú idir
comhlachtaí corpraithe áirithe) den Phríomh-Acht.

205. Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath.

206. Láithreán a aistriú chuig leanbh.

207. Leasú ar alt 86 (stoc iasachta áirithe) den Phríomh-Acht.

208. Seomra a ligean ar cíos, etc.

209. Leasú ar Chaibidil 2 de Chuid 7 den Phríomh-Acht.

210. Comhlacht saorálach ceadaithe.
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211. An Ghníomhaireacht Foirgníochta Náisiúnta Teoranta.

212. Polasaithe árachais áirithe.

213. Leasú ar Sceideal 1 a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

214. Leasú ar alt 2 (tosach feidhme (Cuid 1)) den Acht Airgeadais
(Uimh. 2), 2000.

CUID 6

Cáin Fháltas Caipitiúil

215. Léiriú (Cuid 6).

216. Leasú ar alt 18 (luach inchánach bronntanais inchánach nó
oidhreachta inchánach) den Phríomh-Acht.

217. Leasú ar alt 19 (luach maoine talmhaíochta) den Phríomh-
Acht.

218. Leasú ar alt 55 (airceadail áirithe a bheith díolmhaithe) den
Phríomh-Acht.

219. Leasú ar alt 57 (urrúis áirithe a bheith díolmhaithe) den
Phríomh-Acht.

220. Leasú ar alt 59C (díolúine a bhaineann le teaghaisí áirithe)
den Phríomh-Acht.

221. Bronntanais agus oidhreachtaí arna nglacadh ag leanaí
altrama.

222. Bronntanais agus oidhreachtaí arna nglacadh ag leanaí
uchtaithe ó thuismitheoir nádúrtha.

223. Leasú ar alt 61 (airgead in ainmneacha beirt daoine nó níos
mó a íoc) den Phríomh-Acht.

224. Leasú ar alt 85 (gnóthais chomhinfheistíochta shonraithe a
bheith díolmhaithe) den Acht Airgeadais, 1989.

225. Cáin phrobháide a chealú.

226. Leasú ar alt 133 (polasaithe árachais áirithe a dhíolmhú) den
Acht Airgeadais, 1993.

227. Leasú ar alt 124 (léiriú (Caibidil 1)) den Acht Airgeadais,
1994.

228. Leasú ar alt 127 (maoin ghnó iomchuí) den Acht
Airgeadais, 1994.

229. Leasú ar fhorálacha a bhaineann le cánachas ar iontaobhais
lánroghnacha.

CUID 7

Cáin Mhaoine Fhrith-Amhantrach

230. Cáin mhaoine fhrith-amhantrach a chealú.

11
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CUID 8

Ilghnéitheach

231. Léiriú (Cuid 8).

232. Leasú ar Chaibidil 3 (oibleagáidí agus tuairisceáin eile) de
Chuid 38 den Phríomh-Acht.

233. Leasú ar alt 1078 (cionta ioncaim) den Phríomh-Acht.

234. Leasú ar alt 1094 (imréiteach cánach i ndáil le ceadúnais
áirithe) den Phríomh-Acht.

235. Leasú ar Chaibidil 6 (tarchur leictreonach tuairisceán ar
ioncam, ar bhrabúis, etc., agus tuairisceán eile Ioncaim)
de Chuid 38 den Phríomh-Acht.

236. Deimhnithe in imeachtaí cúirte.

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

238. Leasú ar alt 1002 (méideanna a bheidh dlite i ndáil le cáin a
asbhaint ó íocaíochtaí a bheidh dlite do
mhainnitheoirí) den Phríomh-Acht.

239. Leasú ar alt 1006A (fritháireamh idir cánacha) den
Phríomh-Acht.

240. Leasú ar achtacháin de dhroim an athraithe go dtí an Euro.

241. Tagairtí áirithe do Bhord Telecom Éireann agus
d’Infheistíochtaí Teileachumarsáide na hÉireann cpt.
sa Phríomh-Acht a scriosadh.

242. Cúram agus bainistiú cánacha agus dleachtanna.

243. Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

SCEIDEAL 1

Leasuithe de dhroim Athruithe ar Fhaoisimh Phearsanta.

SCEIDEAL 2

Athrú go Bliain Mheasúnachta de réir an Fhéilire

SCEIDEAL 3

Aisghairm agus Cúlghairm a Bhaineann leis an Dlí Máil

SCEIDEAL 4

Na Rátaí Dleachta Máil ar Tháirgí Tobac

SCEIDEAL 5

Leasú ar Achtacháin de dhroim an Athraithe go dtí an Euro

————————
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————————

Uimhir 7 de 2001

————————

AN tACHT AIRGEADAIS, 2001

[An tiontú oifigiúil]

————————

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FORCHUR,
AISGHAIRM, LOGHADH, ATHRÚ AGUS RIALÁIL
CÁNACHAIS, DLEACHTANNA STAMPA AGUS
DLEACHTANNA A BHAINEANN LE MÁL AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ EILE THAIRIS SIN I DTAOBH
AIRGEADAIS LENA nÁIRÍTEAR RIALÁIL CUSTAM.

[30 Márta, 2001]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil 1

Léiriú

1.—Sa Chuid seo, ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht
Comhdhlúite Cánacha, 1997.

Caibidil 2

Cáin Ioncaim

2.—(1) Más rud é, faoi fhoráil den Phríomh-Achta a luaitear i
gcolún (1) den Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo, go mbeidh
pearsa aonair i dteideal go ndéanfar an cháin ioncaim a bheidh le
muirearú ar an bpearsa aonair, ar shlí seachas de réir fhorálacha alt
16(2) den Phríomh-Acht, a laghdú don bhliain mheasúnachta 2001
nó d’aon bhliain mheasúnachta dá éis agus gurbh é an méid an
laghdaithe, mura mbeadh an t-alt seo, méid arb é an méid is lú díobh
seo a leanas—

(a) céatadán cuí de mhéid (dá ngairtear an “liúntas de réir an
ráta chaighdeánaigh”) a shonraítear i gcolún (2) den
Tábla sin, agus

(b) an méid a laghdaíonn an dliteanas sin go nialas,

is é méid an laghdaithe de réir mhír (a), in ionad an liúntais de réir
an ráta chaighdeánaigh, méid an chreidmheasa cánach a shonraítear

17

Léiriú (Cuid 1).

Creidmheasanna
cánach.
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i gcolún (3) nó i gcolún (4), de réir mar is cuí, den Tábla os coinne
lua an mhéid sin i gcolún (2).

AN TÁBLA

An Fhoráil Reachtúil An liúntas de An An
réir an ráta creidmheas creidmheas

chaighdeánaigh cánach don cánach don
don bhliain bhliain 2001 bhliain 2002

agus do
bhlianta dá éis

(1) (2) (3) (4)

Alt 461

(duine pósta) ...
...(baintreach ar sa bhliain £9,400 £1,628 €2,794
mheasúnachta a d’éag a
chéile nó a céile) ... ... £9,400 £1,628 €2,794

(duine singil) ... ... ... £4,700 £814 €1,397

Alt 461A

(faoiseamh breise do
bhaintreacha áirithe) £1,000 £148 €254

Alt 462

(faoiseamh breise do
thuismitheoirí aonair) £4,700 £814 €1,397

Alt 463

(faoiseamh breise do
thuismitheoir is baintreach
tar éis bhás an chéile)

(1ú bliain) £10,000 £2,000 €2,540

(2ú bliain) £8,000 £1,600 €2,032

(3ú bliain) £6,000 £1,200 €1,524

(4ú bliain) £4,000 £800 €1,016

(5ú bliain) £2,000 £400 €508

£1,600 £238 €408

£800 £119 €204

£1,600 £238 €408.00

£220 £33 €56.00

£3,000 £444 €762

£3,000 £444 £762

£6,000 £888 €1,524.00

Alt 464

(seanduine)

(duine pósta)

(duine singil)

Alt 465

(leanbh éagumasaithe) 

Alt 466

(gaol cleithiúnach) 

Alt 466A

(cúramóir sa teaghais)

Alt 468

(duine dall)

(an bheirt chéile dall) 

Alt 472

(fostaí) £1,000 £296 €508.00



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

(2) Beidh feidhm ag alt 7 den Acht Airgeadais, 1999, agus ag ailt
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 agus 12 den Acht Airgeadais, 2000 faoi réir
fhorálacha an ailt seo.

(3) Beidh éifeacht le Sceideal 1 chun fo-alt (1) a fhorlíonadh.

3.—Leasaítear alt 15 den Phríomh-Acht—

(a) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001 agus le blianta
measúnachta dá éis, tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad fho-alt (4):

“(4) Chun críocha fho-alt (3), ciallaíonn ‘ioncam
sonraithe’ ioncam iomlán tar éis aon asbhaint is inchurtha
i leith bunaidh shonraigh ioncaim agus aon leas iomchuí
de réir bhrí Chaibidil 4 de Chuid 8 a asbhaint as an
ioncam sin.”,

(b) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001—

(i) trí “£8,140” a chur in ionad “£6,000” i bhfo-alt (3),
agus

(ii) tríd an Tábla seo a leanas a chur in ionad an Tábla a
ghabhann leis an alt sin:

“AN TÁBLA

CUID 1

An chuid den An ráta cánach Tuairisc an ráta
ioncam inchánach

(1) (2) (3)

An chéad £14,800 ... 20 faoin gcéad an ráta caighdeánach

An fuílleach ... ... 42 faoin gcéad an t-ardráta

CUID 2

An chuid den An ráta cánach Tuairisc an ráta
ioncam inchánach

(1) (2) (3)

An chéad £17,131 ... 20 faoin gcéad an ráta caighdeánach

An fuílleach ... ... 42 faoin gcéad an t-ardráta

CUID 3

An chuid den An ráta cánach Tuairisc an ráta
ioncam inchánach

(1) (2) (3)

An chéad £21,460 ... 20 faoin gcéad an ráta caighdeánach

An fuílleach ... ... 42 faoin gcéad an t-ardráta

”,

agus

(c) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2002 agus le blianta
measúnachta dá éis—
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Athrú ar na rátaí
cánach ioncaim.
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(i) trí “€13,967” a chur in ionad “£6,000” i bhfo-alt (3),
agus

(ii) tríd an Tábla seo a leanas a chur in ionad an Tábla a
ghabhann leis an alt sin:

“AN TÁBLA

CUID 1

An chuid den An ráta cánach Tuairisc an ráta
ioncam inchánach

(1) (2) (3)

An chéad £25,395 ... 20 faoin gcéad an ráta caighdeánach

An fuílleach ... ... 42 faoin gcéad an t-ardráta

CUID 2

An chuid den An ráta cánach Tuairisc an ráta
ioncam inchánach

(1) (2) (3)

An chéad £29,395 ... 20 faoin gcéad an ráta caighdeánach

An fuílleach ... ... 42 faoin gcéad an t-ardráta

CUID 3

An chuid den An ráta cánach Tuairisc an ráta
ioncam inchánach

(1) (2) (3)

An chéad €36,823 ... 20 faoin gcéad an ráta caighdeánach

An fuílleach ... ... 42 faoin gcéad an t-ardráta

”.

4.—Leasaítear alt 188 den Phríomh-Acht—

(a) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001 agus le blianta
measúnachta dá éis—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1)
agus (2):

“(1) San alt seo agus in alt 187—

tá le ‘cáin ioncaim is iníoctha’ an bhrí chéanna (a
cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 2001) atá leis
in alt 3, ach sin gan aird a thabhairt ar aon laghdú
cánach faoi alt 244;

tá le ‘ioncam iomlán’ an bhrí chéanna atá leis in alt 3,
ach folaíonn sé ioncam a eascraíonn lasmuigh den Stát
nach bhfuil inchurtha faoi cháin.

(2) San alt seo, ciallaíonn ‘an méid sonraithe’, faoi
réir alt 187(2)—

(a) i gcás go mbeadh teideal ag an bpearsa
aonair, ar leith ón alt seo, chun
creidmheasa cánach a shonraítear in alt
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461(a) (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 2001), £12,580, agus

(b) in aon chás eile, £6,290.”,

agus

(ii) i bhfo-alt (3), trí “chun creidmheasa cánach a
shonraítear in alt 461(a)” a chur in ionad “chun
faoisimh faoi alt 461(2) mar phearsa aonair dá
dtagraítear i mír (a)(i) den mhíniú ar ‘méid
sonraithe’ i bhfo-alt (1) den alt sin”,

agus

(b) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2002 agus le blianta
measúnachta dá éis, trí “€21,586” a chur in ionad
“£12,580” agus “€10,793” a chur in ionad”£6,290” i bhfo-
alt (2) (a cuireadh isteach le mír (a)).

5.—Leasaítear alt 122 den Phríomh-Acht, maidir leis an mbliain
mheasúnachta 2001 agus le blianta measúnachta dá éis, sa mhíniú ar
“an ráta sonraithe” i mír (a) d’fho-alt (1)—

(a) trí “6 faoin gcéad” a chur in ionad “4 faoin gcéad” sa dá
áit a bhfuil sé, agus

(b) trí “12 faoin gcéad” a chur in ionad “10 faoin gcéad”,

agus tá an míniú sin, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a
ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

ciallaíonn “an ráta sonraithe”, i ndáil le hiasacht tosaíochta—

(i) i gcás—

(I) ina mbeidh an t-ús a íoctar ar an iasacht
tosaíochta cáilithe le haghaidh faoisimh faoi alt
244, nó

(II) mura n-íoctar ús ar bith ar an iasacht tosaíochta,
go mbeadh an t-ús a d’íocfaí ar an iasacht sin
(dá mba iníoctha ús) cáilithe amhlaidh,

an ráta 6 faoin gcéad sa bhliain nó cibé ráta eile (más
ann) a fhorordóidh an tAire Airgeadais le rialacháin,

(ii) i gcás

(I) ina dtugann fostóir an iasacht tosaíochta
d’fhostaí,

(II) inar cuid de thrádáil an fhostóra iasachtaí a
thabhairt, chun teach cónaithe a cheannach lena
áitiú ag an iasachtaí mar áit chónaithe, ar feadh
téarma ainmnithe blianta de réir ráta úis nach
n-athraíonn ar feadh ré na hiasachta, agus

(III) inar ráta is lú ná 6 faoin gcéad sa bhliain, nó cibé
ráta eile (más ann) a fhorordóidh an tAire
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(socruithe maidir le
hiasacht tosaíochta)
den Phríomh-Acht.
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Leasú ar alt 126
(mar a dhéileálfar,
ó thaobh cánach, le
sochair áirithe is
iníoctha faoi na
hAchtanna Leasa
Shóisialaigh) den
Phríomh-Acht.
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Airgeadais le rialacháin, an ráta úis ar a dtugann
nó ar ar thug an fostóir, i gcúrsa thrádáil an
fhostóra an tráth a thugtar nó ar tugadh an
iasacht tosaíochta, iasachtaí ar
neamhthuilleamaí do dhaoine, seachas fostaithe,
chun teach cónaithe a cheannach lena áitiú ag
an iasachtaí mar áit chónaithe,

an chéad ráta a luaitear i bhfomhír (III), nó

(iii) in aon chás eile, an ráta 12 faoin gcéad sa bhliain nó
cibé ráta eile (más ann) a fhorordóidh an tAire
Airgeadais le rialacháin.

6.—Leasaítear alt 126 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas
a chur isteach, i bhfo-alt (8), in ionad mhír (b) (a cuireadh isteach
leis an Acht Airgeadais, 2000):

“(b) D’ainneoin fho-alt (3) agus an Ordaithe um an Acht
Airgeadais, 1992 (Tosach feidhme Alt 15) (Sochar
Dífhostaíochta agus Sochar Pá-Choibhneasa), 1994
(I.R. Uimh. 19 de 1994), ní bheidh feidhm ag fo-alt
(3)(b) i ndáil le sochar dífhostaíochta arna íoc nó is
iníoctha, sa tréimhse dar tosach an 6 Aibreán 1997
agus dar críoch an 31 Nollaig 2001 le duine atá
fostaithe i bhfostaíocht ghearr-ama.”.

7.—Leasaítear alt 467 den Phríomh-Acht—

(a) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001, trí “£7,400” a
chur in ionad “£8,500” sa dá áit a bhfuil sé, agus

(b) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2002 agus le blianta
measúnachta dá éis, trí “€12,700” a chur in ionad
“£8,500” sa dá áit a bhfuil sé.

8.—Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001 agus le blianta
measúnachta dá éis, leasaítear fo-alt (1) d’alt 469 den Phríomh-
Acht—

(a) sa mhíniú ar “cleithiúnaí”—

(i) i mír (b), trí “faoi alt 465 don phearsa aonair ina leith
don bhliain mheasúnachta,” a chur in ionad “faoi alt
465 nó 466 don phearsa aonair ina leith don bhliain
mheasúnachta, agus”,

(ii) i bhfomhír (ii) de mhír (c), trí “ar feadh na bliana
measúnachta go léir nó ar feadh cuid di, agus” a chur
in ionad “ar feadh na bliana measúnachta go léir nó
ar feadh cuid di;”, agus

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

“(d) aon duine eile—

(i) is gaol don phearsa aonair, nó do
chéile na pearsan aonair, agus atá
éagumasaithe mar gheall ar sheanaois
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nó éiglíocht ar é féin nó í féin a
chothabháil,

(ii) arb é athair, agus é ina bhaintreach, nó
arb í máthair, agus í ina baintreach,
na pearsan aonair nó chéile na
pearsan aonair, agus é nó í
éagumasaithe nó gan a bheith, nó

(iii) is mac nó iníon don phearsa aonair a
chónaíonn leis an bpearsa aonair,
agus a bhfuil sé, mar gheall ar
sheanaois nó éiglíocht, ag brath ar a
sheirbhísí nó ar a seirbhísí;”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “cleithiúnaí”:

“ciallaíonn ‘síceolaí oideachais’ duine a bheidh
taifeadta i gclár arna chothabháil ag an Aire
Oideachais agus Eolaíochta chun críocha an
ailt seo de réir treoirlínte a bheidh leagtha síos
ag an Aire sin le toiliú an Aire Airgeadais;”,

(c) sa mhíniú ar “cúram sláinte”, trí “seachas gnáthchúram
máithreachais” a scriosadh,

(d) sa mhíniú ar “costais sláinte”, tríd an méid seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh mhír (h):

“(i) maidir le cleithiúnaí leis an bpearsa aonair dá
dtagraítear i míreanna (b) agus (c) den mhíniú
ar ‘cleithiúnaí’ ceachtar díobh seo a leanas nó
iad araon—

(I) measúnacht síceolaíochta oideachais arna
déanamh ag síceolaí oideachais, agus

(II) teiripe urlabhra agus teanga arna déanamh
ag teiripeoir urlabhra agus teanga;”,

(e) tríd an míniú ar “gnáthchúram máithreachais” a
scriosadh, agus

(f) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “gnáthchóireáil oftalmach”:

“ciallaíonn ‘teiripeoir urlabhra agus teanga’
duine atá ceadaithe ag an Aire Sláinte agus
Leanaí chun críocha an ailt seo de réir
treoirlínte a bheidh leagtha síos ag an Aire sin
le toiliú an Aire Airgeadais.”.

9.—Leasaítear alt 473 den Phríomh-Acht—

(a) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001, i bhfo-alt (1)
tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“an teorainn shonraithe”:
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“ciallaíonn ‘teorainn shonraithe’, i ndáil le pearsa aonair
do bhliain mheasúnachta—

(a) i gcás na ndaoine seo a leanas—

(i) duine pósta a mheasúnaítear i leith cánach
de réir alt 1017, nó

(ii) baintreach,

£1,480; ach, má bhí an phearsa aonair 55
bliana d’aois nó os a chionn aon tráth i rith
na bliana measúnachta, ciallaíonn ‘teorainn
shonraithe’ £2,960, agus

(b) in aon chás eile, £740; ach má bhí an phearsa
aonair 55 bliana d’aois nó os a chionn aon tráth
i rith na bliana measúnachta, ciallaíonn
‘teorainn shonraithe’ £1,480;”,

agus

(b) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2002 agus le blianta
measúnachta dá éis, i bhfo-alt (1) tríd an míniú seo a
leanas a chur in ionad an mhínithe ar “an teorainn
shonraithe”:

“ciallaíonn ‘teorainn shonraithe’, i ndáil le pearsa aonair
do bhliain mheasúnachta—

(a) i gcás na ndaoine seo a leanas—

(i) duine pósta a mheasúnaítear i leith cánach
de réir alt 1017, nó

(ii) baintreach,

€2,540; ach, má bhí an phearsa aonair 55 bliana
d’aois nó os a chionn aon tráth i rith na bliana
measúnachta, ciallaíonn ‘teorainn shonraithe’
€5,080, agus

(b) in aon chás eile, €1,270; ach má bhí an phearsa
aonair 55 bliana d’aois nó os a chionn aon tráth
i rith na bliana measúnachta, ciallaíonn
‘teorainn shonraithe’ €2,540;”.

10.—Leasaítear alt 477 den Phríomh-Acht—

(a) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001 agus le blianta
measúnachta dá éis, trí “faoi réir mhír (d),” a chur in
ionad “faoi réir mhír (c),” i mír (a) d’fho-alt (6),

(b) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001, trí “£150” a
chur in ionad “£50” i mír (a) d’fho-alt (7), agus

(c) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2002 agus le blianta
measúnachta dá éis, trí “€195” a chur in ionad “£50” i
mír (a) d’fho-alt (7).
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11.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht maidir leis an mbliain
mheasúnachta 2001 agus le blianta measúnachta dá éis—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh “alt 472”
i gCuid 2 den Tábla a ghabhann le halt 458:

“alt 472C”,

(b) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 472B:

“Faoiseamh i
leith
suibscríobhanna
ceardchumainn.

472C.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘céatadán cuí’, i ndáil le bliain
mheasúnachta, céatadán atá comhionann
leis an ráta caighdeánach don bhliain sin;

ciallaíonn ‘méid sonraithe’, i ndáil le pearsa
aonair do bhliain mheasúnachta, £74;

ciallaíonn ‘ceardchumann’ comhlacht—

(a) is sealbhóir ceadúnais
margántaíochta faoin Acht
Ceárd-Chumann, 1941,

(b) comhlacht eiscthe de réir bhrí alt
6 den Acht sin arna leasú leis an
Acht Ceárd-Chumann, 1942,

(c) comhlacht ionadaitheach de
chuid na ngardaí arna bhunú
faoi Acht an Gharda Síochána,
1977, eadhon—

(i) an comhlachas ar a dtugtar
Comhlachas Sháirsintí agus
Chigirí an Gharda arna
bhunú faoi rialachán 5(1)
de Rialacháin an Gharda
Síochána (Comhlachais),
1978 (I.R. Uimh. 135 de
1978),

(ii) an comhlachas ar a dtugtar
Comhlachas Ionadaitheach
an Gharda arna bhunú faoi
rialachán 4(1) de
Rialacháin an Gharda
Síochána (Comhlachais),
1978,

(iii) an comhlachas ar a dtugtar
Comhlachas Cheannfoirt
an Gharda arna bhunú faoi
rialachán 4(1) de
Rialacháin an Gharda
Síochána (Comhlachais)
(Ceannfoirt agus Ard-
Cheannfoirt), 1987, (I.R.
Uimh. 200 de 1987),

nó
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(d) comhlachas ionadaitheach de
chuid Óglaigh na hÉireann arna
bhunú faoi alt 2 den Acht
Cosanta (Leasú), 1990 agus faoi
rialacháin de bhun an Achta sin.

(2) I gcás gur comhalta de
cheardchumann pearsa aonair aon tráth
áirithe i mbliain mheasúnachta (arb í an
bhliain mheasúnachta 2001 í nó ar bliain
mheasúnachta dá éis í), déanfar an cháin
ioncaim a bheidh le muirearú ar an bpearsa
aonair nó, i gcás pearsan aonair a
measúnaítear a chéile nó a céile i leith
cánach de réir fhorálacha alt 1017, ar chéile
na pearsan aonair, don bhliain
mheasúnachta, seachas de réir alt 16(2), a
laghdú, de réir na forálacha seo a leanas
den alt seo, den mhéid is lú acu seo a
leanas—

(a) an céatadán cuí den mhéid
sonraithe, nó

(b) an méid a laghdaíonn an cháin
ioncaim sin go neamhní.

(3) D’ainneoin fho-alt (2), déanfar an
faoiseamh (más ann) a mbeidh pearsa
aonair ina theideal faoin alt seo don bhliain
mheasúnachta 2001, a lamháil, i dteannta
an fhaoisimh (más ann) a mbeidh an
phearsa aonair ina theideal don bhliain
mheasúnachta 2002, don phearsa aonair de
réir fhorálacha fho-alt (2) i leith cánach
ioncaim a bheidh le muirearú ar an bpearsa
aonair don bhliain mheasúnachta 2002.

(4) Déanfar faoiseamh faoin alt seo a
lamháil i dtosaíocht ar fhaoiseamh faoi aon
cheann de na forálacha eile a luaitear sa
Tábla a ghabhann le halt 458.

(5) I gcás nach ndéantar an faoiseamh a
mbeidh pearsa aonair ina theideal faoin alt
seo i leith cánach ioncaim a bheidh le
muirearú ar an bpearsa aonair don bhliain
mheasúnachta 2001, a lamháil go iomlán
don phearsa aonair i leith na cánach
ioncaim a bheidh le muirearú ar an bpearsa
aonair don bhliain mheasúnachta 2002 mar
gheall ar easpa ioncaim iomláin ag na
bpearsa aonair sa bhliain mheasúnachta sin,
déanfar an chuid sin den fhaoiseamh nach
mbeidh lamháilte amhlaidh a lamháil don
phearsa i leith na cánach ioncaim a bheidh
le muirearú ar an bpearsa aonair don
bhliain mheasúnachta 2001agus beidh an
faoiseamh sin teoranta don méid is lú acu
seo a leanas—
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(a) an chuid den fhaoiseamh nach
mbeidh lamháilte amhlaidh,
agus

(b) an faoiseamh a laghdaíonn an
cháin ioncaim sin go neamhní.

(6) I gcás gur comhalta de níos mó ná
ceardchumann amháin pearsa aonair an
tráth céanna nó tráthanna éagsúla i mbliain
mheasúnachta, déileálfar leis an bpearsa
aonair, chun críocha an fhaoisimh faoin alt
seo, amhail is nach raibh an phearsa aonair
ina chomhalta nó ina comhalta ach de
cheardchumann amháin sa bhliain
mheasúnachta sin.

(7) (a) D’ainneoin fhorálacha aon
achtacháin eile, déanfaidh—

(i) fostóir pearsana aonair a
mbeidh teideal acu chun
faoisimh faoin alt seo, nó

(ii) ceardchumann ar comhaltaí
de, nó ar chomhaltaí de, na
pearsana aonair sin,

ar iarraidh a fháil ó na
Coimisinéirí Ioncaim, an
fhaisnéis seo a leanas, a mhéid
atá an fhaisnéis sin ina seilbh
acu, a thabhairt dóibh go
díreach nó go neamhdhíreach, i
ndáil le haon phearsa aonair
den sórt sin—

(I) ainm agus seoladh na
pearsan aonair,

(II) ainm an cheardchumainn ar
comhalta de an phearsa
aonair,

(III) Uimhir Phearsanta Seirbhíse
Poiblí na pearsan aonair,
agus

(IV) ainm agus seoladh fhostóir
na pearsan aonair.

(b) Is i bhformáid leictreonacha a
bheidh ceadaithe ag na
Coimisinéirí Ioncaim a bheidh
tuairisceán a thabharfaidh
fostóir nó ceardchumann faoi
mhír (a) mura n-ordóidh na
Coimisinéirí Ioncaim a
mhalairt.
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(8) (a) Is chun deonú faoisimh faoin alt
seo a éascú a úsáidfidh na
Coimisinéirí Ioncaim an
fhaisnéis dá dtagraítear i bhfo-
alt (7)(a) agus ní úsáidfear í
chun aon chríche eile.

(b) Ní bheidh feidhm ag forálacha alt
872 nó ní bheidh éifeacht leo i
ndáil leis an bhfaisnéis sin.”,

agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír
(viii) in alt 1024(2)(a) :

“(viiia) faoiseamh faoi alt 472C, don fhearchéile nó
don bhanchéile de réir mar a bheidh sé nó
sí i dteideal an fhaoisimh faoin alt sin;”.

(2) Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2002 agus le blianta
measúnachta dá éis, leasaítear alt 472C (arna chur isteach le fo-alt
(1)) den Phríomh-Acht, sa mhíniú ar “méid sonraithe” i bhfo-alt (1),
trí “€130” a chur in ionad “£74”.

12.—Leasaítear Chuid 16 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 489, trí “dar tosach an 6 Aibreán, 1984 agus dar
críoch an 31 Nollaig, 2001” a chur in ionad “dar tosach
an 6ú lá d’Aibreán, 1984, agus dar críoch an 5ú lá
d’Aibreán, 2001” i bhfo-alt (15),

(b) in alt 490, trí “na bliana measúnachta 2001” a chur in ionad
“na bliana 2000-2001” i bhfo-ailt (3)(b) agus (4)(b)
araon, agus

(c) in alt 496(2)(a)(ii)—

(i) trí “a chur ar fáil,” a chur in ionad “a chur ar fáil, nó”
i gclásal (II),

(ii) trí “a chur ar fáil, nó” a chur in ionad “a chur ar
fáil,”, agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
chlásal (III):

“(IV) maidir le suibscríobh i leith scaireanna
cáilithe arna n-eisiúint an 6 Aibreán
2001 nó dá éis, a ndearna Bord
Fiontar Contae (ar bord é dá
dtagraítear sa Sceideal a ghabhann
leis an Acht um Fhorbairt Tionscail,
1995), de réir fhorálacha an Achta sin,
iasacht nó deontas don chuideachta
cháilitheach lena mbaineann nó a
ndearna sé infheistíocht chothromais
inti,”.
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13.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 519—

(i) i bhfo-alt (5)(a)—

(I) trí “faoi théarmaí an ghníomhais iontaobhais,” a
chur in ionad “faoi théarmaí an ghníomhais
iontaobhais, agus” i bhfomhír (iv), agus

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fhomhír (iv):

“(iva) íoc aon suime le hionadaithe
pearsanta, nó aistriú urrús chuig
ionadaithe pearsanta, tairbhí éagtha
de réir théarmaí an ghníomhais
iontaobhais, agus”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7A):

“(7A) I gcás go ndéanfaidh iontaobhaithe
iontaobhais lena mbaineann an t-alt seo urrúis a dhíol
ar an margadh oscailte, ní gnóchan inmhuirearaithe
aon ghnóchan a fhabhróidh chuig na hiontaobhaithe
sin, má úsáidtear, agus a mhéid a úsáidtear, na fáltais
ón díol sin chun—

(a) airgead a fuair na hiontaobhaithe sin ar
iasacht a aisíoc,

(b) ús ar iasachtaí den sórt sin a íoc, nó

(c) suim a íoc le hionadaithe pearsanta tairbhí
éagtha.”,

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

“(8A) I gcás go ndéanfaidh iontaobhaithe
iontaobhais lena mbaineann an t-alt seo urrúis a
aistriú chuig ionadaithe pearsanta tairbhí éagtha, ní
gnóchan inmhuirearaithe aon ghnóchan a fhabhróidh
chuig na hiontaobhaithe ar an aistriú sin.

(8B) Maidir le híoc aon suime dá dtagraítear i
bhfo-alt (7A)(c) nó le haistriú aon urrús lena
mbaineann fo-alt (8A), beidh sé, d’ainneoin aon
fhorála eile de na hAchtanna Cánach Ioncaim,
díolmhaithe ó cháin ioncaim.”,

(iv) i bhfo-alt (9)—

(I) trí “i bhfo-ailt (1) go (8B)” a chur in ionad “i
bhfo-ailt (1) go (8),

(II) trí “de Sceideal 11,” a chur in ionad “de Sceideal
11, nó”, agus

(III) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (c):
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“(ca) i ndáil le híoc aon suime le hionadaithe
pearsanta, nó le haistriú urrús chuig
ionadaithe pearsanta tairbhí éagtha
de chuid an iontaobhas, nó”,

agus

(v) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (9):

“(10) Chun críocha an ailt seo—

ciallaíonn ‘tairbhí éagtha’ duine—

(a) a bheadh, ar dháta éaga an duine sin,
cáilithe chun go leithreasófar scaireanna
chuige nó chuici, dá mba rud é go raibh na
scaireanna sin ar fáil lena leithreasú, faoi
scéim atá ceadaithe ag na Coimisinéirí
Ioncaim faoi Sceideal 11 agus nach
ndearnadh ceadú ina leith a tharraingt
siar, agus

(b) ar thairbhí é nó í, ar dháta éaga an duine
sin, faoi théarmaí gníomhais iontaobhais
de chuid iontaobhais scair-úinéireachta
d’fhostaithe atá ceadaithe ag na
Coimisinéirí Ioncaim faoi Sceideal 12 agus
nach ndearnadh ceadú ina leith a
tharraingt siar agus ar gníomhas
iontaobhais é ina raibh foráil maidir le
haistriú urrús chuig iontaobhaithe na
scéime dá dtagraítear i mír (a) agus maidir
le híoc suimeanna agus le haistriú urrús
chuig ionadaithe pearsanta tairbhí
éagtha.”,

agus

(d) i Sceideal 12—

(i) i bhfomhír (2) de mhír 12, tríd an méid seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh chlásal (d):

“(da) aon suim a íoc le hionadaithe pearsanta, nó
urrúis a aistriú chuig ionadaithe pearsanta,
daoine éagtha ar thairbhithe iad faoi
théarmaí an ghníomhais iontaobhais;”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
chlásal (d) i bhfomhír (3) de mhír 13, :

“(da) íoc aon suime le hionadaithe pearsanta
duine éagtha ar thairbhí é nó í faoi
théarmaí an ghníomhais iontaobhais;”.
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14.—Leasaítear Sceideal 13 a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) trí “13. Coimisinéirí na Státseirbhíse agus na Coimisinéirí
um Cheapacháin Áitiúla.” a chur in ionad mhír 13,

(b) trí “42. Bord na Móna cpt.” a chur in ionad mhír 42,

(c) trí mhíreanna 60 agus 88 a scriosadh, agus

(d) tríd an méid seo a leanas a chur leis i ndiaidh mhír 103:

“104. Údarás Sláinte Réigiúnach an Oirthir,
Feidhmeannacht na mBord Sláinte nó bord sláinte
limistéir arna bhunú faoin Acht Sláinte (Údarás
Sláinte Réigiúnach an Oirthir), 1999.

105. Comhairle Spóirt na hÉireann.

106. An Bord Uchtála.

107. An Chomhairle um Chóireáil Ospidéal Leanaí.

108. An tÚdarás Náisiúnta Míchumais.

109. An Bord Achomharc um Cheadúnais
Dobharshaothraithe.

110. Oifig an Uachtaráin.

111. An Stiúrthóir Imscrúduithe Comhionannais.

112. An Stiúrthóir Gnóthaí Tomhaltóirí.

113. An Coimisinéir Cosanta Sonraí.

114. An Coimisinéir Iomaíochta.

115. An Príomh-Aturnae Stáit.

116. An Phríomh-Oifig Staidrimh.

117. An Coimisiún chun Drochúsáid Leanaí a Fhiosrú.

118. Forbairt Champas agus Staidiam Éireann Teo.

119. Digital Media Development Ltd.

120. Comhairle.”.

15.—Leasaítear an Príomh-Acht, le héifeacht ón tráth a rithfear
an tAcht seo—

(a) i gCuid 17, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh Chaibidil 3 (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 1999):
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“CAIBIDIL 4

Scéimeanna Scair-Rogha Ceadaithe

519D.—(1) Beidh feidhm ag forálacha an ailt seo i gcás
go bhfaigheann pearsa aonair ceart chun scaireanna i
gcomhlacht corpraithe a fháil—

(a) mar gheall ar oifig nó fostaíocht na pearsan
aonair mar stiúrthóir nó fostaí de chuid an
chomhlachta chorpraithe sin nó aon
chomhlachta chorpraithe eile, agus

(b) go bhfaigheann an phearsa aonair sin an ceart
de réir fhorálacha scéime scair-rogha atá
ceadaithe faoi Sceideal 12C agus nach
ndearnadh ceadú ina leith a tharraingt siar.

(2) Ní bheidh cáin inmhuirearaithe faoi aon fhoráil de
na hAchtanna Cánach maidir leis an gceart dá dtagraítear
i bhfo-alt (1) a fháil.

(3) Faoi réir fho-alt (4) (seachas i gcás ina mbeidh
feidhm ag mír 18(2) de Sceideal 12C), má fheidhmíonn an
phearsa aonair an ceart de réir fhorálacha na scéime aon
tráth a bhfuil sí ceadaithe—

(a) ní bheidh cáin inmhuirearaithe faoi aon fhoráil
de na hAchtanna Cánach maidir le haon
ghnóchan a réadófar trí fheidhmiú an chirt,
agus

(b) d’ainneoin alt 547(1)(a), measfar, chun críocha
na nAchtanna um Cháin Ghnóchan
Chaipitiúil, maidir leis na scaireanna a fuarthas
trí fheidhmiú an chirt, go bhfuair an phearsa
aonair iad ar chomaoin atá comhionann leis an
méid a íocadh chun iad a fháil.

(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3) i ndáil le feidhmiú
cirt ag aon phearsa aonair de réir fhorálacha scéime más
lú ná 3 bliana an tréimhse dar tús an tráth a fuair an
phearsa aonair an ceart agus dar críoch an tráth a dhiúscair
an phearsa aonair—

(a) na scaireanna a fuarthas trí fheidhmiú an chirt,
nó

(b) i gcás ina mbeidh feidhm ag alt 584, 586 nó 587,
na scaireanna a fhaightear mar mhalairt ar na
scaireanna a fuarthas amhlaidh.

(5) (a) Más rud é, le linn ceart a fheidhmiú de réir
fhorálacha scéime tráth a bheidh sí ceadaithe,
go bhfaigheann an phearsa aonair scaireanna
scéime ó chomhlacht iomchuí, ní fhabhróidh
gnóchan inmhuirearaithe ná caillteanas
inlamhála chuig an gcomhlacht iomchuí ar na
scaireanna scéime a dhiúscairt, agus,
d’ainneoin alt 547(1)(a), measfar, chun críocha
na nAchtanna um Cháin Ghnóchan
Chaipitiúil, go bhfuair an phearsa aonair na
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scaireanna ar chomaoin atá comhionann leis an
méid a íocadh chun iad a fháil.

(b) San fho-alt seo agus i bhfo-alt (6)—

ciallaíonn ‘comhlacht iomchuí’ iontaobhas nó
cuideachta atá ar marthain chun scaireanna
scéime a fháil agus a shealbhú;

tá le ‘scaireanna scéime’ an bhrí a shanntar dó
le mír 11 de Sceideal 12C.

(6) (a) Faoi réir mhír (c), tá feidhm ag an alt seo maidir
le suim arna caitheamh ag cuideachta ag bunú
scéim scair-rogha a bheidh ceadaithe ag na
Coimisinéirí Ioncaim de réir fhorálacha
Sceideal 12C agus, faoi réir fho-alt (7), nach
bhfaigheann aon fhostóir nó stiúrthóir cearta
fúithi sula dtugtar an ceadú sin.

(b) Déanfar suim lena mbaineann an t-alt seo a
áireamh—

(i) sna suimeanna a bheidh le hasbhaint le linn
na brabúis nó na gnóchain ó thrádáil arna
seoladh ag an gcuideachta a ríomh chun
críocha Sceideal D, nó

(ii) más cuideachta infheistíochta de réir bhrí
alt 83, nó cuideachta a bhfuil feidhm ag an
alt sin ina cás de bhua alt 707, an
chuideachta, sna suimeanna a bheidh le
hasbhaint faoi alt 83(2) mar chaiteachais
bhainistíochta le linn brabúis na
cuideachta chun críocha cánach
corparáide a ríomh.

(c) D’ainneoin mhír (b) nó aon fhorála eile de na
hAchtanna Cánach, ní dhéanfar aon suim a
chaithfidh cuideachta, go díreach nó go
neamhdhíreach, chun a chumasú do
chomhlacht iomchuí scaireanna scéime a fháil
a áireamh—

(i) sna suimeanna a bheidh le hasbhaint le linn
na brabúis nó na gnóchain ó thrádáil arna
seoladh ag an gcuideachta a ríomh chun
críocha Sceideal D, nó

(ii) más cuideachta infheistíochta de réir bhrí
alt 83, nó cuideachta a bhfuil feidhm ag an
alt sin ina cás de bhua alt 707, an
chuideachta, sna suimeanna a bheidh le
hasbhaint faoi alt 83(2) mar chaiteachais
bhainistíochta le linn brabúis na
cuideachta chun críocha cánach
corparáide a ríomh.

(d) Más rud é—

(i) go bhfuil feidhm ag mír (b), agus
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(ii) go dtugtar an ceadú tar éis dheireadh na
tréimhse 9 mí dar tosach an lá i ndiaidh
dheireadh na tréimhse cuntasaíochta ina
gcaitear an tsuim,

ansin, chun críocha mhír (b), déileálfar leis an
tsuim mar shuim arna caitheamh sa tréimhse
chuntasaíochta ina dtugtar an ceadú agus ní sa
tréimhse chuntasaíochta a luaitear i mír (ii).

(7) (a) Más rud é go mbeidh scéim scair-rogha
ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim faoi
Sceideal 12C agus, roimh an gceadú sin, go
bhfuair pearsa aonair ceart faoin scéim a
chomhlíonann coinníollacha mhír (b),
déileálfar leis an gceart sin chun críocha uile
an ailt seo agus Sceideal 12 amhail is go
bhfuarthas é faoi scéim cheadaithe.

(b) Is iad na coinníollacha a ghabhann leis an mír
seo—

(i) gur feidhmíodh an ceart an 15 Feabhra
2001 nó dá éis,

(ii) go bhfuil an scéim ceadaithe ag na
Coimisinéirí Ioncaim faoi Sceideal 12C an
31 Nollaig 2001 nó roimhe, agus

(iii) an tráth—

(I) a fuarthas an ceart, agus

(II) a feidhmíodh an ceart, má tharla an
feidhmiú sin sular ceadaíodh an scéim faoi
Sceideal 12C,

gur scéim í an scéim, gach tráth acu sin,
arbh fhéidir í a cheadú faoi Sceideal 12C
dá mbeadh an Sceideal sin i bhfeidhm ón
tráth a fuarthas an ceart.”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Sceideal
12B (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1999):

“SCEIDEAL 12C

Scéimeanna Scair-Rogha Ceadaithe

Léiriú

1. (1) Chun críocha an Sceidil seo—

ciallaíonn an briathar ‘ceadú’ i ndáil le scéim, ceadú faoi
mhír 2;

tá le ‘cuideachta chomhlachaithe’ an bhrí chéanna atá leis
in alt 432;

ciallaíonn ‘iniúchóir’, i ndáil le cuideachta, an duine nó na
daoine a bheidh ceaptha mar iniúchóir don chuideachta
chun críocha Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1999, nó



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

faoi dhlí na críche ina bhfuil an chuideachta corpraithe
agus ar dlí é atá ar comhréir leis na hAchtanna sin;

tá le ‘rialú’ an bhrí chéanna atá leis in alt 432;

ciallaíonn ‘stiúrthóir lánaimseartha’, i ndáil le cuideachta,
stiúrthóir a bhfuil ceangal air nó uirthi a chuid ama go léir,
nó a cuid ama go léir, go substainteach a chaitheamh le
seirbhís na cuideachta;

tá le ‘deontóir’ an bhrí a thugtar le mír 2(1);

tá le ‘grúpscéim’ an bhrí a thugtar le mír 2(3);

ciallaíonn ‘fostaí nó stiúrthóir fíorthábhachtach’, i ndáil le
cuideachta, fostaí nó stiúrthóir lánaimseartha de chuid na
cuideachta a bhfuil a shainscileanna nó a sainscileanna, a
shaincháilíochtaí nó a saincháilíochtaí agus a thaithí
iomchuí nó a taithí iomchuí riachtanach do rathúlacht na
cuideachta sa todhchaí agus a mbeidh deimhniú amhlaidh
tugtha do na Coimisinéirí Ioncaim ag an gcuideachta;

forléireofar ‘margadhluach’ de réir alt 548;

tá le ‘cuideachta rannpháirteach’ a bhrí a thugtar le mír
2(4);

tá le ‘scaireanna scéime’ an bhrí a thugtar le mír 11;

folaíonn ‘scaireanna’ stoc.

(2) Beidh feidhm ag alt 10 chun críocha an Sceidil seo.

(3) Beidh éifeacht le fo-alt (3) d’alt 433 i gcás gur
grúpscéim an scéim, ach tagairt do na cuideachtaí
rannpháirteacha go léir a chur in ionad na chéad tagartha
don chuideachta i bhfomhír (ii) de mhír (c) den fho-alt sin.

(4) Chun críocha an Sceidil seo—

(a) is comhalta de chomheagras, a bhfuil cuideachta
eile ar úinéireacht aige, cuideachta más ceann
í de 5 chuideachta ar a mhéad a bhfuil 75 faoin
gcéad ar a laghad de ghnáth-scairchaipiteal na
cuideachta eile ar úinéireacht thairbhiúil acu
eatarthu agus a bhfuil 5 faoin gcéad ar a laghad
den chaipiteal sin ar úinéireacht thairbhiúil ag
gach cuideachta díobh, agus

(b) déanfar an cheist i dtaobh an bhfuil cuideachta
amháin faoi rialú cuideachta eile a chinneadh
de réir alt 432.

Scéimeanna a cheadú

2. (1) Ar iarratas ó chomhlacht corpraithe (dá
ngairtear ‘an deontóir’ sa Sceideal seo) a mbeidh scéim
scair-rogha bunaithe aige, ceadóidh na Coimisinéirí
Ioncaim an scéim más deimhin leo go gcomhlíonann sí
ceanglais an Sceidil seo.
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(2) Is i scríbhinn a dhéanfar iarratas faoi fhomhír (1)
agus beidh cibé sonraí ann, agus beidh cibé fianaise mar
thaca leis, a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim.

(3) I gcás go mbeidh rialú ag an deontóir ar chuideachta
nó ar chuideachtaí eile, féadfar a rá sa scéim go mbaineann
sí leis na cuideachtaí go léir a bhfuil rialú aige orthu, nó
go mbaineann sí le haon cheann acu, agus ‘grúpscéim’ a
ghairfear sa Sceideal seo de scéim a ndeirtear inti go
mbaineann sí amhlaidh.

(4) Ciallaíonn ‘cuideachta rannpháirteach’, i ndáil le
grúpscéim, an deontóir nó aon chuideachta eile a ndeirtear
sa scéim go mbaineann sí leis nó léi de thuras na huaire.

3. (1) Ní cheadóidh na Coimisinéirí Ioncaim scéim
faoin Sceideal seo más dealraitheach dóibh go bhfuil
gnéithe inti nach bhfuil riachtanach, ná nach ngabhann le
réasún, le sochair i bhfoirm cearta chun scaireanna a fháil
a chur ar fáil d’fhostaithe agus do stiúrthóirí
lánaimseartha.

(2) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim deimhin de—

(a) nach bhfuil aon ghnéithe den scéim, seachas aon
ghnéithe atá ar áireamh chun ceanglais an
Sceidil seo a chomhlíonadh, a bhfuil nó a
mbeadh d’éifeacht leo fostaithe d’aon tuairisc
a chomhallann na coinníollacha i mír 8(1) a
chur ó bheith rannpháirteach iarbhír sa scéim,
agus

(b) i gcás gur comhalta de ghrúpa cuideachtaí é an
deontóir, nach bhfuil agus nach mbeadh
d’éifeacht leis an scéim sochair a thabhairt go
hiomlán nó go príomha do stiúrthóirí
cuideachtaí sa ghrúpa nó do na fostaithe sin
de chuid cuideachtaí sa ghrúpa a fhaigheann
leibhéil arda luacha saothair nó na leibhéil is
airde luacha saothair.

(3) Chun críocha fhomhír (2), ciallaíonn ‘grúpa
cuideachtaí’ cuideachta maille le haon chuideachtaí eile a
bhfuil rialú aici orthu nó a bhfuil sí i gcomhlachas leo.

(4) Chun críocha fhomhír (3), beidh cuideachta i
gcomhlachas le cuideachta eile más rud é go bhféadfaí a
mheas le réasún—

(a) go ngníomhaíonn an dá chuideachta i dtreo
comhchuspóra,

(b) go bhfuil nó go raibh an chaoi nó an chumhacht,
go díreach nó neamhdhíreach, ag aon duine nó
aon ghrúpa daoine nó grúpaí daoine ag a bhfuil
céannacht chomhchoiteann réasúnach na
hoibríochtaí trádála atá á seoladh nó le seoladh
ag an dá chuideachta a chinneadh, nó

(c) go bhfuil an dá chuideachta faoi rialú aon duine
nó grúpa daoine nó grúpaí daoine ag a bhfuil
céannacht chomhchoiteann réasúnach.
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4. (1) Más rud é, tráth ar bith tar éis do na Coimisinéirí
ioncaim scéim a cheadú, go scoirfear d’aon cheanglas de
chuid an Sceidil seo a chomhlíonadh nó go mainneoidh an
deontóir faisnéis a iarrfaidh na Coimisinéirí Ioncaim faoi
mhír 20 a chur ar fáil, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim
an ceadú a tharraingt siar le héifeacht ón tráth sin nó ó
cibé tráth is déanaí ná sin a shonróidh na Coimisinéirí
Ioncaim.

(2) Má dhéantar athrú ar an scéim tráth ar bith tar éis
do na Coimisinéirí ioncaim an scéim a cheadú, ní bheidh
éifeacht leis an gceadú i ndiaidh dháta an athraithe mura
mbeidh an t-athrú ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim.

5. Más éagóir leis an deontóir—

(a) mainneachtain na gCoimisinéirí Ioncaim maidir
leis an scéim a cheadú nó le hathrú ar an scéim
a cheadú,

(b) ceadú a bheith tarraingthe siar, nó

(c) mainneachtain na gCoimisinéirí Ioncaim breith
a thabhairt gur comhlíonadh coinníoll ar faoina
réir a tugadh an ceadú,

féadfaidh sé, trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don
Coimisinéirí Ioncaim, laistigh de thríocha lá ón dáta a
gcuirfear breith na gCoimisinéirí Ioncaim in iúl dó, a
cheangal go mbreithneoidh na Coimisinéirí Achomhairc
an t-ábhar, agus déanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc an
t-ábhar a éisteacht agus a chinneadh mar a dhéanfaidís i
gcás achomhairc chucu i gcoinne measúnachta agus beidh
feidhm dá réir sin, fara aon mhodhnuithe is gá, ag
forálacha uile na nAchtanna Cánach Ioncaim i ndáil le
hachomharc den sórt sin (lena n-áirítear na forálacha a
bhaineann le hachomharc a athéisteacht agus le cás a
shonrú chun tuairim na hArd-Chúirte a fháil ar phonc dlí).

6. Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon oifigeach dá
gcuid, lena n-áirítear cigire, a ainmniú chun aon
ghníomhartha a dhéanamh agus aon fheidhmeanna a
chomhall a údaraítear leis an Sceideal seo do na
Coimisinéirí Ioncaim a dhéanamh nó a chomhall.

Cáilitheacht

7. (1) Ní dhéanfar foráil sa scéim chun go mbeidh aon
duine cáilithe chun bheith rannpháirteach inti, is é sin le
rá, chun go bhfaighidh nó go bhfeidhmeoidh sé nó sí
cearta fúithi—

(a) mura fostaí nó stiúrthóir é nó í de chuid an
deontóra nó, i gcás grúpscéime, de chuid
cuideachta rannpháirtí, nó

(b) tráth ar bith a mbeidh, nó a raibh laistigh den
12 mhí roimhe sin, leas ábhartha aige nó aici i
ndlúthchuideachta de réir bhrí Chaibidil 1 de
Chuid 13, ar cuideachta í—
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(i) a bhféadfar a scaireanna a fháil de bhun
cearta, a fuarthas faoin scéim, a
fheidhmiú nó

(ii) a bhfuil rialú aici ar chuideachta den sórt
sin nó is comhalta de chomheagras a
bhfuil cuideachta den sórt sin ar
úinéireacht aige.

(2) D’ainneoin fhomhír (1)(a), féadfar foráil a bheidh i
scéim go bhféadfaidh duine cearta a fuair sé nó sí fúithi a
fheidhmiú d’ainneoin go bhfuil sé nó sí scortha de bheith
ina fhostaí nó ina fostaí nó ina stiúrthóir.

8. (1) Déanfar foráil sa scéim chun go mbeidh, tráth ar
bith, gach duine—

(a) is fostaí nó is stiúrthóir lánaimseartha de chuid
an deontóra, nó i gcás grúpscéime, de chuid
cuideachta rannpháirtí,

(b) arbh fhostaí nó stiúrthóir den sórt sin é nó í gach
tráth le linn tréimhse cáilithí nach faide ná trí
bliana, agus

(c) atá inmhuirearaithe i leith cánach maidir le
hoifig nó fostaíocht an duine sin faoi Sceideal
E,

beidh sé nó sí cáilithe chun bheith rannpháirteach sa
scéim, is é sin le rá, chun cearta a fháil agus a fheidhmiú
fúithi.

(2) Faoi réir alt 9, maidir le gach duine a bheidh cáilithe
chun a bheith rannpháirteach sa scéim, déanfaidh sé nó sí
amhlaidh ar théarmaí comhchosúla.

(3) Chun críocha fhomhír (2), más rud é—

(a) go bhfuil athrú ar na cearta a bheidh le fáil ag
na daoine atá rannpháirteach nó go mbeidh
siad éagsúil—

(i) sa bhliain mheasúnachta ina dtosaíonn siad
de bheith i seilbh na hoifige nó na
fostaíochta ar dá bun a bheidh teideal acu
chun bheith rannpháirteach sa scéim, nó

(ii) de réir leibhéil a gcuid luacha saothair, fhad
a gcuid seirbhíse nó dálaí dá samhail,

nó

(b) nach mbeidh teideal ag duine chun cearta a fháil
laistigh de thréimhse shonraithe roimh a
ghnáthdháta scoir nó a gnáthdháta scoir,

ní intuigthe as sin nach bhfuil siad cáilithe le bheith
rannpháirteach sa scéim ar théarmaí comhchosúla.

9. (1) Faoi réir choinníollacha an ailt seo, féadfar foráil
a bheith i scéim maidir le fostaí nó stiúrthóir, ar fostaí nó
stiúrthóir fíorthábhachtach é nó í de chuid an deontóra nó,



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

i gcás grúpscéime, de chuid cuideachta rannpháirtí, d’fháil
agus d’fheidhmiú ceart fúithi nach gcomhlíonann
cheanglas mhír 8 maidir le rannpháirtíocht sa scéim ar
théarmaí comhchosúla.

(2) Is iad coinníollacha an ailt seo, in aon bhliain
mheasúnachta—

(a) nach mó ná 30 faoin gcéad den líon iomlán
scaireanna ar deonaíodh cearta ina leith do na
fostaithe agus do na stiúrthóirí go léir atá
rannpháirteach sa scéim, cibé acu de réir na
míre seo nó mhír 8, an líon iomlán scaireanna
ar deonaíodh cearta ina leith d’fhostaithe agus
do stiúrthóirí fíorthábhachtacha de réir rialach
den scéim atá de réir na míre seo, agus

(b) nach mbeidh teideal freisin ag pearsa aonair a
fhaigheann cearta do bhliain mheasúnachta de
bhua na míre chun cearta a fháil don bhliain
sin de réir mhír 8.

10. Le linn cinneadh a dhéanamh, chun críocha mhír
7—

(a) i dtaobh an dlúthchuideachta cuideachta, ní
thabharfar aird ar alt 430(1)(a) agus ar fho-ailt
(3) go (7) d’alt 431, agus

(b) i dtaobh an bhfuil, nó an raibh, leas ábhartha
ag duine i gcuideachta, beidh éifeacht le hailt
437(2) agus 433(3)(c)(ii) ach tagairtí do 15
faoin gcéad a chur in ionad na dtagairtí sna
forálacha sin do 5 faoin gcéad.

Scaireanna Scéime

11. Déanfar foráil sa scéim chun go bhfaighidh
stiúrthóirí agus fostaithe cearta chun scaireanna (dá
ngairtear ‘scaireanna scéime’ sa Sceideal seo) a
chomhlíonann míreanna 12 go 16, a fháil.

12. Beidh scaireanna scéime mar chuid de ghnáth-
scairchaipiteal—

(a) an deontóra,

(b) cuideachta a bhfuil rialú aici ar an deontóir, nó

(c) cuideachta arb éard í cuideachta nó cuideachta
a bhfuil rialú aici ar chuideachta—

(i) is comhalta de chomheagras a bhfuil an
deontóir, nó cuideachta a bhfuil rialú aici
ar an deontóir, ar úinéireacht aige, agus

(ii) a bhfuil 15 faoin gcéad ar a laghad de
ghnáth-scairchaipiteal na cuideachta atá ar
úinéireacht amhlaidh ar úinéireacht
thairbhiúil aici.

13. (1) Is é a bheidh i scaireanna scéime—
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(a) scaireanna d’aicme a luaitear ar stocmhalartán
aitheanta,

(b) scaireanna i gcuideachta nach bhfuil faoi rialú
cuideachta eile, nó

(c) scaireanna i gcuideachta atá faoi rialú
cuideachta (seachas cuideachta atá, nó a
bheadh dá mbeadh cónaí uirthi sa Stát, ina
dlúthchuideachta de réir bhrí alt 430) a luaitear
a scaireanna ar stocmhalartán aitheanta.

14. (1) Maidir le scaireanna scéime—

(a) beidh siad láníoctha,

(b) ní bheidh siad infhuascailte, agus

(c) ní bheidh siad faoi réir aon srianta seachas
srianta a ghabhann leis na scaireanna uile den
aicme chéanna nó srian a údaraítear le fomhír
(2).

(2) Faoi réir fhomhír (3), féadfaidh na scaireanna a
bheith faoi réir sriain arna fhorchur le hairteagail
chomhlachais na cuideachta—

(a) lena gceanglaítear go ndéanfar na scaireanna go
léir a bheidh á sealbhú ag stiúrthóirí nó
fostaithe de chuid na cuideachta nó de chuid
aon chuideachta eile a bhfuil rialú aici uirthi
a dhiúscairt ar scor dóibh de bheith á sealbhú
amhlaidh, agus

(b) lena gceanglaítear go ndéanfar na scaireanna go
léir a bheidh faighte, de bhun cearta nó
leasanna a fuair stiúrthóirí nó fostaithe den
sórt sin, ag daoine nach bhfuil, nó atá scortha
de bheith, ina stiúrthóirí nó ina bhfostaithe den
sórt sin, a dhiúscairt an tráth a gheofar iad.

(3) Ní údaraítear srian le fomhír (2), mura rud é—

(a) gur ar mhodh díola ar chomaoin in airgead agus
ar théarmaí a shonraítear sna hairteagail
chomhlachais a dhéanfar aon diúscairt a
cheanglaítear leis an srian, agus

(b) go mbeidh forálacha ginearálta sna hairteagail
freisin ar féidir dá mbua a cheangal ar aon
duine a bheidh ag diúscairt scaireanna den
aicme chéanna (cibé acu a shealbhaítear nó
nach sealbhaítear iad, nó a fuarthas nó nach
bhfuarthas iad, mar a luaitear i bhfomhír (2))
iad a dhíol ar théarmaí atá ar aon dul leis na
téarmaí a luaitear i gclásal (a).

15. (1) Le linn a bheith ag cinneadh, chun críocha mhír
14(1)(c), an bhfuil scaireanna scéime, atá faighte nó le fáil
ag aon duine, faoi réir aon srianta, measfar gur srian a
ghabhann leis na scaireanna aon chonradh, comhaontú,
socrú nó coinníoll faoina sriantar saoirse an duine sin chun
diúscairt a dhéanamh ar na scaireanna nó ar aon leas iontu
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nó ar na fáltais óna ndíol nó chun aon cheart a thugann
siad a fheidhmiú, nó faoina gcuirfeadh diúscairt nó
feidhmiú den sórt sin an duine sin nó duine a bhfuil baint
aige nó aici leis an duine sin faoi aon mhíbhuntáiste.

(2) Níl feidhm ag fomhír (1) maidir le cibé méid d’aon
chonradh, comhaontú, socrú nó coinníoll ina bhfuil
forálacha atá cosúil, maidir le cuspóra agus éifeacht, le
haon fhorálacha de na Rialacha Eiseamláireacha atá
leagtha amach i Rialacha Liostúcháin Stocmhargadh na
hÉireann.

16. Ach amháin i gcás gurb é atá i scaireanna scéime
scaireanna i gcuideachta ar scaireanna d’aon aicme amháin
a gnáth-scairchaipiteal, ní mór formhór na scaireanna
eisithe den aicme chéanna a bheith á sealbhú ag daoine
seachas—

(a) daoine a fuair a gcuid scaireanna de bhun cirt
nó deise a tugadh dóibh mar stiúrthóir nó mar
fhostaí de chuid an deontóra, nó de chuid aon
chuideachta eile, agus ní de bhun tairisceana
don phobal,

(b) iontaobhaithe a bhfuil scaireanna á sealbhú acu
thar ceann daoine a fuair a gcuid leasanna
tairbhiúla sna scaireanna de réir mar a luaitear
i bhfomhír (a), agus

(c) i gcás go dtagann na scaireanna faoi réim
fhomhír (c) de mhír 13 agus nach dtagann siad
faoi réim fhomhír (a) den mhír sin, cuideachtaí
a bhfuil rialú acu ar an gcuideachta arb iad a
scaireanna atá i gceist, nó cuideachtaí ar
cuideachta chomhlachaithe dá gcuid an
chuideachta sin.

Forálacha maidir le malartú

17. (1) Féadfar foráil a dhéanamh sa scéim, i gcás aon
chuideachta (dá ngairtear ‘an chuideachta fála’ sa mhír
seo)—

(a) d’fháil rialú ar chuideachta, ar scaireanna
scéime iad a scaireanna, de thoradh ar
thairiscint ghinearálta a dhéanamh—

(i) chun iomlán ghnáth-scairchaipiteal eisithe
na cuideachta a fháil, ar tairiscint í a
dhéantar ar choinníoll de shórt a fhágann,
má chomhlíontar é, go mbeidh rialú ar an
gcuideachta ag an duine a dhéanann an
tairiscint, nó

(ii) chun na scaireanna uile sa chuideachta, ar
den aicme chéanna iad leis na scaireanna
scéime, a fháil,

(b) d’fháil rialú ar chuideachta, ar scaireanna
scéime iad a scaireanna, de bhun comhréitigh
nó comhshocraíochta a bheidh ceadaithe ag an
gcúirt faoi alt 201 d’Acht na gCuideachtaí,
1963, nó
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(c) do theacht chun bheith faoi cheangal nó i
dteideal scaireanna a fháil, faoi alt 204 d’Acht
na gCuideachtaí, 1963, i gcuideachta ar
scaireanna scéime iad a scaireanna,

go bhféadfaidh aon rannpháirtí sa scéim, tráth ar bith
laistigh den tréimhse chuí, trí chomhaontú leis an
gcuideachta fála, a chearta nó a cearta faoin scéim (dá
ngairtear ‘na seanchearta’ sa mhír seo) a scaoileadh i
gcomaoin cearta (dá ngairtear ‘na cearta nua’ sa mhír seo)
a dheonú dó nó di, ar cearta iad atá comhionann leis na
seanchearta ach a bhaineann le scaireanna i gcuideachta
éagsúil (cibé acu an chuideachta fála í féin nó cuideachta
éigin eile a thagann faoi réim fhomhír (b) nó (c) de mhír
12).

(2) I bhfomhír (1), ciallaíonn ‘an tréimhse chuí’—

(a) i gcás a thagann faoi réim chlásal (a) den
fhomhír sin, an tréimhse sé mhí dar tosach an
tráth a gheobhaidh an duine a dhéanann an
tairiscint rialú ar an gcuideachta agus a
chomhlíonfar aon choinníoll ar faoina réir a
dhéantar an tairiscint,

(b) i gcás a thagann faoi réim chlásal (b) den
fhomhír sin, an tréimhse sé mhí dar tosach an
tráth a cheadóidh an chúirt an comhréiteach nó
an chomhshocraíocht, agus

(c) i gcás a thagann faoi réim chlásal (c) den
fhomhír sin, an tréimhse a bhfanfaidh an
chuideachta fála de bheith faoi cheangal nó i
dteideal, de réir mar a luaitear sa chlásal sin,
lena linn.

(3) Ní mheasfar, chun críocha na míre seo, na cearta
nua a bheith comhionann leis na seanchearta mura rud é—

(a) go gcomhlíonann na scaireanna lena mbaineann
siad na coinníollacha a shonraítear, i ndáil le
scaireanna scéime, i míreanna 12 go 16,

(b) go mbeidh na cearta nua infheidhmithe ar an
modh céanna leis na seanchearta agus faoi réir
fhorálacha na scéime amhail mar a bhí éifeacht
léi díreach sular scaoileadh na seanchearta,

(c) go mbeidh, díreach roimh an scaoileadh,
margadhluach iomlán na scaireanna a bhí faoi
réir sheanchearta an rannpháirtí ar cóimhéid,
díreach tar éis an deonaithe, le margadhluach
iomlán na scaireanna a ndeonaítear na cearta
nua don rannpháirtí maidir leo, agus

(d) go mbeidh an méid iomlán is iníoctha ag an
rannpháirtí chun scaireanna a fháil de bhun na
gceart nua ar cóimhéid leis an méid iomlán a
bheadh iníoctha chun scaireanna a fháil de
bhun na seancheart.

(4) I gcás ina ndeonófar aon chearta nua de bhun forála
atá ar áireamh i scéim de bhua na míre seo, measfar—
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(a) chun críocha alt 519D agus an Sceidil seo, agus

(b) chun críocha fheidhm (de bhua coinníll a
chomhlíonann fomhír (3)(b)) fhorálacha na
scéime ina dhiaidh sin,

gur deonaíodh iad an tráth a deonaíodh na seanchearta
comhréire.

Cearta a aistriú

18. (1) Ní cheadófar leis an scéim seo d’aon duine a
fhaigheann cearta fúithi aon cheann díobh a aistriú ach
féadfaidh foráil a bheith inti go bhféadfar, má fhaigheann
duine den sórt sin bás sula bhfeidhmeofar iad, iad a
fheidhmiú i ndiaidh don duine sin bás a fháil, ach tráth
nach déanaí ná bliain dá éis sin.

(2) I gcás go mbeidh sa scéim na forálacha a
cheadaítear le fomhír (1) agus go bhfeidhmeofar aon
chearta i ndiaidh don duine a fuair iad bás a fháil, beidh
feidhm ag fo-alt (3) d’alt 519D ach an tagairt d’fho-alt (4)
den alt sin a fhágáil ar lár.

Praghas scaireanna

19. Maidir leis an bpraghas ar a bhféadfar scaireanna
scéime a fháil, trí fheidhmiú cirt a fuarthas faoin scéim,
luafar é tráth fála an chirt agus ní lú é ná margadhluach
scaireanna den aicme chéanna an tráth sin nó, má
chomhaontaíonn na Coimisinéirí Ioncaim agus an deontóir
i scríbhinn, cibé tráth nó tráthanna is luaithe ná sin a
fhoráiltear sa chomhaontú, ach féadfar foráil a dhéanamh
sa scéim chun go ndéanfar cibé athrú ar an bpraghas a
luafar amhlaidh is gá a dhéanamh chun aon athrú ar an
scairchaipiteal, ar cuid de na scaireanna scéime, a chur i
gcuntas.

Faisnéis

20. (1) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, le fógra i
scríbhinn, a cheangal ar aon duine cibé faisnéis a
mheasann na Coimisinéirí Ioncaim is gá chun go
gcomhlíonfadh siad a bhfeidhmeanna faoin Sceideal seo a
thabhairt dóibh laistigh de cibé tréimhse ama (nach lú ná
30 lá) a ordóidh na Coimisinéirí Ioncaim, ar faisnéis í atá
ag an duine, nó atá ar fáil go réasúnta ag an duine, chuig a
bhfuil an fógra seolta, lena n-áirítear go háirithe faisnéis—

(a) lena chumasú do na Coimisinéirí Ioncaim
cinneadh a dhéanamh—

(i) i dtaobh ar chóir scéim a cheadú nó ceadú
atá tugtha cheana féin a tharraingt siar, nó

(ii) i dtaobh dliteanas cánach, lena n-áirítear
dliteanas cánach gnóchan caipitiúil, aon
duine a bhí rannpháirteach i scéim, agus

(b) i ndáil le riaradh scéime agus le haon athrú ar
théarmaí scéime.
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(2) D’ainneoin ghinearáltacht fhomhír(1), féadfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim deimhniú a iarraidh ó iniúchóir
cuideachta deontóra lena ndeimhnítear go bhfuil, ina
thuairim nó ina tuairim—

(a) téarmaí aon rialach nó rialacha atá ar áireamh
sa scéim de bhua mhír 8 nó mhír 9 nó de bhua
an dá mhír sin comhlíonta i ndáil le bliain
mheasúnachta, nó

(b) maidir le cearta a fuarthas faoin scéim sular
ceadaíodh í faoin Sceideal seo, na
coinníollacha i bhfo-alt (7)(b) d’alt 519D
comhlíonta.

21. (1) Chun críocha alt 437 (2) arna chur chun
feidhme le mír 10(b) den Sceideal seo measfar maidir le
ceart chun scaireanna a fháil (cibé slí a n-éascróidh sé) gur
ceart é chun iad a rialú.

(2) Aon tagairt i bhfomhír (3) do na scaireanna a
chuirtear i leith pearsan aonair is tagairt í do na scaireanna
a bheidh, de réir alt 437(2) arna chur chun feidhme le mír
10(b) den Sceideal seo, le cur i gcuntas i gcás na pearsan
aonair sin chun a chinneadh an mó a líon ná céatadán
áirithe de ghnáth-scairchaipiteal na cuideachta.

(3) In aon chás—

(a) gurb éard iad na scaireanna a chuirtear i leith
pearsan aonair, nó gur cuid díobh, scaireanna
a bhfuil ceart ag an bpearsa aonair sin nó ag
aon duine eile chun iad a fháil, agus

(b) gurb amhlaidh do na himthosca go mbeadh na
scaireanna a gheofaí, dá ndéanfaí an ceart sin
a fheidhmiú, ina scaireanna nár eisíodh roimhe
sin agus a bhfuil an chuideachta faoi cheangal
conarthach iad a eisiúint i gcás go
bhfeidhmítear an ceart,

ansin, le linn cinneadh a dhéanamh, tráth ar bith sula
bhfeidhmítear an ceart sin, i dtaobh an mó an líon
scaireanna a chuirtear i leith na pearsan aonair ná
céatadán áirithe de ghnáth-scairchaipiteal na cuideachta,
measfar an gnáth-scairchaipiteal sin a bheith méadaithe de
líon na scaireanna neamheisithe dá dtagraítear i gclásal
(b).”,

agus

(c) i Sceideal 29, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
gColún 2 tar éis “Sceideal 9, mír 8”

“Sceideal 12, mír 3(4)

Sceideal 12A, mír 6

Sceideal 12B, mír 5

Sceideal 12C, mír 20”.
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16.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) i Sceideal 11, maidir le scéimeanna brabús-roinnte arna
gceadú ar dháta rite an Achta seo nó dá éis, tríd an méid
seo a leanas a chur in ionad chlásal (b) i bhfomhír (1A) (a
cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1998) de mhír 4:

“(b) Chun críocha na fomhíre seo—

(i) ciallaíonn ‘grúpa cuideachtaí’ cuideachta
maille le haon chuideachtaí eile a bhfuil
rialú aici orthu nó a bhfuil sí i gcomhlachas
leo, agus

(ii) beidh cuideachta i gcomhlachas le
cuideachta eile más rud é go bhféadfaí a
mheas le réasún—

(I) go ngníomhaíonn an dá chuideachta i
dtreo comhchuspóra,

(II) go bhfuil nó go raibh an chaoi nó an
chumhacht, go díreach nó go
neamhdhíreach, ag aon duine nó aon
ghrúpa daoine nó grúpaí daoine ag a
bhfuil céannacht chomhchoiteann
réasúnach na hoibríochtaí trádála atá
á seoladh nó le seoladh ag an dá
chuideachta a chinneadh, nó

(III) go bhfuil an dá chuideachta faoi rialú
aon duine nó grúpa daoine nó grúpaí
daoine ag a bhfuil céannacht
chomhchoiteann réasúnach.”,

(b) i Sceideal 12, maidir le hiontaobhais scair-úinéireachta
d’fhostaithe arna gceadú ar dháta rite an Achta seo nó
dá éis, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad chlásal
(b) i mír 2(2) (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 1998)

“(b) Chun críocha na fomhíre seo—

(i) ciallaíonn ‘grúpa cuideachtaí’ cuideachta
maille le haon chuideachtaí eile a bhfuil
rialú aici orthu nó a bhfuil sí i gcomhlachas
leo, agus

(ii) beidh cuideachta i gcomhlachas le
cuideachta eile más rud é go bhféadfaí a
mheas le réasún—

(I) go ngníomhaíonn an dá chuideachta i
dtreo comhchuspóra,

(II) go bhfuil nó go raibh an chaoi nó an
chumhacht, go díreach nó go
neamhdhíreach, ag aon duine nó aon
ghrúpa daoine nó grúpaí daoine ag a
bhfuil céannacht chomhchoiteann
réasúnach na hoibríochtaí trádála atá
á seoladh nó le seoladh ag an dá
chuideachta a chinneadh, nó
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(III) go bhfuil an dá chuideachta faoi rialú
aon duine nó grúpa daoine nó grúpaí
daoine ag a bhfuil céannacht
chomhchoiteann réasúnach.”,

agus

(c) i Sceideal 12A (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais,
1999) maidir le scéimeanna scair-rogha coigilteas-
choibhneasa arna gceadú ar dháta rite an Achta seo nó
dá éis, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír
(3) i mír 3:

“(3) Chun críocha fhomhír (2)—

(a) ciallaíonn ‘grúpa cuideachtaí’ cuideachta maille
le haon chuideachtaí eile a bhfuil rialú aici
orthu nó a bhfuil sí i gcomhlachas leo, agus

(b) beidh cuideachta i gcomhlachas le cuideachta
eile más rud é go bhféadfaí a mheas le
réasún—

(i) go ngníomhaíonn an dá chuideachta i
dtreo comhchuspóra,

(ii) go bhfuil nó go raibh an chaoi nó an
chumhacht, go díreach nó go
neamhdhíreach, ag aon duine nó aon
ghrúpa daoine nó grúpaí daoine ag a
bhfuil céannacht chomhchoiteann
réasúnach na hoibríochtaí trádála atá á
seoladh nó le seoladh ag an dá
chuideachta a chinneadh, nó

(iii) go bhfuil an dá chuideachta faoi rialú aon
duine nó grúpa daoine nó grúpaí daoine
ag a bhfuil céannacht chomhchoiteann
réasúnach.”.

17.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 511A—

(i) trí “nó mhír 11A, de réir mar a bheidh,” a chur isteach
i bhfo-alt (2)(c), i ndiaidh “de réir bhrí mhír 11”,
agus

(ii) trí “nó mhír 11A, de réir mar a bheidh,” a chur isteach
i bhfo-alt (5), i ndiaidh “de réir bhrí mhír11”,

(b) i Sceideal 11—

(i) i mír 4—

(I) trí “, ag féachaint d’fhomhír (IB),” a chur isteach
i bhfomhír (1A)(a)(i) i ndiaidh “i bhfomhír
(1)”, agus

(II) tríd an fhomhír seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fhomhír (1A):
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“(1B) Maidir le scéim a bheidh arna bunú ag
cuideachta iomchuí (de réir bhrí mhír 1 de
Sceideal 12)—

(a) aon tagairt i bhfomhír (1)(a)(ii)
d’fhostaí nó do stiúrthóir lán-
aimseartha, measfar gur tagairt í do
phearsa aonair a bhí ina fhostaí nó ina
fostaí nó ina stiúrthóir lánaimseartha
den sórt sin, de réir mar a bheidh, de
chuid na cuideachta iomchuí sin nó de
chuid cuideachta laistigh de ghrúpa
na cuideachta iomchuí (de réir bhrí
mhír 1(3A) de Sceideal 12) an lá a
bunaíodh an scéim, agus

(b) chun an ceanglas maidir le tréimhse
cháilitheach dá dtagraítear i bhfomhír
(1)(b) a chomhlíonadh, déanfar cibé
tréimhsí ina raibh nó ina bhfuil duine
aonair ina fhostaí nó ina fostaí nó ina
stiúrthóir de chuid cuideachta dá
dtagraítear i bhfomhíreanna (3)(b)
agus (13) de mhír 11A de Sceideal 12
a chur i gcuntas freisin.”,

(ii) i mír 12A trí “nó mhír 11A, de réir mar a bheidh,” a
chur isteach i ndiaidh “de réir bhí mhír 11” i
bhfomhír (b), agus

(iii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
13A:

“13B.(1) Ní choiscfidh aon ní i mír 13 scaireanna a
leithreasú chuig pearsa aonair faoi scéim cheadaithe
arna bunú ag cuideachta iomchuí (de réir bhrí mhír 1
de Sceideal 12) agus, más rud é, i mbliain
mheasúnachta, gur leithreasaíodh scaireanna chuig
pearsa aonair faoi scéim cheadaithe den sórt sin,
beidh feidhm ag mír 13 amhail is nár leithreasaíodh na
scaireanna sin chuig an bpearsa aonair sin sa bhliain
mheasúnachta sin.

(2) Beidh feidhm ag alt 515 agus ag mír 3(4), faoi
réir aon mhodhnuithe is gá, maidir leis na scaireanna
go léir a leithreasaíodh chuig an bpearsa aonair sin sa
bhliain mheasúnachta sin.”,

agus

(c) i Sceideal 12—

(i) i mír 1—

(I) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
bhfomhír (1) i ndiaidh an mhínithe ar “gnáth-
scairchaipiteal”:

“ciallaíonn ‘cuideachta iomchuí’—

(a) cuideachta a ndearnadh banc taisce
iontaobhais a atheagrú inti faoi alt 57
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den Acht um Bainc Thaisce
Iontaobhais, 1989, nó

(b) Banc ICC cpt;”,

agus

(II) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fhomhír (3):

“(3A) Chun críocha an Sceidil seo tagann
cuideachta faoi réim ghrúpa na cuideachta
iomchuí aon tráth áirithe más rud é—

(a) gurb í an chuideachta iomchuí í, nó

(b) an tráth sin, go bhfuil sí faoi rialú na
cuideachta iomchuí agus go ndeirtear
go sroicheann an t-iontaobhas lena
mbaineann, dá dtagraítear i mír 2(1),
chuici.”,

(i) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 7:

“7A. D’ainneoin aon fhorála eile sa Sceideal seo, i
gcás a bhfuil feidhm ag mír 11A maidir leis, déanfar
aon tagairt i mír 8, 9 nó 10 d’fhostaí nó do stiúrthóir
de chuid cuideachta a fhorléiriú mar thagairt do
phearsa aonair—

(a) ab fhostaí nó stiúrthóir, de réir mar a
bheidh, de chuid na cuideachta iomchuí nó
de chuid cuideachta atá faoi réim ghrúpa
na cuideachta iomchuí an lá a bunaíodh an
t-iontaobhas, agus

(b) is fostaí nó stiúrthóir, de réir mar a bheidh,
de chuid cuideachta dá dtagraítear i mír
11A(3)(b), an tráth iomchuí (de réir bhrí
mhír 8, 9 nó 10, de réir mar is cuí sna
himthosca).”,

agus

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
11:

“11A. (1) D’ainneoin aon fhorála eile den Sceideal
seo, in aon chás ina ndéanann cuideachta is
cuideachta iomchuí iontaobhas a bhunú, beidh feidhm
ag an Sceideal seo, fara aon mhodhnuithe is gá, maidir
leis na tairbhithe faoin iontaobhas amhail is dá
ndéanfaí an mhír seo a chur in ionad mhír 11.

(2) Beidh foráil sa ghníomhas iontaobhais maidir
leis na tairbhithe faoin iontaobhas de réir na míre seo.

(3) Forálfar leis an ngníomhas iontaobhais gur
tairbhí duine aon tráth áirithe (dá ngairtear an ‘tráth
iomchuí’ san fhomhír seo) más rud é—

(a) go mba fhostaí nó stiúrthóir de chuid na
cuideachta iomchuí nó de chuid
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cuideachta a bhí faoi réim ghrúpa na
cuideachta iomchuí an duine an lá a
bhunaigh an chuideachta iomchuí sin an
t-iontaobhas,

(b) gur fostaí nó stiúrthóir an duine an tráth
iomchuí—

(i) de chuid cuideachta (dá ngairtear ‘an
chuideachta chéadluaite’ san fhomhír
seo) atá, nó a bhí aon tráth ón lá a
bunaíodh an t-iontaobhas, faoi réim
ghrúpa na cuideachta bunaithí,

(ii) de chuid cuideachta faoi réim grúpa
cuideachtaí (de réir bhrí mhír 2(2)(b))
a fuair rialú ar an gcuideachta
chéadluaite,

(iii) de chuid cuideachta dá ndearnadh—

(I) fostaí, nó

(II) stiúrthóir,

dá dtagraítear i gclásal (a) a aistriú
faoi Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Cearta Fostaithe a Chosaint
ar Ghnóthas a Aistriú), 1980 agus
2000 agus faoi Acht an Bhainc
Ceannais, 1971, nó faoi cheachtar
acu, nó

(iv) de chuid cuideachta atá faoi réim
grúpa cuideachtaí (de réir bhrí mhír
2(2)(b)), ar comhalta de, nó ar
chomhalta de aon tráth, an
chuideachta dá dtagraítear i
bhfochlásal (iii),

(c) gach tráth áirithe i dtréimhse cháilitheach
go mba fhostaí nó stiúrthóir den sórt sin
de chuid cuideachta dá dtagraítear i
gclásal (b) an duine,

(d) i gcás stiúrthóra, gur oibrigh an duine an
tráth áirithe sin mar stiúrthóir de chuid
cuideachta dá dtagraítear i gclásal (b) nó
de chuid cuideachta faoi réim ghrúpa na
cuideachta iomchuí de réir ráta 20 uair an
chloig sa tseachtain ar a laghad (gan nithe
mar laethanta saoire agus breoiteacht a
áireamh), agus

(e) go bhfuil an duine inmhuirearaithe i leith
cánach ioncaim faoi Sceideal E maidir
maidir lena oifig nó lena hoifig nó lena
fhostaíocht nó lena fostaíocht.

(4) Féadfaidh go bhforálfar leis an ngníomhas
iontaobhais gur tairbhí duine aon tráth áirithe más
rud é, murach fomhír (3)(e), gur thairbhí é nó í de réir
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na rialach a áirítear sa ghníomhas agus go
gcomhlíonann sé nó sí fomhír(3).

(5) Faoi réir fhomhír (6), féadfaidh go bhforálfar
leis an ngníomhas iontaobhais gur tairbhí duine aon
tráth áirithe (dá ngairtear an ‘tráth iomchuí’ san
fhomhír seo) más rud é—

(a) go mba fhostaí nó stiúrthóir an duine de
chuid na cuideachta iomchuí nó de chuid
cuideachta a bhí faoi réim ghrúpa na
cuideachta iomchuí an lá a bhunaigh an
chuideachta iomchuí sin an t-iontaobhas,

(b) gach tráth áirithe i dtréimhse cháilitheach
go mba fhostaí nó stiúrthóir de chuid
cuideachta dá dtagraítear i bhfomhír
(3)(b) an tráth áirithe sin an duine,

(c) gur scoir an duine de bheith ina fhostaí nó
ina fostaí, nó ina stiúrthóir, de chuid
cuideachta dá dtagraítear i bhfomhír
(3)(b),

(d) gach tráth áirithe le linn na tréimhse 5
bliana, nó cibé tréimhse is giorra ná sin a
fhorordóidh an tAire Airgeadais le hordú,
dar tosach an dáta a bunaíodh an
t-iontaobhas, go raibh 50 faoin gcéad, nó
cibé céatadán is lú ná sin a fhorordóidh an
tAire Airgeadais le hordú, de na hurrúis a
bhí á gcoimeád ag na hiontaobhaithe an
tráth sin curtha i ngeall acu mar urrús i
leith iasachtaí, agus

(e) an tráth iomchuí, go bhfuil tréimhse ama
nach faide ná 15 bliana caite ó bunaíodh
an t-iontaobhas.

(6) Féadfaidh go bhforálfar leis an ngníomhas
iontaobhais gur tairbhí duine aon tráth áirithe (dá
ngairtear an ‘tráth iomchuí’ san fhomhír seo) más
rud é—

(a) go mba fhostaí nó stiúrthóir de chuid na
cuideachta iomchuí nó de chuid
cuideachta a bhí faoi réim ghrúpa na
cuideachta iomchuí an duine an lá a
bhunaigh an chuideachta iomchuí sin an
t-iontaobhas,

(b) gach tráth áirithe i dtréimhse cháilitheach
go mba fhostaí nó stiúrthóir de chuid
cuideachta dá dtagraítear i bhfomhír
(3)(b) an tráth áirithe sin an duine,

(c) gur scoir an duine de bheith ina fhostaí nó
ina fostaí, nó ina stiúrthóir, de chuid
cuideachta dá dtagraítear i bhfomhír
(3)(b), agus

(d) an tráth iomchuí, go bhfuil tréimhse ama
nach faide ná 18 mí caite ó scoir an duine
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de bheith ina fhostaí nó ina fostaí nó ina
stiúrthóir.

(7) Ní bheidh riail a chomhlíonann fomhír (5) sa
ghníomhas iontaobhais mura rud é go mbeidh sé
sainráite sa riail go mbaineann sí le gach duine atá
faoina réim.

(8) Féadfaidh go bhforálfar leis an ngníomhas
iontaobhais go mbeidh duine ina thairbhí nó ina
tairbhí más carthanas an duine agus más amhlaidh
maidir leis na himthosca—

(a) nach bhfuil aon duine is tairbhí faoi réim
na rialach atá ar áireamh san iontaobhas
agus a chomhlíonann fomhír (3) nó le
haon riail atá ar áireamh amhlaidh agus a
chomhlíonann fomhír (4), (5) nó (6), agus

(b) go bhfuil an t-iontaobhas á fhoirceannadh
dá dhroim sin.

(9) Chun críocha fhomhír (3), is éard a bheidh i
dtréimhse cháilitheach tréimhse—

(a) nach faide ná 3 bliana,

(b) a mbeidh a fad sonraithe sa ghníomhas
iontaobhais, agus

(c) a chríochnaíonn an tráth iomchuí (de réir
bhrí na fomhíre sin).

(10) Chun críocha fhomhíreanna (5) agus (6), is
éard a bheidh i dtréimhse cháilitheach tréimhse—

(a) atá ar comhfhad leis an tréimhse a
shonraítear sa ghníomhas iontaobhais
chun críocha rialach a chomhlíonann
fomhír (3), agus

(b) a chríochnaíonn an tráth a scoir an duine
mar atá luaite i bhfomhír (5)(c) nó (6)(c),
de réir mar a bheidh.

(11) Ní fhorálfar leis an ngníomhas iontaobhais go
mbeidh duine ina thairbhí nó ina tairbhí mura rud é
go mbeidh an duine faoi réim na rialach atá ar
áireamh sa ghníomhas agus a chomhlíonann fomhír
(3) nó aon rialach atá ar áireamh amhlaidh agus a
chomhlíonann fomhír (4), (5), (6) nó (8).

(12) Forálfar leis an ngníomhas iontaobhais nach
féidir le duine, d’ainneoin aon rialach eile atá ar
áireamh sa ghníomhas iontaobhais, a bheith ina
thairbhí nó ina tairbhí aon tráth áirithe (dá ngairtear
an ‘tráth iomchuí’ san fhomhír seo) de bhua rialach
a chomhlíonann fomhír (3), (4), (5), (6) nó (8) más
rud é—

(a) an tráth iomchuí, go bhfuil leas ábhartha ag
an duine i gcuideachta dá dtagraítear i
bhfomhír (3)(b), nó
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(b) aon tráth sa tréimhse bliana roimh an tráth
iomchuí, go raibh leas ábhartha ag an
duine sa chuideachta sin,

agus chun críocha na fomhíre seo, i gcás lena
mbaineann clásal (a) den mhíniú ar chuideachta
iomchuí, folóidh aon tagairt do chuideachta tagairt
freisin do bhanc taisce iontaobhais a ndearnadh é a
atheagrú sa chuideachta iomchuí lena mbaineann.

(13) Chun an ceanglas maidir le tréimhse
cháilitheach dá dtagraítear i bhfomhíreanna (3)(c),
(5)(b) agus (6)(b) a chomhlíonadh, measfar gur fostaí
nó stiúrthóir den sórt sin duine d’aon tréimhse ina
mbeidh an duine sin ina fhostaí nó ina fostaí nó ina
stiúrthóir, i gcás lena mbainfidh clásal (a) den mhíniú
ar chuideachta iomchuí, de chuid bainc taisce
iontaobhais a ndearnadh é a atheagrú sa chuideachta
iomchuí sin.

(14) Chun críocha na míre seo, ciallaíonn
‘carthanas’ aon chomhlacht daoine nó iontaobhas a
bunaíodh chun críocha carthanais amháin.

(15) I gcás go mbeartófar ordú a dhéanamh faoi
fhomhír (5)(d), déanfar dréacht den ordú a leagan
faoi bhráid Dháil Éireann agus ní dhéanfar an t-ordú
go dtí go ndéanfaidh Dáil Éireann rún a rith ag ceadú
an dréachta.”.

(2) Beidh feidhm agus éifeacht le fo-alt (1)—

(a) maidir le scéim brabús-roinnte, nó

(b) maidir le hiontaobhas scair-úinéireachta d’fhostaithe,

a bheidh ceadaithe an 12 Nollaig 2000 nó dá éis.

18.—Leasaítear Cuid 30 den Phríomh-Acht—

(a) i gCaibidil 1—

(i) in alt 770(1):

(I) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
an mhínithe ar “pinsean”:

“ciallaíonn ‘ordú coigeartaithe pinsin’
ordú arna dhéanamh de réir alt 12 den
Acht um an Dlí Teaghlaigh, 1995, nó alt
17 den Acht um an Dlí Teaghlaigh
(Colscaradh), 1996;”,

(II) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar stiúrthóir dílseánach:

“ciallaíonn ‘stiúrthóir dílseánach’
stiúrthóir atá nó a bhí, leis nó léi féin nó
mar aon lena chéile nó lena céile agus lena
leanaí mionaoiseacha, aon tráth laistigh de
thrí bliana—
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(i) ón ngnáthdháta scoir sonraithe,

(ii) ó dháta scoir is luaithe ná sin, i gcás
gurb infheidhme,

(iii) ón dáta fágála seirbhíse, nó

(iv) i gcás pinsin nó cuid de phinsean is
iníoctha de réir ordú coigeartaithe
pinsin, ón dáta iomchuí i ndáil leis an
ordú sin,

ina úinéir tairbhiúil nó ina húinéir
tairbhiúil ar scaireanna a bhfuil ag gabháil
leo, nuair a chuirtear iad le haon
scaireanna a shealbhaíonn iontaobhaithe
aon socraíochta ar aistrigh an stiúrthóir nó
a chéile nó a céile sócmhainní chuici, níos
mó ná 5 faoin gcéad de na cearta vótála sa
chuideachta a sholáthraíonn na sochair nó
i gcuideachta a rialaíonn an chuideachta
sin;”,

agus

(III) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
an mhínithe ar “sochair iomchuí”:

“ciallaíonn ‘dáta iomchuí’, i ndáil le hordú
coigeartaithe pinsin, an dáta a deonaíodh
an fhoraithne idirscartha nó an fhoraithne
colscartha, de réir mar a bheidh, ar faoina
treoir a rinneadh an t-ordú coigeartaithe
pinsin atá i gceist;”,

agus

(ii) i bhfo-alt (3A) (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 1999) d’alt 772, tríd an méid seo a leanas
a chur in ionad fhomhír (i):

“(i) chuig stiúrthóir dílseánach, nó i gcás
ina mbeidh pinsean nó cuid de
phinsean iníoctha de réir ordú
coigeartaithe pinsin, chuig céile nó
iarchéile lena mbeidh an pinsean nó
cuid den phinsean iníoctha amhlaidh,
de chuid stiúrthóra dhílseánaigh, de
chuid cuideachta lena mbainfidh an
scéim, nó”,

agus

(b) i gCaibidil 2—

(i) in alt 784, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (6):

“(7) D’ainneoin aon ní in alt 18 nó alt 19, measfar
gur pinsean is inmhuirearaithe i leith cánach faoi
Sceideal E, aon íocaíocht bhlianachta a dhéanfar an 1
Eanáir 2002 nó dá éis i leith conartha blianachta arna
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cheadú faoin alt seo nó faoi alt 785, agus beidh feidhm
ag Caibidil 4 de Chuid 42 dá réir sin.”,

(ii) i mír (c) d’fho-alt (6) d’alt 784E (a cuireadh isteach
leis an Acht Airgeadais, 1999), trí “ag fo-ailt (2) go
(4)” a chur in ionad “ag fo-ailt (2) agus (4)”, ar an
agus ón 25 Márta 1999,

agus

(iii) in alt 787—

(I) trí fho-alt (9) a scriosadh,

(II) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (10):

“(10) Más rud é in aon bhliain mheasúnachta
go ndéanfaí laghdú nó laghdú níos mó faoin alt
seo ar thuilleamh pearsan aonair mura mbeadh
neamhdhóthanacht glantuillimh iomchuí, déanfar
méid an laghdaithe a dhéanfaí mura mbeadh an
chúis sin, lúide méid an laghdaithe a dhéanfar an
bhliain sin, a thabhairt ar aghaidh go dtí an
bhliain mheasúnachta ina dhiaidh sin agus
áireofar, chun críocha faoisimh faoin alt seo, gurb
é méid préimhe cáilithí é a íocadh an bhliain
mheasúnachta ina dhiaidh sin.”,

agus

(III) trí fho-alt (12) a scriosadh.

19.—(1) Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001 agus le blianta
measúnachta dá éis, leasaítear alt 470 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “conradh iomchuí”:

“ciallaíonn ‘conradh iomchuí’, i ndáil le pearsa
aonair, conradh árachais lena ndéantar foráil go
sonrach, cibé acu i dteannta sochar eile é nó nach ea,
go n-aisíocfar nó go n-urscaoilfear, go hiomlán nó go
páirteach, costais sláinte iarbhír (de réir bhrí alt
469)—

(a) na pearsan aonair,

(b) chéile na pearsan aonair, nó

(c) leanaí nó chleithiúnaithe eile na pearsan
aonair nó leanaí nó chleithiúnaithe eile
chéile na pearsan aonair;”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “conradh iomchuí”:



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

“ciallaíonn ‘méid infhaoisimh’, i ndáil le híocaíocht
le hárachóir údaraithe faoi chonradh iomchuí—

(a) mura n-árachaíonn an íocaíocht aon sochair
seachas an t-aisíoc nó an t-urscaoileadh sin
dá dtagraítear sa mhíniú ar “conradh
iomchuí”, méid atá comhionann le méid
iomlán na híocaíochta, nó

(b) má árachaíonn an íocaíocht sochair seachas
an t-aisíoc nó an t-urscaoileadh sin dá
dtagraítear sa mhíniú sin, méid atá
comhionann leis an oiread sin den íocaíocht
is inchurtha i leith an aisíoca nó an
urscaoilte sin.”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (2) agus
(3):

“(2) Faoi réir fho-alt (3), más rud é, do bhliain
mheasúnachta—

(a) go ndearna pearsa aonair, nó

(b) más duine pósta a mheasúnaítear i leith cánach
de réir alt 1017 an phearsa aonair, go ndearna
céile na pearsan aonair,

íocaíocht le hárachóir údaraithe faoi chonradh iomchuí,
ansin, déanfar an cháin ioncaim a bheidh le muirearú ar
an bpearsa aonair don bhliain mheasúnachta, seachas de
réir alt 16(2), a laghdú de mhéid arb é an méid is lú díobh
seo a leanas é—

(i) méid atá comhionann leis an gcéatadán cuí den
mhéid infhaoisimh i ndáil leis an íocaíocht,
agus

(ii) an méid a laghdaíonn an cháin ioncaim sin go
nialas.

(3) (a) Más rud é, an 6 Aibreán 2001 nó dá éis, go
ndéanfaidh pearsa aonair íocaíocht le
hárachóir údaraithe i leith préimhe atá dlite ar
an dáta sin nó dá éis faoi chonradh iomchuí a
mbeidh faoiseamh dlite ina leith faoi fho-alt
(2), beidh an phearsa aonair i dteideal méid atá
comhionann leis an gcéatadán cuí den mhéid
infhaoisimh i ndáil leis an íocaíocht a asbhaint
agus a choinneáil aisti, don bhliain
mheasúnachta ina mbeidh an íocaíocht dlite.

(b) Maidir le hárachóir údaraithe lena ndéanfar
íocaíocht dá dtagraítear i mír (a)—

(i) déanfaidh sé nó sí an méid a íocfar i ndiaidh
na hasbhainte a ghlacadh d’urscaoileadh
dhliteanas na pearsan aonair go feadh an
mhéid chéanna a dhéanfaí é a
urscaoileadh dá mba nach ndearnadh an
asbhaint, agus
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(ii) féadfaidh sé nó sí, ar éileamh a dhéanamh
de réir rialachán, méid atá comhionann
leis an méid a asbhaineadh a ghnóthú ó na
Coimisinéirí Ioncaim.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (4):

“(5) (a) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim rialacháin
ina mbeidh foráil ghinearálta maidir le riaradh
an ailt seo agus, go háirithe agus gan dochar
don mhéid sin roimhe seo, féadfaidh foráil a
bheith sna rialacháin sin—

(i) maidir le héileamh faoi fho-alt (3)(b)(ii) ag
árachóir údaraithe, a bheidh cláraithe leis
na Coimisinéirí Ioncaim chun éileamh den
sórt sin a dhéanamh—

(I) go ndéanfar é i cibé foirm agus ar
cibé modh,

(II) go ndéanfar é cibé tráth, agus

(III) go mbeidh cibé doiciméid ag gabháil
leis,

dá bhforáiltear sna rialacháin:

(ii) maidir le hárachóirí údaraithe do
dhéanamh tuairisceáin bhliantúla faisnéise
i cibé foirm (lena n-áirítear foirm
leictreonach) agus ar cibé modh a bheidh
forordaithe, agus ina mbeidh mionsonraí
sonraithe i ndáil leis na nithe seo a
leanas—

(I) gach pearsa aonair a dhéanann
íocaíochtaí leis na hárachóirí sin faoi
chonarthaí iomchuí i mbliain
mheasúnachta,

(II) méid iomlán na bpréimheanna arna n-
íoc faoi chonradh iomchuí ag an
bpearsa aonair sin sa bhliain
mheasúnachta, agus

(III) an méid iomlán arna asbhaint ag an
bpearsa aonair sin faoi fho-alt (3)(a);

agus

(iii) maidir le faisnéis a thabhairt do na
Coimisinéirí Ioncaim chun críocha na
rialachán.

(b) Déanfar gach rialachán a dhéanfar 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
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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.

(6) (a) I gcás go n-íocfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon
mhéid le hárachóir údaraithe mar mhéid is
inghnóthaithe de bhua fho-alt (3)(b)(ii) ach
gur méid é nach bhfuil an t-árachóir údaraithe
sin ina theideal, déanfaidh an t-árachóir
údaraithe an méid sin a aisíoc.

(b) Déanfar cibé measúnachtaí, coigeartuithe nó
fritháirimh is gá chun a áirithiú go n-aisíocfar
an méid dá dtagraítear i mír (a) agus beidh
feidhm ag na forálacha den Acht seo a
bhaineann le cáin ioncaim a mheasúnú, a
bhailiú agus a ghnóthú a mhéid is infheidhme
iad agus fara aon mhodhnú is gá, i ndáil leis an
méid sin a ghnóthú.”.

(2) D’ainneoin aon fhorála eile dá mhalairt, i ndáil leis an mbliain
mheasúnachta 2001 beidh pearsa aonair i dteideal faoiseamh a fháil
faoi alt 470 den Phríomh-Acht i leith préimheanna a íocadh le
hárachóir údaraithe faoi chonradh iomchuí sa bhliain sin agus sa
bhliain roimh an mbliain mheasúnachta sin araon.

(3) Leasaítear Sceideal 29 a ghabhann leis an bPríomh-Acht i
gcolún 1 trí “alt 470 agus Rialacháin faoin alt sin” a chur isteach i
ndiaidh “alt 121”.

20.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) i gCaibidil 1 de Chuid 15—

(i) trí “Alt 470A” a chur isteach i ndiaidh “Alt 470” i
gCuid 2 den Tábla a ghabhann le halt 458, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt
470:

“Faoiseamh i
leith
préimheanna
faoi
pholasaithe
cúraim
fadtéarma
cáilitheacha.

470A.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘gníomhaíochtaí na
beatha laethúla’ ceann amháin nó
níos mó díobh seo a leanas, is é sin
le rá, ní, gléasadh, beathú, úsáid
an leithris, gluaisteacht agus
aistriú;

ciallaíonn ‘céatadán cuí’, i ndáil le
bliain mheasúnachta, céatadán atá
comhionann leis an ráta
caighdeánach cánach don bliain
sin;

ciallaíonn ‘seirbhísí cúraim
fadtéarma’ seirbhísí fáthmheasa,
réamhchoscacha, teiripeacha,
leighis, cóireála, maolaithe agus
athshlánúcháin agus seirbhísí
cothabhála nó cúraim phearsanta
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riachtanacha arna dtabhairt ag
cleachtóir nó ar chomhairle ó
chleachtóir;

ciallaíonn “seirbhísí cothabhála nó
cúraim phearsanta” aon chúram
arb é an príomhchuspóir atá leis
ná cúnamh a sholáthar atá ag
teastáil le haon cheann de na
míchumais, a bhfuil pearsa aonair
ina phearsa nó ina pearsa aonair
iomchuí dá bharr (lena n-áirítear
cosaint ar bhagairtí ar shláinte
agus sábháilteacht de dheasca lagú
trom cognaíoch);

ciallaíonn ‘soghluaisteacht’ an
cumas gluaiseacht ó sheomra go
seomra taobh istigh ar
dhromchlaí cothroma;

ciallaíonn ‘polasaí’ polasaí
árachais;

ciallaíonn ‘Uimhir PSP’ i ndáil le
pearsa aonair, Uimhir Phearsanta
Seirbhíse Poiblí na pearsan aonair
sin de réir bhrí alt 223 den Acht
Leasa Shóisialaigh
(Comhdhlúthú), 1993;

ciallaíonn ‘cleachtóir’ aon duine
atá cláraithe sa chlár a bunaíodh
faoi alt 26 d’Acht na Lia-
Chleachtóirí, 1978, nó, i ndáil le
seirbhísí cúraim fadtéarma a
sholáthraítear lasmuigh den Stát, a
bheidh, faoi dhlíthe na críche ina
soláthraítear na seirbhísí sin, i
dteideal an leigheas a
chleachtadh inti;

ciallaíonn ‘pearsa aonair
cháilitheach’ i ndáil le pearsa
aonair agus polasaí cúraim
fadtéarma cáilitheach—

(a) an phearsa aonair,

(b) céile na pearsan aonair
nó leanbh de chuid na
na pearsan aonair, nó

(c) gaol de chuid na
pearsan aonair nó de
chuid chéile na
pearsan aonair;

ciallaíonn ‘árachóir cáilitheach’,
faoi réir fho-alt (2), sealbhóir ar
cheann díobh seo a leanas—
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(i) údarú arna eisiúint ag
an Aire Fiontar,
Trádála agus
Fostaíochta faoi
Rialacháin na
gComhphobal
Eorpach (Árachas
Saoil), 1984 (I.R.
Uimh. 57 de 1984)
arna leasú, nó

(ii) údarú arna dheonú ag
an údarás a mbeidh an
dualgas air, de réir dlí,
maoirseacht a
dhéanamh ar
ghníomhaíochtaí
gnóthas árachais i
mBallstát de na
Comhphobail
Eorpacha, seachas an
Stát, de réir Airteagal
6 de Threoir Uimh.
79/267/CEE1, is
sealbhóir a bhfuil gnó
árachais saoil á
sheoladh aige nó aici
sa Stát, nó

(iii) údarú oifigiúil chun
árachas a ghabháil de
láimh san Íoslainn, i
Lichtinstéin agus san
Iorua de bhun
Chomhaontú LEE de
réir bhrí Acht na
gComhphobal
Eorpach (Leasú),
1993, agus is sealbhóir
a bhfuil gnó árachais
saoil á sheoladh aige
nó aici sa Stát;

ciallaíonn ‘polasaí cúraim
fadtéarma cáilitheach’ polasaí lena
ndéantar foráil chun go ndéantar
caiteachais seirbhísí cúraim
fadtéarma do phearsa aonair
iomchuí a íoc nó a aisíoc, agus atá,
de réir fhorálacha an ailt seo,
ceadaithe ag na Coimisinéirí
Ioncaim chun críocha an ailt seo;

folaíonn ‘gaol’, i ndáil le pearsa
aonair nó céile na pearsan aonair,
gaol i ngeall ar phósadh agus
duine a bhfuil nó a raibh an
phearsa aonair ina chaomhnóir nó
ina caomhnóir dlíthiúil ina leith;

1IO Uimh. L63 an 13 Márta, 1979, L.1.
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ciallaíonn ‘pearsa aonair iomchuí’,
i ndáil le polasaí cúraim fadtéarma
cáilitheach, pearsa aonair
cháilitheach i ndáil leis an bpolasaí
sin a mbeidh deimhnithe ag
cleachtóir ina leith na pearsan
aonair—

(a) nach féidir leis nó léi
(gan cúnamh
substainteach ó
phearsa aonair eile) ar
a laghad 2 cheann de
ghníomhachtaí na
beatha laethúla a
dhéanamh ar feadh
tréimhse 90 lá ar a
laghad de dheasca
cumas feidhmiúil a
chailleadh, nó

(b) go bhfuil maoirseacht
shubstainteach ag
teastáil uaidh nó uaithi
chun an phearsa
aonair sin a chosaint ó
bhagairtí ar shláinte
agus sábháilteacht de
dheasca lagú trom
cognaíoch);

ciallaíonn an briathar ‘aistriú’ an
cumas gluaiseacht ó leaba go
cathaoir atá ina sheasamh go
díreach nó cathaoir rothaí agus
vice versa.

(2) (a) Ní bheidh duine ina
árachóir nó ina
hárachóir cáilitheach
go dtí cibé tráth a
bheidh an duine
taifeadta i gclár arna
chothabháil ag na
Coimisinéirí Ioncaim
chun críocha an ailt
seo agus aon rialachán
a bheidh déanta faoi.

(b) Más rud é tráth ar bith
maidir le hárachóir
cáilitheach—

(i) nach mbeidh cónaí
air nó uirthi sa
Stát, nó
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(ii) nach mbeidh gnó á
sheoladh aige nó
aici sa Stát trí
bhunáit ghnó,

cinnteoidh an t-árachóir
cáilitheach go mbeidh
duine a mbeidh cónaı́
air nó uirthi sa Stát agus
a cheapfaidh an
t-árachóir cáilitheach
chun bheith freagrach
as na dualgais agus na
hoibleagáidı́ go léir a
fhorchuirfear ar an
árachóir cáilitheach leis
an alt seo agus le haon
rialacháin a bheidh
déanta faoi a
chomhlı́onadh.

(c) I gcás go ndéanfaidh
árachóir cáilitheach
duine a cheapadh de
réir mhír (b), cuirfidh
an t-árachóir sin
céannacht an duine sin
agus ceapachán an
duine sin in iúl do na
Coimisinéirí Ioncaim.

(3) (a) Ní cheadóidh na
Coimisinéirí Ioncaim
polasaí chun críocha
an ailt seo, mura
deimhin leo—

(i) gurb iad na sochair
a sholáthraítear
faoin bpolasaí
amháin
caiteachais
seirbhísí cúraim
fadtéarma a íoc
nó a aisíoc i leith
pearsan aonair is
pearsa aonair
iomchuí i ndáil
leis an bpolasaí,

(ii) nach bhfuil sé
sainráite go bhfuil
an polasaí
infhoirceanta ag
an árachóir faoi
théarmaí an
pholasaí, nó go
bhfuil sé sainráite
nach bhfuil sé
infhoirceanta
amhlaidh ach
amháin in
imthosca
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speisialta a
luaitear sa
pholasaí,

(iii) go n-urraíonn an
polasaí, maidir
leis an gceist i
dtaobh an pearsa
aonair iomchuí
pearsa aonair, go
ndéanfar, chun
críocha an
pholasaí, í a
chinneadh faoi
threoir 5 cinn ar a
laghad de
ghníomhachtaí na
beatha laethúla,

(iv) faoi réir mhír (b),
nach ndéantar
foráil leis an
bpolasaí—

(I) maidir le
cnapíocaíocht
ar
fhoirceannadh,

(II) maidir le luach
géillte in
airgead tirim,
nó

(III) maidir le haon
airgead eile,

is féidir a íoc le
haon duine nó a
shannadh dó nó
di, a fháil ar
iasacht nó a chur i
ngeall mar urrús
comhthaobhach le
haghaidh
iasachta, agus

(v) nach bhfuil an
polasaí cónasctha
le haon pholasaí
eile.

(b) Ní mhainneoidh polasaí
ceanglais mhír (a)(iv)
a chomhlíonadh de
bhíthin amháin go
ndéantar foráil leis
maidir le méideanna
tréimhsiúla airgid a íoc
gan aird ar na
caiteachais a
tabhaíodh ar na
seirbhísí a
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soláthraíodh le linn na
tréimhse lena
mbainfidh na
híocaíochtaí.

(c) Tá polasaí cónasctha le
polasaí eile, cibé acu
atá sé arna shealbhú
ag an duine céanna nó
ag duine eile, más rud
é—

(i) gur eisíodh
ceachtar polasaí i
leith árachais arna
dhéanamh faoi
threoir an
pholasaí eile, nó
d’fhonn go
bhféadfaí an
polasaí eile a
dhéanamh ar
théarmaí áirithe,
nó d’fhonn gurbh
fhusa a d’fhéadfaí
an polasaí eile a
dhéanamh ar
théarmaí áirithe,
agus

(ii) go mbeadh na
téarmaí ar ar
eisíodh ceachtar
polasaí difriúil dá
mba rud é nár
eisíodh an polasaí
eile.

(4) (a) Beidh polasaí cúraim
fadtéarma ina pholasaí
cúraim fadtéarma
cáilitheach de réir bhrí
an ailt seo má tá sé i
gcomhréir le foirm arb
é atá inti an tráth a
eisítear í—

(i) foirm
chaighdeánach a
bheidh ceadaithe
ag na Coimisinéirí
Ioncaim mar
fhoirm
chaighdeánach
polasaí cúraim
fadtéarma
cháilithigh, nó

(ii) foirm nach bhfuil
de dhifear idir í
agus foirm
chaighdeánach
arna ceadú
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amhlaidh ach
amháin go
ndéantar inti cibé
athruithe ar an
bhfoirm
chaighdeánach sin
a bheidh
ceadaithe, an
tráth a eisítear an
polasaí, ag na
Coimisinéirí
Ioncaim mar
athruithe atá
comhréireach le
polasaí cúraim
fadtéarma
cáilitheach nuair a
dhéantar iad ar an
bhfoirm
chaighdeánach sin
iad agus a
chomhlíonann
aon
choinníollacha ar
faoina réir a
dhéantar na
hathruithe a
cheadú amhlaidh.

(b) Le linn polasaí nó foirm
chaighdeánach polasaí
a cheadú mar pholasaí
cúraim fadtéarma
cáilitheach chun
críocha an ailt seo,
féadfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim
neamhshuim a
dhéanamh d’aon
fhoráil den pholasaí is
dóigh leo a bheith gan
tábhacht.

(5) Más rud é, maidir le haon
bhliain mheasúnachta, go
ndéanfaidh pearsa aonair a
chónaíonn sa Stát, íocaíocht le
hárachóir cáilitheach i leith
préimhe faoi pholasaí cúraim
fadtéarma cáilitheach, ar pearsa
aonair cháilitheach i ndáil leis an
bpearsa aonair a thairbhí nó a
tairbhí, faoi réir an choinníll a
shonraítear i bhfo-alt (6), beidh an
phearsa aonair a dhéanfaidh an
íocaíocht i dteideal faoiseamh
faoin alt seo a fháil de réir fho-alt
(8).

(6) Is é an coinníoll a
shonraítear san fho-alt seo ná, go
ndéanfaidh an phearsa aonair (dá
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ngairtear an ‘dearbhóir’ san fho-
alt seo), an tráth a dhéanfar an
polasaí cúraim fadtéarma,
dearbhú i scríbhinn a thabhairt
don árachóir cáilitheach—

(a) a bheidh déanta agus
sínithe ag an
dearbhóir,

(b) a bheidh déanta i cibé
foirm a fhorordóidh nó
a údaróidh na
Coimisinéirí Ioncaim,

(c) ina mbeidh ainm
iomlán an dearbhóra,
seoladh a bhuanáite nó
a buanáite cónaithe
agus a Uimhir nó a
hUimhir PSP,

(d) ina dhearbhófar—

(i) an tráth a dhéanfar
an dearbhú go
bhfuil sé nó sí ina
chónaí nó ina
cónaí sa Stát, agus

(ii) gur pearsa aonair
cháilitheach i
ndáil leis an
dearbhóir an
tairbhí faoin
bpolasaí,

agus

(e) ina mbeidh gealltanas
go ndéanfaidh an
dearbhóir, más rud é
go scoirfidh sé nó sí de
bheith ina chónaí nó
ina cónaí sa Stát an
méid sin a chur in iúl
don árachóir
cáilitheach.

(7) (a) Déanfaidh árachóir
cáilitheach na
dearbhuithe uile den
chineál a luaitear i
bhfo-alt (6) a bheidh
déanta i leith
polasaithe cúraim
fadtéarma cáilitheacha
arna n-eisiúint ag an
árachóir cáilitheach—

(i) a choinneáil agus a
choimeád ar
feadh cibé
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tréimhse díobh
seo a leanas is
faide—

(I) tréimhse 6
bliana, agus

(II) tréimhse ar
críoch di, i
ndáil leis an
bpolasaí
cúraim
fadtéarma ar
ina leith a
dhéantar an
dearbhú,
tráth nach
déanaí ná 3
bliana tar éis
an dáta ar
scoir
préimheanna
de bheith
íoctha nó
iníoctha i
leith an
pholasaí,

agus

(ii) ar é a bheith
ceangailte air nó
uirthi le fógra i
scríbhinn arna
thabhairt ag cigire
dó nó di, na
dearbhuithe uile
den chineál a
luaitear i bhfo-alt
(6) nó aon cheann
díobh a chur ar
fáil, laistigh den
Stát, don chigire
laistigh den
tréimhse ama a
bheidh sonraithe
san fhógra.

(b) Féadfaidh an cigire aon
dearbhuithe a bheidh
curtha ar fáil dó nó di
faoi mhír (a) a scrúdú
nó sleachta a thógáil
astu nó cóipeanna a
dhéanamh díobh.

(8) (a) I gcás go ndéanfaidh
pearsa aonair
íocaíocht le hárachóir
cáilitheach ar ina leith
a bheidh sé nó sí i
dteideal faoiseamh a
fháil faoin alt seo,
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beidh an phearsa
aonair i dteideal méid
atá comhionann leis an
gcéatadán cuí don
bhliain mheasúnachta
ina mbeidh íocaíocht
na préimhe dlite, a
asbhaint agus a
choinneáil as an
íocaíocht.

(b) Maidir leis an árachóir
cáilitheach lena
ndéanfar íocaíocht dá
dtagraítear i mír (a)—

(i) glacfaidh sé nó sí
an méid a íocfar
tar éis asbhaint a
dhéanamh
d’urscaoileadh
dhliteanas na
pearsan aonair go
feadh an mhéid
chéanna a
ghlacfadh sé nó sí
leis amhail is dá
mba nach
ndearnadh an
asbhaint, agus

(ii) féadfaidh sé nó sí,
ar éileamh a
dhéanamh de réir
rialachán, méid
atá comhionann
leis an méid a
asbhaineadh a
ghnóthú ó na
Coimisinéirí
Ioncaim.

(9) (a) Déanfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim
rialacháin a
fhorálfaidh go
ginearálta maidir le
riaradh an ailt seo,
agus go háirithe agus
gan dochar don mhéid
sin roimhe seo,
féadfaidh foráil a
bheith sna rialacháin
sin—

(i) maidir le daoine a
chlárú mar
árachóirí
cáilitheacha chun
críocha an ailt seo
agus na rialachán
sin,
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(ii) maidir le héileamh
faoi fho-alt
(8)(b)(ii) ag
árachóir
cáilitheach—

(I) go ndéanfar é i
cibé foirm
agus ar cibé
modh,

(II) go ndéanfar é
cibé tráth,
agus

(III) go mbeidh
cibé
doiciméid ag
gabháil leis,

dá bhforáiltear
sna rialacháin,

(iii) maidir le
hárachóirí
cáilitheacha do
dhéanamh
tuairisceáin
bhliantúla
faisnéise i cibé
foirm (lena
n-áirítear foirm
leictreonach) agus
ar cibé modh a
bheidh
forordaithe, agus
ina mbeidh
mionsonraí
sonraithe i ndáil
leis an méid seo a
leanas—

(I) gach pearsa
aonair a
bheidh ag
déanamh
íocaíochtaí
leis na
hárachóirí sin
faoi
pholasaithe
cúraim
fadtéarma
cáilitheacha i
mbliain
mheasúnachta,

(II) méid iomlán
na
bpréimheanna
a bheidh
íoctha faoi
pholasaí
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cúraim
fadtéarma
cáilitheach ag
an bpearsa
aonair sin sa
bhliain
mheasúnachta,
agus

(III) an méid
iomlán a
bheidh
asbhainte ag
an bpearsa
aonair sin
faoi fho-alt
(8)(a);

agus

(iv) maidir le faisnéis a
thabhairt do na
Coimisinéirí
Ioncaim chun
críocha na
rialachán.

(b) Déanfar gach rialachán
a dhéanfar 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.

(10) (a) I gcás go n-íocfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim
aon mhéid le hárachóir
cáilitheach mar mhéid
is inghnóthaithe de
bhua fho-alt (8)(b)(ii)
ach gur méid é nach
bhfuil an t-árachóir
cáilitheach sin ina
theideal, déanfaidh an
t-árachóir cáilitheach
an méid sin a aisíoc.

(b) Déanfar cibé
measúnachtaí,
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coigeartuithe nó
fritháirimh is gá chun a
áirithiú go n-aisíocfar
an méid dá dtagraítear
i mír (a) agus beidh
feidhm ag na forálacha
den Acht seo a
bhaineann le cáin
ioncaim a mheasúnú, a
bhailiú agus a ghnóthú
a mhéid is infheidhme
iad agus fara na
modhnuithe is gá, i
ndáil leis an méid sin
a ghnóthú.

(11) I gcás ina dtabharfar
faoiseamh i leith íocaíochta faoin
alt seo, ní thabharfar faoiseamh
faoi aon fhoráil eile de na
hAchtanna Cánach Ioncaim i leith
na híocaíochta sin.

(12) Féadfaidh na Coimisinéirí
Ioncaim aon oifigeach dá gcuid,
lena n-áirítear cigire, a ainmniú
chun aon ghníomhartha a
dhéanamh agus aon
fheidhmeanna a chomhlíonadh,
seachas iad sin a shonraítear i
bhfo-alt (9), a údaraíonn an t-alt
seo dóibh a dhéanamh nó a
chomhlíonadh.”,

(b) i gCaibidil 1 de Chuid 44, tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad fhomhír (vi) in alt 1024(2)(a):

“(vi) sa mhéid gur ó fhaoiseamh dó faoi ailt 470,
470A agus 473, ar an bhfearchéile nó ar an
mbanchéile de réir mar is eisean nó ise a
rinne an íocaíocht ar dá bharr an
faoiseamh;”,

agus

(c) i Sceideal 29, trí “alt 470A agus Rialacháin faoin alt sin” a
chur isteach i ndiaidh “alt 121” i gcolún 1.

21.—Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001 agus le blianta
measúnachta dá éis, leasaítear an Príomh-Acht i gCaibidil 1 de Chuid
5 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 112:

“112A.—(1) San alt seo—

tá le ‘céatadán cuí’, ‘árachóir údaraithe’, ‘conradh iomchuí’ agus
‘méid infhaoisimh’ na bríonna céanna atá leo, faoi seach, in alt
470, agus

tá le ‘árachóir cáilitheach’ agus ‘polasaí cúraim fadtéarma
cáilitheach’ na bríonna céanna atá leo, faoi seach, in alt 470A.
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(2) Beidh feidhm ag alt 112 i ndáil le peircis arb é atá inti
an íocaíocht—

(a) le hárachóir údaraithe faoi chonradh iomchuí, nó

(b) le hárachóir cáilitheach faoi pholasaí cúraim
fadtéarma cáilitheach

amhail is nach ndearnadh aon asbhaint a bheidh údaraithe—

(i) i gcás lena mbainfidh mír (a), le halt 470(3)(a), nó

(ii) i gcás lena mbainfidh mír (b), le halt 470A(8)(a).

(3) Más rud é, d’aon bhliain mheasúnachta, go ndéanfaidh
fostóir (de réir bhrí alt 983)—

(a) íocaíocht ar scór díolaíochtaí arb é atá inti peircis den
chineál a luaitear i bhfo-alt (2), agus

(b) a asbhaint aisti agus a choinneáil—

(i) de réir alt 470(3)(a), méid atá comhionann leis
an gcéatadán cuí don bhliain mheasúnachta den
mhéid infhaoisimh i ndáil leis an íocaíocht, nó

(ii) de réir alt 470A(8)(a), méid atá comhionann leis
an gcéatadán cuí don bhliain mheasúnachta
den íocaíocht,

déanfar an fostóir a mheasúnú agus a mhuirearú i leith cánach
ioncaim i méid atá comhionann leis an méid a asbhainfear agus
a choinneofar amhlaidh agus beidh an méid sin inlamhála mar
asbhaint le linn brabúis nó gnóchain an fhostóra sin a bheith á
muirearú i leith cánach.

(4) Beidh feidhm ag fo-ailt (3) go (6) d’alt 238, fairis na
modhnuithe is gá, i ndáil le híocaíocht dá dtagraítear i bhfo-alt
(3) mar atá feidhm acu i ndáil le híocaíocht lena mbaineann an
t-alt sin.”.

22.—(1) Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001 agus le blianta
measúnachta dá éis, leasaítear an Príomh-Acht i gCaibidil 4 de Chuid
38 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 904D (a
cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 2000):

“Cumhacht
iniúchta:
éilimh ag
árachóirí
údaraithe.

904E.—(1) San alt seo—

tá le ‘árachóir údaraithe an bhrí chéanna atá leis
in alt 470;

ciallaíonn ‘oifigeach údaraithe’ oifigeach do na
Coimisinéirí Ioncaim a bheidh údaraithe acu i
scríbhinn chun na cumhachtaí a thugtar leis an alt
seo a fheidhmiú.

(2) Féadfaidh oifigeach údaraithe gach uile
thráth réasúnach dul isteach in aon áitreabh nó áit
ghnó de chuid árachóra údaraithe chun iniúchadh
a dhéanamh do bhliain mheasúnachta ar éilimh
arna ndéanamh ag an árachóir údaraithe faoi alt
470(3)(b)(ii).
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(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2),
féadfaidh an t-oifigeach údaraithe—

(a) scrúdú a dhéanamh ar na nósanna
imeachta a chuir an t-árachóir
údaraithe ar bun i ndáil le héilimh dá
dtagraítear san fho-alt sin a
dheimhniú, agus

(b) seiceáil a dhéanamh ar shampla de na
cásanna ar ina leith a bheidh éileamh
den sórt sin déanta chun a chinneadh
an ndearnadh na nósanna imeachta dá
dtagraítear i mír (a) a chomhall iarbhír
agus an bhfuil siad leordhóthanach.

(4) Féadfaidh oifigeach údaraithe a cheangal ar
árachóir údaraithe nó ar fhostaí de chuid an
árachóra údaraithe faisnéis, mínithe agus sonraí a
thabhairt agus gach cúnamh a thabhairt a
theastóidh le réasún ón oifigeach údaraithe chun
críocha an iniúchta agus an scrúdaithe a bheidh á
ndéanamh aige nó aici faoi fho-ailt (2) agus (3).

(5) Déanfaidh oifigeach údaraithe, le linn dó nó
di a chuid nó a cuid cumhachtaí nó dualgas faoin
alt seo a fheidhmiú nó a chomhlíonadh, ar é a
iarraidh air nó uirthi, a údarás nó a húdarás chun
críocha an ailt seo a thabhairt ar aird.

(6) Aon fhostaí de chuid árachóra údaraithe a
mhainneoidh déanamh de réir cheanglais an
oifigigh údaraithe i bhfeidhmiú nó i gcomhlíonadh
chumhachtaí nó dhualgais an oifigigh údaraithe
faoin alt seo, dlífear pionós £1,000 a chur air nó
uirthi.

(7) Aon árachóir údaraithe a mhainneoidh
déanamh de réir cheanglais an oifigigh údaraithe
i bhfeidhmiú nó i gcomhlíonadh chumhachtaí nó
dhualgais an oifigigh údaraithe faoin alt seo,
dlífear pionós £15,000 a chur air agus, má leantar
den mhainneachtain sin, dlífear pionós breise
£2,000 a chur air in aghaidh gach lae a leanfar
den mhainneachtain.”.

(2) Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2002 agus le blianta
measúnachta dá éis, leasaítear alt 904E (a cuireadh isteach le fo-alt
(1)) den Phríomh-Acht—

(a) trí “€1,265” a chur in ionad “£1,000” i bhfo-alt (6), agus

(b) i bhfo-alt (7)—

(i) trí “€19,045” a chur in ionad “£15,000”, agus

(ii) trí “€2,535” a chur in ionad “£2,000”.

(3) Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2002 agus le blianta
measúnachta dá éis, leasaítear an Príomh-Acht i gCaibidil 4 de Chuid
38 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 904E (a
cuireadh isteach le fo-alt (1)):
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“Cumhacht
iniúchta:
éilimh ag
iasachtóirí
cáilitheacha.

904F.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘oifigeach údaraithe’ oifigeach do na
Coimisinéirí Ioncaim a bheidh údaraithe acu i
scríbhinn chun na cumhachtaí a thugtar leis an alt
seo a fheidhmiú.

folaíonn ‘leabhair, taifid nó doiciméid eile—

(a) aon taifid a úsáidtear i ngnó iasachtóra
cháilithigh cibé acu—

(i) a chuimsítear iad in imleabhair
cheangailte, i gceangaltóirí bileog
scaoilte nó i gcomhadchóras
bileog scaoilte eile, i leatháin
mórleabhair bileog scaoilte, i
leathanaigh, i bhfóiliónna nó i
gcártaí, nó

(ii) a choimeádtar iad ar
mhicreascannán, ar théip
mhaighnéadach nó in aon fhoirm
neamh-inléite (trí úsáid
leictreonaice nó ar shlí eile) is
féidir a atáirgeadh i bhfoirm
inléite, agus

(b) gach meán leictreonach nó uathoibríoch
eile, más ann, trínar féidir aon ní den
sórt sin i bhfoirm neamh-inléite a
atáirgeadh amhlaidh, agus

(c) doiciméid lámhscríofa, doiciméid atá
clóscríofa, clóite, stionsaláilte nó
cruthaithe trí aon phróiseas meicniúil
nó páirtmheicniúil eile a bheidh in
úsáid ó am go ham agus doiciméid a
tháirgtear trí aon phróiseas fótagrafach
nó fótastatach, agus

(d) comhfhreagras agus taifid ar
chumarsáidí eile idir iasachtóir
cáilitheach agus pearsa aonair ag a
mbeidh iasacht morgáiste cháilitheach
ón iasachtóir cáilitheach sin;

tá le ‘iasachtóir cáilitheach’ agus ‘iasacht
cháilitheach morgáiste’ na bríonna céanna atá leo,
faoi seach, in alt 244A.

(2) Féadfaidh oifigeach údaraithe gach uile
thráth réasúnach dul isteach in aon áitreabh nó áit
ghnó de chuid iasachtóra cháilithigh chun
iniúchadh a dhéanamh do bhliain mheasúnachta
ar éilimh arna ndéanamh ag an iasachtóir
cáilitheach faoi alt 244A(2)(b)(ii).

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2),
féadfaidh an t-oifigeach údaraithe—

(a) scrúdú a dhéanamh ar na nósanna
imeachta a chuir an t-iasachtóir
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cáilitheach ar bun i ndáil le héilimh dá
dtagraítear san fho-alt sin a
dheimhniú, agus

(b) seiceáil a dhéanamh ar shampla de na
cásanna ar ina leith a bheidh éileamh
den sórt sin déanta chun a chinneadh
an ndearnadh na nósanna imeachta dá
dtagraítear i mír (a) a chomhall iarbhír
agus an bhfuil siad leordhóthanach.

(4) Féadfaidh oifigeach údaraithe a cheangal ar
iasachtóir cáilitheach nó ar fhostaí de chuid an
iasachtóra cháilithigh leabhair, taifid nó doiciméid
eile a thabhairt ar aird agus faisnéis, mínithe agus
sonraí a thabhairt agus gach cúnamh a thabhairt a
theastóidh le réasún ón oifigeach údaraithe chun
críocha an iniúchta agus an scrúdaithe a bheidh á
ndéanamh aige nó aici faoi fho-ailt (2) agus (3).

(5) Féadfaidh oifigeach údaraithe sleachta a
thógáil as na leabhair, na taifid nó na doiciméid
eile nó as an ábhar eile go léir a cuireadh ar fáil
dó nó di nó as aon chuid díobh nó cóipeanna a
dhéanamh díobh go léir nó d’aon chuid díobh nó
a cheangal go ndéanfar cóipeanna de leabhair, de
thaifid nó de dhoiciméid eile a chur ar fáil dó nó
di le linn dó nó di a chuid nó a cuid cumhachtaí
agus dualgas faoin alt seo a fheidhmiú nó a
chomhlíonadh.

(6) Déanfaidh oifigeach údaraithe le linn dó nó
di a chuid nó a cuid cumhachtaí nó dualgais faoin
alt seo a fheidhmiú nó a chomhlíonadh, ar é a
iarraidh air nó uirthi, a údarás nó a húdarás chun
críocha an ailt seo a thabhairt ar aird.

(7) Aon fhostaí de chuid iasachtóra cháilithigh
a mhainneoidh déanamh de réir cheanglais an
oifigigh údaraithe i bhfeidhmiú nó i gcomhlíonadh
chumhachtaí nó dhualgais an oifigigh údaraithe
faoin alt seo, dlífear pionós €1,265 a chur air nó
uirthi.

(8) Aon iasachtóir cáilitheach a mhainneoidh
déanamh de réir cheanglais an oifigigh údaraithe
i bhfeidhmiú nó i gcomhlíonadh chumhachtaí nó
dhualgais an oifigigh údaraithe faoin alt seo,
dlífear pionós €19,045 a chur air agus, má leantar
den mhainneachtain sin, dlífear pionós breise
€2,535 a chur air in aghaidh gach lae a leanfar
den mhainneachtain.”.

(4) Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001 agus le blianta
measúnachta dá éis, leasaítear an Príomh-Acht i gCaibidil 4 de Chuid
38 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 904F (a
cuireadh isteach le fo-alt (3)):

“Cumhacht
iniúchta:
éilimh ag
árachóirí
cáilitheacha.

904G.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘oifigeach údaraithe’ oifigeach do na
Coimisinéirí Ioncaim a bheidh údaraithe acu i
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scríbhinn chun na cumhachtaí a thugtar leis an alt
seo a fheidhmiú;

tá le ‘árachóir cáilitheach’ agus ‘polasaithe cúraim
fadtéarma cáilitheacha” na bríonna céanna atá leo
faoi seach in alt 470A.

(2) Féadfaidh oifigeach údaraithe gach uile
thráth réasúnach dul isteach in aon áitreabh nó áit
ghnó de chuid árachóra cháilithigh chun iniúchadh
a dhéanamh do bhliain mheasúnachta ar éilimh
arna ndéanamh ag an árachóir cáilitheach faoi alt
470A(8)(b)(ii).

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2),
féadfaidh an t-oifigeach údaraithe—

(a) scrúdú a dhéanamh ar na nósanna
imeachta a chuir an t-árachóir
cáilitheach ar bun i ndáil le héilimh dá
dtagraítear san fho-alt sin a
dheimhniú, agus

(b) seiceáil a dhéanamh ar shampla de na
cásanna ar ina leith a bheidh éileamh
den sórt sin déanta chun a chinneadh
an ndearnadh na nósanna imeachta dá
dtagraítear i mír (a) a chomhall iarbhír
agus an bhfuil siad leordhóthanach.

(4) Féadfaidh oifigeach údaraithe a cheangal ar
árachóir cáilitheach nó ar fhostaí de chuid an
árachóra cháilithigh faisnéis, mínithe agus sonraí a
thabhairt agus gach cúnamh a thabhairt a
theastóidh le réasún ón oifigeach údaraithe chun
críocha an iniúchta agus an scrúdaithe a bheidh á
ndéanamh aige nó aici faoi fho-ailt (2) agus (3).

(5) Déanfaidh oifigeach údaraithe le linn dó nó
di a chuid nó a cuid cumhachtaí nó dualgais faoin
alt seo a fheidhmiú nó a chomhlíonadh, má iarrtar
air nó uirthi é, a údarás nó a húdarás chun críocha
an ailt seo a thabhairt ar aird.

(6) Aon fhostaí de chuid árachóra cháilithigh a
mhainneoidh déanamh de réir cheanglais an
oifigigh údaraithe i bhfeidhmiú nó i gcomhlíonadh
chumhachtaí nó dhualgais an oifigigh údaraithe
faoin alt seo, dlífear pionós £1,000 a chur air nó
uirthi.

(7) Aon árachóir cáilitheach a mhainneoidh
déanamh de réir cheanglais an oifigigh údaraithe
i bhfeidhmiú nó i gcomhlíonadh chumhachtaí nó
dhualgais an oifigigh údaraithe faoin alt seo,
dlífear pionós £15,000 a chur air agus, má leantar
den mhainneachtain sin, dlífear pionós breise
£2,000 a chur air in aghaidh gach lae a leanfar
den mhainneachtain.
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Cumhacht
iniúchta:
bainisteoirí
coigiltis
cháilithigh.

904H.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘oifigeach údaraithe’ oifigeach do na
Coimisinéirí Ioncaim a bheidh údaraithe acu i
scríbhinn chun na cumhachtaí a thugtar leis an alt
seo a fheidhmiú;

tá le ‘bainisteoir coigiltis cháilithigh’ an bhrí
chéanna atá leis in alt 848B (a cuireadh isteach leis
an Acht Airgeadais, 2001);

tá le ‘cuntas dreasachta coigiltis speisialta’ an bhrí
chéanna atá leis in alt 848B (a cuireadh isteach leis
an Acht Airgeadais, 2001).

(2) Féadfaidh oifigeach údaraithe gach uile
thráth réasúnach dul isteach in aon áitreabh nó áit
ghnó de chuid bainisteora coigiltis cháilithigh, nó
de chuid duine (dá ngairtear ‘duine ceaptha’ san
alt seo) a cheapfaidh an bainisteoir coigiltis
cháilithigh de réir alt 848R (a cuireadh isteach leis
an Acht Airgeadais, 2001), chun comhlíonadh
fhorálacha Chuid 36A (a cuireadh isteach leis an
Acht Airgeadais, 2001) a iniúchadh, agus gan
dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo,
féadfaidh an t-oifigeach údaraithe—

(a) na tuairisceáin arna ndéanamh de réir
ailt 848P agus 848Q (a cuireadh isteach
leis an Acht Airgeadais, 2001) a
iniúchadh,

(b) scrúdú a dhéanamh ar na nósanna
imeachta a chuir an bainisteoir coigiltis
cháilithigh, nó de réir mar a bheidh an
duine ceaptha, ar bun, chun a chinntiú
go gcomhlíonfar na hoibleagáidí a
fhorchuirtear le Cuid 36A (a cuireadh
isteach leis an Acht Airgeadais, 2001),

(c) scrúdú a dhéanamh ar na cuntais
dreasachta coigiltis speisialta go léir nó
ar shampla díobh chun a chinneadh—

(i) an ndearnadh na nósanna imeachta
sin a chomhall iarbhír,

(ii) an bhfuil na téarmaí faoina
ndearnadh gach cuntas den sórt
sin a thosú agus faoina leantar de,
de réir na dtéarmaí dá dtagraítear
in alt 848C (a cuireadh isteach leis
an Acht Airgeadais, 2001), agus

(iii) an bhfuil an bainisteoir coigiltis
cháilithigh i seilbh dearbhaithe dá
dtagraítear in ailt 848F, 848I, agus
848O (a cuireadh isteach leis an
Acht Airgeadais, 2001), i gcás gur
cuí sin, i leith gach cuntais den sórt
sin, agus nach bhfuil sé nó sí i
seilbh aon fhaisnéise a mhaífeadh
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le réasún go bhfuil aon dearbhú
den sórt sin míchruinn,

agus

(d) scrúdú a dhéanamh ar aon fhógra agus
dearbhú dá dtagraítear in alt 848N(3)
(a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 2001).

(3) Féadfaidh oifigeach údaraithe a cheangal ar
bhainisteoir coigiltis cháilithigh, nó (de réir mar a
bheidh) ar an duine ceaptha, nó ar fhostaí de chuid
ceachtar duine acu sin na taifid go léir nó aon
cheann díobh a bhaineann le bainistiú na gcuntas
dreasachta coigiltis speisialta aige nó aici a
thabhairt ar aird agus faisnéis, mínithe agus sonraí
a thabhairt, agus gach cúnamh a thabhairt, a
theastóidh le réasún ón oifigeach údaraithe chun
críocha an iniúchta agus an scrúdaithe a bheidh á
ndéanamh aige nó aici faoi fho-alt (2).

(4) Aon fhostaí de chuid bainisteora coigiltis
cháilithigh nó de chuid duine cheaptha a
mhainneoidh déanamh de réir cheanglais an
oifigigh údaraithe i bhfeidhmiú nó i gcomhlíonadh
chumhachtaí nó dhualgais an oifigigh údaraithe
faoin alt seo, dlífear pionós £1,000 a chur air nó
uirthi.

(5) Aon bhainisteoir coigiltis cháilithigh nó
duine ceaptha a mhainneoidh déanamh de réir
cheanglais an oifigigh údaraithe i bhfeidhmiú nó i
gcomhlíonadh chumhachtaí nó dhualgais an
oifigigh údaraithe faoin alt seo, dlífear pionós
£15,000 a chur air nó uirthi agus, má leantar den
mhainneachtain sin, dlífear pionós breise £2,000 a
chur air nó uirthi in aghaidh gach lae a leanfar
den mhainneachtain.’’

(5) Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2002 agus le blianta
measúnachta dá éis—

(a) leasaítear alt 904G (a cuireadh isteach le fo-alt (4)) den
Phríomh-Acht—

(i) trí “€1,265” a chur in ionad “£1,000” i bhfo-alt (6),
agus

(ii) i bhfo-alt (7)—

(I) trí “€19,045” a chur in ionad “£15,000”, agus

(II) trí “€2,535” a chur in ionad “£2,000”,

agus

(b) leasaítear alt 904H (a cuireadh isteach le fo-alt (4)) den
Phríomh-Acht—

(i) trí “€1,265” a chur in ionad “£1,000” i bhfo-alt (4),
agus
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(ii) i bhfo-alt (5)—

(I) trí “€19,045” a chur in ionad “£15,000”, agus

(II) trí “€2,535” a chur in ionad “£2,000”.

23.—(1) Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2002 agus le blianta
measúnachta dá éis, leasaítear an Príomh-Acht i gCaibidil 3 de Chuid
8 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 244:

“Feidhm alt
244 (faoiseamh
i leith úis a
íocfar ar
iasachtaí baile
áirithe) den
Phríomh-Acht.

244A.—(1) (a) San alt seo—

(i) ciallaíonn ‘teaghais cháilitheach’, i
ndáil le pearsa aonair, áit
chónaithe cháilitheach sa Stát;

tá le ‘iasachtóir cáilitheach’ an
bhrí a shanntar dó le fo-alt (3);

ciallaíonn ‘ús cáilitheach
morgáiste’, i ndáil le pearsa aonair
agus bliain mheasúnachta, an t-ús
cáilitheach arna íoc ag an bpearsa
aonair sa bhliain mheasúnachta i
leith iasachta cáilithí morgáiste;

ciallaíonn ‘iasacht cháilitheach
morgáiste’, i ndáil le pearsa
aonair, iasacht cháilitheach nó
iasachtaí cáilitheacha atá urraithe
trí eastát nó leas, ruílse nó léasach,
i dteaghais cháilitheach a
mhorgáistiú, agus

(ii) tá le ‘céatadán cuí’, ‘ús cáilitheach’,
‘iasacht cháilitheach’, ‘áit
chónaithe cháilitheach’ agus ‘ús
infhaoisimh’ na bríonna céanna
faoi seach atá leo in alt 244.

(b) Déantar foráil leis an alt seo le haghaidh
scéime lena ndéanfar faoiseamh a
bheidh dlite faoi alt 244 a thabhairt, in
imthosca áirithe, trí asbhaint ag an
bhfoinse (‘an scéim um fhaoiseamh ag
an bhfoinse ó cháin’) faoi fho-alt (2)(a)
agus ar an modh sin amháin.

(2) (a) I gcás go ndéanfaidh pearsa aonair
íocaíocht úis cháilithigh morgáiste a
mbeidh faoiseamh dlite ina leith faoi
alt 244, le hiasachtóir cáilitheach, beidh
an phearsa aonair i dteideal de réir
rialachán méid atá comhionann leis an
gcéatadán cuí den ús infhaoisimh don
bhliain mheasúnachta ina mbeidh an
íocaíocht dlite a asbhaint agus a
choinneáil aisti.

(b) Maidir le hiasachtóir cáilitheach lena
ndéanfar íocaíocht dá dtagraítear i
mír (a)—
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(i) déanfaidh sé nó sí, de réir
rialachán, an méid a íocfar i
ndiaidh na hasbhainte a ghlacadh
d’urscaoileadh dhliteanas na
pearsan aonair go feadh an mhéid
chéanna a dhéanfaí é a
urscaoileadh dá mba nach
ndearnadh an asbhaint, agus

(ii) féadfaidh sé nó sí, ar éileamh a
dhéanamh de réir rialachán, méid
atá comhionann leis an méid a
asbhaineadh a ghnóthú ó na
Coimisinéirí Ioncaim.

(3) Is iasachtóirí cáilitheacha na comhlachtaí
seo a leanas—

(a) banc a shealbhaíonn ceadúnas faoi alt 9
d’Acht an Bhainc Ceannais, 1971;

(b) cumann foirgníochta arna chorprú nó a
mheastar a bheith arna chorprú faoin
Acht Cumann Foirgníochta, 1989;

(c) banc taisce iontaobhais de réir bhrí an
Achta um Bainc Thaisce Iontaobhais,
1989;

(d) Banc ACC cpt;

(e) údarás áitiúil;

(f) comhlacht—

(i) (I) a shealbhaíonn ceadúnas nó
údarú dá shamhail, atá ar
comhréir le ceadúnas dá
dtagraítear i mír (a), nó

(II) a corpraíodh ar mhodh atá ar
comhréir leis an modh dá
dtagraítear i mír (b),

faoi dhlí aon Bhallstáit eile de na
Comhphobail Eorpacha,

agus

(ii) a sholáthraíonn iasachtaí
cáilitheacha morgáiste;

agus

(g) comhlacht a dhéanfaidh iarratas chuig
na Coimisinéirí Ioncaim ar é a chlárú
mar iasachtóir cáilitheach agus ar
deimhin leis na Coimisinéirí Ioncaim
ina leith, ag féachaint do
ghníomhachtaí agus cuspóirí an
chomhlachta, go bhfuil sé i dteideal a
bheith cláraithe amhlaidh.
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(4) (a) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim clár
chun críocha fho-alt (3), a choimeád
agus a fhoilsiú i cibé slí a mheasfaidh
siad is cuí.

(b) Más deimhin leis na Coimisinéirí
Ioncaim go bhfuil iarratasóir ar chlárú
i dteideal a bheith cláraithe amhlaidh,
cláróidh siad an t-iarratasóir le
héifeacht ó cibé dáta a shonróidh siad.

(c) Más dealraitheach do na Coimisinéirí
Ioncaim aon tráth nach mbeadh
comhlacht a bheidh cláraithe faoin
bhfo-alt seo i dteideal a bheith
cláraithe dá ndéanfadh sé iarratas ar
chlárú an tráth sin, féadfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim, le fógra i
scríbhinn a thabharfar don
chomhlacht, a chlárú a chur ar ceal le
héifeacht ó cibé dáta a shonróidh siad
san fhógra.

(d) Aon chomhlacht arb éagóir leis nach
ndearna na Coimisinéirí Ioncaim é a
chlárú, nó arb éagóir leis cealú a
chláraithe, féadfaidh sé, trí fhógra a
thabharfar do na Coimisinéirí Ioncaim
roimh dheireadh na tréimhse 30 lá dar
tosach an dáta a chuirfear breith na
gCoimisinéirí Ioncaim in iúl don
chomhlacht, a cheangal go ndéanfaidh
na Coimisinéirí Achomhairc an ní a
chinneadh, agus déanfaidh na
Coimisinéirí Achomhairc an ní a
éisteacht agus a chinneadh mar a
dhéanfaí le hachomhairc.

(5) (a) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim
rialacháin ina mbeidh foráil
ghinearálta maidir le riaradh an ailt
seo, agus féadfaidh foráil a bheith sna
rialacháin sin, go háirithe agus gan
dochar do ghinearáltacht an mhéid sin
roimhe seo—

(i) maidir le héileamh faoi fho-alt
(2)(b)(ii)—

(I) go ndéanfar é i cibé foirm agus
ar cibé modh,

(II) go ndéanfar é cibé tráth, agus

(III) go mbeidh cibé doiciméid ag
gabháil leis,

dá bhforáiltear sna rialacháin,

(ii) go bhféadfar, in imthosca a
shonraítear i rialacháin, éileamh a
dhéanamh faoi fho-alt (2)(b)(ii), i
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gcás ina mbeidh íocaíocht dlite
ach nach mbeidh sí;

(iii) maidir le hiasachtóirí cáilitheacha
do thabhairt tuairisceáin mhíosúla
i cibé foirm agus ar cibé modh a
fhorordófar, ina mbeidh sonraí i
ndáil leis an méid seo a leanas—

(I) gach pearsa aonair a dhéanann
íocaíochtaí úis cháilithigh
morgáiste,

(II) méid an úis cháilithigh
morgáiste a d’íoc an phearsa
aonair nó a bheidh dlite de nó
di go nuige sin sa bhliain
mheasúnachta,

(III) an méid a rinne an phearsa
aonair a asbhaint, nó an méid
a bheadh sé nó sí i dteideal a
asbhaint, faoi fho-alt (2)(a),

(IV) an t-ús cáilitheach morgáiste a
mheastar a bheidh le híoc ag
an bpearsa aonair sa bhliain
mheasúnachta,

(V) méid iomlán iasachtaí
cáilitheacha morgáiste an
iasachtóra cháilithigh atá
neamhíoctha ar dháta an
tuairisceáin,

(VI) an méid iomlán a bheidh arna
éileamh ag an iasachtóir
cáilitheach faoi fho-alt
(2)(b)(ii) don mhí lena
mbainfidh an tuairisceán,

(VII) iasachtaí cáilitheacha
morgáiste arna n-aisíoc go
hiomlán sa mhí sin, agus

(VIII) cibé nithe eile a bheidh
sonraithe;

(iv) maidir leis na Coimisinéirí Ioncaim
do tharchur chuig iasachtóirí
cáilitheacha ar bhonn míosúil cibé
mionsonraí a bheidh sonraithe sna
rialacháin i ndáil leis an méid seo
a leanas—

(I) iasachtaí cáilitheacha
morgáiste, agus

(II) pearsana aonair le hiasachtaí
cáilitheacha morgáiste,

is sonraí atá riachtanach le
haghaidh oibriú an ailt seo;
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(v) i ndáil le hoibleagáidí agus teidil
pearsana aonair ag bhfuil iasachtaí
cáilitheacha morgáiste faoin scéim
um fhaoiseamh ag an bhfoinse ó
cháin;

(vi) i ndáil le hoibleagáidí agus teidil
iasachtóirí cáilitheacha faoin
scéim um fhaoiseamh ag an
bhfoinse ó cháin;

(vii) maidir lena mheas, maidir le
hiasachtaí cáilitheacha morgáiste
áirithe, i cibé imthosca a bheidh
sonraithe sna rialacháin, nach
bhfuil siad i dteideal faoiseamh a
fháil faoin alt seo a thuilleadh;

(viii) maidir le faoiseamh cuí a dheonú
in aon chás inar tugadh faoiseamh
neamhdhóthanach nó iomarcach
faoin alt seo; agus

(ix) maidir leis an alt seo a chur i
bhfeidhm i gcás ina ndiúscróidh
iasachtóir cáilitheach a iasachtaí
cáilitheacha morgáiste go léir nó
cuid díobh.

(b) Gach rialachán a dhéanfar faoin alt seo,
leagfar é 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.

(6) (a) I gcás go n-íocfaidh na Coimisinéirí
Ioncaim aon mhéid le hiasachtóir
cáilitheach mar mhéid is inghnóthaithe
de bhua fho-alt (2)(b)(ii) ach gur méid
é nach bhfuil an t-iasachtóir cáilitheach
sin ina theideal, déanfaidh an
t-iasachtóir cáilitheach an méid sin a
aisíoc.

(b) Déanfar cibé measúnachtaí,
coigeartuithe nó fritháirimh is gá chun
a áirithiú go n-aisíocfar an mhéid dá
dtagraítear i mír (a) agus beidh feidhm
ag na forálacha den Acht seo a
bhaineann le cáin ioncaim a mheasúnú,
a bhailiú agus a ghnóthú a mhéid is
infheidhme iad agus fara na
modhnuithe is gá, i ndáil leis an méid
sin a ghnóthú.”.

(2) Leasaítear Sceideal 29 a ghabhann leis an bPríomh-Acht i
gcolún 1 trí “alt 244A agus Rialacháin faoin alt sin” a chur isteach i
ndiaidh “alt 121”.
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24.—(1) San alt seo, tá le “iasachtóir cáilitheach” an bhrí chéanna
atá leis in alt 244A (a cuireadh isteach leis an Acht seo) den
Phríomh-Acht.

(2) (a) Déanfaidh iasachtóir cáilitheach, ar iarratas a fháil ó na
Coimisinéirí Ioncaim, an fhaisnéis a shonraítear i mír (b)
a thabhairt dóibh i ndáil le gach pearsa aonair a bhfuil
iasacht nó iasachtaí atá urraithe trí eastát nó leas, ruílse
nó léasach, i dteaghais a mhorgáistiú, aige nó aici leis an
iasachtóir cáilitheach sin sa bhliain mheasúnachta 2001.

(b) Is í seo a leanas an fhaisnéis dá dtagraítear i mír (a)—

(i) ainm agus seoladh na pearsan aonair, agus

(ii) uimhir chuntais an iasachtóra cháilithigh a bhaineann
leis an iasacht nó leis na hiasachtaí dá dtagraítear i
mír (a).

(3) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an fhaisnéis dá dtagraítear
i bhfo-alt (2) a úsáid chun deonú faoisimh faoi alt 244A den
Phríomh-Acht a éascú agus ní úsáidfear í chun aon chríche eile.

(4) Ní bheidh feidhm ag forálacha alt 872 den Phríomh-Acht nó
ní bheidh éifeacht leo i ndáil le faisnéis a gheobhaidh na Coimisinéirí
Ioncaim faoi fhorálacha an ailt seo.

25.—Leasaítear alt 120A den Phríomh-Acht sa mhíniú ar
“áitreabh cáilitheach”—

(a) trí “a bhainistiú” a chur in ionad “a bhainistiú, nó ” i mír
(b) agus trí “nó” a chur isteach i ndiaidh “a bhainistiú,”
i mír (c),

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(d) a chuirtear ar fáil ag an bhfostóir i gcomhar le
daoine eile nó a chuirtear ar fáil ag aon duine
eile nó daoine eile agus go bhfuil an fostóir
freagrach go hiomlán nó go páirteach as
caiteachas caipitiúil ar fhoirgniú nó athfheistiú
an áitribh,”,

agus

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

“(3) I gcás áitribh cháilithigh de réir bhrí mhír (d) den
mhíniú ar ‘áitreabh cáilitheach’, beidh an díolúine dá
bhforáiltear i bhfo-alt (2) beidh sí teoranta don mhéid a
chaith an fostóir ar chaiteachas caipitiúil ar fhoirgniú nó
athfheistiú an fhoirgnimh.”.

26.—Leasaítear alt 669A den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad mhír (b) den mhíniú ar “cuóta cáilitheach”:

“(b) cuóta bainne a cheannaigh léasaí a rinne comhaontú
léasa le léasóir i leith an chuóta sin roimh an 13
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Deireadh Fómhair 1999 agus a chríochnóidh an 31
Márta 2000 agus a chomhlíonann forálacha
Rialachán (CEE) Uimh. 857/84 an 31 Márta 1984 ón
gComhairle1 nó Rialachán (CEE) Uimh. 3950 an 28
Nollaig 1992 ón gComhairle;”.

27.—Leasaítear alt 669C den Phríomh-Acht i bhfo-alt (2) trí “don
tréimhse inmhuirearaithe” a chur in ionad “don tréimhse
chuntasaíochta.”.

28.—Leasaítear alt 530 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1):

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach roimh an míniú
ar “oibríochtaí foirgníochta”:

“ciallaíonn ‘fochonraitheoir deimhnithe’, i ndáil le
príomhaí, fochonraitheoir—

(a) a mbeidh ag an bpríomhaí, an tráth a dhéanfar
íocaíocht leis an bhfochonraitheoir faoi
chonradh iomchuí, cárta íocaíochtaí iomchuí
ina leith don bhliain ina ndéanfar an
íocaíocht, agus

(b) nach mbeidh fógra faoi mhír (a) d’fho-alt (13)
d’alt 531 faighte ina leith ag an bpríomhaí;”,

agus

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

“ciallaíonn ‘fochonraitheoir neamhdheimhnithe’
fochonraitheoir nach fochonraitheoir deimhnithe é nó í.”.

29.—(1) Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 15 den Phríomh-Acht tríd
an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 473—

“Faoiseamh i
leith táillí a
íocadh le
haghaidh
oideachais tríú
leibhéal, etc.

473A.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘bliain acadúil’, i ndáil le cúrsa
ceadaithe, bliain staidéir dar tús dáta nach luaithe
ná an 1ú lá de Lúnasa i mbliain mheasúnachta;

ciallaíonn ‘céatadán cuí’, i ndáil le bliain
mheasúnachta, céatadán atá comhionann leis an
ráta caighdeánach cánach don bhliain sin;

ciallaíonn ‘coláiste ceadaithe’, i ndáil le bliain
mheasúnachta—

(a) coláiste nó foras ardoideachais sa Stát—

(i) a sholáthraíonn cúrsaí lena
mbainfidh scéim arna ceadú ag an
Aire faoi na hAchtanna um
Údaráis Áitiúla (Deontais
Ardoideachais), 1968 go 1992, nó

1IO Uimh. L90, an 1 Aibreán 1984, L. 13
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(ii) a oibrítear de réir cóid caighdeán a
leagfaidh an tAire síos ó am go
ham, le toiliú an Aire Airgeadais,
agus a cheadóidh an tAire chun
críocha an ailt seo;

(b) aon ollscoil nó foras ardoideachais dá
samhail i mBallstát den Aontas
Eorpach (seachas an Stát)—

(i) atá á cothabháil nó á chothabháil
nó ag fáil cabhrach trí dheontais
athfhillteacha as cistí poiblí de
chuid an Bhallstáit sin nó de chuid
aon Bhallstáit eile den Aontas
Eorpach (lena n-áirítear an Stát),
nó

(ii) is ollscoil nó foras oideachais atá
údaraithe go cuí sa Bhallstát ina
bhfuil sé nó sí;

(c) coláiste nó foras i mBallstát eile den
Aontas Eorpach a sholáthraíonn
cianoideachas sa Stát,—

(i) a sholáthraíonn cúrsaí lena
mbainfidh scéim arna ceadú ag an
Aire faoi na hAchtanna um
Údaráis Áitiúla (Deontais
Ardoideachais), 1968 go 1992, nó

(ii) a oibrítear de réir cóid caighdeán a
leagfaidh an tAire síos ó am go
ham, le toiliú an Aire Airgeadais,
agus a cheadóidh an tAire chun
críocha an ailt seo;

(d) aon ollscoil nó foras ardoideachais dá
samhail in aon tír, seachas an Stát nó
Ballstát den Aontas Eorpach—

(i) atá á cothabháil nó a chothabháil
nó ag fáil cabhrach trí dheontais
athfhillteacha as cistí poiblí de
chuid na tíre sin, nó

(ii) is ollscoil nó foras ardoideachais
atá údaraithe go cuí sa tír ina
bhfuil sé nó sí;

ciallaíonn ‘cúrsa ceadaithe’—

(a) cúrsa staidéir fochéime lánaimseartha
nó páirtaimseartha arna sholáthar ag
coláiste lena mbaineann mír (a), (b) nó
(c) den mhíniú ar ‘coláiste ceadaithe’—

(i) a mhaireann 2 bhliain acadúla ar a
laghad, agus

(ii) is cúrsa, i gcás cúrsa arna sholáthar
ag coláiste lena mbaineann mír
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(a)(ii) nó (c)(ii) den mhíniú ar
‘coláiste ceadaithe’, a cheadóidh
an tAire chun críocha an ailt seo
ag féachaint do chód caighdeán a
leagfaidh an tAire síos ó am go
ham, le toiliú an Aire Airgeadais,
i ndáil le cáilíocht an oideachais a
bheidh le tairiscint ar an gcúrsa
ceadaithe sin;

(b) cúrsa staidéir iarchéime as a dtiocfaidh
dámhachtain iarchéime, bunaithe ar
thráchtas nó ar thorthaí scrúdaithe nó
orthu araon, i gcoláiste ceadaithe—

(i) nach lú ná bliain acadúil amháin,
ach nach faide ná 4 bliana acadúla,
a fhad,

(ii) a cheanglaíonn ar phearsa aonair, a
bheidh ag déanamh an chúrsa, go
mbeidh céim nó cáilíocht
chomhionann bronnta air nó
uirthi, agus

(iii) is cúrsa, i gcás cúrsa arna sholáthar
ag coláiste lena mbaineann mír
(a)(ii) den mhíniú ar ‘coláiste
ceadaithe’, a cheadóidh an tAire
chun críocha an ailt seo, ag
féachaint d’aon chód caighdeán a
leagfaidh an tAire síos ó am go
ham, le toiliú an Aire Airgeadais,
i ndáil le cáilíocht an oideachais a
bheidh le tairiscint ar an gcúrsa
ceadaithe sin;

ciallaíonn ‘cleithiúnaí’, i ndáil le pearsa aonair,
céile nó leanbh de chuid na pearsan aonair nó
duine arb é nó í, nó arbh é nó í, an phearsa aonair
an caomhnóir dlíthiúil ina leith;

ciallaíonn ‘an tAire’ an tAire Oideachais agus
Eolaíochta;

ciallaíonn ‘táillí cáilitheacha’, i ndáil le cúrsa
ceadaithe agus bliain acadúil, méid na dtáillí is
inmhuirearaithe i leith teagaisc a bheidh le
soláthar i ndáil leis an gcúrsa sin sa bhliain sin, a
cheadóidh an tAire chun críocha an ailt seo le
toiliú an Aire Airgeadais.

(2) Faoi réir an ailt seo, i gcás go gcruthóidh
pearsa aonair do bhliain mheasúnachta go
ndearna sé nó sí, thar a cheann féin nó thar a
ceann féin, nó thar ceann a chleithiúnaí nó a
cleithiúnaí, íocaíocht i leith táillí cáilitheacha i leith
cúrsa cheadaithe don bhliain acadúil i ndáil leis an
gcúrsa sin a thosaíonn sa bhliain mheasúnachta
sin, déanfar an cháin ioncaim a bheidh le muirearú
ar an bpearsa aonair don bhliain mheasúnachta
sin, seachas de réir alt 16(2), a laghdú de mhéid
arb é an méid is lú é díobh seo a leanas—
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(a) an méid atá comhionann leis an
gcéatadán cuí de chomhiomlán na
n-íocaíochtaí go léir den sórt sin a
cruthaíodh a bheith déanta amhlaidh,
agus

(b) an méid a laghdaíonn an cháin ioncaim
sin go neamhní.

(3) I gcás pearsan aonair is duine pósta a
mheasúnaítear i leith cánach do bhliain
mheasúnachta de réir alt 1017, déanfar aon
íocaíocht i leith táillí cáilitheacha a dhéanfaidh
céile na pearsan aonair, ach amháin i gcás ina
mbeidh feidhm ag alt 1023, a mheas mar íocaíocht
a rinne an phearsa aonair.

(4) Chun críocha an ailt seo, maidir le
híocaíocht i leith táillí cáilitheacha, measfar nach
ndearnadh í a mhéid a fuair nó a gheobhaidh an
phearsa aonair, nó, de réir mar a bheidh, a
chleithiúnaí nó a cleithiúnaí, aon suim i leith na
dtáillí sin nó faoina dtreoir, go díreach nó go
neamhdhíreach, ó aon fhoinse ar bith ar mhodh
deontais nó scoláireachta nó ar shlí eile.

(5) (a) I gcás gur deimhin leis an Aire nach
ndéanann coláiste ceadaithe, de réir
bhrí mhír (a)(ii) nó (c)(ii) den mhíniú
ar ‘coláiste ceadaithe’, nó cúrsa
ceadaithe sa choláiste sin, an cód
caighdeán cuí a bheidh leagtha síos a
chomhlíonadh a thuilleadh, féadfaidh
an tAire, trí fhógra i scríbhinn a
thabharfar don choláiste ceadaithe,
ceadú an choláiste nó an chúrsa sin, de
réir mar a bheidh, a tharraingt siar,
chun críocha an ailt seo, le héifeacht ón
mbliain mheasúnachta tar éis na bliana
measúnachta ina dtabharfar an fógra.

(b) I gcás go ndéanfaidh an tAire ceadú aon
choláiste nó aon chúrsa a tharraingt
siar chun críocha an ailt seo, foilseofar
maidir leis an gceadú sin a tharraingt
siar a luaithe is féidir san Iris Oifigiúil.

(6) Aon éileamh ar fhaoiseamh faoin alt seo a
dhéanfaidh pearsa aonair i leith táillí a bheidh
íoctha le coláiste ceadaithe, beidh ag gabháil leis
ráiteas i scríbhinn arna dhéanamh ag an gcoláiste
ceadaithe lena mbaineann ina sonrófar gach ceann
de na nithe seo a leanas ann, eadhon—

(a) gur coláiste cáilitheach chun críocha an
ailt seo an coláiste,

(b) mionsonraí an chúrsa atá á dhéanamh
ag an bpearsa aonair nó a chleithiúnaí
nó a cleithiúnaí,

(c) ré an chúrsa, agus
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(d) méid na dtáillí a bheidh íoctha i leith
an chúrsa.

(7) Más rud é, chun críocha an ailt seo, go
n-eascróidh aon cheist—

(a) i dtaobh an coláiste ceadaithe coláiste,
nó

(b) i dtaobh cúrsa staidéir ceadaithe cúrsa,

féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim dul i gcomhairle
leis an Aire.

(8) An 1 Iúil nó roimhe i ngach bliain
mheasúnachta, déanfaidh an tAire mionsonraí
iomlána a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim
maidir leis an méid seo a leanas—

(a) gach coláiste agus cúrsa ar deonaíodh
ceadú ina leith agus nár tarraingíodh
siar é chun críocha an ailt seo, agus

(b) méid na dtáillí cáilitheacha i leith gach
cúrsa den sórt sin don bhliain acadúil a
thosóidh sa bhliain mheasúnachta
sin.”,

(2) Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 15 den Phríomh-Acht tuilleadh
trí “alt 474”, “alt 474A”, “alt 475” agus “alt 475A” a scriosadh i
gCuid 2 den Tábla a ghabhann le halt 458 agus trí “alt 473A” a chur
isteach i ndiaidh “alt 473”.

(3) Aisghairtear ailt 474, 474A, 475 agus 475 A den Phríomh-
Acht.

30.—Leasaítear alt 472B den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (4)—

(i) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001, trí “125 lá”
agus “£3,700” a chur in ionad “169 lá” agus “£5,000”,
faoi seach, agus

(ii) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2002 agus le
blianta measúnachta dá éis, trí “€6,350” a chur in
ionad “£5,000”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (4):

“(4A) (a) D’ainneoin fho-alt (4), ach faoi réir mhír (b)—

(i) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001,
déanfar an tagairt san fho-alt sin do ‘125
lá’ a fhorléiriú mar thagairt do ‘119 lá’,
agus

(ii) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2002
agus le blianta measúnachta dá éis,
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déanfar an tagairt san fho-alt sin do ‘169
lá’ a fhorléiriú mar thagairt do ‘161 lá’.

(b) Tiocfaidh mír (a) i ngníomh cibé lá a cheapfaidh
an tAire Airgeadais le hordú.”.

31.—(1) Leasaítear alt 823 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “lá cáilitheach”:

“ciallaíonn ‘lá cáilitheach’, i ndáil le hoifig
nó fostaíocht de chuid pearsan aonair, lá
arb éard é an 31 Nollaig 2003 nó lá roimhe
sin agus ar ceann é de 11 lá
chomhleanúnacha ar a laghad a mbeidh an
phearsa aonair as láthair ón Stát lena linn
go léir d’fhonn dualgais na hoifige nó na
fostaíochta a chomhlíonadh nó d’fhonn na
dualgais sin agus dualgais oifigí nó
fostaíochtaí eile de chuid na pearsan
aonair lasmuigh den Stát a chomhlíonadh
agus a mbeidh (arna dtógáil san iomlán)
tiomnaithe go substaintiúil do
chomhlíonadh na ndualgas sin, ach ní
dhéanfar aon lá a chomhaireamh mar lá
cáilitheach níos mó ná uair amháin;”,

(ii) san fhoirmle sa mhíniú ar “an méid sonraithe”, trí
“270” a chur in ionad “365” maidir leis an mbliain
mheasúnachta 2001,

agus

(b) i bhfo-alt (3)—

(i) trí “nó, sa chás go bhfuil feidhm ag fomhír (i) agus
gurb í an bhliain mheasúnachta 2001 an bhliain
mheasúnachta lena mbaineann, 67 lá ar a laghad” a
chur isteach i ndiaidh “90 lá ar a laghad”, agus

(ii) trí “£18,500” a chur in ionad “£25,000” maidir leis an
mbliain mheasúnachta 2001.

(2) Beidh feidhm ag fomhír (a)(i) d’fho-alt (1) amhail ar an agus
ón 26 Eanáir 2001.

32.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht i gCaibidil 1 de Chuid 7 tríd
an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 216:

“216A.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘áit chónaithe cháilitheach’ i ndáil le pearsa aonair do
bhliain mheasúnachta, áitreabh cónaithe sa Stát atá á áitiú ag an
bpearsa aonair mar a aon-áit nó a haon-áit nó a phríomh-áit nó
a príomh-áit chónaithe i rith na bliana measúnachta;

89

Cd.1 A.30

Leasú ar alt 823
(asbhaint i leith
ioncaim arna
thuilleamh lasmuigh
den Stát) den
Phríomh-Acht.

Faoiseamh maidir le
seomra a ligean ar
cíos.



Cd.1 A.32

90

[Uimh. 7.] [2001.]An tAcht Airgeadais, 2001.

ciallaíonn ‘suimeanna iomchuí’ na suimeanna go léir a eascróidh
i leith seomra nó seomraí in áit chónaithe cháilitheach a úsáid
chun críocha cóiríochta cónaithe agus folaíonn sé suimeanna a
eascróidh i leith béilí, glantacháin, níocháin agus earraí agus
seirbhísí eile dá samhail a sholáthraítear go teagmhasach i ndáil
leis an úsáid sin;

ciallaíonn ‘áitreabh cónaithe’ foirgneamh nó cuid d’fhoirgneamh
a úsáidtear mar theaghais.

(2) (a) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo más rud é—

(i) go n-eascraíonn suimeanna iomchuí, is
inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim faoi Chás
IV nó Cás V de Sceideal D, chuig pearsa aonair
(is cuma an bhfuil na suimeanna iomchuí
inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim faoi Chás
IV nó Cás V nó faoi Chás IV agus Cás V
araon), agus

(ii) nach mó ná teorainn na pearsan aonair don
bhliain mheasúnachta méid na suimeanna
iomchuí.

(b) Le linn méid na suimeanna iomchuí a chinneadh chun
críocha an fho-ailt seo ní dhéanfar aon asbhaint i
leith caiteachais ná aon ní eile.

(c) I gcás ina mbeidh feidhm ag an bhfo-alt seo, déanfar
an méid seo a leanas a áireamh mar neamhní chun
críocha na nAchtanna Cánach Ioncaim—

(i) brabúis nó gnóchain na bliana measúnachta, agus

(ii) caillteanais aon bhliana measúnachta den sórt
sin,

i leith suimeanna iomchuí a eascraíonn chuig pearsa
aonair.

(d) I gcás ina mbeidh suimeanna iomchuí is
inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim faoi Chás V
de Sceideal D ag pearsa aonair agus nach mbeidh
rogha faoi fho-alt (3)(a) déanta, measfar liúntas faoi
alt 284, a dheonófaí ar éileamh a dhéanamh go cuí,
a bheith arna dheonú.

(3) (a) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le bliain
mheasúnachta má roghnaíonn pearsa aonair
amhlaidh le fógra i scríbhinn chuig an gcigire an dáta
tuairisceáin sonraithe don tréimhse inmhuirearaithe
(de réir bhrí alt 950) nó roimhe.

(b) Ní bheidh éifeacht ag rogha faoin bhfo-alt seo ach
amháin don bhliain mheasúnachta dá ndéanfar é.

(4) Beidh feidhm ag forálacha na nAchtanna Cánach
Ioncaim a bhaineann le tuairisceáin a dhéanamh amhail is nár
achtaíodh an t-alt seo.

(5) Faoi réir fho-ailt (6) agus (7), is é £6,000 teorainn pearsan
aonair dá dtagraítear i bhfo-alt (2).
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(6) Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001, is é £4,440 an
teorainn dá dtagraítear i bhfo-alt (5).

(7) I gcás ina n-eascraíonn suimeanna iomchuí chuig breis
agus pearsa aonair amháin i leith áitribh cháilithigh, déanfar na
teorainneacha dá dtagraítear i bhfo-ailt (5) agus (6) a roinnt ar
líon na bpearsan aonair sin.

(8) I gcás ina mbeidh feidhm ag fo-alt (2), ní oibreoidh fáil
suimeanna iomchuí ar shlí go srianfaidh sé nó go laghdóidh sé
aon teideal ar fhaoiseamh faoi alt 244 nó 604.”.

(2) Leasaítear alt 216A (a cuireadh isteach le fo-alt (1)) den
Phríomh-Acht maidir leis an mbliain mheasúnachta 2002 agus le
blianta measúnachta dá éis—

(a) i bhfo-alt (5) trí “€7,620” a chur in ionad “£6,000”, agus

(b) trí fho-alt (6) a scriosadh.

Caibidil 3

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

33.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh Chuid 36:

“CUID 36A

Cuntais dreasachta coigiltis speisialta

Léiriú. 848B.—(1) Sa Chuid seo—

ciallaíonn ‘cuntas taisce’ cuntas atá ar úinéireacht
thairbhiúil ag pearsa aonair—

(a) is cuntas ina ndéanfar taisce (de réir
bhrí alt 256(1)), nó

(b) is cuntas le foras Eorpach iomchuí ina
ndéanfar cistí inaisíoctha a lóisteáil;

tá le ‘gnóthas infheistíochta’ an bhrí a shanntar dó
in alt 739B agus déanfar ‘aonaid i ngnóthas
infheistíochta’ a fhorléiriú dá réir sin;

ciallaíonn ‘Uimhir PSP’ i ndáil le pearsa aonair,
Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí na pearsan
aonair sin de réir bhrí alt 223 den Acht Leasa
Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1993;

ciallaíonn ‘sócmhainní cáilitheacha’, faoi réir alt
848G—

(a) cuntais taisce,

(b) scaireanna de réir bhrí alt 2(1) den Acht
um Chomhar Creidmheasa, 1997,

(c) aonaid i ngnóthas infheistíochta,
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(d) aonaid i UCITS iomchuí, nó scaireanna
de,

(e) polasaithe árachais saoil iomchuí,

(f) scaireanna arna n-eisiúint ag cuideachta,
cibé áit a bhfuil sé corpraithe, atá
liostaithe go hoifigiúil ar stocmhalartán
aitheanta, agus

(g) urrúis arna n-eisiúint ag rialtas nó thar
a cheann;

ciallaíonn ‘pearsa aonair cháilitheach’ pearsa
aonair atá tráth oscailte cuntais coigiltis
dreasachta speisialta—

(a) 18 mbliana d’aois nó níos sine, agus

(b) ina chónaí nó ina cónaí sa Stát;

ciallaíonn ‘bainisteoir coigiltis cháilithigh’—

(a) duine is sealbhóir ceadúnais arna
dheonú faoi alt 9 d’Acht an Bhainc
Ceannais, 1971, nó duine a
shealbhaíonn ceadúnas nó údarú dá
shamhail faoi dhlí aon Bhallstáit eile
de na Comhphobail Eorpacha a
fhreagraíonn do cheadúnas arna
dheonú faoin alt sin,

(b) cumann foirgníochta de réir bhrí alt 256,

(c) banc taisce iontaobhais de réir bhrí an
Achta um Bainc Thaisce Iontaobhais,
1989,

(d) Banc ACC cpt,

(e) Banc Taisce an Phoist,

(f) comhar creidmheasa de réir bhrí an
Achta um Chomhar Creidmheasa,
1997,

(g) gnóthas infheistíochta,

(h) sealbhóir aon cheann díobh seo a
leanas—

(i) údarú arna eisiúint ag an Aire
Fiontar, Trádála agus Fostaíochta
faoi Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Árachas Saoil), 1984
(I.R. Uimh. 57 de 1984) arna
leasú, nó,

(ii) údarú arna dheonú ag an údarás a
mbeidh an dualgas air, de réir dlí,
maoirseacht a dhéanamh ar
ghníomhaíochtaí gnóthas árachais
i mBallstát de na Comhphobail
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Eorpacha, seachas an Stát, de réir
Airteagal 6 de Threoir Uimh.
79/267/CEE1, a bhfuil gnó árachais
saoil á sheoladh aige nó aici sa
Stát, nó

(iii) údarú oifigiúil chun dul i mbun
árachais san Íoslainn, i
Lichtinstéin agus san Iorua de
bhun Chomhaontú LEE de réir
bhrí Acht na gComhphobal
Eorpach (Leasú), 1993, agus a
bhfuil gnó árachais saoil á
sheoladh aige nó aici sa Stát,

(i) duine is ballghnólacht údaraithe de
Stocmhalartán na hÉireann, de réir
bhrí an Achta um Stocmhalartáin,
1995, nó ballghnólacht (a sheolann
trádáil sa Stát trí bhrainse nó trí
ghníomhaireacht) de stocmhalartán de
chuid aon Bhallstáit eile de na
Comhphobail Eorpacha,

(j) gnólacht arna cheadú faoi alt 10 den
Acht um Idirghabhálaithe
Infheistíochta, 1995, dá n-údaraítear
airgead cliaint a shealbhú, seachas
gnólacht a bheidh údaraithe mar
Idirghabhálaí Táirgí Infheistíochta
Gníomhaíochta Srianta, i gcás ina
gceadaítear le húdarú an ghnólachta
dó gabháil do na gníomhaíochtaí
beartaithe, nó gnólacht gnó dár
údaraíodh seirbhísí gnó infheistíochta
dá samhail a sholáthar faoi dhlíthe
Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha
atá ar comhréir leis an Acht sin, nó

(k) an tAire Airgeadais, ag gníomhú tríd an
nGníomhaireacht (de réir bhrí alt (1)
den Acht um Ghníomhaireacht
Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta,
1990);

ciallaíonn ‘foras Eorpach iomchuí’ foras is foras
creidmheasa (de réir bhrí Rialachán na
gComhphobal Eorpach (Forais Chreidmheasa a
Cheadúnú agus a Mhaoirsiú), 1992 (I.R. Uimh.
395 de 1992)) a bheidh údaraithe ag Banc
Ceannais na hÉireann chun gnó forais
creidmheasa a sheoladh de réir fhorálacha na
n-achtachán maoirseachta (de réir bhrí na
Rialachán sin);

ciallaíonn ‘UCITS iomchuí’ UCITS atá suite i
mBallstát de na Comhphobail Eorpacha, seachas
an Stát, a bheidh údaraithe ag údaráis inniúla an
Bhallstáit ina bhfuil sé suite;

1IO Uimh.63 an 13 Márta, 1979, L. 1.
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ciallaíonn ‘polasaí árachais saoil iomchuí’ polasaí
árachais a chomhlíonann na coinníollacha a
shonraítear i bhfo-alt (3);

tá le ‘cuntas dreasachta coigiltis speisialta’ an bhrí
a shanntar dó in alt 848C;

tá le ‘creidmheas cánach’ i ndáil le suibscríobh, an
bhrí a shanntar dó in alt 848D(1);

ciallaíonn ‘UCITS’ gnóthais le haghaidh
comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe de réir bhrí
Airteagal 1 de Threoir 85/611 ón gComhairle2 agus
beidh le tagairtí díobh seo a leanas—

(a) ‘an Ballstát ina mbeidh UCITS suite’

agus

(b) UCITS a bheidh ‘údaraithe ag údaráis
inniúla an Bhallstáit ina bhfuil sé
suite’,

na bríonna céanna atá leo in Airteagail 3 agus 4
faoi seach den Treoir sin;

ciallaíonn ‘aonaid in UCITS iomchuí nó
scaireanna de’ cearta nó leasa (cibé cuma a
dtuairiscítear iad) an tsealbhóra aonad nó
scaireanna san UCITS iomchuí sin.

(2) Ní dhéanfar aon ní sa Chuid seo a fhorléiriú
mar ní a údaróidh nó a cheadóidh do dhuine ar
bainisteoir coigiltis cháilithigh é nó í aon seirbhísí
a sholáthar nach n-údarófaí nó nach gceadófaí don
duine sin ar shlí eile iad a sholáthar sa Stát.

(3) Is iad na coinníollacha dá dtagraítear sa
mhíniú ar ‘polasaí árachais saoil iomchuí’ i bhfo-
alt (1) go mbeidh an polasaí árachais ar shaol
duine a bhfuil an polasaí ar úinéireacht thairbhiúil
aige nó aici, agus go bhforálfaidh téarmaí agus
coinníollacha an pholasaí—

(a) maidir le cosc sainráite ar aon aistriú ar
an bpolasaí, nó ar na cearta a
bhronnfar leis an bpolasaí nó ar aon
scair nó leas sa pholasaí nó sna cearta
faoi seach, seachas na fáltais airgid ón
fhoirceannadh an pholasaí nó ó pháirt-
ghéilleadh na gcearta a bhronntar leis
an bpolasaí, chuig an duine sin,

(b) nach mbeidh an polasaí, na cearta a
thugtar leis an bpolasaí agus aon scair
nó leas sa pholasaí nó sna cearta faoi
seach, insannta, ach amháin go
bhféadfar na fáltais ar fhoirceannadh
an pholasaí (seachas ar bhás shealbhóir
an pholasaí) a aistriú ó bhainisteoir
coigiltis cháilithigh go bainisteoir

2IO Uimh. L375 an 31 Nollaig, 1985, L. 3.
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coigiltis cháilithigh eile de réir
fhorálacha na Coda seo, agus

(c) nach n-eiseofar an polasaí i gcúrsa gnó
blianachta nó gnó pinsin, de réir bhrí
alt 706.

Cuntas
dreasachta
coigiltis
speisialta.

848C.—Is éard is cuntas dreasachta coigiltis
speisialta ann scéim infheistíochta a thosóidh
pearsa aonair cháilitheach le bainisteoir coigiltis
cháilithigh (a bheidh cláraithe de réir alt 848R), an
1 Bealtaine 2001 nó dá éis agus an 30 Aibreán
2002 nó roimhe, faoi théarmaí a fholaíonn an méid
seo a leanas—

(a) ar leith ó chreidmheasanna cánach, i
ndáil le suibscríobhanna, arna
suibscríobh ag an mbainisteoir coigiltis
cháilithigh faoi alt 848E(1)(b)(ii), ní
fhéadfaidh ach an phearsa aonair
cháilitheach, nó céile na pearsan
aonair sin, suibscríobh a dhéanamh leis
an gcuntas,

(b) déanfaidh an phearsa aonair
cháilitheach, nó céile na pearsan
aonair sin, na suibscríobhanna sin a
mhaoiniú as cistí a bheidh ar fáil do
dhuine acu nó dóibh araon as a n-
acmhainní féin gan dul in árach ar
airgead a fháil ar iasacht, nó aisíoc
suimeanna a fuarthas ar iasacht cheana
a iarchur (cibé acu i leith caipitil nó
úis),

(c) faoi réir mhír (d), maidir leis na
suibscríobhanna sin, gan aon
mhéideanna arna dtarraingt siar ón
gcuntas ag an bpearsa aonair
cháilitheach a thabhairt san áireamh—

(i) sa mhí a thosófar an cuntas agus i
ngach ceann de na 11 mhí díreach
i ndiaidh na míosa sin, is é a
bheidh iontu méid arna
chomhaontú idir an phearsa
aonair cháilitheach agus an
bainisteoir coigiltis cháilithigh an
tráth a thosófar an cuntas, ar méid
é nach lú ná £10, agus

(ii) in aon mhí amháin, ní mó ná £200
iad,

(d) maidir leis na suibscríobhanna sin, arna
ndéanamh sa mhí arb í an mhí ina
dtitfidh cothrom cúig bliana lá tosaithe
an chuntais, nó dá éis, ní
suibscríobhanna iad chun críocha alt
848D,

(e) beidh na suibscríobhanna agus na
creidmheasanna cánach sin, i ndáil leis
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na suibscríobhanna sin, le húsáid ag an
mbainisteoir coigiltis cháilithigh chun
sócmhainní cáilitheacha a fháil, agus le
húsáid chuige sin amháin, is
sócmhainní cáilitheacha—

(i) atá á gcoimeád sa chuntas agus á
mbainistiú ag an mbainisteoir
coigiltis cháilithigh, agus

(ii) atá ar úinéireacht thairbhiúil ag an
bpearsa aonair cháilitheach,

(f) ní féidir na sócmhainní cáilitheacha go
léir nó aon cheann díobh a shannadh
nó a chur i ngeall ar shlí eile, mar
urrús d’iasacht,

(g) ar an gcuntas a thosú, déanfaidh an
phearsa aonair cháilitheach dearbhú
de chineál dá dtagraítear in alt 848F,

(h) chun go ndéileálfar leis an gcuntas mar
chuntas atá ag aibiú (seachas i leith
bhás na pearsan aonair cáilithí) de réir
alt 848H(1), déanfaidh an phearsa
aonair cháilitheach dearbhú de chineál
dá dtagraítear in alt 848I laistigh den
tréimhse dar tosach 60 lá roimh
chothrom cúig bliana thosach an
chuntais agus dar críoch 30 lá dá éis,

(i) gur féidir, ar iarraidh ón bpearsa aonair
cháilitheach, agus laistigh de cibé
tréimhse a bheidh comhaontaithe, an
cuntas, maille le cearta agus
oibleagáidí uile na bpáirtithe ann a
aistriú chuig bainisteoir coigiltis
cháilithigh eile de réir fhorálacha na
Coda seo,

(j) go gcuirfidh an bainisteoir coigiltis
cháilithigh in iúl don phearsa aonair
cháilitheach más rud é go scoireann sé
nó sí de bheith ina bhainisteoir coigiltis
cháilithigh nó ina bainisteoir coigiltis
cháilithigh, nó má scoireann sé nó sí de
bheith cláraithe de réir alt 848R, agus

(k) go nglacfaidh an bainisteoir coigiltis
cháilithigh bearta réasúnacha—

(i) chun a chruthú gurb í an Uimhir
PSP a bheidh ar áireamh sa
dearbhú dá dtagraítear i mír (g),
arna dhéanamh ag pearsa aonair
cháilitheach, an Uimhir PSP i
ndáil leis an bpearsa aonair sin,
agus

(ii) chun a chinntiú go gcomhlíonfar na
téarmaí, dá bhforáiltear san alt
seo, faoina dtosófar an cuntas,
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agus go leanfar de na téarmaí sin
a chomhlíonadh agus

(l) go gcoimeádfaidh an bainisteoir coigiltis
cháilithigh cóip den ábhar go léir a
úsáidfear chun cruinneas gach
Uimhreach PSP a bheidh i ndearbhú
de réir mhír (k)(i) a shuíomh, fad a
cheanglófar an dearbhú a choimeád
faoi alt 848R(11) agus go ndéanfaidh
sé nó sí an t-ábhar sin a chur ar fáil
lena iniúchadh, ar chigire dá iarraidh
sin air nó uirthi.

Creidmheasanna
cánach.

848D.—I gcás go suibscríobhfaidh pearsa aonair
cháilitheach, nó céile na pearsan aonair sin, le
cuntas dreasachta coigiltis speisialta—

(a) déileálfar leis an bpearsa aonair
cháilitheach, chun críocha na
nAchtanna Cánach, mar phearsa
aonair cháilitheach a d’íoc méid
comhiomlánaithe ar méid é, tar éis cáin
ioncaim a asbhaint ag an ráta
caighdeánach don bhliain
mheasúnachta 2001, lena bhfágtar
méid a tsuibscríofa, agus

(b) go mbeidh an phearsa aonair
cháilitheach i dteideal go gcreidiúnófar
dó nó di an méid cánach ioncaim ( dá
ngairtear an ‘creidmheas cánach’ sa
Chuid seo, i ndáil leis an suibscríobh)
a ndéileálfar leis mar mhéid a
asbhaineadh amhlaidh, de réir
fhorálacha na Coda seo agus ní faoi
aon fhoráil eile de na hAchtanna
Cánach.

Creidmheas
cánach a íoc.

848E.—(1) I gcás go suibscríobhfaidh pearsa
aonair cháilitheach le cuntas dreasachta coigiltis
speisialta, agus go gcomhlíonfaidh bainisteoir
coigiltis cháilithigh an chuntais sin forálacha alt
848P i ndáil leis an suibscríobh sin—

(a) íocfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, faoi
réir an ailt sin, leis an mbainisteoir
coigiltis cháilithigh an creidmheas
cánach i ndáil leis an suibscríobh sin,
agus

(b) maidir leis an gcreidmheas cánach sin—

(i) beidh sé ar úinéireacht thairbhiúil
ag an bpearsa aonair cháilitheach
sin, agus

(ii) ar é a fháil, suibscríobhfaidh an
bainisteoir coigiltis cháilithigh
láithreach é leis an gcuntas
dreasachta coigiltis speisialta.
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(2) Faoi réir na Coda seo, ceadófar díolúine ó
cháin ioncaim agus ó cháin ghnóchan caipitiúil i
leith an ioncaim agus na ngnóchan
inmhuirearaithe a eascróidh i leith na sócmhainní
cáilitheacha a shealbhaítear i gcuntas dreasachta
coigiltis speisialta.

(3) Aon taisce (de réir bhrí alt 256(1)) a
dhéanfar chuig cuntas taisce is sócmhainn
cháilitheach, ní taisce iomchuí é (de réir bhrí an
ailt sin) chun críocha Chaibidil 4 de Chuid 8.

(4) D’ainneoin fho-alt (2), más rud é, i mbliain
mheasúnachta go dtosóidh pearsa aonair cuntas
dreasachta coigiltis speisialta, beidh oibleagáid ar
an bpearsa aonair ráiteas a chur i dtuairisceán a
cheanglaítear ar an bpearsa aonair a sheachadadh
faoi alt 951, nó de réir mar a bheidh, alt 879,
maidir leis an mbliain mheasúnachta sin, is ráiteas
á rá gur thosaigh an phearsa aonair cuntas den
sórt sin.

Dearbhú ar
thosú.

848F.—Maidir leis an dearbhú dá dtagraítear in
alt 848C(g), is dearbhú i scríbhinn é arna
dhéanamh ag an bpearsa aonair cháilitheach chuig
an mbainisteoir coigiltis cháilithigh—

(a) a dhéanfaidh agus a shíneoidh an
phearsa aonair cháilitheach,

(b) a dhéanfar i cibé foirm—

(i) a fhorordóidh nó a údaróidh na
Coimisinéirí Ioncaim, agus

(ii) ina mbeidh tagairt don chion arb
éard é dearbhú bréagach a
dhéanamh faoi alt 848T,

(c) ina mbeidh na sonraí seo a leanas i
dtaobh na pearsan aonair—

(i) a ainm nó a hainm,

(ii) seoladh a bhuanáite nó a buanáite
cónaithe,

(iii) a Uimhir nó a hUimhir PSP, agus

(iv) a dháta nó a dáta breithe,

(d) a ndearbhófar ann an tráth a dhéanfar
an dearbhú, maidir leis an bpearsa
aonair cháilitheach—

(i) go bhfuil cónaí air nó uirthi sa Stát,

(ii) nár thosaigh sé nó sí cuntas
dreasachta coigiltis speisialta eile,

(iii) gurb é nó í an duine ar leis nó léi
na sócmhainní cáilitheacha a
bheidh sa chuntas,
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(iv) go suibscríobhfaidh sé nó sí leis an
gcuntas as cistí a bheidh ar fáil dó
nó di, nó dá chéile nó dá céile, as
a n-acmhainní féin, gan dul in
árach ar iasachtaí, nó aisíoc
suimeanna a fuarthas ar iasacht
cheana a iarchur (cibé acu i leith
caipitil nó úis), agus

(v) nach ndéanfaidh sé nó sí
sócmhainní cáilitheacha a bheidh
le sealbhú sa chuntas a shannadh
nó a chur i ngeall ar shlí eile mar
urrús d’iasacht,

agus

(e) ina mbeidh gealltanas go ndéanfaidh an
phearsa aonair cháilitheach, más rud é
go scoirfidh an dearbhú aon tráth de
bheidh cruinn go hábhartha, scéala dá
réir sin a thabhairt don bhainisteoir
coigiltis cháilithigh.

Sócmhainní
cáilitheacha a
fháil.

848G.—(1) Maidir le sócmhainní cáilitheacha a
shealbhaítear i gcuntas dreasachta coigiltis
speisialta, arna bhainistiú ag bainisteoir coigiltis
cháilithigh agus a bheidh ar úinéireacht thairbhiúil
ag pearsa aonair cháilitheach—

(a) ní fhéadfaidh an bainisteoir coigiltis
cháilithigh, aon tráth, iad a cheannach
(nó a fháil ar shlí eile), seachas—

(i) as airgead a shealbhaíonn an
bainisteoir coigiltis cháilithigh sa
chuntas, agus

(ii) ar mhodh margáin a dhéanfar ar
neamhthuilleamaí,

(b) ní fhéadfar, aon tráth, iad a cheannach
ón bpearsa aonair cháilitheach nó ó
aon duine atá bainteach leis an bpearsa
aonair sin (de réir bhrí alt 10), nó

(c) ní fhéadfaidh baint a bheith acu, aon
tráth, le haon sócmhainn nó dliteanas
eile de chuid na pearsan aonair cáilithí
nó de chuid aon duine eile atá
bainteach leis an bpearsa aonair sin (de
réir bhrí alt 10) agus, chun na críche
seo, tá baint ag sócmhainn cháilitheach
le sócmhainn nó dliteanas eile más rud
é go mbeadh na téarmaí faoina
ndéantar aon cheann de na sócmhainní
nó an dliteanas a fháil agus a shealbhú
éagsúil dá mba rud é nach ndearnadh
an tsócmhainn cháilitheach, an
tsócmhainn eile nó an dliteanas, a fháil
agus a shealbhú.
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(2) Déanfaidh scaireanna an coinníoll maidir le
liostú oifigiúil i mír (f) den mhíniú ar ‘sócmhainní
cáilitheacha’ in alt 848B(1) a chomhlíonadh, más
rud é, de bhun tairisceana poiblí, go ndéanfaidh
bainisteoir coigiltis cháilithigh iarratas go
leithroinnfear nó go leithdháilfear air nó uirthi
scaireanna i gcuideachta atá le ligean isteach sa
liostú sin laistigh de 30 lá ón tráth a dhéantar an
leithroinnt nó an leithdháileadh, agus ar
scaireanna iad bheadh ina sócmhainní cáilitheach
nuair a ligfear isteach i liostú den sórt sin iad.

Cuntas
dreasachta
coigiltis
speisialta a
fhoirceannadh.

848H.—(1) Déileálfar le cuntas dreasachta
coigiltis speisialta mar chuntas atá ag aibiú—

(a) 30 lá i ndiaidh chothrom 5 bliana
dheireadh na míosa ina ndearnadh
suibscríobh den chéad uair leis an
gcuntas i gcás ina bhfuil dearbhú de
chineál dá dtagraítear in alt 848I
déanta ag an bpearsa aonair
cháilitheach, nó,

(b) an lá a d’éag an phearsa aonair
cháilitheach,

cibé teagmhas acu sin is túisce a tharlóidh.

(2) Déileálfar le cuntas dreasachta coigiltis
speisialta mar chuntas atá ag scor, más rud é aon
tráth sula ndéileálfar leis an gcuntas mar chuntas
atá ag aibiú—

(a) nach gcomhlíonfar aon cheann de na
téarmaí dá dtagraítear in alt 848C, nó

(b) nach bhfuil cónaí ná gnáthchónaí ar an
bpearsa aonair cháilitheach sa Stát.

(3) I gcás go ndéileálfar le cuntas dreasachta
coigiltis speisialta mar chuntas atá ag aibiú nó ag
scor—

(a) ní cuntas dreasachta coigiltis speisialta
an cuntas dá éis sin chun críocha alt
848E, agus

(b) maidir leis na sócmhainní a fhanfaidh sa
chuntas tar éis féachaint do na
dliteanais go léir i leith cánach ar
ghnóchain ar ndéileáladh leo mar
ghnóchain a d’fhabhraigh chuig an
gcuntas faoin gCuid seo—

(i) i gcás gur scaireanna, urrúis, nó
aonaid in UCITS iomchuí, nó
scaireanna de chuid UCITS
iomchuí na sócmhainní, déileálfar
leo chun críocha na nAchtanna
um Cháin Ghnóchan Caipitiúil,
mar shócmhainní a bheidh arna
bhfáil ag an bpearsa aonair



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

cháilitheach ag a margadhluach an
tráth sin,

(ii) i gcás gur polasaí iomchuí árachais
saoil an tsócmhainn, déileálfar léi
amhail is dá mba pholasaí í arna
thosú an tráth sin agus ar ina leith
a rinneadh préimheanna i méid
atá comhionann le margadhluach
an pholasaí an tráth sin a íoc an
tráth sin, chun críocha Chaibidil 5
de Chuid 26, agus

(iii) i gcás gur aonaid i ngnóthas
infheistíochta an tsócmhainn,
déileálfar léi amhail is dá mbeadh
na haonaid faighte an tráth sin, dá
margadhluach an tráth sin, chun
críocha Chaibidil 1A de Chuid 27.

Dearbhú ar
aibiú.

848I.—Maidir leis an dearbhú dá dtagraítear in
alt 848C(h), is dearbhú i scríbhinn é arna
dhéanamh ag an bpearsa aonair cháilitheach chuig
an mbainisteoir coigiltis cháilithigh—

(a) a dhéanfaidh agus a shíneoidh an
phearsa aonair cháilitheach,

(b) a dhéanfar i cibé foirm—

(i) a fhorordóidh nó a údaróidh na
Coimisinéirí Ioncaim, agus

(ii) ina mbeidh tagairt don chion arb
éard é dearbhú bréagach a
dhéanamh faoi alt 848T,

(c) ina mbeidh na sonraí seo a leanas i
dtaobh na pearsan aonair—

(i) a ainm nó a hainm,

(ii) seoladh a bhuanáite nó a buanáite
cónaithe,

(iii) a Uimhir nó a hUimhir PSP, agus

(iv) a dháta nó a dáta breithe,

(d) a ndearbhófar ann maidir leis an
bpearsa aonair cháilitheach, gach tráth
sa tréimhse ónar tosaíodh an cuntas go
dtí an dáta a dhéanfar an dearbhú—

(i) gurbh é nó í úinéir tairbhiúil na
sócmhainní cáilitheacha a
shealbhaítear sa chuntas,

(ii) nach raibh ach cuntas dreasachta
coigiltis speisialta amháin aige nó
aici,
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(ii) go raibh cónaí nó gnáthchónaí air
nó uirthi sa Stát,

(iv) gur shuibscríobh sé nó sí leis an
gcuntas as cistí a bhí ar fáil don
phearsa aonair cháilitheach nó dá
chéile nó dá céile gan dul in árach
ar iasachtaí, nó aisíoc suimeanna a
fuarthas ar iasacht nuair a
tosaíodh an cuntas a iarchur (cibé
i leith caipitil nó úis), agus

(v) nach ndearna sé nó sí sócmhainní
cáilitheacha arna sealbhú sa
chuntas a shannadh nó a chur i
ngeall ar shlí eile mar urrús
d’iasacht.

Gnóchan ar
aibiú.

848J.—(1) An lá a ndéileálfar le cuntas
dreasachta coigiltis speisialta mar chuntas atá ag
aibiú, measfar gur fhabhraigh gnóchan ar an
gcuntas i méid a chinnfear faoi fho-alt (2).

(2) Is é atá i méid an ghnóchain dá dtagraítear
i bhfo-alt (1) méid atá comhionann le
margadhluach comhiomlán na sócmhainní go léir
(lena n-áirítear airgead tirim) a shealbhaítear sa
chuntas an lá a ndéileálfar leis an gcuntas mar
chuntas atá ag aibiú, lúide suim na
suibscríobhanna go léir (lena n-áirítear
suibscríobhanna arna ndéanamh ag an
mbainisteoir coigiltis cháilithigh faoi alt
848E(1)(b)(ii)), arna ndéanamh leis an gcuntas ar
an lá sin nó roimhe a mhéid nár déileáladh leo
cheana, de réir fho-alt (3), mar shuibscríobhanna
a aistarraingíodh as an gcuntas.

(3) Chun críocha fho-alt (2), i gcás ina ndéantar
aistarraingt as cuntas, déileálfar leis an méid a
aistarraingíodh (sula ndéantar é a laghdú de mhéid
aon dliteanais cánach a eascraíonn faoin gCuid seo
i leith aon ghnóchain a ndéileáiltear leis mar
ghnóchan a d’fhabhraigh chuig an gcuntas de
thoradh na haistarraingthe) mar aistarraingt
suibscríobhanna a mhéid nach mó an méid a
aistarraingíodh ná méid iomlán na
suibscríobhanna (lena n-áirítear suibscríobhanna
arna ndéanamh ag an mbainisteoir coigiltis
cháilithigh de réir alt 848E(1)(b)(ii)) a bheidh
déanta leis an gcuntas ón thosaigh sé, arna laghdú
de mhéid na suibscríobhanna sin ar déileáladh leo
roimhe seo mar shuibscríobhanna a
aistarraingíodh as an gcuntas faoin bhfo-alt seo.

(4) Chun críocha fho-alt (3), i gcás ina ndéantar
sócmhainní (seachas airgead tirim)a aistarraingt as
cuntas is é a bheidh sa mhéid a aistarraingíodh an
méid is margadhluach na sócmhainní sin an tráth
a aistarraingíodh iad.

Gnóchan ar
scor.

848K.—(1) An lá a ndéileálfar le cuntas
dreasachta coigiltis speisialta mar chuntas atá ag
scor, measfar gur fhabhraigh gnóchan ar an
gcuntas i méid a chinnfear faoi fho-alt (2).
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(2) Is é atá i méid an ghnóchain dá dtagraítear
i bhfo-alt (1) méid atá comhionann le
margadhluach na sóícmhainní go léir (lena
n-áirítear airgead tirim) a shealbhaítear sa chuntas
an lá a ndéileálfar leis an gcuntas mar chuntas atá
ag scor.

Gnóchan ar
aistarraingt.

848L.—(1) Más rud é, sula ndéileálfar le cuntas
dreasachta coigiltis speisialta mar chuntas atá ag
aibiú nó ag scor (de réir mar a bheidh), go
ndéanfaidh pearsa aonair cháilitheach airgead
tirim nó sócmhainní eile a aistarraingt as an
gcuntas, measfar gur fhabhraigh gnóchan ar an
gcuntas i méid a chinnfear faoi fho-alt (2).

(2) Is é atá i méid an ghnóchain dá dtagraítear
i bhfo-alt (1)—

(a) i gcás go ndéantar an aistarraingt in
airgead tirim, méid an airgid thirim
sin, agus

(b) i gcás gur aistarraingt sócmhainní
(seachas airgead tirim) an aistarraingt
méid atá comhionann le margadhluach
na sócmhainní sin an lá a dhéantar an
aistarraingt.

Cánachas ar
ghnóchain.

848M.—(1) Beidh bainisteoir coigiltis
cháilithigh faoi dhliteanas cánach (dá ngairtear
‘cáin iomchuí’ sa Chuid seo) ar ghnóchan a
measfar faoin gCuid seo gur gnóchan é a
d’fhabhraigh chuig cuntas dreasachta coigiltis
speisialta i méid atá comhionann le 23 faoin gcéad
de mhéid an ghnóchain sin.

(2) Aon bhainisteoir coigiltis cháilithigh a
thiocfaidh chun bheith faoi dhliteanas méid
cánach iomchuí faoi fho-alt (1), beidh sé nó sí i
dteideal leorchistí a aistarraingt as an gcuntas a
meastar gur fhabhraigh an gnóchan chuige chun
an dliteanas sin a chomhlíonadh agus ceadóidh an
phearsa aonair cháilitheach an aistarraingt sin; ach
i gcás nach bhfuil aon chistí nó nach bhfuil
leorchistí ar fáil sa chuntas as a bhféadfaidh an
bainisteoir coigiltis cháilithigh an dliteanas sin a
chomhlíonadh nó a chomhlíonadh go hiomlán, is
fiach a bheidh dlite don bhainisteoir coigiltis
cháilithigh ón bpearsa aonair cháilitheach méid na
cánach iomchuí nach bhfuil leorchistí ar fáil
amhlaidh ina leith.

(3) Faoi réir alt 848P, beidh an cháin iomchuí
maidir le gnóchan, a cheanglaítear, de réir an ailt
sin, a áireamh i dtuairisceán, dlite an tráth faoina
mbeidh an tuairisceán le tabhairt agus íocfaidh an
bainisteoir cáilitheach ciste é gan measúnacht a
bheith déanta; ach féadfar cáin iomchuí a bheidh
tagtha chun bheith dlite amhlaidh a mheasúnú ar
an mbainisteoir coigiltis cháilithigh (cibé acu atá sí
nó nach bhfuil sí íoctha an tráth a dhéantar an
mheasúnacht) mura mbeidh an cháin sin, nó aon
chuid di, íoctha an dáta dlite nó roimhe.
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(4) Más dealraitheach don chigire go bhfuil aon
mhéid cánach iomchuí ba chóir a áireamh, ach nár
áiríodh, i dtuairisceán, nó má bhíonn an cigire
míshásta faoi aon tuairisceán, féadfaidh an cigire
measúnacht a dhéanamh ar an mbainisteoir
coigiltis cháilithigh go feadh mhéid a bhreithiúnais
nó a mbreithiúnais; agus aon mhéid cánach
iomchuí a bheidh dlite faoi mheasúnacht a
rinneadh de bhua an fho-ailt seo, déileálfar leis
chun críocha úis ar cháin neamhíoctha mar cháin
ab iníoctha an tráth arbh iníoctha í dá mba rud é
gur tugadh tuairisceán cruinn.

(5) (a) Beidh aon cháin iomchuí a mheasúnófar
ar bhainisteoir coigiltis cháilithigh
faoin gCaibidil seo dlite laistigh de mhí
amháin tar éis an fógra measúnachta a
eisiúint (mura mbeidh an cháin sin
dlite níos luaithe ná sin faoi fho-alt (3))
faoi réir aon achomhairc i gcoinne na
measúnachta, ach ní dhéanfaidh aon
achomharc den sórt sin difear don dáta
ar a mbeidh aon mhéid dlite faoi fho-
alt (3).

(b) Tar éis achomharc i gcoinne
measúnachta faoin alt seo a chinneadh
aisíocfar aon cháin iomchuí a ró-
íocadh.

(6) (a) Beidh feidhm ag na forálacha de na
hAchtanna Cánach Ioncaim a
bhaineann—

(i) le measúnachtaí i leith cánach
ioncaim,

(ii) le hachomhairc i gcoinne
measúnachtaí den sórt sin (lena n-
áirítear achomhairc a athéisteacht
agus cás a shonrú chun tuairim na
hArd-Chúirte a fháil), agus

(iii) le cáin ioncaim a bhailiú agus a
ghnóthú,

a mhéid atá siad infheidhme, maidir le
cáin iomchuí a mheasúnú, a bhailiú
agus a ghnóthú.

(b) Aon mhéid cánach iomchuí is iníoctha
de réir na Coda seo gan measúnacht a
bheith déanta, béarfaidh sé ús de réir
ráta 1 faoin gcéad in aghaidh gach
míosa nó cuid de mhí ón dáta a
thiocfaidh an méid chun bheith dlite
agus iníoctha.

(c) Beidh feidhm ag fo-ailt (2) go (4) d’alt
1080 i ndáil le hús is iníoctha faoi mhír
(b) mar atá feidhm acu i ndáil le hús is
iníoctha faoi alt 1080.
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(d) Le linn alt 1080 a chur chun feidhme
maidir le haon cháin iomchuí a
mhuirearófar le haon mheasúnacht
arna déanamh de réir an ailt seo, beidh
feidhm aige amhail is dá mbeadh fo-alt
(1)(b) den alt sin scriosta.

Cuntas
dreasachta
coigiltis
speisialta a
aistriú.

848N.—(1) I gcás go ndéanfaidh pearsa aonair
cháilitheach socruithe chun a chuntas nó a cuntas
dreasachta coigiltis speisialta a aistriú ó
bhainisteoir coigiltis cháilithigh amháin (dá
ngairtear ‘an t-aistreoir’ san alt seo) go bainisteoir
coigiltis cháilithigh eile (dá ngairtear ‘an t-aistrí’
san alt seo) nó go ndéantar an cuntas a aistriú mar
gheall ar an aistreoir do scor de ghníomhú mar
bhainisteoir coigiltis cháilithigh nó de bheith ina
bhainisteoir nó ina bainisteoir coigiltis cháilithigh,
beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas den alt
seo.

(2) I gcás go dtarlóidh aistriú faoi fho-alt (1)—

(a) ní foláir na suibscríobhanna go léir leis
an gcuntas dreasachta coigiltis
speisialta a mhéid nach mbeidh siad
curtha chun feidhme chun sócmhainní
cáilitheacha a fháil, agus na
sócmhainní cáilitheacha go léir sa
chuntas, a dhéanamh chuig aistrí
aonair,

(b) déanfaidh an phearsa aonair
cháilitheach dearbhú de chineál dá
dtagraítear in alt 848O don aistrí, agus

(c) is é nó is í an t-aistrí an bainisteoir
coigiltis cháilithigh aistrithe ar an
gcuntas dreasachta coigiltis speisialta
dá éis sin chun críocha na Coda seo.

(3) Déanfaidh an t-aistreoir laistigh de 30 lá tar
éis dháta an aistrithe—

(a) fógra ina mbeidh an fhaisnéis a
shonraítear i bhfo-alt (4) agus an
dearbhú a shonraítear i bhfo-alt (5) a
thabhairt don aistrí, agus

(b) comhiomlán na méideanna dá
dtagraítear i bhfo-alt (4)(b)(vi) a íoc
don aistrí.

(4) Is í an fhaisnéis dá dtagraítear i bhfo-alt
(3)—

(a) i leith na pearsan aonair—

(i) a ainm nó a hainm,

(ii) seoladh a bhuanáite nó a buanáite
cónaithe,

(iii) a dháta nó a dáta breithe,
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(iv) a Uimhir nó a hUimhir PSP,

agus

(b) i leith an chuntais dreasachta coigiltis
speisialta arna aistriú de bhun an ailt
seo—

(i) dáta an aistrithe,

(ii) an dáta ar tosaíodh an cuntas,

(iii) céannacht na sócmhainní a
shealbhaítear sa chuntas,

(iv) iomlán na suibscríobhanna go léir
arna ndéanamh leis an gcuntas ag
an bpearsa aonair cháilitheach, nó
ag céile na pearsan aonair sin,

(v) iomlán na gcreidmheasanna cánach
go léir, i ndáil le suibscríobhanna,
a suibscríobhadh leis an gcuntas,

(vi) méid aon díbhinní, agus méideanna
eile is iníoctha i leith sócmhainní
cáilitheacha a shealbhaítear sa
chuntas agus méideanna
creidmheasanna cánach, nach
bhfuil glactha ag an aistreoir dáta
an aistrithe, agus

(vii) méid gach aistarraingthe as an
gcuntas agus dáta gach
aistarraingthe den sórt sin.

(5) Maidir leis an dearbhú dá dtagraítear i
bhfo-alt (3) is dearbhú i scríbhinn é a dhéanfaidh
agus a shíneoidh an t-aistreoir ina ndéarfar—

(a) gur chomhlíon an t-aistreoir na
hoibleagáidí go léir faoin gCuid seo,

(b) gur aistrigh an t-aistreoir an t-airgead
agus na sócmhainní cáilitheacha go léir
a shealbhaítear sa chuntas chuig an
aistrí agus i gcás gur gá aon aistriú den
sórt sin a chlárú, gur ghlac an
t-aistreoir na bearta riachtanacha chun
a chinntiú gur féidir na sócmhainní
cáilitheacha sin a chlárú in ainm an
aistrí, agus

(c) go bhfuil an fhaisnéis san fhógra dá
dtagraítear i bhfo-alt (3) cruinn, de réir
mar is fearr is eol don bhainisteoir
coigiltis cháilithigh agus mar a
chreideann sé nó sí.

(6) D’ainneoin alt 848C, i gcás ina mbeidh
cuntas dreasachta coigiltis speisialta á aistriú de
réir an ailt seo, ní dhéileálfar leis mar chuntas atá
ag scor, má scoireann na sócmhainní cáilitheacha



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

a shealbhaítear sa chuntas, go sealadach i rith
thréimhse an aistrithe, de bheith á mbainistiú ag
bainisteoir coigiltis cháilithigh, nó ag bainisteoir
coigiltis cháilithigh a bheidh cláraithe de réir alt
848R.

Dearbhú ar
aistriú.

848O.—Maidir leis an dearbhú dá dtagraítear in
alt 848N(2)(b) is dearbhú i scríbhinn é arna
dhéanamh ag an bpearsa aonair cháilitheach leis
an mbainisteoir coigiltis cháilithigh arb é nó í an
t-aistrí dá dtagraítear san alt sin—

(a) a dhéanfaidh agus a shíneoidh an
phearsa aonair cháilitheach,

(b) a dhéanfar i cibé foirm—

(i) a fhorordóidh nó a cheadóidh na
Coimisinéirí Ioncaim, agus

(ii) ina mbeidh tagairt don chion arb
éard é dearbhú bréagach a
dhéanamh faoi alt 848T,

(c) ina mbeidh na sonraí seo a leanas i
dtaobh na pearsa aonair—

(i) a ainm nó a hainm,

(ii) seoladh a bhuanáite nó a buanáite
cónaithe,

(iii) a Uimhir nó a hUimhir PSP, agus

(iv) a dháta nó a dáta breithe,

na pearsan aonair cáilithí, agus

(d) lena ndearbhaítear—

(i) an tráth a dhéanfar an dearbhú,
maidir leis an bpearsa aonair
cháilitheach—

(I) nár thosaigh sé nó sí cuntas
dreasachta coigiltis speisialta
eile, agus

(II) gurb é nó í an duine a bhfuil
na sócmhainní cáilitheacha a
shealbhaítear sa chuntas atá á
aistriú ar úinéireacht
thairbhiúil aige nó aici,

(ii) an tráth a tosaíodh an cuntas
dreasachta coigiltis speisialta, go
raibh cónaí ar an bpearsa aonair
cháilitheach sa Stát,

(iii) go ndearnadh suibscríobhanna leis
an gcuntas, agus go leanfar de
shuibscríobhanna a dhéanamh leis
a gcuntas, as cistí atá ar fáil dó nó
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di, nó dá chéile nó dá céile, as a
n-acmhainní féin gan dul in árach
ar iasachtaí, nó aisíoc suimeanna a
fuarthas ar iasacht nuair a
tosaíodh an cuntas a iarchur (cibé
acu i leith caipitil nó úis), agus

(iv) nach ndearna sé nó sí, agus nach
ndéanfaidh sé nó sí, sócmhainní
cáilitheacha arna sealbhú sa
chuntas a shannadh nó a chur i
ngeall ar shlí eile mar urrús
d’iasacht.

Tuairisceáin
mhíosúla.

848P.—Déanfaidh bainisteoir coigiltis
cháilithigh atá nó a bhí cláraithe de réir alt 848R,
laistigh de 15 lá ó dheireadh gach míosa,
tuairisceán a thabhairt (lena n-áirítear, más
amhlaidh atá an cás, tuairisceán nialais) do na
Coimisinéirí Ioncaim—

(a) ina sonrófar i leith na gcuntas
dreasachta coigiltis speisialta go léir
arna mbainistiú ag an mbainisteoir
coigiltis cháilithigh sa mhí sin—

(i) méid comhiomlán na
gcreidmheasanna cánach, i ndáil le
comhiomlán na suibscríobhanna
arna ndéanamh leis na cuntais sin
sa mhí sin,

(ii) méid comhiomlán na cánach
iomchuí a mbeidh an bainisteoir
coigiltis cháilithigh faoi dhliteanas
ina maidir le gnóchain a
ndéileálfar leo mar ghnóchain a
d’fhabhraigh ar na cuntais sin sa
mhí sin, agus

(iii) an glanmhéid (arb éard é an
difríocht idir na méideanna a
shonraítear i míreanna (a) agus
(b)) a bheidh dlite de na
Coimisinéirí Ioncaim nó dóibh, de
réir mar a bheidh,

agus

(b) ina mbeidh dearbhú i bhfoirm a
fhorordóidh nó a cheadóidh na
Coimisinéirí Ioncaim, go bhfuil an
fhaisnéis dá dtagraítear i mír (a) cruinn
de réir mar is fearr is eol don
bhainisteoir coigiltis cháilithigh agus
mar a chreideann sé nó sí.

Tuairisceáin
bhliantúla.

848Q.—Déanfaidh bainisteoir coigiltis
cháilithigh atá nó a bhí cláraithe de réir alt 848R,
i leith gach bliana measúnachta, ar an 28 Feabhra
nó roimhe sa bhliain tar éis na bliana
measúnachta, tuairisceán a thabhairt (lena
n-áirítear, más amhlaidh atá an cás, tuairisceán
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nialais), do na Coimisinéirí Ioncaim, ar tuairisceán
é, i leith na bliana measúnachta—

(a) ina sonraítear i leith gach cuntas
dreasachta coigiltis speisialta arna
bhainistiú ag an mbainisteoir coigiltis
cháilithigh—

(i) ainm na pearsan aonair cáilithí,

(ii) seoladh bhuanáit chónaithe na
pearsan aonair sin,

(iii) Uimhir PSP na pearsan aonair sin,

(iv) an dáta a tosaíodh an cuntas,

(v) méid iomlán na suibscríobhanna a
rinne an pearsa aonair
cháilitheach, nó céile na pearsan
aonair cáilithí, leis an gcuntas,

(vi) méid iomlán na gcreidmheasanna
cánach, i leith suibscríobhanna,
arna suibscríobh leis an gcuntas,
agus

(vii) i leith gach gnóchain a fhabhróidh
ar an gcuntas—

(I) méid na cánach iomchuí a
bhfuil an bainisteoir coigiltis
cháilithigh tagtha chun bheith
faoi dhliteanas ina leith dá
dhroim, agus

(II) cibé acu a d’fhabhraigh an
gnóchan faoi alt 848J, 848K
nó 848L,

agus

(b) ina mbeidh dearbhú i bhfoirm a
fhorordóidh nó a cheadóidh na
Coimisinéirí Ioncaim, de réir mar is
fearr is eol don bhainisteoir coigiltis
cháilithigh agus mar a chreideann sé
nó sí—

(i) i leith gach cuntais dreasachta
coigiltis speisialta dá dtagraítear
sa tuairisceán, go raibh agus go
bhfuil na téarmaí dá dtagraítear in
alt 848C á gcomhlíonadh, agus

(ii) go bhfuil an fhaisnéis dá dtagraítear
i mír (a) agus an dearbhú dá
dtagraítear i bhfomhír (i) cruinn.

Clárú etc. 848R.—(1) Ní féidir le duine bheith ina
bhainisteoir nó ina bainisteoir coigiltis cháilithigh
mura bhfuil an duine ar áireamh i gclár arna
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chothabháil ag na Coimisinéirí Ioncaim de
dhaoine a bheidh cláraithe de réir fho-alt (5).

(2) Más rud é, aon tráth, nach mbeidh brainse
nó bunaíocht ghnó ag bainisteoir coigiltis
cháilithigh sa Stát, nó go bhfuil brainse nó
bunaíocht ghnó den sórt sin aige nó aici ach nach
mbeartaíonn sé nó sí na feidhmeanna go léir mar
bhainisteoir coigiltis cháilithigh a chomhlíonadh ag
an mbrainse nó ag an mbunaíocht ghnó sin, ní
bheidh an bainisteoir coigiltis cháilithigh cláraithe
de réir fho-alt (5) mura ndéanfaidh an bainisteoir
coigiltis cháilithigh duine a cheapadh de thuras na
huaire, a mbeidh—

(a) más pearsa aonair é nó í, cónaí air nó
uirthi sa Stát, agus

(b) mura pearsa aonair é nó í, bunaíocht
ghnó aige nó aici sa Stát,

le bheith freagrach as comhlíonadh na
n-oibleagáidí a bheidh le comhlíonadh ag an
mbainisteoir coigiltis cháilithigh faoin gCuid seo a
áirithiú, agus céannacht an duine sin agus
ceapachán an duine sin a chur in iúl do na
Coimisinéirí Ioncaim.

(3) I gcás go mbeidh duine ceaptha de réir fho-
alt (2), agus faoi réir fho-alt (4), maidir leis an
duine sin—

(a) beidh sé nó sí i dteideal gníomhú thar
ceann an bhainisteora coigiltis
cháilithigh chun aon cheann de
chríocha fhorálacha na Coda seo,

(b) áiritheoidh sé nó sí (i gcás gur cuí sin, trí
ghníomhú thar ceann an bhainisteora
coigiltis cháilithigh) go gcomhlíonfaidh
agus go n-urscaoilfidh an bainisteoir
coigiltis cháilithigh na hoibleagáidí
faoin gCuid seo, agus

(c) beidh sé nó sí faoi dhliteanas go
pearsanta i leith aon mhainneachtana
de chuid an bhainisteora coigiltis
cháilithigh aon oibleagáidí den sórt sin
a chomhlíonadh nó a urscaoileadh
amhail is go mbeadh na hoibleagáidí a
fhorchuirtear ar an mbainisteoir
coigiltis cháilithigh forchurtha go
comhpháirteach agus go leithleach ar
an mbainisteoir coigiltis cháilithigh
agus ar an duine lena mbaineann.

(4) Déileálfar le ceapachán duine de réir fho-
alt (2) mar cheapachán a bheidh arna
fhoirceannadh in imthosca—

(a) ina mbeidh cúis ag na Coimisinéirí
Ioncaim lena chreidiúint maidir leis an
duine lena mbaineann—
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(i) gur mhainnigh sé nó sí urscaoileadh
aon cheann de na hoibleagáidí a
fhorchuirtear ar bhainisteoir
coigiltis cháilithigh faoin gCuid
seo a áirithiú, nó

(ii) nach bhfuil acmhainní
leordhóthanacha aige nó aici chun
na hoibleagáidí sin a urscaoileadh,

agus

(b) ina mbeidh curtha in iúl ag na
Coimisinéirí Ioncaim don bhainisteoir
coigiltis cháilithigh agus don duine sin
go mbeartaíonn siad déileáil le
ceapachán an duine sin mar
cheapachán a bheidh arna
fhoirceannadh le héifeacht ó dháta an
fhógra.

(5) Más deimhin leis na Coimisinéirí Ioncaim
go bhfuil iarratasóir ar chlárú i dteideal a bheith
cláraithe, cláróidh siad an t-iarratasóir le héifeacht
ó cibé dáta a shonróidh siad.

(6) Más dealraitheach do na Coimisinéirí
Ioncaim, aon tráth, maidir le bainisteoir coigiltis
cháilithigh a bheidh cláraithe faoin alt seo—

(a) nach mbeadh sé i dteideal a bheith
cláraithe amhlaidh dá ndéanfadh sé
iarratas ar chlárú an tráth sin, nó

(b) nár chomhlíon sé forálacha na Coda
seo,

féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, le fógra i
scríbhinn a thabharfar don bhainisteoir coigiltis
cháilithigh, a chlárú a chealú le héifeacht ó cibé
dáta a shonrófar san fhógra.

(7) Aon bhainisteoir coigiltis cháilithigh arb
éagóir leis nach ndearna na gCoimisinéirí Ioncaim
é a chlárú nó arb éagóir le cealú a chláraithe,
féadfaidh sé nó sí, trí fhógra a thabharfar do na
Coimisinéirí Ioncaim roimh dheireadh na tréimhse
30 lá dar tosach an dáta a cuireadh breith na
gCoimisinéirí Ioncaim in iúl don bhainisteoir
coigiltis cháilithigh, a cheangal go ndéanfaidh na
Coimisinéirí Achomhairc an ní a chinneadh agus
déanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc an ní a
éisteacht agus a chinneadh mar a dhéanfaidís i
gcás achomhairc.

(8) Tabharfaidh bainisteoir coigiltis cháilithigh
fógra do na Coimisinéirí Ioncaim agus do na
pearsana aonair cáilitheacha a mbainistíonn sé nó
sí a gcuntais dreasachta coigiltis speisialta i dtaobh
é a bheith ar intinn aige nó aici scor de ghníomhú
mar an bainisteoir coigiltis cháilithigh tráth nach
luaithe ná 30 lá sula scoirfidh sé nó sí amhlaidh,
ionas gur féidir a oibleagáidí nó a hoibleagáidí do
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na Coimisinéirí Ioncaim a urscaoileadh go
caoithiúil an tráth nó thart ar an tráth a scoirfidh
sé nó sí de ghníomhú amhlaidh, agus cuirfidh an
fógra in iúl do na pearsana aonair cáilitheacha an
ceart atá acu a gcuntais dreasachta coigiltis
speisialta a aistriú faoi alt 848N.

(9) Faoi réir fho-alt (10), tabharfar gach
tuairisceán a bheidh le tabhairt ag bainisteoir
coigiltis cháilithigh faoi alt 848P agus 848Q i
bhformáid leictreonach arna cheadú ag na
Coimisinéirí Ioncaim agus beidh ag gabháil leis
dearbhú a dhéanfaidh an bainisteoir coigiltis
cháilithigh, i bhfoirm a fhorordóidh nó a
cheadóidh na Coimisinéirí Ioncaim chun na críche
sin, ina ndearbhófar go bhfuil an tuairisceán
cruinn.

(10) I gcás gur deimhin leis na Coimisinéirí
Ioncaim nach bhfuil na saoráidí ag bainisteoir
coigiltis cháilithigh chun tuairisceán faoi alt 848P
nó 848Q a thabhairt san fhormáid dá dtagraítear i
bhfo-alt (9), tabharfar na tuairisceáin sin i
scríbhinn i bhfoirm a fhorordóidh nó a cheadóidh
na Coimisinéirí Ioncaim agus beidh ag gabháil leo,
dearbhú a dhéanfaidh an bainisteoir coigiltis
cháilithigh, ar fhoirm a fhorordóidh nó a
cheadóidh na Coimisinéirí Ioncaim chun na críche
sin ina ndearbhaítear go bhfuil an tuairisceán
cruinn.

(11) Coinneoidh bainisteoir coigiltis
cháilithigh—

(a) i leith gach cuntais dreasachta coigiltis
speisialta a ndéileálfar leis mar chuntas
atá ag aibiú, na dearbhuithe de chineál
dá dtagraítear in ailt 848F, 848I agus
848O ar feadh tréimhse 3 bliana tar éis
an dáta ar déileáladh leis an gcuntas
mar chuntas a bhí ag aibiú, agus

(b) i leith gach cuntais dreasachta coigiltis
speisialta a ndéileálfar leis mar chuntas
dreasachta coigiltis speisialta atá ag
scor, na dearbhuithe de chineál dá
dtagraítear in ailt 848F agus 848O ar
feadh tréimhse 3 bliana tar éis an dáta
ar déileáladh leis an gcuntas mar
chuntas a bhí ag scor,

agus ar é a bheith ceangailte amhlaidh air nó uirthi
le fógra arna thabhairt ag cigire dó nó di,
déanfaidh sé nó sí na dearbhuithe sin go léir nó
aon chuid díobh a chur ar fáil lena n-iniúchadh.

Rialacháin. 848S.—(1) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim
rialacháin ina mbeidh foráil ghinearálta maidir le
riaradh na Coda seo agus féadfaidh forálacha a
bheith sna rialacháin sin, go háirithe agus gan
dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe
seo—
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(a) maidir leis an tslí ar a bhfuil bainisteoir
coigiltis cháilithigh le clárú faoi alt
848R,

(b) maidir leis an tslí ar a bhfuil tuairisceán
le déanamh faoi alt 848P,

(c) maidir leis an tslí ar a bhfuil tuairisceán
le déanamh faoi alt 848Q,

(d) maidir leis an tslí ar a bhfuil
creidmheasanna cánach le híoc faoi alt
848E(1), nó an glanmhéid dá
dtagraítear in alt 848P(a)(iii),

(e) maidir leis na himthosca ina ndéanfaidh
na Coimisinéirí Ioncaim a cheangal ar
bhainisteoir coigiltis cháilithigh banna
nó ráthaíocht a thabhairt do na
Coimisinéirí Ioncaim is leor chun na
Coimisinéirí Ioncaim a shlánú in
aghaidh aon chaillteanais a eascróidh
de bhua chalaois nó fhaillí an
bhainisteora coigiltis cháilithigh i ndáil
le hoibriú fhorálacha na Coda seo,
agus

(f) maidir leis an tslí ar a gcinnteoidh
bainisteoir coigiltis cháilithigh go
gcomhlíonfar téarmaí cuntas
dreasachta coigiltis speisialta dá
bhforáiltear in alt 848C.

(2) Gach rialachán a dhéanfar faoin alt seo,
leagfar é 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 bhráid, 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.

Cionta. 848T.—Aon duine a dhéanfaidh dearbhú faoi
alt 848F, alt 848I, alt 848O nó alt 848N(5) atá
bréagach, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
£1,500, nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar
feadh téarma nach faide ná 6 mhí nó an fíneáil
agus an phríosúnacht araon, a chur air nó uirthi.

Faisnéis a
nochtadh.

848U.—D’ainneoin aon oibleagáide maidir le
rúndacht nó srian eile ar nochtadh faisnéise a
fhorchuirtear le haon reacht nó faoi nó ar shlí eile,
i gcás ina mbeidh forais réasúnacha ag bainisteoir
coigiltis cháilithigh amhras a bheith air nó uirthi
nach bhfuil na téarmaí, dá bhforáiltear faoi alt
848C, faoinar tosaíodh cuntas dreasachta coigiltis
speisialta, á gcomhlíonadh, cuirfidh an bainisteoir
coigiltis cháilithigh an méid sin in iúl do na
Coimisinéirí Ioncaim.”.
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(2) (a) Leasaítear an Príomh-Acht i gCuid 36A (a cuireadh
isteach le fo-alt (1))—

(i) in alt 848C(b)(i) trí “€12.50” a chur in ionad “£10”,

(ii) in alt 848C(b)(ii) trí “€254” a chur in ionad “£200”,
agus

(iii) in alt 848T trí “€1,900” a chur in ionad “£1,500”.

(b) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo ar an agus ón 1 Eanáir
2002.

34.—Leasaítear alt 97 (arna leasú leis an Acht Airgeadais (Uimh.
2), 1998 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (2B)—

(i) trí “1997” a chur in ionad “1997, nó” i mír (d),

(ii) trí “i rith na bliana, nó,” a chur in ionad “ i rith na
bliana.”, agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (e):

“(f) ar cheannach, ar fheabhsú nó ar dheisiú
áitribh a chomhlíonann coinníollacha fho-
alt (2F).”,

agus

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

“(2F) (a) Is iad coinníollacha an fho-ailt seo—

(i) gur athchóiríodh an t-áitreabh ina ilaonaid
chónaithe roimh an 1 Deireadh Fómhair
1964,

(ii) go bhfuair an duine inmhuirearaithe an
t-áitreabh faoi chonradh a fianaíodh i
scríbhinn an 5 Eanáir 2001 nó dá éis,

(iii) tar éis don duine inmhuirearaithe an
t-áitreabh a fháil, nach ndéanfar, faoi réir
fhomhír (iv), líon na n-aonad cónaithe a
laghdú go líon is lú ná 50 faoin gcéad de
líon iomlán na n-aonad cónaithe a bhí san
áitreabh an dáta a fuarthas é,

(iv) go mbeidh 3 aonad cónaithe ar a laghad san
áitreabh i gcaitheamh na bliana,

(v) gach tráth le linn na bliana (seachas
tréimhsí réasúnacha neamhúsáide sealadaí
idir chríoch léasa amháin agus tosach léasa
eile) go mbeidh líon nach lú ná 50 faoin
gcéad de na haonaid chónaithe san
áitreabh ligthe faoi léas i gcás gurb é nó í
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an léasaí i gcás gach ligin den sórt sin
duine díobh seo a leanas—

(I) údarás áitiúil nó duine a bheidh
ainmnithe ag údarás áitiúil faoi
chomhaontú i scríbhinn idir an léasóir
agus an t-údarás sin, nó

(II) duine a bheidh, i dtosach na
tionóntachta, i dteideal íocaíocht a
fháil faoi alt 179 den Acht Leasa
Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1993, i
leith cíosa,

agus

(vi) go gcomhlíonfar ceanglais uile na
Rialachán seo a leanas—

(I) Rialacháin na dTithe (Caighdeáin do
Thithe ar Cíos), 1993 (I.R. Uimh. 147
de 1993), agus

(II) Rialacháin na dTithe (Leabhair
Chíosa), 1993 (I.R. Uimh. 146 de
1993), agus

(III) Rialacháin na dTithe (Tithe ar Cíos a
Chlárú), 1996 (I.R. Uimh. 30 de
1996), arna leasú le Rialacháin na
dTithe (Tithe ar Cíos a Chlárú)
(Leasú), 2000 (I.R. Uimh. 12 de
2000),

i ndáil leis an áitreabh i gcaitheamh na
bliana,

agus

(b) san fho-alt seo—

ciallaíonn ‘údarás áitiúil’, i ndáil le háitreabh,
comhairle contae nó bardas contae nó buirge
eile nó, i gcás gur cuí sin, comhairle ceantair
uirbigh ar ina limistéar feidhmiúcháin atá an
t-áitreabh suite;

ciallaíonn ‘aonad cónaithe’ cuid iomlán scartha
d’áitreabh cónaithe a úsáidtear nó atá
oiriúnach lena úsáid mar theaghais.”.

35.—Maidir le fuascailt, aisíoc nó ceannach a scaireanna féin ag
cuideachta lena mbaineann alt 176 an 15 Feabhra 2001 nó dá éis,
leasaítear alt 177 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad fho-alt (6):

“(6) Ní foláir nó go raibh na scaireanna ar úinéireacht ag an
díoltóir i gcaitheamh na tréimhse—

(a) i gcás gur leithreasaíodh na scaireanna chuig an
díoltóir faoi scéim cheadaithe (de réir bhrí Chaibidil
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1 de Chuid 17), agus nach mbainfidh forálacha fho-
ailt (4) go (7) d’alt 515 maidir leo, 3 bliana, agus

(b) in aon chás eile, 5 bliana,

dar chríoch dáta na fuascailte, an aisíoca nó an cheannaigh, de
réir mar a bheidh.”.

36.—(1) Leasaítear alt 198 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1)—

(a) trí “do cháin ioncaim nó do cháin chorparáide, de réir mar
is cuí,” a chur in ionad “do cháin chorparáide” sa mhíniú
ar “cáin” i mír (a),

(b) trí “measfar duine a bheith ina chónaitheoir nó ina
cónaitheoir” a chur in ionad “measfar cuideachta a bheith
ina cónaitheoir”, “go meastar an duine a bheith ina
chónaitheoir nó ina cónaitheoir” a chur in ionad “go
meastar an chuideachta a bheith ina cónaitheoir” agus
“ar an duine” a chur in ionad “ar an gcuideachta” i mír
(b),

(c) trí “agus” i ndeireadh fhomhír (i) de mhír (c) a scriosadh,

(d) trí “i gcríoch iomchuí í,” a chur in ionad “i gcríoch
iomchuí.” i bhfomhír (ii)(II) de mhír (c) agus trí “agus”
a chur isteach i ndeireadh na fomhíre sin,

(e) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír
(ii) de mhír (c):

“(iii) ní bheidh duine inmhuirearaithe i leith
cánach ioncaim i leith úis a d’íoc
cuideachta más rud é—

(I) nach bhfuil cónaí ar an duine sa Stát,
agus

(II) go measfar chun críocha an fho-ailt seo
gur cónaitheoir de chuid críoch
iomchuí an duine,

agus gur ús lena mbaineann alt 64(2) an
t-ús.”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le hús arna íoc ar dháta rite
an Achta seo nó dá éis.

37.—(1) Leasaítear Cuid 8 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 243—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Chun críocha an ailt seo, folaíonn ‘banc’
cumann foirgníochta de réir bhrí alt 256(1).”,

agus

(ii) i bhfo-alt (5)(a)—
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(I) i bhfomhír (I) trí “nó” a scriosadh, agus

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach in ionad
fhomhír (II):

“(II) i gcás gur ús dá dtagraítear i mír
(a), (b) nó (h) d’alt 246(3) an
t-ús, nó

(III) i gcás gur ús a bhfuil feidhm ag alt
64(2) maidir leis an t-ús,”,

agus

(b) in alt 246(1)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad na mínithe
ar “gnóthas comhinfheistíochta” agus
“comhinfheisteoir”:

“folaíonn ‘banc’ cumann foirgníochta de réir bhrí
alt 256(1);”

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “duine iomchuí”:

“ciallaíonn ‘gnóthas comhinfheistíochta’—

(a) iontaobhas aonad a luaitear in alt 731(5)(a),

(b) scéim infheistíochta speisialta de réir na brí
a thugtar dó le halt 737, nó

(c) gnóthas infheistíochta de réir na brí a
thugtar dó le halt 739B;

ciallaíonn ‘duine iomchuí’—

(a) cuideachta, nó

(b) gnóthas infheistíochta;”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le hús a íocfar ar dháta rite
an Achta seo nó dá éis.

38.—(1) Leasaítear Cuid 20 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 615, maidir le diúscairt an 15 Feabhra 2001 nó dá
éis, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) (a) Faoi réir an ailt seo, más rud é—

(i) go gcuimsíonn aon scéim athchóirithe nó
cónasctha gnó uile, nó cuid de ghnó,
cuideachta a aistriú chun cuideachta eile,

(ii) (I) go bhfuil cónaí sa Stát ar an
gcuideachta a fhaigheann na
sócmhainní, tráth na fála, nó gur
sócmhainní inmhuirearaithe na
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sócmhainní i ndáil leis an gcuideachta
sin díreach tar éis an trátha sin, agus

(II) go bhfuil cónaí sa Stát ar an
gcuideachta óna bhfaightear na
sócmhainní, tráth na fála, nó gur
sócmhainní inmhuirearaithe na
sócmhainní i ndáil leis an gcuideachta
sin díreach roimh an tráth sin,

agus

(iii) nach bhfaigheann an chuideachta
chéadluaite aon chuid de chomaoin an
aistrithe (seachas tríd an gcuideachta eile
do ghlacadh dliteanais uile, nó cuid de
dhliteanais, an ghnó chuici féin),

ansin, a mhéid a bhaineann le cáin chorparáide
ar ghnóchain inmhuirearaithe, déileálfar leis an
dá chuideachta amhail is go bhfuair cuideachta
amháin ón gcuideachta eile aon sócmhainní a
bhí ar áireamh san aistriú ar chomaoin de
mhéid a d’áiritheodh, ar an diúscairt a
dhéanamh trí aistriú, nach bhfabhródh
gnóchan ná caillteanas chuig an gcuideachta a
dhéanann an diúscairt, agus chun críocha alt
556, déileálfar le cuideachta na fála amhail is
dá mba éard é fáil na sócmhainní sin, faoi
seach, ag an gcuideachta eile fáil na sócmhainní
ag cuideachta na fála.

(b) Chun críocha mhír (a)—

(i) is ‘sócmhainn inmhuirearaithe’ sócmhainn i
ndáil le cuideachta, aon tráth, más rud é,
dá ndéanfadh an chuideachta an
tsócmhainn a dhiúscairt an tráth sin, gur
ghnóchan inmhuirearaithe aon ghnóchan
a d’fhabhródh chuig an gcuideachta, agus

(ii) ní bhainfidh tagairt do chuideachta ach le
cuideachta a bhfuil, de bhua dlí Ballstáit
de na Comhphobail Eorpacha, cónaí
uirthi, chun críocha cánach, i mBallstát
den sórt sin, agus chun na críche sin
ciallaíonn ‘cáin’, i ndáil le Ballstát de na
Comhphobail Eorpacha seachas an Stát,
aon cháin arna forchur sa Bhallstát a
fhreagraíonn do cháin chorparáide sa
Stát.”,

(b) in alt 616—

(i) i bhfo-alt (1)—

(I) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) faoi réir alt 621(1), ní bhainfidh tagairt
do chuideachta nó do chuideachtaí
ach le cuideachta nó cuideachtaí, mar
a theorannaítear le fo-alt (2), ar
cuideachta í, nó de réir mar a bheidh,
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ar cuideachtaí iad a bhfuil, de bhua
dlí Ballstáit de na Comhphobail
Eorpacha, cónaí uirthi nó orthu, chun
críocha cánach, i mBallstát den sórt
sin, agus chun na críche sin, ciallaíonn
‘cáin’, i ndáil le Ballstát de na
Comhphobail Eorpacha seachas an
Stát, aon cháin arna forchur sa
Bhallstát agus a fhreagraíonn do
cháin chorparáide sa Stát, agus
déanfar tagairtí do chomhalta nó do
chomhaltaí de ghrúpa cuideachtaí a
fhorléiriú dá réir sin;”,

(II) i mír (e) tríd “Stát;” a chur in ionad “Stát.”, agus

(III) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (e):

“(f) is ‘sócmhainn inmhuirearaithe’
sócmhainn i ndáil le cuideachta, aon
tráth, más rud é, dá ndéanfadh an
chuideachta an tsócmhainn a
dhiúscairt an tráth sin, gur ghnóchan
inmhuirearaithe aon ghnóchan a
d’fhabhródh chuig an gcuideachta.”,

agus

(ii) i bhfo-alt (2)(b), trí “(cé gur sa Stát a chónaíonn sí)”
a scriosadh,

(c) in alt 617, maidir le diúscairt an 15 Feabhra 2001 nó dá
éis, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) D’ainneoin aon fhorála sna hAchtanna um Cháin
Ghnóchan Caipitiúil lena socraítear méid na comaoine a
mheastar a bheith faighte le linn diúscartha nó tugtha le
linn fála, más rud é—

(a) go ndéanfaidh comhalta de ghrúpa cuideachtaí
sócmhainn a dhiúscairt chun comhalta eile
den ghrúpa,

(b) go bhfuil cónaí sa Stát ar an gcuideachta a
dhéanann an diúscairt, tráth na diúscartha, nó
gur sócmhainn inmhuirearaithe an tsócmhainn
i ndáil leis an gcuideachta sin díreach roimh an
tráth sin, agus

(c) go bhfuil cónaí ar an gcuideachta eile sa Stát,
tráth na diúscartha, nó gur sócmhainn
inmhuirearaithe an tsócmhainn i ndáil leis an
gcuideachta sin díreach tar éis an trátha sin,

déileálfar, ach amháin mar a fhoráiltear le fo-ailt (2) agus
(3), leis an dá chomhalta, a mhéid a bhaineann le cáin
chorparáide ar ghnóchain inmhuirearaithe, amhail is go
bhfuair an comhalta chun a ndearnadh an diúscairt an
tsócmhainn ar chomaoin de mhéid a d’áiritheodh, ar an
diúscairt ag an gcomhalta eile, nach bhfabhródh gnóchan
ná caillteanas chuig an gcomhalta eile sin; ach i gcás ina
dtoimhdeofar, chun aon chríche, go ndearna comhalta de
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ghrúpa cuideachtaí sócmhainn a dhíol nó a fháil,
toimhdeofar freisin nár dhíol é le comhalta eile den ghrúpa
nó nárbh fháil é ó chomhalta eile den ghrúpa.”,

(d) in alt 618 maidir le fáil nó diúscairt an 15 Feabhra 2001 nó
dá éis—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Más rud é—

(a) go ndéanann cuideachta is comhalta de
ghrúpa cuideachtaí sócmhainn a fháil mar
stoc trádála de chuid trádála lena
mbaineann an t-alt seo,

(b) gur ó chuideachta eile ar comhalta den
ghrúpa í a fuarthas í, agus,

(c) nár chuid an tsócmhainn den stoc trádála
de chuid aon trádála den sórt sin a bhí á
seoladh ag an gcuideachta eile,

déileálfar, chun críocha alt 596, leis an gcuideachta a
fhaigheann an tsócmhainn amhail is go bhfuair sí an
tsócmhainn faighte aici ar shlí seachas mar stoc
trádála agus go ndearna sí í a leithreasú láithreach
chun críocha na trádála mar stoc trádála.”,

(ii) trí “lena mbaineann an t-alt seo” a chur isteach i bhfo-
alt (2) i ndiaidh “den stoc trádála de chuid trádála”,
agus

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

“(3) Tá feidhm ag an alt seo—

(a) maidir le trádáil arna seoladh ag cuideachta
a bhfuil cónaí uirthi sa Stát, agus

(b) maidir le trádáil arna seoladh sa Stát trí
bhrainse nó trí ghníomhaireacht, ag
cuideachta nach bhfuil cónaí uirthi
amhlaidh.”,

(e) in alt 619 maidir le fáil an 15 Feabhra 2001 nó dá éis, trí “i
gcúrsa diúscartha lena mbaineann alt 617” a chur isteach i
bhfo-ailt (1) agus (2) in ionad “tráth ar chomhaltaí den
ghrúpa iad araon”,

(f) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 620:

“Athshuíomh
sócmhainní
gnó ag
comhaltaí de
ghrúpa.

620.—(1) Chun críocha an ailt seo, tá an
bhrí chéanna le ‘seansócmhainní’ agus le
‘sócmhainní nua’ agus atá leo in alt 597.

(2) Faoi réir fho-alt (4), chun críocha alt
597, déileálfar leis na trádálacha go léir lena
mbaineann an t-alt seo agus a bheidh á
seoladh ag comhaltaí de ghrúpa cuideachtaí
mar thrádáil aonair (ach amháin i gcás go
bhfaigheann comhalta amháin den ghrúpa
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na sócmhainní nua, nó an leas sna
sócmhainní nua, ó chomhalta eile nó go
ndiúscraíonn comhalta amháin den ghrúpa
na seansócmhainní, nó an leas sna
seansócmhainní, chuig comhalta eile).

(3) Tá feidhm ag an alt seo—

(a) maidir le haon trádáil arna
seoladh ag cuideachta a bhfuil
cónaí uirthi sa Stát, agus

(b) maidir le haon trádáil arna
seoladh sa Stát trí bhrainse nó
trí ghníomhaireacht de chuid
cuideachta nach bhfuil cónaí
uirthi amhlaidh.

(4) Ní bheidh feidhm ag an alt seo mura
rud é—

(a) go mbeidh cónaí sa Stát ar an
gcuideachta a bheidh ag
diúscairt na seansócmhainní,
tráth na diúscartha, nó gur
sócmhainní inmhuirearaithe i
ndáil leis an gcuideachta sin
díreach roimh an tráth sin na
sócmhainní, agus

(b) go mbeidh cónaí sa Stát ar an
gcuideachta a bheidh ag fáil na
sócmhainní nua, tráth na fála,
nó gur sócmhainní
inmhuirearaithe i ndáil leis an
gcuideachta sin díreach tar éis
an trátha sin na sócmhainní.”,

(g) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 620:

“Diúscairt
mheasta in
imthosca
áirithe.

620A.—(1) Tá feidhm ag an alt seo i
ndáil le cuideachta, más rud é—

(a) aon tráth an 15 Feabhra 2001 nó
dá éis, go scoireann sócmhainn
de bheith ina sócmhainn
inmhuirearaithe i ndáil leis an
gcuideachta—

(i) i gcás gurb éard é an
tsócmhainn, an tráth a fuair
an chuideachta an
tsócmhainn, scaireanna a
ndíorthaíonn a luach nó
formhór a luacha ó
shócmhainní a shonraítear i
mír (a) nó (b) d’alt 29(3),
de bhua na sócmhainní do
scor dá luacha nó
d’fhormhór a luacha a
dhíorthú amhlaidh, nó
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(ii) de bhua an tsócmhainn do
theacht chun a bheith suite
lasmuigh den Stát,

agus

(b) (i) go bhfuair an chuideachta
an tsócmhainn—

(I) i gcúrsa aistriú lena
mbaineann alt 615, nó

(II) i gcúrsa diúscairt lena
mbaineann alt 617,

nó

(ii) gurb é atá sa tsócmhainn, de
bhua alt 620, sócmhainní
nua chun críocha alt 597.

(2) I gcás go bhfuil feidhm ag an alt seo
i ndáil le cuideachta, measfar, chun críocha
na nAchtanna um Cháin Ghnóchan
Caipitiúil agus na nAchtanna Cánach
Corparáide, go ndearna an chuideachta—

(a) an tsócmhainn a dhiúscairt
díreach roimh an tráth a scoir sí
de bheith ina sócmhainn
inmhuirearaithe i ndáil leis an
gcuideachta, agus

(b) í a athfháil láithreach,

ar a margadhluach an tráth sin.”,

(h) in alt 621 maidir le cás ina ndearnadh an t-idirbheart
díluachála (de réir bhrí alt 621) an 15 Feabhra 2001 nó
dá éis, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar ghrúpa cuideachtaí:

“féadfaidh gurb éard é ‘grúpa cuideachtaí’ cuideachtaí
nach bhfuil cónaí chun críocha cánach ar chuid acu nó ar
aon cheann díobh i mBallstát de na Comhphobail
Eorpacha.”,

(i) in alt 623 maidir le sócmhainn a fuarthas an 15 Feabhra
2001, nó dá éis, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
fho-alt (2):

“(2) Tá feidhm ag an alt seo más rud é—

(a) go bhfaigheann cuideachta (dá ngairtear ‘an
chuideachta inmhuirearaithe’ san alt seo) ar
comhalta í de ghrúpa cuideachtaí sócmhainn ó
chuideachta eile a bhí, tráth na fála, ina
comhalta den ghrúpa,

(b) go scoireann an chuideachta inmhuirearaithe de
bheith ina comhalta den ghrúpa laistigh den
tréimhse 10 mbliana tar éis thráth na fála,
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(c) go bhfuil cónaí sa Stát ar an gcuideachta
inmhuirearaithe an tráth a fhaightear an
tsócmhainn, nó gur sócmhainn inmhuirearaithe
i ndáil leis an gcuideachta sin an tsócmhainn
díreach tar éis an trátha sin, agus

(d) go bhfuil cónaí sa Stát ar an gcuideachta eile
tráth na fála sin, nó gur sócmhainn
inmhuirearaithe i ndáil leis an gcuideachta sin
an tsócmhainn díreach roimh an tráth sin.”,

(j) in alt 624(5), trí “cuideachta nach bhfuil cónaí uirthi i
mBallstát de na Comhphobail Eorpacha” a chur in ionad
“cuideachta a bhfuil cónaí uirthi lasmuigh den Stát”, agus

(k) in alt 629(1), trí “i mBallstát de na Comhphobail
Eorpacha” a chur in ionad “sa Stát” sa mhíniú ar
“grúpa”.

(2) (a) Ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt,
agus faoi réir mhír (b), tá feidhm ag an alt seo ón 15
Feabhra 2001.

(b) (i) Tá feidhm ag fo-alt (1)(f) i ndáil le cásanna—

(I) ina ndearnadh an diúscairt nó an fháil an 15
Feabhra 2001 nó dá éis, nó

(II) ina ndearnadh an diúscairt agus an fháil an dáta
sin nó dá éis.

(ii) I gcás lena mbaineann fomhír (i)(I), déanfar aon
cheist i dtaobh ar chomhalta de ghrúpa cuideachta,
tráth na diúscartha nó na fála a fhreagraíonn don
diúscairt nó don fháil dá dtagraítear san fhomhír sin,
a chinneadh de réir alt 616 arna leasú le fo-alt (1)(b).

39.—(1) Leasaítear 590 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (16)—

(a) i mír (b)(i) trí “alt 617 (seachas míreanna (b) agus (c)
d’fho-alt (1)), alt 618 (ach na focail ‘lena mbaineann an
t-alt seo’ i bhfo-ailt (1)(a) agus (2), ‘den sórt sin’ i bhfo-
alt (1)(c) agus fo-alt (3), a fhágáil ar lár), alt 619(2) (ach
‘tráth ar chomhaltaí den ghrúpa iad araon’ a chur in
ionad ‘i gcúrsa diúscartha lena mbaineann alt 617’) agus
alt 620(2) (ach na focail ‘lena mbaineann an t-alt seo
agus’ a fhágáil ar lár)” a chur in ionad “ailt 617 go 620”,

(b) i mír (b)(ii) trí “(seachas míreanna (c) agus (d) d’fho-alt
(2))” a chur isteach i ndiaidh “ailt 623”

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le cásanna ina bhfuil éifeacht
le halt 617, 618, 619(2) nó 620(2), de réir mar a bheidh, mar a
leasaítear iad leis an Acht seo.

40.—(1) Leasaítear Sceideal 18A a ghabhann leis an bPríomh-
Acht i mír 1—

(a) i bhfomhír (3) trí “, an tráth díreach sular tharla an
teagmhas iomchuí i ndáil léi, ag cuideachta atá, nó a bhí,”
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a chur in ionad “ag cuideachta an tráth díreach sular
tháinig an chuideachta chun bheith”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír
(3):

“(3A) (a) Sa mhír seo, maidir le tagairtí don teagmhas
iomchuí do tharlú i ndáil le cuideachta—

(i) i gcás—

(I) go raibh cónaí ar an gcuideachta sa
Stát an tráth a tháinig sí chun a bheith
ina comhalta den ghrúpa iomchuí, nó

(II) gur shócmhainn inmhuirearaithe i
ndáil leis an gcuideachta an tráth sin
an tsócmhainn,

is tagairtí iad don chuideachta do theacht
chun bheith ina comhalta den ghrúpa sin;

(ii) in aon chás eile, is tagairtí iad do cibé ceann
acu seo a leanas is túisce a tharla—

(I) an chuideachta do theacht chun bheith
ina cuideachta a bhfuil cónaí uirthi sa
Stát, nó

(II) an tsócmhainn do theacht chun bheith
ina sócmhainn inmhuirearaithe i ndáil
leis an gcuideachta.

(b) Chun críche mhír (a), is ‘sócmhainn
inmhuirearaithe’ i ndáil le cuideachta
sócmhainn aon tráth más rud é, dá ndéanfadh
an chuideachta í a dhiúscairt an tráth sin, gur
ghnóchan inmhuirearaithe aon ghnóchan a
d’fhabhródh chuig an gcuideachta.”,

(c) i bhfomhír (4)(a), trí “a tharla an teagmhas iomchuí i ndáil
léi” a chur in ionad “a tháinig an chuideachta chun bheith
ina comhalta den ghrúpa iomchuí”, agus

(d) i bhfomhír (5)—

(i) sna focail tosaigh, trí “a tharla an teagmhas iomchuí i
ndáil leis an gcuideachta ar faoina treoir atá an
tsócmhainn sin ina sócmhainn réamhiontrála” a chur
in ionad “a tháinig an chuideachta ar faoina treoir
atá an tsócmhainn ina sócmhainn réamhiontrála
chun bheith ina comhalta den ghrúpa iomchuí”,

(ii) i gclásal (a), trí “i gcás gur tharla teagmhas iomchuí i
ndáil le cuideachta” a chur in ionad “i gcás gur
tháinig cuideachta chun bheith ina comhalta den
ghrúpa iomchuí”, agus

(iii) i gclásal (b), trí “a tharla teagmhas iomchuí i ndáil le
cuideachta” a chur in ionad “a tháinig cuideachta
chun bheith ina comhalta den ghrúpa iomchuí”.

(2) (a) Tá feidhm ag an alt seo—
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(i) i gcás go mbeidh gnóchain inmhuirearaithe le
háireamh i mbrabúis iomlána cuideachta, i ndáil leis
an méid a bheidh le háireamh i leith gnóchan
inmhuirearaithe i mbrabúis iomlána na cuideachta
d’aon tréimhse chuntasaíochta dar críoch an 15
Feabhra 2001, nó dá éis, agus

(ii) in aon chás eile, i ndáil leis an méid ar ina leith atá
cuideachta inmhuirearaithe de réir alt 31 don bhliain
mheasúnachta 2000-2001 agus d’aon bhliain
mheasúnachta dá éis.

(b) Chun críocha an ailt seo, déanfar aon cheist i dtaobh ar
chomhalta de ghrúpa cuideachta, i ndáil le haon tráth
roimh an 15 Feabhra 2001, a chinneadh faoi threoir an
Phríomh-Achta sular leasaíodh é leis an Acht seo.

41.—(1) Leasaítear Sceideal 24 den Phríomh-Acht—

(a) i mír 3, trí “Faoi réir ailt 9A, 9B agus 9C, ní lamhálfar
creidmheas” a chur in ionad “Ní lamhálfar creidmheas”,

(b) i mír 4(4)(e), trí “d’aon chodán” a chur isteach i ndiaidh
“644B”,

(c) i mír 9A—

(i) i bhfomhír (3), trí “cuideachta a thagann faoi réim
fhomhír (3A)” a chur in ionad “cuideachta a
chónaíonn sa Stát”,

(ii) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur i ndiaidh
fhomhír (3):

“(3A) (a) Tagann cuideachta faoi réim na fomhíre
seo más rud é—

(i) go bhfuil cónaí uirthi sa Stát, nó

(ii) go bhfuil, de bhua dlí Ballstáit de na
Comhphobail Eorpacha seachas an
Stát, cónaí uirthi chun críocha cánach
i mBallstát den sórt sin agus gur cuid
de bhrabúis brainse nó
gníomhaireachta de chuid na
cuideachta sa Stát an díbhinn dá
dtagraítear i bhfomhír (3).

(b) Chun críocha fho-alt (a)(ii), ciallaíonn
‘cáin’, i ndáil le Ballstát de na
Comhphobail Eorpacha seachas an Stát,
aon cháin a fhorchuirtear sa Bhallstát agus
a fhreagraíonn do cháin chorparáide sa
Stát.”,

agus

(iii) i bhfomhír (4)(b), trí “cuideachta a thagann faoi réim
fhomhír (3A)” a chur in ionad “cuideachta a
chónaíonn sa Stát”,

(d) i mír 9B—
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(i) i bhfomhír (1), trí “cuideachta a thagann faoi réim
fhomhír (1A) (dá ngairtear ‘an chuideachta iomchuí’
sa mhír seo)” a chur in ionad “cuideachta
Éireannach”, agus trí “leis an gcuideachta iomchuí”
a chur in ionad “leis an gcuideachta Éireannach”,

(ii) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fhomhír (1):

“(1A) (a) Tagann cuideachta faoi réim na fomhíre
seo, más rud é—

(i) go bhfuil cónaí uirthi sa Stát, nó

(ii) go bhfuil, de bhua dlí Ballstáit de na
Comhphobail Eorpacha seachas an
Stát, cónaí uirthi chun críocha cánach
i mBallstát den sórt sin agus gur cuid
de bhrabúis brainse nó
gníomhaireachta de chuid na
cuideachta sa Stát an díbhinn dá
dtagraítear i bhfomhír (1).

(b) Chun críocha fhomhír (a)(ii), ciallaíonn
‘cáin’, i ndáil le Ballstát de na
Comhphobail Eorpacha seachas an Stát,
aon cháin a fhorchuirtear sa Bhallstát agus
a fhreagraíonn do cháin chorparáide sa
Stát.”,

(iii) i bhfomhíreanna (2) agus (3), trí “leis an gcuideachta
iomchuí” a chur in ionad “leis an gcuideachta
Éireannach”,

(iv) i bhfomhír (4), trí “ag cuideachta iomchuí” a chur in
ionad “ag cuideachta Éireannach” agus “dá mba
chuideachta iomchuí” a chur in ionad “dá mba
chuideachta Éireannach”, agus

(v) i bhfomhír (5), tríd an míniú ar “cuideachta
Éireannach” a scriosadh”,

agus

(e) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 9B,
ach i gCuid 2:

“9C.—(1) Sa mhír seo—

ciallaíonn ‘cuideachta iomchuí’ cuideachta—

(a) nach bhfuil cónaí uirthi sa Stát,

(b) a bhfuil, de bhua dlí Ballstáit de na
Comhphobail Eorpacha seachas an Stát, cónaí
uirthi chun críocha cánach i mBallstát den sórt
sin, agus

(c) a sheolann trádáil sa Stát trí bhrainse nó trí
ghníomhaireacht,

agus chun críocha fhomhír (b) den mhíniú seo, ciallaíonn
‘cáin’, i ndáil le Ballstát de na Comhphobail Eorpacha
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seachas an Stát, aon cháin a fhorchuirtear sa Bhallstát agus
a fhreagraíonn do cháin chorparáide sa Stát;

ciallaíonn ‘cáin iomchuí’ cáin choigríche arna híoc i leith
ioncaim nó gnóchan inmhuirearaithe brainse nó
gníomhaireachta de chuid cuideachta iomchuí sa Stát,
seachas cáin den sórt sin a íoctar i gcríoch ina bhfuil an
chuideachta faoi dhliteanas cánach mar gheall ar
shainchónaí, cónaí, áit bhainistíochta nó critéar eile dá
shamhail.

(2) Beidh cuideachta iomchuí i dteideal, maidir le
tréimhse chuntasaíochta, cibé faoiseamh faoin Sceideal seo
i leith cánach iomchuí a thabharfaí faoi aon socruithe, dá
mba chuideachta a raibh cónaí uirthi sa Stát an brainse nó
an ghníomhaireacht sa Stát, don chuideachta sin a raibh
cónaí uirthi sa Stát.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar
críoch an 15 Feabhra 2001, nó dá éis sin.

42.—(1) Leasaítear alt 89 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b) i bhfo-
alt (1):

“(b) Chun críocha an ailt seo—

(i) folaíonn ‘stoc trádála’, i ndáil le trádáil, aon
seirbhísí, earra nó ábhar a d’áireofaí, dá
mba ghairm an trádáil, mar obair ar siúl
de chuid na gairme chun críocha alt 90,
agus forléireofar dá réir sin tagairtí do stoc
trádála a dhíol nó a aistriú;

(ii) tá baint ag beirt daoine le chéile más rud
é—

(I) go bhfuil baint acu le chéile de réir bhrí
alt 10;

(II) gur comhpháirtíocht duine amháin acu
agus go bhfuil ceart ag an duine eile
chun scaire sa chomhpháirtíocht;

(III) gur comhlacht corpraithe duine
amháin acu agus go bhfuil rialú ag an
duine eile ar an gcomhlacht sin;

(IV) gur comhpháirtíochtaí an bheirt acu
agus go bhfuil ceart ag duine éigin
eile chun scaire i ngach ceann díobh;
nó

(V) gur comhlachtaí corpraithe an bheirt
acu nó gur comhpháirtíocht duine
amháin acu agus gur comhlacht
corpraithe an duine eile agus, i
gceachtar cás, go bhfuil rialú ag duine
éigin eile orthu araon;
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agus, san fhomhír, na tagairtí do cheart
chun scaire i gcomhpháirtíocht is tagairtí
iad do scair de shócmhainní nó d’ioncam
na comhpháirtíochta agus tá le rialú an
bhrí a thugtar le halt 11.”,

(b) trí “an méid a chinntear de réir ailt (3) agus (4)” a chur in
ionad “an praghas arna íoc ar an stoc trádála sin ar an
díol sin é nó luach na comaoine arna tabhairt i leith an
stoic trádála sin ar an aistriú sin é, de réir mar a bheidh”
i bhfo-alt (2)(a), agus

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

“(3) Faoi réir fho-alt (4), mhír 2(2) de Sceideal 16
agus mhír 4(2) de Sceideal 17, measfar gurb é luach
aon stoic trádála a bheidh le luacháil faoi fho-alt
(2)(a)—

(a) ach amháin i gcás ina bhfuil baint ag an
duine a ndíoltar leis nó léi é, nó a
n-aistrítear chuige nó chuici é, leis an
duine a dhéanann é a dhíol nó a aistriú, an
méid (dá ngairtear ‘an praghas a fuarthas
air iarbhír’ san fho-alt seo agus i bhfo-alt
(4)) a réadaíodh ar an díol nó, de réir mar
a bheidh, an méid arb é luach na comaoine
a tugadh iarbhír i leith an aistrithe, agus

(b) más rud é go bhfuil baint ag na daoine sin
le chéile, an méid arbh é an praghas a
fuarthas air iarbhír dá mba rud é go mba
idirbheart idir daoine neamhspleácha ag
déileáil ar neamhthuilleamaí a bhí sa díol
nó san aistriú.

(4) Más rud é—

(a) go ndíolfar stoc trádála le duine nó go
n-aistreofar é chuig duine in imthosca ina
mbeadh, ar leith ón alt seo, feidhm ag fo-
alt 3(b) maidir leo chun luach an stoic arna
dhíol nó arna aistriú amhlaidh a
chinneadh,

(b) gur mó an méid a mheasfaí, de réir fho-alt
(3)(b) gurbh é luach an stoic arna dhíol
leis an duine sin nó arna aistriú chuig an
duine sin ná luach fála an stoic sin agus
gur mó é freisin ná an praghas a fuarthas
air iarbhír, agus

(c) go ndéanann an duine a dhíolann nó a
aistríonn an stoc roghnú arna shíniú ag an
dá pháirtí sa díol nó san aistriú go mbeidh
feidhm ag an bhfo-alt seo a chur san
áireamh i dtuairisceán a cheanglaítear a
sheachadadh faoi alt 951don tréimhse
inmhuirearaithe ina scoirfear den trádáil
scortha,
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ansin, measfar gurb ionann luach an stoic arna dhíol
nó arna aistriú amhlaidh agus luach cibé acu mó (ag
cur an stoc go léir a dhíoltar nó a aistrítear amhlaidh
le chéile) idir a luach fála agus an praghas a fuarthas
air iarbhír nó, i gcás gurb é an méid céanna atá iontu,
gurb ionann a luach agus ceachtar acu.

(5) I bhfo-alt (4), ciallaíonn ‘luach fála’ i ndáil le
haon stoc trádála, an méid a bheadh inasbhainte, le
linn brabúis nó gnóchain na trádála scortha a ríomh
chun críocha cánach, in ionannas phraghas ceannaigh
an stoic sin dá mba rud é—

(a) gur díoladh an stoc, díreach roimh an scor,
i gcúrsa na trádála ar phraghas arb ionann
é agus cibé méid arbh é an luach a bheadh
air de réir fho-alt (3)(b), agus

(b) gur thosaigh an tréimhse ar ina leith a bhí
na brabúis nó na gnóchain sin le ríomh
díreach roimh an díol.

(6) I gcás ina mbeidh aon stoc trádála le luacháil
faoi fho-alt (2)(a), measfar maidir leis an méid a
gcinnfear ina leith de réir fho-ailt (3) agus (4) gurb é
an méid a bheidh le cur i gcuntas mar luach an stoic
sin le linn brabúis nó gnóchain na trádála scortha a
ríomh, gurb éard é freisin costas an stoic sin don
cheannaitheoir, chun críocha aon asbhaint a
dhéanamh le linn brabúis nó gnóchain aon trádála
arna seoladh ag an gceannaitheoir a ríomh.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo ón 6 Nollaig 2000.

43.—(1) Leasaítear Caibidil 8A (arna cur isteach leis an Acht
Airgeadais, 1999) de Chuid 6 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 172A(1)(a)—

(i) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “comhlacht ceadaithe daoine” (arna
chur isteach leis an Acht Airgeadais, 2000):

“tá le ‘ciste scoir íosta ceadaithe’ an bhrí
chéanna atá leis in alt 784C;

tá le ‘ciste scoir ceadaithe’ an bhrí chéanna atá
leis in alt 784A;”,

(ii) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “iontaobhas scair-úinéireachta
cáilitheach d’fhostaithe”:

“tá le ‘bainisteoir ciste cháilithigh’ an bhrí
chéanna atá leis in alt 784A;”,

(iii) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “duine neamhchónaitheach cáilitheach”:

“tá le ‘bainisteoir coigiltis cháilithigh’ an bhrí
chéanna atá leis in alt 848B (arna chur isteach
leis an Acht Airgeadais, 2001);”,
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agus

(iv) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “cuntas infheistíochta punainne
speisialta”:

“tá le ‘cuntas dreasachta coigiltis
speisialta’ an bhrí chéanna atá leis in alt
848M (arna chur isteach leis an Acht
Airgeadais, 2001);”,

(b) in alt 172B, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (7) (arna chur isteach leis an Acht
Airgeadais, 2000):

“(8) Ní bheidh feidhm ag an alt seo i gcás ina ndéanann
cuideachta a chónaíonn sa Stát dáileadh iomchuí ar
chuideachta eile a chónaíonn ann amhlaidh agus inar
fochuideachta 51 faoin gcéad den chuideachta eile sin an
chuideachta a dhéanann an dáileadh iomchuí.”,

(c) in alt 172C—

(i) i bhfo-alt (2)—

(I) i mír (a), trí “, ach ní dochar an mhír seo
d’fheidhmiú alt 172B(8)”, a chur isteach i
ndiaidh “Sceideal 2A”,

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (b):

“(ba) gur bainisteoir ciste cháilithigh nó gur
bainisteoir coigiltis cháilithigh é nó
í—

(i) atá ag fáil an dáilte iomchuí mar
ioncam a eascraíonn i leith
sócmhainní arna sealbhú—

(I) i gcás bainisteora ciste
cháilithigh, i gciste scoir
ceadaithe nó i gciste scoir
íosta ceadaithe, agus

(II) i gcás bainisteora coigiltis
cháilithigh, i gcuntas
dreasachta coigiltis
speisialta,

agus

(ii) a bhfuil dearbhú déanta aige nó
aici don an duine iomchuí i ndáil
leis an dáileadh iomchuí de réir
mhír 4A de Sceideal 2A,”,

agus

(III) tríd an méid seo a leanas a chur i ndiaidh mhír
(d):

“(da) gur duine é nó í—
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(i) atá i dteideal díolúine ó cháin
ioncaim faoi Sceideal F i leith an
dáilte iomchuí de bhua alt
189(2), fho-alt (2) nó (3)(b) d’alt
189A nó alt 192(2), agus

(ii) a bhfuil dearbhú déanta aige nó
aici don duine iomchuí i ndáil leis
an dáileadh iomchuí de réir mhír
6A de Sceideal 2A,”,

agus

(ii) i bhfo-alt (3)—

(I) trí “agus” a scriosadh i mír (a), agus

(II) tríd an méid seo a leanas a chur i ndiaidh mhír
(b):

“(c) aon bhainisteoir ciste cháilithigh nó
aon bhainisteoir coigiltis cháilithigh a
fhaigheann dáileadh iomchuí mar
ioncam a eascraíonn i leith
sócmhainní arna sealbhú—

(i) i gcás bainisteora ciste cháilithigh,
i gciste scoir ceadaithe nó i gciste
scoir íosta ceadaithe, agus

(ii) i gcás bainisteora coigiltis
cháilithigh, i gcuntas dreasachta
coigiltis speisialta,

agus

(d) iontaobhaithe iontaobhais cháilithigh
(de réir bhrí alt 189A) a fhaigheann
dáileadh iomchuí mar ioncam a
eascraíonn i leith na gcistí iontaobhais
(de réir bhrí an ailt sin),”,

(d) in alt 172D, trí fho-alt (1) a scriosadh, agus

(e) in alt 172F(3)(a)(ii)(II), trí “i mír 9(f)” a chur in ionad “i
bhfomhíreanna (f) agus (g) de mhír 9”.

(2) Leasaítear Sceideal 2A (arna chur isteach leis an Acht
Airgeadais, 1999) a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur i ndiaidh mhír 4:

“Dearbhú a bheidh le déanamh ag bainisteoir ciste
cháilithigh nó ag bainisteoir coigiltis cháilithigh

4A. Maidir leis an dearbhú dá dtagraítear in alt
172C(2)(ba)(ii) is dearbhú i scríbhinn don
duine iomchuí é—

(a) arna dhéanamh ag an duine (dá ngairtear
“an dearbhóir” sa mhír seo) a bhfuil
teideal tairbhiúil aige nó aici chun an
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dáilte iomchuí ar ina leith a dhéantar an
dearbhú,

(b) a bheidh sínithe ag an dearbhóir,

(c) a dhéanfar i cibé foirm a bheidh forordaithe
nó údaraithe ag na Coimisinéirí Ioncaim,

(d) ina ndearbhófar gur duine dá dtagraítear in
alt 172C(2)(ba)(i) an duine a bhfuil teideal
tairbhiúil aige nó aici chun an dáilte
iomchuí, an tráth a dhéantar an dearbhú,

(e) ina mbeidh ainm agus uimhir thagartha
cánach an duine,

(f) ina mbeidh ráiteas á rá, go bhfeidhmeofar,
an tráth a dhéanfar an dearbhú, an
dáileadh iomchuí ar ina leith a dhéantar
an dearbhú, mar ioncam de chuid ciste
scoir cheadaithe, ciste scoir íosta
cheadaithe nó, de réir mar a bheidh, de
chuid cuntais dreasachta coigiltis
speisialta,

(g) ina mbeidh gealltanas go ndéanfaidh an
dearbhóir, más rud é go scoireann an
duine a luaitear i mír (d) de bheith ina
dhuine nó ina duine eisiata, le fógra i
scríbhinn, an méid sin a chur in iúl don
duine iomchuí i ndáil leis an dáileadh
iomchuí, agus

(h) ina mbeidh cibé faisnéis eile a bheidh ag
teastáil le réasún ó na Coimisinéirí
Ioncaim chun críocha Chaibidil 8A de
Chuid 6.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 6:

“Dearbhú a bheidh le déanamh ag daoine atá i dteideal
díolúine ó cháin ioncaim faoi Sceideal F

6A. Maidir leis an dearbhú dá dtagraítear in alt
172C(2)(da)(ii) is dearbhú i scríbhinn don duine iomchuí
é—

(a) arna dhéanamh ag an duine (dá ngairtear ‘an
dearbhóir’ sa mhír seo) a bhfuil teideal tairbhiúil aige
nó aici chun na ndáiltí iomchuí ar ina leith a dhéantar
an dearbhú,

(b) a bheidh sínithe ag an dearbhóir,

(c) a dhéanfar i cibé foirm a bheidh forordaithe nó
údaraithe ag na Coimisinéirí Ioncaim,

(d) ina ndearbhófar gur duine dá dtagraítear in alt
172C(2)(da)(i) an duine a bhfuil teideal tairbhiúil aige
nó aici chun an dáilte iomchuí, an tráth a dhéantar
an dearbhú,
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(e) ina mbeidh ainm agus uimhir thagartha cánach an
duine,

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

(g) ina mbeidh cibé faisnéis eile a bheidh ag teastáil le
réasún ó na Coimisinéirí Ioncaim chun críocha
Chaibidil 8A de Chuid 6.”.

44.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 13, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (4):

“(4) I gcás go mbeidh gníomhaíochtaí taiscéalaíochta
nó saothraithe á seoladh ag duine thar ceann sealbhóra
ceadúnais nó léasa arna dheonú faoin Acht um Fhorbairt
Pheitriliaim agus Mianraí Eile, 1960, measfar, chun críocha
measúnachta i leith cánach ioncaim, gur gníomhaire an
duine sin an sealbhóir sin.”,

(b) in alt 567, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (3):

“(3) I gcás go mbeidh gníomhaíochtaí taiscéalaíochta
nó saothraithe á seoladh ag duine thar ceann sealbhóra
ceadúnais nó léasa arna dheonú faoin Acht um Fhorbairt
Pheitriliaim agus Mianraí Eile, 1960, measfar, chun críocha
measúnachta i leith cánach gnóchan caipitiúil, gur
gníomhaire an duine sin an sealbhóir sin.”,

agus

(c) i Sceideal 1, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír 6:

“Léiriú

7. Sa Sceideal seo, folaíonn tagairt do cheadúnas
arna dheonú faoin Acht um Fhorbairt
Pheitriliaim agus Mianraí Eile, 1960, tagairt do
léas arna dheonú faoin Acht sin.”.

45.—(1) Leasaítear Cuid 36 den Phríomh-Acht tríd an méid seo
a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 848—

“Deonacháin
do
chomhlachtaí
ceadaithe.

848A.—(1) (a) San alt seo—

ciallaíonn “deimhniú cuí” i ndáil le
deonachán iomchuí do chomhlacht
ceadaithe ag deontóir is pearsa aonair,
seachas pearsa aonair dá dtagraítear i
bhfo-alt (7), deimhniú atá i cibé foirm
a fhorordóidh na Coimisinéirí Ioncaim
agus ina bhfuil—

(i) ráitis á rá—
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(I) go gcomhlíonann an
deonachán ceanglais fho-alt
(3), agus

(II) gur íoc an deontóir, nó go
n-íocfaidh an deontóir, leis na
Coimisinéirí Ioncaim méid
cánach ioncaim atá
comhionann le cáin ioncaim
de réir an ráta
chaighdeánaigh nó de réir an
ard-ráta nó go páirteach de
réir an ráta chaighdeánaigh
agus go páirteach de réir an
ard-ráta, de réir mar a
bheidh, i leith na bliana
measúnachta iomchuí ar
mhéid comhlánaithe an
deonacháin, ach—

(A) nach cáin ioncaim í a
bhfuil an deontóir i
dteideal í a mhuirearú in
aghaidh aon duine eile,
nó í a asbhaint, a
choimeád nó a ghnóthú
as aon íocaíocht a
dhlíonn an deontóir a
dhéanamh le haon duine
eile, nó

(B) nach cáin iomchuí í de réir
bhrí Chaibidil 4 de
Chuid 8,

(ii) ráiteas ina sonrófar cé mhéad den
mhéid comhlánaithe dá
dtagraítear i bhfo-alt (i)(II) a bhí
nó a bheidh faoi dhliteanas cánach
de réir an ráta chaighdeánaigh
agus de réir an ard-ráta i leith na
bliana measúnachta iomchuí, agus

(iii) uimhir aitheantais, ar a dtugtar
Uimhir Phearsanta Seirbhíse
Poiblí (UPSP), an deontóra;

ciallaíonn ‘comhlacht ceadaithe’
comhlacht a shonraítear i gCuid 1 de
Sceideal 26A;

ciallaíonn ‘tréimhse chuntasaíochta
iomchuí’ i ndáil le deonachán iomchuí
an tréimhse chuntasaíochta ina
ndéanfar an deonachán;

ciallaíonn ‘deonachán iomchuí’
deonachán a chomhlíonann ceanglais
fho-alt (3)agus is deonachán i bhfoirm
íocaíochta suime nó suimeanna airgid
£200 ar a laghad san iomlán ag duine
(dá ngairtear an ‘deontóir’ san alt seo)
le comhlacht ceadaithe, a dhéanfar—
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(i) i gcás gur cuideachta an deontóir, i
dtréimhse chuntasaíochta, agus

(ii) i gcás gur pearsa aonair an
deontóir, i mbliain mheasúnachta;

ciallaíonn ‘bliain mheasúnachta iomchuí’ i ndáil le
deonachán iomchuí an bhliain mheasúnachta ina
ndéantar an deonachán.

(b) Chun críocha an ailt seo agus i ndáil le
deonachán ag deontóir is pearsa aonair
(seachas pearsa aonair dá dtagraítear i
bhfo-alt (7)), maidir le tagairtí don
mhéid comhlánaithe, is tagairtí iad don
mhéid, tar éis cáin ioncaim de réir an
ráta chaighdeánaigh nó de réir an ard-
ráta nó de réir an ráta chaighdeánaigh
go páirteach agus an ard-ráta go
páirteach, de réir mar a bheidh, i leith
na bliana measúnachta iomchuí, a
asbhaint, a fhágfaidh an deonachán.

(c) Forléireofar an t-alt seo i dteannta
Sceideal 26A

(2) I gcás go gcruthófar chun sástacht na
gCoimisinéirí Ioncaim go ndearna duine
deonachán iomchuí, beidh feidhm ag forálacha
fho-alt (4), fho-alt (7) nó fho-alt (9), de réir mar
a bheidh.

(3) Comhlíonfaidh deonachán ceanglais an ailt
seo, más rud é—

(a) nach mbeidh sé faoi réir coinníll maidir
le haisíoc,

(b) nach bhfaighidh an deontóir, nó aon
duine atá bainteach leis an deontóir,
tairbhe, go díreach nó go hindíreach,
de thoradh an deonachán a thabhairt

(c) nach mbeidh mar choinníoll leis, nó ag
baint leis, nó nach cuid é de
shocraíocht a bhfuil i gceist léi, an
comhlacht ceadaithe d’fháil maoine, ar
shlí seachas ar mhodh bronntanais, ón
deontóir nó ó dhuine atá bainteach leis
an deontóir,

(d) faoi réir fho-alt (4)—

(i) nach mbeadh sé inasbhainte le linn
na brabúis nó na gnóchain ó
thrádáil nó ó ghairm a ríomh chun
críocha cánach corparáide, agus

(ii) nach mbeadh sé ina chaiteachas
bainistíochta is inasbhainte le linn
brabúis iomlána cuideachta a
ríomh,
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(e) maidir le deonachán arna dhéanamh ag
pearsa aonair, gur pearsa aonair é nó
í—

(i) a bhfuil cónaí air nó uirthi sa Stát
le linn na bliana measúnachta
iomchuí,

(ii) a bhfuil, seachas i gcás pearsan
aonair dá dtagraítear i bhfo-alt
(7), deimhniú cuí tugtha aige nó
aici i ndáil leis an deonachán don
chomhlacht ceadaithe, agus

(iii) a bhfuil, seachas i gcás pearsan
aonair dá dtagraítear i bhfo-alt
(7), an cháin dá dtagraítear sa
dheimhniú cuí sin íoctha aige nó
aici agus nach bhfuil sé nó sí i
dteideal aisíocaíocht na cánach sin
nó aon chuid di a éileamh.

(4) I gcás go ndéanann cuideachta deonachán
iomchuí in aon tréimhse chuntasaíochta agus ina
n-éilíonn sí faoiseamh ó cháin faoina threoir sin,
déileálfar chun críocha cánach corparáide, le méid
an deonacháin—

(a) mar chaiteachas trádála inasbhainte de
chuid trádála atá á seoladh ag an
gcuideachta sa tréimhse
chuntasaíochta sin, nó

(b) mar chaiteachas bainistíochta is
inasbhainte le linn brabúis iomlána na
cuideachta a ríomh don tréimhse
chuntasaíochta sin.

(5) Déanfaidh cuideachta éileamh faoin alt seo
i dteannta an tuairisceáin a cheanglaítear a
sheachadadh faoi alt 951 don tréimhse
chuntasaíochta ina ndéantar an deonachán
iomchuí.

(6) I gcás go ndéanann deontóir deonachán
iomchuí i dtréimhse chuntasaíochta de chuid
cuideachta nó i mbliain mheasúnachta is giorra ná
12 mhí, déanfar na méideanna a shonraítear sa
mhíniú ar ‘deonachán iomchuí’ a laghdú go
comhréireach.

(7) I gcás go mbeidh deonachán iomchuí
déanta le comhlacht ceadaithe i mbliain
mheasúnachta ag pearsa aonair is duine
inmhuirearaithe (de réir bhrí Chuid 41) don
bhliain mheasúnachta, déanfar méid an
deonacháin a asbhaint as aon ioncam, nó a
fhritháireamh i gcoinne aon ioncaim, de chuid na
pearsan aonair, a bhfuil cáin inmhuirearaithe don
bhliain mheasúnachta sin, agus, i gcás gur gá sin,
urscaoilfear nó aisíocfar cáin dá réir sin agus
déanfar ioncam iomlán na pearsan aonair nó, i
gcás ina measúnaítear céile na pearsan aonair i
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leith cánach ioncaim de réir alt 1017, déanfar
ioncam iomlán an chéile, a ríomh dá réir sin; ach
ní dhéanfar aon asbhaint nó fritháireamh den sórt
sin a chur i gcuntas le linn glantuilleamh iomchuí
(de réir bhrí alt 787) de chuid na pearsan aonair,
nó de réir mar a bheidh, de chuid chéile na
pearsan aonair, don bhliain mheasúnachta a
chinneadh.

(8) I gcás go ndéanann pearsa aonair is duine
inmhuirearaithe (de réir bhrí Chuid 41)
deonachán iomchuí le comhlacht ceadaithe,
déanfar éileamh faoin alt seo i dteannta an
tuairisceáin a cheanglaítear ar an bpearsa aonair
sin a dhéanamh faoi alt 951 don bhliain
mheasúnachta ina ndéantar an deonachán.

(9) I gcás gur deonachán iomchuí deonachán
arna dhéanamh le comhlacht ceadaithe ag
deontóir is pearsa aonair (seachas pearsa aonair
dá dtagraítear i bhfo-alt (7)), beidh feidhm ag na
hAchtanna Cánach maidir leis an gcomhlacht
ceadaithe amhail is—

(a) dá mba íocaíocht bhliantúil an méid
comhlánaithe, arb éard a bhí ann
ioncam an chomhlachta cheadaithe
arna fháil aige faoi asbhaint cánach,
sna méideanna agus de réir na rátaí a
bheidh sonraithe sa ráiteas dá
dtagraítear i mír (ii) den mhíniú ar
‘deimhniú cuí’ don bhliain
mheasúnachta iomchuí, agus

(b) amhail is dá mbeadh feidhm i ndáil le
haon éileamh ag comhlacht ceadaithe
ar aisíoc na cánach sin ag forálacha na
nAchtanna sin a bhfuil feidhm acu i
ndáil le héileamh ar aisíoc cánach;

ach, más rud é nach n-íocfar méid iomlán na
cánach dá dtagraítear i mír (ii) den mhíniú ar
‘deimhniú cuí’, ní mó méid aon aisíocaíochta a
dhéanfaí le comhlacht ceadaithe de réir an ailt seo
murach sin, ná méid na cánach a d’íoc an
deontóir iarbhír.

(10) Déanfaidh an comhlacht ceadaithe na
mionsonraí atá i ndeimhniú cuí a thabhairt do na
Coimisinéirí Ioncaim, i bhfoirm leictreonach arna
ceadú ag na Coimisinéirí Ioncaim, i dtaca le
héileamh a dhéanamh ar haisíoc cánach dá
dtagraíonn fo-alt 9(b), agus, i gcás ina dtugtar
amhlaidh é, beidh dearbhú arna dhéanamh ag an
gcomhlacht ceadaithe ag gabháil leis, ar fhoirm a
fhorordóidh nó a údaróidh na Coimisinéirí
Ioncaim chun na críche sin, á rá go bhfuil na
mionsonraí ceart agus iomlán.

(11) I gcás gur deimhin leis na Coimisinéirí
Ioncaim nach bhfuil na saoráidí ag comhlacht
ceadaithe chun na ,mionsonraí atá i ndeimhniú cuí
a thabhairt san fhoirm leictreonach dá dtagraítear
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i bhfo-alt (10), déanfar na mionsonraí sin a
thabhairt i scríbhinn i bhfoirm a fhorordóidh nó a
údaróidh na Coimisinéirí Ioncaim agus beidh
dearbhú arna dhéanamh ag an gcomhlacht
ceadaithe ag gabháil leis á rá go bhfuil an
t-éileamh ceart agus iomlán.

(12) Beidh feidhm ag alt 764 amhail is dá
scriosfaí fo-alt (1)(b) agus forléireofar fo-alt (2) dá
réir sin.

(13) Aisghairtear ailt 88, 484, 485, 485A, 485B,
486, 486A agus 767, fomhíreanna (ii) agus (iii)
d’fho-alt (1)(b), agus fo-alt (3), d’alt 792 agus alt
848.

(14) I gcás go mbeidh aon chomhlacht lena
mbaineann Cuid 2 nó Cuid 3 de Sceideal 26A
ceadaithe nó i gcás gur sealbhóir é ar údarú, de
réir mar a bheidh, faoi aon achtachán agus nach
mbeidh an ceadú nó an t-údarú sin tarraingthe siar
an lá sula dtiocfaidh an t-alt seo i ngníomh,
measfar gur comhlacht ceadaithe chun críocha an
ailt seo an comhlacht sin.”.

(2) Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 15 den Phríomh-Acht trí “alt
848A(7)” a chur in ionad “alt 485A(4)” i gCuid 2 den Tábla a
ghabhann le halt 458.

(3) Maidir le deonachán arna dhéanamh ar an 1 Eanáir 2002, nó
dá éis, leasaítear “deonachán iomchuí” i bhfo-alt (1)(a) d’alt 848A
den Phríomh-Acht (arna chur isteach le fo-alt(1)) trí “€250” a chur
in ionad “£200”.

(4) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh Sceideal 26:

“Alt 848A.

SCEIDEAL 26A

CUID 1

Liosta comhlachtaí ceadaithe chun críocha alt
848A

1. Comhlacht atá ceadaithe le haghaidh
oideachais sna healaíona de réir Chuid 2.

2. Comhlacht atá ceadaithe mar charthanas
cáilithe de réir Chuid 3.

3. Foras ardoideachais de réir bhrí alt 1 d’Acht
an Údaráis um Ard-Oideachas, 1971, nó aon
chomhlacht arna bhunú sa Stát d’aon toisc chun
cistí a chruinniú d’fhoras den sórt sin.

4. Foras sa Stát a fhaigheann maoiniú poiblí
agus a chuireann cúrsaí ar fáil a bhfuil feidhm ag
scéim arna ceadú ag an Aire Oideachais agus
Eolaíochta faoi na hAchtanna um Údaráis Áitiúla
(Deontais Ardoideachais), 1968 go 1992, maidir
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leo nó aon chomhlacht arna bhunú sa Stát d’aon
toisc chun cistí a chruinniú d’fhoras den sórt sin.

5. Foras ardoideachais sa Stát a chuireann
cúrsaí ar fáil a ndéanann Comhairle na
nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna iad a
bhailíochtú faoi fhorálacha Acht na gCáilíochtaí
(Oideachas agus Oiliúint), 1999.

6. Foras nó comhlacht eile sa Stát a chuireann
bunoideachas go deireadh an séú caighdeán ar fáil,
bunaithe ar chlár arna fhorordú nó arna cheadú ag
an Aire Oideachais agus Eolaíochta.

7. Foras nó comhlacht eile sa Stát a chuireann
iarbhunoideachas ar fáil chuig leibhéal an Teastais
Shóisearaigh nó na hArdteistiméireachta, nó
chucu araon, bunaithe ar chlár arna fhorordú nó
arna cheadú ag an Aire Oideachais agus
Eolaíochta.

8. COETI arb éard é an Ciste Oideachais
Eolaíochta agus Teicneolaíochta (Infheistíocht)
arna bhunú faoin Acht um an gCiste Oideachais
Eolaíochta agus Teicneolaíochta (Infheistíocht),
1997 (arna leasú ag an Acht um an gCiste
Oideachais Eolaíochta agus Teicneolaíochta
(Infheistíocht) (Leasú), 1998).

9. An comhlacht a corpraíodh faoi Achtanna na
gCuideachtaí, 1963 go 1990 an 20 Meán Fómhair,
1990 mar First Step Limited.

10. The Malting Research Committee den Irish
Malters Association.

11. The European Research Institute of Ireland.

12. The Equine Foundation.

13. The Dun Research Foundation.

14. The Institute of Ophthalmology.

15. The Mater College for Research and
Postgraduate Education.

16. St. Luke’s Institute of Cancer Research.

17. Comhlacht lena mbaineann alt 209 ar
comhlacht é chun urramú Dhearbhú Uile-
Choiteann Chearta an Duine a shaothrú nó chun
an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine
agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint a fheidhmiú,
nó ar comhlacht é chun urramú an Dearbhaithe
sin a shaothrú agus chun an Coinbhinsiún sin a
fheidhmiú araon.

18. The Foundation for Investing in
Communities Limited nó aon cheann dá
fhochuideachtaí 90 faoin gcéad a bheidh ceadaithe
ag an Aire Airgeadais chun críocha an Sceidil seo.
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CUID 2

Comhlacht a cheadú le haghaidh oideachais sna
healaíona

1. Sa Chuid seo—

ciallaíonn “comhlacht ceadaithe” aon chomhlacht
nó foras sa Stát a bheidh ceadaithe ag an Aire
Airgeadais agus ar comhlacht nó foras é—

(a) a chuireann aon chúrsa ar fáil sa Stát a
mbaineann ceann de na coinníollacha
iontrála chuige le torthaí Scrúdú na
hArdteistiméireachta, scrúdú
máithreánach de chuid ollscoile
aitheanta sa Stát nó scrúdú
comhionann a sheoltar lasmuigh den
Stát, nó

(b) (i) atá bunaithe ar bhonn buan d’aon
toisc chun ábhar ceadaithe amháin
nó níos a chur ar aghaidh go
hiomlán nó go formhór sa Stát,

(ii) a chuidíonn leis an ábhar sin nó na
hábhair sin a chur ar aghaidh ar
bhonn náisiúnta nó réigiúnach,
agus

(iii) a dtoirmisceann a bhunreacht air
aon sócmhainní nó brabúis dá
chuid a dháileadh ar a chomhaltaí;

ciallaíonn “ábhar ceadaithe”—

(a) cleachtadh na hailtireachta,

(b) cleachtadh na healaíne agus an deartha,

(c) cleachtadh an cheoil agus
chumadóireacht an cheoil,

(d) cleachtadh ealaíona na
hamharclannaíochta,

(e) cleachtadh ealaíona na scannánaíochta,
nó

(f) aon ábhar eile a bheidh ceadaithe chun
críocha na Coda seo ag an Aire
Airgeadais.

2. (a) Féadfaidh an tAire Airgeadais, le fógra
i scríbhinn arna thabhairt don
chomhlacht nó don fhoras, de réir mar
a bheidh, an ceadú aon chomhlachta
nó forais chun críocha na Coda seo a
tharraingt siar, agus ar an bhfógra a
thabhairt, scoirfidh an comhlacht nó an
foras de bheidh ina chomhlacht
ceadaithe ón lá tar éis dháta an fhógra
dá dtagraítear i bhfomhír (b).
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(b) I gcás go ndéanann an tAire Airgeadais
ceadú aon chomhlachta nó forais chun
críocha na Coda seo a tharraingt siar,
foilseofar fógra maidir leis an tarraingt
siar sin a luaithe is féidir san Iris
Oifigiúil.

CUID 3

Comhlacht a cheadú mar charthanas cáilithe

1. Sa Chuid seo—

forléireofar ‘údarú’ de réir mhír 3;

ciallaíonn ‘carthanas cáilithe’ aon chomhlacht sa
Stát is sealbhóir údaraithe atá i bhfeidhm.

2. Faoi réir mhír 3, féadfaidh na Coimisinéirí
Ioncaim, ar iarratas chucu ó chomhlacht sa Stát,
agus ar an gcomhlacht do thabhairt cibé faisnéis
do na Coimisinéirí Ioncaim a theastóidh uathu le
réasún chun críche a bhfeidhmeanna faoin gCuid
seo, doiciméad (dá ngairtear ‘údarú’ sa Chuid seo)
a eisiúint chuig an gcomhlacht á dhearbhú gur
carthanas cáilithe an comhlacht chun críocha na
Coda seo.

3. Ní eiseofar údarú chuig comhlacht mura
suífidh sé chun sástacht na gCoimisinéirí
Ioncaim—

(a) gur comhlacht daoine nó iontaobhas é
arna bhunú chun críocha carthanúla
amháin,

(b) gur chun críocha carthanúla amháin a
chuirtear ioncam an chomhlachta
chun feidhme,

(c) go raibh, roimh dháta déanta an
iarratais lena mbaineann faoi mhír 2,
díolúine ó cháin tugtha dó chun
críocha alt 207 go ceann tréimhse nach
lú ná 3 bliana,

(d) go gcuireann sé cibé faisnéis eile ar fáil
do na Coimisinéirí Ioncaim a éileoidh
siad chun críocha a bhfeidhmeanna
faoin gCuid seo, agus

(e) go gcomhlíonann sé cibé coinníollacha,
más ann, a shonróidh an tAire Gnóthaí
Sóisialacha, Pobail agus Teaghlaigh ó
am go ham chun críocha na Coda seo.

4. Foilseoidh carthanas cáilithe cibé faisnéis ar
cibé modh a cheanglóidh an tAire Airgeadais le
réasún, lena n-áirítear cuntais iniúchta an
charthanais ina mbeidh—

(a) cuntas ioncaim agus caiteachais nó
cuntas brabúis agus caillteanais, de réir
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Leasú ar alt 665
(léiriú (Caibidil 2))
den Phríomh-Acht.

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

Leasú ar alt 667
(forálacha speisialta
i leith feirmeoirí
cáilitheacha) den
Phríomh-Acht.
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mar is cuí, dá thréimhse
chuntasaíochta is déanaí, agus

(b) clár comhardaithe amhail ar an lá
deiridh den tréimhse sin.

5. D’ainneoin aon oibleagáidí maidir le
rúndacht nó srian eile ar nochtadh faisnéise a
fhorchuirtear le haon reacht nó faoi aon reacht nó
ar shlí eile, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim
ainm agus seoladh carthanais cháilithe a chur ar
fáil d’aon duine.

6. Faoi réir mhír 7, beidh éifeacht le húdarú go
ceann cibé tréimhse, nach faide ná 5 bliana, a
chinnfidh na Coimisinéirí Ioncaim agus a
shonróidh siad ann.

7. Más rud é gur deimhin leis na Coimisinéirí
Ioncaim go bhfuil scortha ag carthanas cáilithe de
mhír 3 nó 4 a chomhlíonadh, déanfaidh siad, trí
fhógra i scríbhinn a sheirbheálfar leis an bpost
cláraithe ar an gcarthanas, údarú an charthanais a
tharraingt siar agus beidh feidhm ag an tarraingt
siar agus beidh éifeacht léi ó cibé dáta, i ndiaidh
dháta an fhógra, a bheidh sonraithe ann.”.

46.—Leasaítear alt 665 den Phríomh-Acht tríd an míniú ar “duine”
a scriosadh.

47.—(1) Leasaítear alt 666 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) (a) Ní lamhálfar asbhaint faoin alt seo le linn ioncam
trádála cuideachta d’aon tréimhse chuntasaíochta
dar críoch an 31 Nollaig, 2002, nó dá éis, a bheith
á ríomh.

(b) Aon asbhaint a lamhálfar de bhua an ailt seo le linn
na brabúis nó na gnóchain ó thrádáil na
feirmeoireachta a ríomh do thréimhse
chuntasaíochta duine seachas cuideachta, ní bheidh
feidhm aici chun aon chríche de chuid na nAchtanna
Cánach Ioncaim d’aon bhliain mheasúnachta is
déanaí ná an bhliain 2002.”.

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

48.—(1) Leasaítear alt 667 den Phríomh-Acht i mír (b) d’fho-alt
(2) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii):

“(ii) an 6 Aibreán, 1995, nó dá éis, agus roimh an 31
Nollaig 2002, don bhliain mheasúnachta ina dtagann
an phearsa aonair chun bheith ina fheirmeoir nó ina
feirmeoir cáilitheach agus do gach bliain de na 3
bliana measúnachta díreach ina dhiaidh sin.”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire
Airgeadais le hordú.
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49.—Leasaítear alt 668 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad an mhínithe ar “stoc lena mbaineann an
t-alt seo”:

“ciallaíonn ‘stoc lena mbaineann an t-alt seo’—

(a) an t-eallach go léir is cuid de stoc trádála na trádála
feirmeoireachta, i gcás ina ndiúscrófar an t-eallach sin go
héigeantach an 6 Aibreán nó dá éis, faoi aon reacht a
bhaineann le galair i mbeostoc a scriosadh nó a rialú, agus
chun críocha an ailt seo measfar an t-eallach go léir a bheith
diúscartha go héigeantach más rud é, i gcás aon scéime chun
galar a scriosadh a bhaineann le bruisealóis i mbeostoc a
scriosadh nó a rialú, go ndiúscrófar an t-eallach cáilitheach
go léir, chun críocha aon scéime den sórt sin, mar aon le
cibé eallach eile a cheanglaítear iad a dhiúscairt, nó

(b) ainmhithe agus éanlaith de chineál atá sonraithe i gCodanna
I agus II, faoi seach, den Chéad Sceideal a ghabhann leis
an Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966, ar cuid iad de stoc
trádála thrádáil na feirmeoireachta, i gcás ina mbeidh na
hainmhithe nó an éanlaith go léir den chineál ar leith ar
cuid iad den trádáil feirmeoireachta sin diúscartha an 6
Nollaig 2000, nó dá éis, sna himthosca sin ina n-íocann an
tAire Talmhaíochta, Bia agus Forbartha Tuaithe cúiteamh
i leith na diúscartha sin.”.

50.—(1) Leasaítear alt 310 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “scéim cheadaithe”:

“ciallaíonn ‘údarás áitiúil’, comhairle contae nó bardas
contaebhuirge nó buirge eile nó comhairle ceantair
uirbigh;”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2)—

“(2) I gcás go ndéanfaidh duine, chun críocha trádála a
sheolann nó a sheolfaidh an duine, suim chaipitiúil a
ranníoc i leith caiteachais chaipitiúil a thabhóidh údarás
áitiúil an 15 Feabhra 2001 nó dá éis ag soláthar
sócmhainne atá le húsáid—

(a) chun críocha scéime ceadaithe, a mhéid a
bhaineann an scéim le heisiltigh thrádála a
chóireáil, nó

(b) chun críocha uisce a sholáthar faoi chomhaontú
i scríbhinn idir an duine agus an t-údarás
áitiúil,

ansin, tabharfar cibé liúntais, más ann, don duine faoi alt
272 nó 284, a thabharfaí don duine dá mba éard í an tsuim
chaipitiúil arna ranníoc sa tréimhse inmhuirearaithe nó a
bonntréimhse caiteachas ag soláthar, chun críocha na
trádála sin, sócmhainne den chineál céanna agus gur
leanadh gach tráth ábhartha den tsócmhainn sin a úsáid
chun críocha na trádála.”,
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agus

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

“(2A) Más rud é, de bhua fho-alt (2), go bhfuil teideal
ag duine chun liúntais faoi alt 284, ansin, chun méid na
liúntas caithimh agus cuimilte a bheidh le tabhairt, i leith
aon tréimhse inmhuirearaithe nó a bonntréimhse, a
chinneadh chun críocha an ailt seo, beidh feidhm ag alt
284 amhail is dá mba tagairt do ‘20 faoin gcéad den tsuim
chaipitiúil arna ranníoc sa tréimhse inmhuirearaithe nó a
bonntréimhse’ an tagairt do ‘20 faoin gcéad de chostas
iarbhír an innealra nó an ghléasra, agus aon chaiteachais
de ghné caiteachais chaipitiúil ar an innealra nó ar an
ngléasra sin trí bhíthin athnuachana, feabhsaithe nó
athshuímh á chur san áireamh sa chostas iarbhír sin’ i mír
(aa) (arna cur isteach leis an Acht Airgeadais, 2001) d’fho-
alt (2) den alt sin.”.

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

51.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 286:

“286A.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘ceadúnas’ ceadúnas tacsaí nó ceadúnas do thacsaí atá
inrochtana ag cathaoireacha rothaí arna dheonú i leith
beagfheithicle seirbhíse poiblí ag údarás ceadúnúcháin de réir
na Rialachán um Thrácht ar Bhóithre (Feithiclí Seirbhíse
Poiblí), 1963 go 2000, arna ndéanamh faoi alt 82 den Acht um
Thrácht ar Bhóithre, 1961, arna leasú le halt 57 den Acht um
Thrácht ar Bhóithre, 1968;

ciallaíonn ‘caiteachas cáilitheach’—

(a) caiteachas caipitiúil arna thabhú ar cheadúnas a fháil
an 21 Samhain 2000, nó roimhe, agus chun críocha
an ailt seo, i gcás ina dtabhaítear caiteachas caipitiúil
amhlaidh measfar é a bheith tabhaithe an 21
Samhain 1997 nó, más déanaí ná sin é, an lá a
thosaigh an trádáil, nó

(b) i gcás go mba chuid d’oidhreacht arna glacadh ag
pearsa aonair an 21 Samhain 2000, nó roimhe, an
ceadúnas agus gur íocadh cáin oidhreachta nó cáin
phrobháide i ndáil leis an gceadúnas sin, méid atá
comhionann le margadhluach oscailte an cheadúnais
a úsáideadh chun críocha cánach oidhreachta nó
cánach probháide más mó an méid sin ná méid an
chaiteachais chaipitiúil a tabhaíodh ar an gceadúnas
a fháil agus, i gcás ina mbeidh feidhm ag an mír seo,
measfar gurb é atá sa mhéid céadluaite caiteachas
caipitiúil arna thabhú ar cheadúnas a fháil an 21
Samhain 1997, nó más níos déanaí ná sin é, an dáta
a thosaigh an trádáil;

ciallaíonn ‘trádáil cháilitheach’ trádáil arna seoladh ag pearsa
aonair arb éard é daoine den phobal a iompar ar luaíocht i
bhfeithicil ar deonaíodh ceadúnas ina leith ach gan áireamh a
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dhéanamh ar aon trádáil nó aon chuid de thrádáil arb éard é
feithicil den sórt sin a ligean.

(2) (a) I gcás go gcruthóidh pearsa aonair atá ag seoladh
trádáil cháilitheach gur thabhaigh sé nó sí caiteachas
cáilitheach, ansin, chun críocha na Caibidle seo,
seachas ailt 298 agus 299, agus, chun críocha
Chaibidil 4 den Chuid seo—

(i) déileálfar leis an gceadúnas, faoi réir mhír (c),
mar innealra nó mar ghléasra,

(ii) déileálfar leis an innealra nó leis an ngléasra sin
mar innealra nó gléasra a soláthraíodh chun
críocha na trádála, agus

(iii) fad atá teideal ag an bpearsa aonair chun an
cheadúnais, déileálfar leis an innealra nó leis an
ngléasra sin mar innealra nó gléasra ar leis an
bpearsa aonair sin é.

(b) I gcás go ndéanann pearsa aonair a bhfuil caiteachas
cáilitheach tabhaithe aige nó aici trádáil cháilitheach
a sheoladh agus ina ndéanann sé nó sí feithicil, arb í
an fheithicil lena mbaineann an t-innealra nó an
gléasra dá dtagraítear i mír (a), a úsáid, go páirteach,
chun í a ligean do dhuine eile agus, go páirteach,
chun críocha na trádála cáilithí, measfar, chun
críocha alt 284(1) gur chun críocha na trádála cáilithí
amháin a úsáidtear an t-innealra nó an gléasra.

(c) D’ainneoin mhír (a), i gcás go ndéanann pearsa aonair
a bhfuil caiteachas cáilitheach tabhaithe aige nó aici
i ndáil le níos mó ná ceadúnas amháin trádáil
cháilitheach a sheoladh agus go ndéanann sé nó sí
níos mó ná ceann amháin de na feithiclí a úsáidtear
chun críocha na trádála, arb iad na feithiclí lena
mbaineann an t-innealra nó an ngléasra dá
dtagraítear i mír (a), a ligean do dhuine nó do
dhaoine eile lena n-úsáid freisin ag an duine nó ag
na daoine eile sin, beidh feidhm ag mír (a) i leith
cibé cuid den innealra nó den ghléasra sin nach
mbaineann ach le haon cheadúnas amháin (dá
ngairtear ‘an ceadúnas iomchuí’ san alt seo).

(3) I gcás go dtagann pearsa aonair nach bhfuil, ar leith ón
bhfo-alt seo, teideal aige nó aici chun liúntas faoin gCaibidil seo
de bhua an ailt seo, chun bheith ina úinéir nó ina húinéir
tairbhiúil ar cheadúnas, ar bhás a chéile nó a céile, agus go
ndearna an céile sin—

(a) caiteachas cáilitheach a thabhú i leith an cheadúnais,
agus

(b) trádáil cháilitheach a seoladh,

ansin, chun críocha an ailt seo, más rud é go ligeann an phearsa
aonair an fheithicil lena mbaineann an ceadúnas, nó má ligeann
sé nó sí an ceadúnas, le húsáid chun críocha trádála cáilithí arna
seoladh ag duine eile—
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(i) measfar gur thabhaigh an phearsa aonair an
caiteachas cáilitheach i leith an cheadúnais,

(ii) déileálfar leis an gceadúnas sin mar innealra nó
gléasra, agus

(iii) measfar gur trádáil cháilitheach arna seoladh ag
an bpearsa aonair agus a thosaigh an dáta a
ligeadh an fheithicil sin den chéad uair ligean na
feithicle sin nó an cheadúnais sin ag an bpearsa
aonair,

ach ní bheidh feidhm ag an alt seo i ndáil le pearsa aonair ach i
leith aon cheadúnais amháin.

(4) Nuair a bheidh cinneadh a dhéanamh i dtaobh na liúntas
caipitiúil a bheidh le tabhairt le linn trádáil pearsan aonair dá
dtagraíonn fo-alt (2) a chur faoi cháin d’aon bhliain
mheasúnachta, beidh feidhm ag alt 284(2)(aa) (arna chur isteach
leis an Acht Airgeadais, 2001)—

(a) amhail is dá mba innealra nó gléasra a bhfuil feidhm
ag alt 284(2)(aa) maidir leis an t-innealra nó an
gléasra dá dtagraíonn fo-alt (2), agus

(b) amhail is dá mba thagairt do ‘an 21 Samhain 1997’ an
tagairt do ‘an 1 Eanáir 2001 nó dá éis’ in alt
284(2)(aa).

(5) (a) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le pearsa
aonair lena mbaineann mír (b) nó (c) d’fho-alt (2)
agus a ligeann feithicil lena mbaineann fo-alt (2)(b)
nó feithicil a bhfuil baint aici le ceadúnas iomchuí.

(b) D’ainneoin alt 381, i gcás ina n-éilítear faoiseamh
faoin alt sin i leith caillteanais a bheidh fulaingthe i
dtrádáil cháilitheach, déileálfar, chun críocha fho-ailt
(1) agus (3)(b) d’alt 381, le méid an chaillteanais sin,
a mhéid is inchurtha é, de bhua alt 392, i leith liúntais
faoin alt seo, mar mhéid lenar laghdaíodh ioncam ó
ligean lena mbaineann mír (a) agus uaidh sin amháin
agus ní dhéileálfar leis mar mhéid lenar laghdaíodh
aon ioncam eile.

(6) Beidh feidhm ag fo-alt (7) d’alt 953 maidir le barrachas
dá dtagraítear san fho-alt sin, a eascraíonn de bhua liúntais arna
dhéanamh faoin alt seo amhail is dá mba thagairt don alt seo an
tagairt i mír (a)(ii) den fho-alt sin do ‘alt 438(4).

(7) Measfar gur tháinig an t-alt seo i ngníomh amhail ar an
agus ón 6 Aibreán 1997.”.

52.—(1) Leasaítear alt 284(3A) den Phríomh-Acht—

(a) i mír (a), trí “6 bliana” a chur in ionad “3 bliana”,

(b) i mír (b), trí “mhír (ba) agus fho-alt (4)” a chur in ionad
“fho-alt (4),

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):
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“(ba) D’ainneoin fho-alt (2), ach faoi réir fho-alt (4),
déanfar liúntais chaithimh agus chuimilte a
bheidh le tabhairt d’aon duine i leith innealra
nó gléasra lena mbaineann an fo-alt seo, agus
a dtabhaítear caiteachas caipitiúil ina leith ar
an dáta a dtiocfaidh alt 52 den Acht Airgeadais,
2001, i ngníomh nó dá éis, a thabhairt le linn
tréimhse síos-scríofa 6 bliana dar tosach an
chéad tréimhse inmhuirearaithe nó a
bonntréimhse ar leis an duine sin an t-innealra
nó an gléasra ina deireadh agus é in úsáid an
tráth sin chun críocha thrádáil an duine sin,
agus is é a bheidh sna liúntais sin—

(i) maidir leis an gcéad bhliain den tréimhse
síos-scríofa, méid atá comhionann le 50
faoin gcéad de chostas iarbhír an innealra
nó an ghléasra, agus aon chaiteachas de
ghné caiteachais chaipitiúil ar an innealra
nó ar an ngléasra sin trí bhíthin
athnuachana, feabhsaithe nó athshuímh á
chur san áireamh sa chostas iarbhír sin,
agus

(ii) maidir leis na chéad 5 bliana eile den
tréimhse síos-scríofa, méid atá
comhionann le 20 faoin gcéad d’iarmhéid
an chostais iarbhír sin tar éis aon liúntas a
tugadh de bhua fhomhír (i) a asbhaint.”,

agus

(d) i mír (c), trí “nó i bhfomhír (i) nó (ii), de réir mar is cuí,
de mhír (ba),” a chur isteach i ndiaidh “de mhír (b),”.

(2) Leasaítear alt 403(5A) den Phríomh-Acht i mír (b)(ii) trí “6
bliana” a chur in ionad “3 bliana”.

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

53.—Leasaítear alt 284(2) den Phríomh-Acht maidir le caiteachas
caipitiúil a thabhaítear an1 Eanáir 2001, nó dá éis—

(a) i mír (a), trí “mhír (aa) agus” a chur isteach roimh “fho-
alt (4)”,

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

“(aa) D’ainneoin mhír (a), i gcás ina dtabhaítear
caiteachas caipitiúil an 1 Eanáir 2001 nó dá éis
ar na nithe seo a leanas a sholáthar—

(i) innealra nó gléasra, seachas innealra nó
gléasra lena mbaineann fomhír (a)(ii) agus
fo-alt (3A), nó

(ii) innealra nó gléasra lena mbaineann fomhír
(a)(ii), seachas carr de réir bhrí alt 286 a
úsáidtear chun críocha cáilitheacha de réir
bhrí an ailt sin,
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is é méid an liúntais caithimh agus cuimilte a
bheidh le tabhairt méid atá comhionann le 20
faoin gcéad de chostas iarbhír an innealra nó
an ghléasra, agus aon chaiteachas de ghné
caiteachais chaipitiúil ar an innealra nó ar an
ngléasra sin trí bhíthin athnuachana,
feabhsaithe nó athshuímh á chur san áireamh
sa chostas iarbhír sin.”,

agus

(c) i mír (b), trí “nó den mhéid a shonraítear i mír (aa)” a
chur isteach i ndiaidh “i bhfomhír (i) nó (ii) de mhír (a)”.

54.—Leasaítear 274(3) den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad “nó ar an gcomaoin sin.”:

“nó ar an gcomaoin sin; ach ní bheidh feidhm ag an bhfo-alt seo
i gcás comaoine den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a)(iv)
a gheofar an 5 Márta 2001 nó dá éis.”.

55.—Leasaítear Caibidil 4 de Chuid 8 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 256(1)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “cáin chuí”—

(I) amhail ar an agus ón 6 Aibreán 2000:

“ciallaíonn ‘cáin chuí’, i ndáil le híocaíocht úis
iomchuí, suim in ionannas cánach ioncaim ar
mhéid na híocaíochta—

(a) i gcás taisce iomchuí nó taiscí iomchuí
arna sealbhú i gcuntas coigiltis
speisialta, de réir ráta 20 faoin gcéad,

(b) faoi réir mhír (c), i gcás aon taisce
iomchuí eile, de réir an ráta
chaighdeánaigh a bheidh i bhfeidhm
tráth na híocaíochta, agus

(c) i gcás taisce iomchuí, ar taisce í a
rinneadh an 23 Márta 2000, nó dá éis,
seachas taisce iomchuí—

(i) dá dtagraítear i mír (a), nó

(ii) a bhfuil an t-ús ina leith iníoctha
go bliantúil nó ag eatraimh is
minice ná sin, nó

(iii) ar taisce sonraithe í de réir bhrí
alt 260,

de réir ráta arna chinneadh de réir
na foirmle–

(S + 3) faoin gcéad
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i gcás gurb é S an ráta caighdeánach
faoin gcéad (de réir bhrí alt 4(1)) a
bheidh i bhfeidhm tráth na
híocaíochta;”,

agus

(II) amhail ar an agus ón 6 Aibreán 2001:

“ciallaíonn ‘cáin chuí’, i ndáil le híocaíocht úis
iomchuí, suim in ionannas cánach ioncaim ar
mhéid na híocaíochta sin—

(a) i gcás úis arna íoc i leith taisce iomchuí
nó taiscí iomchuí arna sealbhú i
gcuntas coigiltis speisialta, de réir ráta
20 faoin gcéad,

(b) faoi réir mhír (c), i gcás úis arna íoc i
leith aon taisce iomchuí eile, de réir
an ráta chaighdeánaigh a bheidh i
bhfeidhm tráth na híocaíochta, agus

(c) i gcás úis arna íoc i leith taisce iomchuí,
ar taisce í a rinneadh an 23 Márta
2000, nó dá éis, seachas ús—

(i) dá dtagraítear i mír (a), nó

(ii) is iníoctha go bliantúil nó ag
eatraimh is minice ná sin, nó

(iii) ar ús sonraithe é de réir bhrí alt
260,

de réir ráta arna chinneadh de réir
na foirmle—

(S + 3) faoin gcéad

i gcás gurb é S an ráta caighdeánach
faoin gcéad (de réir bhrí alt 4(1)) a
bheidh i bhfeidhm tráth na
híocaíochta;”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “taisce”, maidir le taisce a rinneadh an 6 Aibreán
2001, nó dá éis:

“ciallaíonn ‘taisce’ suim airgid a íocfar le glacadóir
taisce iomchuí ar théarmaí faoina bhféadfar í, nó aon
chuid di, a aisíoc i dteannta nó d’éagmais úis agus
sin ar éileamh nó ag tráth agus in imthosca ar a
gcomhaontófar idir, nó thar ceann, an duine a
dhéanfaidh an íocaíocht agus an duine lena ndéanfar
í, d’ainneoin go bhféadfadh an méid a bheidh le
haisíoc ceangailte go feadh aon mhéid le hathruithe,
nó le cinneadh go feadh aon mhéid de réir athruithe,
ar innéacs stocmhalartáin nó ar aon innéacs
airgeadais eile;”,
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(iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “ús”, maidir le taisce a dhéantar an 6 Aibreán
2001, nó dá éis:

“ciallaíonn ‘ús’ aon ús airgid, cibé acu bliantúil nó
eile, lena n-áirítear aon mhéid, cibé acu atá nó nach
bhfuil sé tuairiscithe mar ús, arna íoc i gcomaoin
taisce a dhéanamh agus—

(a) maidir le taisce, i gcás ina mbeidh an méid
a bheidh le haisíoc ceangailte go feadh aon
mhéid le hathruithe, nó le cinneadh go
feadh aon mhéid de réir athruithe, ar
innéacs stocmhalartáin nó ar aon innéacs
airgeadais eile, folaíonn sé aon mhéid a
bheidh aisíoctha nó le haisíoc de bhreis ar
mhéid na taisce,

(b) maidir le cumann foirgníochta, folaíonn sé
aon díbhinn nó dáileadh eile i leith
scaireanna sa chumann,

ach ní áireofar mar ús chun críocha na Caibidle seo
aon mhéid arb é atá ann aon bharrachas a bheidh ag
an méid a gheofar trí fhuascailt aon sealbháin de
Bhannaí Bónais C.C.T — An Chéad Sraith, arna
n-eisiúint ag Banc C.C.T., cpt, ar an méid a íocadh i
leith an tsealbháin,”,

agus

(iv) sa mhíniú ar “cuntas coigiltis speisialta” trí “an 1
Eanáir 1993, nó dá éis, agus roimh an 6 Aibreán
2001” a chur in ionad “an 1ú lá d’Eanáir 1993, nó
dá éis,”,

(b) in alt 258(9)(c), amhail ar an agus ón 6 Aibreán 1997, trí
“Fo-ailt 2 go 4” a chur in ionad “Fo-ailt 2 agus 4”,

(c) in alt 261(c)(i)(II), trí “mhír (b) den mhíniú” a chur in
ionad “mhír (b) nó an mhínithe”, agus

(d) in alt 265(2)(e), trí “ceart cruinn; ach i gcás cuideachta ní
éileofar aon deimhniú den sórt sin más rud é go
ndéanann an dearbhóir ráiteas scríofa a áireamh, mar
chuid den dearbhú don ghlacadóir taisce iomchuí, ag
daingniú go bhfuil leas bainte ag an gcuideachta as an
díolúine faoi Chuid III d’Acht na gCuideachtaí
(Leasú)(Uimh. 2), 1999” a chur in ionad “ceart cruinn”.

56.—Leasaítear alt 838 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) sa mhíniú ar “cuntas infheistíochta punainne
speisialta” trí “an 1 Feabhra 1993, nó dá éis agus
roimh an 6 Aibreán 2001” a chur in ionad “an 1ú lá
d’Fheabhra, 1993, nó dá éis”, agus

(ii) tríd an míniú ar “tréimhse iomchuí” a scriosadh,

agus
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(b) i bhfo-alt (2)—

(i) trí mhír (c) a scriosadh, agus

(ii) i mír (g), trí “an 1 Feabhra 1996, nó dá éis agus roimh
an 31 Nollaig 2000” a chur in ionad “an 1ú lá
d’Fheabhra, 1996, nó dá éis”.

57.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) i gCuid 8—

(i) in alt 256(1)—

(I) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a)
den mhíniú ar “cáin chuí”:

“(a) i gcás úis arna íoc i leith taisce iomchuí
nó taiscí iomchuí—

(i) arna sealbhú i gcuntas coigiltis
speisialta, nó

(ii) arna sealbhú i gcuntas téarma
speisialta,

de réir ráta 20 faoin gcéad,”,

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
an mhínithe ar “cumann foirgníochta”:

“ciallaíonn ‘comhar creidmheasa’ cumann
arna chlárú faoin Acht um Chomhar
Creidmheasa, 1997, lena n-áirítear
cumann a mheastar a bheith cláraithe
amhlaidh faoi alt 5(3) den Acht sin;”,

(III) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
an mhínithe ar “ús”:

“ciallaíonn ‘cuntas fadtéarma’ cuntas arna
oscailt ag pearsa aonair le glacadóir taisce
iomchuí ar théarmaí faoinar
chomhaontaigh an phearsa aonair go bhfuil
gach taisce iomchuí a shealbhaítear sa
chuntas le sealbhú sa chuntas ar feadh
tréimhse nach giorra ná 5 bliana;

ciallaíonn “cuntas meántéarma” cuntas
arna oscailt ag pearsa aonair le glacadóir
taisce iomchuí ar théarmaí faoinar
chomhaontaigh an phearsa aonair go bhfuil
gach taisce iomchuí sa shealbhaítear a
chuntas le sealbhú sa chuntas ar feadh
tréimhse nach giorra ná 3 bliana;”,

(IV) tríd an méid seo a leanas a chur isteach sa mhíniú
ar “glacadóir taisce iomchuí” i ndiaidh mhír (c):

“(ca) comhar creidmheasa,”,
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(V) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “ús iomchuí”:

“ciallaíonn ‘ús iomchuí’, faoi réir alt 261A,
ús arna íoc i leith taisce iomchuí;”,

(VI) i mír (b) den mhíniú ar “cuntas coigiltis
speisialta”, trí “taisce iomchuí;” a chur in ionad
“taisce iomchuí.”, agus

(VII) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
an mhínithe ar “cuntas coigiltis speisialta”:

“ciallaíonn ‘cuntas téarma speisialta’—

(a) cuntas meántéarma, nó

(b) cuntas fadtéarma,

ar cuntas é ina sealbhaítear taisce iomchuí
nó taiscí iomchuí arna déanamh nó arna
ndéanamh ag pearsa aonair agus—

(i) a bhfuil na coinníollacha atá
sonraithe in alt 264A(1)
comhlíonta ina leith, agus

(ii) a bhfuil dearbhú den chineál a
luaitear in alt 264A(2) déanta
don ghlacadóir taisce iomchuí
ina leith.”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt
261:

“Cánachas ar
an ús ar
chuntais
téarma
speisialta.

261A.—(1) I gcás ina n-íocann
glacadóir taisce iomchuí ús i leith
taisce iomchuí arna sealbhú i
gcuntas téarma speisialta, is ús
iomchuí chun críocha na Caibidle
seo an t-ús sin a mhéid amháin dá
bhforáiltear san alt seo.

(2) Is ús iomchuí ús a íoctar i
mbliain mheasúnachta i leith
taisce iomchuí arna sealbhú i
gcuntas meántéarma a mhéid
amháin gur mó ná £278 an t-ús sin.

(3) Is ús iomchuí ús a íoctar i
mbliain mheasúnachta i leith
taisce iomchuí arna sealbhú i
gcuntas fadtéarma a mhéid
amháin gur mó ná £370 an t-ús sin.

(4) I gcás ina n-osclaíonn
pearsa aonair cuntas meántéarma,
féadfaidh an phearsa aonair ina
dhiaidh sin roghnú a dhéanamh i
scríbhinn chuig an nglacadóir
taisce iomchuí chun an cuntas a
chomhshó ina chuntas fadtéarma.
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(5) I gcás go ndéantar roghnú
de réir fho-alt (4), is ús iomchuí an
ús a íoctar i mbliain mheasúnachta
dar tosach an dáta a dhéantar an
roghnú, nó dá éis, a mhéid amháin
gur mó ná £370 an t-ús sin.

(6) Faoi réir fho-alt (8), beidh
feidhm ag alt 261 i ndáil le haon
ús iomchuí arna íoc i leith taisce
iomchuí arna sealbhú i gcuntas
téarma speisialta, amhail is dá
gcuirfí an mhír seo a leanas in
ionad mhír (c) den alt sin:

“(c) ní dhéanfar méid aon
íocaíochta úis iomchuí
arna íoc i leith aon
taisce iomchuí arna
sealbhú i gcuntas
téarma speisialta, a
áireamh, ach amháin
chun críocha éilimh ar
aisíocaíocht faoi alt
267(3) i leith na
cánach iomchuí arna
hasbhaint ón ús
iomchuí sin, le linn
ioncam iomlán a ríomh
chun críocha na
nAchtanna Cánach
Ioncaim;’.

(7) Scoirfidh cuntas de bheith
ina chuntas téarma speisialta más
rud é go scoirfear d’aon cheann de
na coinníollacha atá sonraithe in
alt 264A(1) a chomhlíonadh, agus
i gcás ina dtarlaíonn sé sin—

(a) is ús iomchuí an t-ús go
léir a íocfar, ar an scor
do tharlú nó dá éis, i
leith taiscí iomchuí
arna sealbhú sa
chuntas,

(b) déileálfaidh an
glacadóir taisce
iomchuí leis an ús go
léir (dá ngairtear ‘iar-
ús’ sa mhír seo) a
íocadh roimh an scor
do tharlú, i leith taiscí
iomchuí arna sealbhú
sa chuntas, mar ús
iomchuí a mhéid nár
déileáladh leis an ús
sin mar ús iomchuí
cheana féin, agus—

(i) beidh feidhm ag
forálacha alt
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257(1) amhail is
dá mbeadh
íocaíocht an iar-
úis á déanamh ar
an dáta a tharla
an scor, agus

(ii) i gcás ina mbeidh
an t-iar-ús
aistarraingthe
cheana féin ón
gcuntas ar an
dáta sin—

(I) asbhainfidh an
glacadóir
taisce
iomchuí as na
taiscí iomchuí
arna sealbhú
sa chuntas ar
an dáta sin,
méid atá
comhionann
le méid na
cánach cuí a
d’asbhainfí as
an iar-ús faoi
fhomhír (i)
mura
mbeadh an
aistarraingt,
agus
déileálfar leis
an méid sin
mar cháin
chuí, agus

(II) beidh feidhm
ag forálacha
mhíreanna
(b) agus (c)
d’alt 257(1)
maidir leis an
hasbhaint sin
mar atá
feidhm acu
maidir le
hasbhaint as
ús iomchuí.

(8) Ní bheidh feidhm ag fo-alt
(6) maidir le haon ús i leith aon
taisce iomchuí arna sealbhú sa
chuntas, a íoctar, nó a
ndéileáiltear leis de bhua fhomhír
(7) mar ús atá íoctha, ar an dáta a
scoireann an cuntas de bheith ina
chuntas téarma speisialta nó dá
éis.”,
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(iii) in alt 261A (arna chur isteach le fomhír (ii)), maidir
leis an mbliain mheasúnachta 2002 agus le blianta
measúnachta dá éis—

(I) trí “€480” a chur in ionad “£278” i bhfo-alt (2),
agus

(II) trí “€635” a chur in ionad “£370” i
bhfomhíreanna (3) agus (5),

(iv) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt
264:

“Coinníollacha
agus
dearbhuithe i
ndáil le cuntais
téarma
speisialta.

264A.—(1) Is iad seo a leanas
na coinníollacha dá dtagraítear i
bhfomhír (i) den mhíniú ar ‘cuntas
téarma speisialta’ in alt 256(1):

(a) déanfaidh an glacadóir
taisce iomchuí an
cuntas a oscailt agus a
ainmniú mar chuntas
meántéarma nó, de
réir mar a bheidh, mar
chuntas fadtéarma;

(b) ní dhéanfar an cuntas a
ainmniú in airgeadra
coigríche;

(c) ní bheidh an cuntas
bainteach le haon
chuntas eile arna
shealbhú ag an
sealbhóir cuntais nó ag
aon duine eile; agus,
chun na críche seo,
beidh cuntas bainteach
le cuntas eile más rud
é—

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

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

nó

(ii) go ndéantar athrú
ar na téarmaí, nó
go ndéantar difear
ar aon slí do na
téarmaí, ar a
n-oibrı́tear
ceachtar cuntas
mar gheall ar an
gcuntas eile a
bheith ann;

(d) beidh na taiscí iomchuí
go léir a shealbhaítear
sa chuntas faoi réir na
dtéarmaí céanna;

(e) ní bheidh aon
chomhaontú, socrú nó
comhthuiscint ar
marthain, cibé acu
sainráite nó intuigthe,
lena n-imrítear
tionchar nó lena
gcinntear, nó lena
bhféadfaí tionchar a
imirt nó cinneadh, ar
an ráta (seachas ráta
neamhshonraithe agus
athraitheach) úis a
íoctar nó is iníoctha,
maidir leis an taisce
iomchuí nó leis na
taiscí iomchuí a
shealbhaítear sa
chuntas in aon
tréimhse, nó i leith aon
tréimhse, is faide ná
12 mhí;

(f) maidir le hús a íoctar nó
is iníoctha i leith na
taisce nó na dtaiscí
iomchuí arna sealbhú
sa chuntas ní dhéanfar,
go díreach nó go
neamhdhíreach, é a
cheangal le haon
athrú, nó a chinneadh
le haon athrú, ar
phraghas nó ar luach
aon scaireanna, stoc,
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bintiúr nó urrús atá
liostaithe ar
stocmhalartán nó a
ndéileáiltear iontu ar
mhargadh urrús
neamhliostaithe;

(g) ní osclóidh pearsa
aonair an cuntas, ná ní
shealbhófar an cuntas
ina ainm pearsan
aonair, is pearsa
aonair atá faoi bhun 16
bliana d’aois;

(h) is é nó is í an phearsa
aonair a bhfuil teideal
tairbhiúil aige nó aici
chun an úis iomchuí is
iníoctha maidir leis an
taisce iomchuí nó leis
na taiscí iomchuí a
shealbhaítear sa
chuntas a osclóidh an
cuntas agus is ina ainm
nó ina hainm a
shealbhófar é;

(i) féadfaidh beirt phearsa
aonair, ar a mhéad,
cuntas a shealbhú i
gcomhpháirt;

(j) faoi réir mhír (k), ní
dhéanfaidh pearsa
aonair, cibé acu go
haonarach nó i
gcomhpháirt, cuntas
téarma speisialta eile a
shealbhú go
comhuaineach;

(k) i gcás ina bhfuil an
cuntas á shealbhú i
gcomhpháirt ag
pearsana aonair atá
pósta ar a chéile
féadfaidh siad cuntas
amháin eile den sórt
sin a shealbhú i
gcomhpháirt go
comhuaineach;

(l) faoi réir mhíreanna (m)
agus (n), ní mó ná
£500 méid taisce nó
méid comhiomlán
taiscí a fhéadfar a
thaisceadh i gcuntas in
aon mhí amháin;

(m) féadfar, an tráth a
osclaíonn pearsa
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aonair cuntas le
glacadóir taisce
iomchuí, taisce arb
éard é iomlán thaiscí
iomchuí, nó cuid de
thaiscí iomchuí, na
pearsan aonair atá á
sealbhú, an tráth sin,
ag an nglacadóir taisce
iomchuí céanna, a
aistriú chuig an
gcuntas;

(n) féadfaidh pearsa aonair,
ar shlí seachas ar
mhodh aistrithe faoi
mhír (m), taisce nach
mó ná £6,000 a
thaisceadh i gcuntas
uair amháin agus gan
ach uair amháin i rith
na tréimhse inar
cuntas téarma
speisialta an cuntas;

(o) ní dhéileálfar le haon ús
a chreidiúnaíonn an
glacadóir taisce
iomchuí don chuntas
mar thaisce chun
críocha mhír (l) nó (p),
ach ní fhéadfar an t-ús
sin a aistarraingt as an
gcuntas, ar shlí seachas
de réir mhír (q), mura
rud é go ndéanfar an
aistarraingt laistigh
den tréimhse 12 mhí
ón dáta a
creidiúnaíodh
amhlaidh é;

(p) faoi réir mhír (q), ní
fhéadfar taisce a
aistarraingt as cuntas
arna shealbhú ag
pearsa aonair—

(i) laistigh de 3 bliana
ón dáta a
taisceadh an
taisce, i gcás
cuntais
meántéarma, agus

(ii) laistigh de 5 bliana
ón dáta a
taisceadh an
taisce, i gcás
cuntais fadtéarma,

ar shlí seachas ar bhás
na pearsan aonair nó,
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i gcás gur cuntas arna
shealbhú i
gcomhpháirt ag 2
phearsa aonair an
cuntas, ar bhás duine
amháin acu;

(q) féadfaidh pearsa aonair
atá 60 bliain d’aois nó
os a chionn ar dháta na
haistarraingthe,
aistarraingt amháin
agus gan ach
aistarraingt amháin a
dhéanamh as cuntas ar
choinníoll gur
osclaíodh an cuntas
nuair a bhí an phearsa
aonair faoi bhun na
haoise sin.

(2) Maidir leis an dearbhú dá
dtagraítear i bhfomhír (ii) den
mhíniú ar ‘cuntas téarma
speisialta’ in alt 256(1) is dearbhú
i scríbhinn chuig glacadóir taisce
iomchuí é—

(a) arna dhéanamh ag an
bpearsa aonair (dá
ngairtear ‘an
dearbhóir’ san fho-alt
seo) a shealbhaíonn an
cuntas ar ina leith a
dhéantar an dearbhú
is iníoctha,

(b) a bheidh sínithe ag an
dearbhóir,

(c) arna dhéanamh i cibé
foirm a bheidh
forordaithe nó
údaraithe ag na
Coimisinéirí Ioncaim,

(d) lena ndearbhófar go
bhfuil, an tráth a
dhéanfar an dearbhú,
na coinníollacha dá
dtagraítear in
míreanna (g), (h), (j),
agus (k) d’fho-alt (1)
comhlíonta i ndáil leis
an gcuntas a ndéantar
an dearbhú ina leith,

(e) ina mbeidh ainm agus
seoladh iomlán an
dearbhóra,

(f) ina mbeidh gealltanas
ón dearbhóir go
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ndéanfaidh an
dearbhóir, má
scoireann na
coinníollacha dá
dtagraítear i míreanna
(g), (h), (j), agus (k)
d’fho-alt (1) de bheith
comhlíonta maidir leis
an gcuntas a ndéantar
an dearbhú ina leith,
fógra dá réir sin a
thabhairt don
ghlacadóir taisce
iomchuí, agus

(g) ina mbeidh cibé faisnéis
eile a theastóidh le
réasún ó na
Coimisinéirí Ioncaim
chun críocha na
Caibidle seo.

(3) Beidh feidhm ag alt 263(2)
maidir le dearbhuithe den chineál
a luaitear san alt seo mar atá
feidhm aige maidir le dearbhuithe
den chineál a luaitear san alt sin.

Tuairisceáin
maidir le
cuntais téarma
speisialta ó
ghlacadóirí
taisce iomchuí.

264B.—(1) San alt seo,
ciallaíonn ‘cigire cuí’—

(a) an cigire is deireanaí a
thug fógra i scríbhinn
don ghlacadóir taisce
iomchuí á rá gurb
eisean nó ise an cigire
a gceanglaítear ar an
nglacadóir taisce
iomchuí an tuairisceán
dá dtagraítear i bhfo-
alt (2) a sheachadadh
air nó uirthi, nó

(b) i gcás nach ann do
chigire den chineál dá
dtagraítear i mír (a),
an cigire tuairisceán
atá sonraithe in alt
950.

(2) Déanfaidh gach glacadóir
taisce iomchuí, an 31 Márta nó
roimhe i ngach bliain
mheasúnachta, tuairisceán a
ullmhú agus a sheachadadh ar an
gcigire cuí, a bheidh i cibé foirm a
bheidh forordaithe nó údaraithe
ag na Coimisinéirí Ioncaim agus
ina sonrófar—

(a) ainm agus seoladh
shealbhóir nó
shealbhóirí, de réir



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

mar a bheidh, gach
cuntais téarma
speisialta a osclaíodh i
rith na bliana
measúnachta roimhe
sin,

(b) cibé acu is cuntas
meántéarma nó cuntas
fadtéarma an cuntas
sin, agus

(c) dáta oscailte an
chuntais sin.

(3) Beidh feidhm ag ailt 1052
agus 1054 maidir le mainneachtain
ag glacadóir taisce iomchuí
tuairisceán cheanglaítear le fo-alt
(2) a sheachadadh agus maidir le
gach uile mhainneachtain den sórt
sin, mar atá feidhm acu maidir le
mainneachtain tuairisceán dá
dtagraítear in alt 1052 a
sheachadadh.”,

(v) in alt 264A(1)(arna chur isteach le fomhír (iv)),
maidir leis an mbliain mheasúnachta 2002 agus le
blianta measúnachta dá éis—

(I) trí “€635” a chur in ionad “£500” i mír (l), agus

(II) trí “€7,620” a chur in ionad “£6,000” i mír (n),

(vi) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
Chaibidil 4:

“Caibidil 5

Íocaíochtaí Díbhinní ag Comhair Chreidmheasa

Léiriú
(Caibidil 5).

267A.—(1) Sa Chaibidil seo—

tá le ‘cáin chuí’ an bhrí chéanna
atá leis in alt 256(1);

ciallaíonn ‘díbhinn’ díbhinn ar
scaireanna a dhearbhaíonn
comhar creidmheasa ag cruinniú
ginearálta bliantúil den chomhar
creidmheasa sin;

ciallaíonn ‘cuntas scaireanna
fadtéarma’ cuntas arna oscailt ag
comhalta (ar pearsa aonair é nó í)
le comhar creidmheasa ar
théarmaí faoina gcomhaontaíonn
an comhalta go ndéanfar gach
scair a shuibscríobhann an
comhalta lena aghaidh agus atá le
sealbhú sa chuntas, a shealbhú sa
chuntas ar feadh tréimhse nach
giorra ná 5 bliana;
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ciallaíonn ‘cuntas scaireanna
meántéarma’ cuntas arna oscailt
ag comhalta (ar pearsa aonair é nó
í) le comhar creidmheasa ar
théarmaí faoina gcomhaontaíonn
an comhalta go ndéanfar gach
scair a shuibscríobhann an
comhalta lena aghaidh agus atá le
sealbhú sa chuntas, a shealbhú sa
chuntas ar feadh tréimhse nach
giorra ná 3 bliana;

tá le ‘taisce iomchuí’ an bhrí
chéanna atá leis in alt 256(1);

tá le ‘glacadóir taisce iomchuí’ an
bhrí chéanna atá leis in alt 256(1);

tá le ‘ús iomchuí’ an bhrí chéanna
atá leis in alt 256(1);

folaíonn ‘coigilteas’ scaireanna
agus taiscí;

tá le ‘scair’ an bhrí chéanna atá
leis in alt 2(1) den Acht um
Chomhar Creidmheasa, 1997;

ciallaíonn ‘cuntas scaireanna
speisialta ’ cuntas ina sealbhaíonn
comhar creidmheasa scaireanna a
shuibscríobhann comhalta lena
n-aghaidh ar théarmaí faoinar
chomhaontaigh an comhalta leis
an gcomhar creidmheasa chun
críocha Chaibidil 4 den Chuid
seo—

(a) go ndéileálfar le luach
na scaireanna arna
sealbhú sa chuntas aon
tráth mar mhéid taisce
iomchuí arna shealbhú
ag an gcomhar
creidmheasa an tráth
sin, agus

(b) go ndéileálfar le luach
aon díbhinne a íoctar
ar na scaireanna sin
aon tráth mar mhéid
úis iomchuí arna íoc ag
an gcomhar
creidmheasa an tráth
sin, i leith na taisce
iomchuí sin;

ciallaíonn ‘cuntas scaireanna
téarma speisialta’—

(a) cuntas scaireanna
meántéarma, nó
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(b) cuntas scaireanna
fadtéarma,

ar cuntas é ina sealbhaíonn
comhar creidmheasa scaireanna a
shuibscríobhann comhalta lena n-
aghaidh agus—

(i) a bhfuil na
coinníollacha a
shonraítear in alt
267D(1) comhlíonta
ina leith, agus

(ii) a bhfuil dearbhú den
chineál a luaitear in alt
267D(2) déanta leis an
gcomhar creidmheasa
ina leith.

Roghnú cuntas
scaireanna
speisialta nó
cuntas
scaireanna
téarma
speisialta a
oscailt.

267B.—(1) Féadfaidh duine is
comhalta, nó atá ar tí teacht chun
bheith ina chomhalta nó ina
comhalta, de chomhar
creidmheasa ceachtar den dá
roghnú seo a leanas nó iad araon
a dhéanamh—

(a) roghnú a dhéanamh i
scríbhinn chuig an
gcomhar creidmheasa
chun cuntas is cuntas
scaireanna speisialta a
oscailt, agus

(b) i gcás inar pearsa aonair
an duine, roghnú a
dhéanamh i scríbhinn
chuig an gcomhar
creidmheasa chun
cuntas scaireanna
meántéarma nó cuntas
scaireanna fadtéarma
a oscailt.

(2) I gcás go ndéantar roghnú
de réir fho-alt (1)(a), déanfaidh an
comhar creidmheasa an cuntas a
ainmniú mar chuntas scaireanna
speisialta agus déileálfar—

(a) le luach na scaireanna
atá á sealbhú sa
chuntas aon tráth, mar
mhéid taisce iomchuí
arna shealbhú aige an
tráth sin, agus
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(b) le luach aon díbhinne a
íoctar ar na scaireanna
sin aon tráth, mar
mhéid úis iomchuí
arna íoc an tráth sin i
leith na taisce iomchuí
sin agus beidh feidhm
ag forálacha Chaibidil
4 den Chuid seo
maidir leis an ús
iomchuí sin a
ndéileáiltear leis mar
ús arna íoc ag comhar
creidmheasa mar atá
feidhm acu maidir le
hús iomchuí arna íoc
ag glacadóir taisce
iomchuí, agus is de réir
ráta 20 faoin gcéad a
bheidh an cháin chuí i
leith an úis iomchuí
sin.

(3) I gcás go ndéantar roghnú
de réir fho-alt (1)(b), déileálfaidh
an comhar creidmheasa—

(a) le luach na scaireanna
arna sealbhú sa
chuntas aon tráth, mar
mhéid taisce iomchuí
arna shealbhú aige an
tráth sin, agus

(b) faoi réir alt 267C, le
luach aon díbhinne a
íoctar ar na scaireanna
sin aon tráth, mar
mhéid úis iomchuí
arna íoc an tráth sin i
leith na taisce iomchuí
sin agus beidh feidhm
ag forálacha Chaibidil
4 den Chuid seo
maidir leis an ús
iomchuí sin a
ndéileáiltear leis mar
ús arna íoc ag comhar
creidmheasa, mar atá
feidhm acu maidir le
hús arna íoc ag
glacadóir taisce
iomchuí, agus is de réir
ráta 20 faoin gcéad a
bheidh an cháin chuí i
leith an úis iomchuí
sin.

Cánachas ar
dhíbhinní ar
chuntais
scaireanna
téarma
speisialta.

267C.—(1) Déileálfar le luach
na díbhinne a íoctar i mbliain
mheasúnachta ar scaireanna arna
sealbhú i gcuntas scaireanna
meántéarma mar mhéid úis
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iomchuí arna íoc sa bhliain
mheasúnachta sin, a mhéid
amháin gur mó ná £278 an luach
sin.

(2) Déileálfar le luach na
díbhinne a íoctar i mbliain
mheasúnachta ar scaireanna arna
sealbhú i gcuntas scaireanna
fadtéarma mar mhéid úis iomchuí
arna íoc sa bhliain mheasúnachta
sin, a mhéid amháin gur mó ná
£370 an luach sin.

(3) I gcás ina n-osclaíonn
comhalta cuntas mar chuntas
scaireanna meántéarma, féadfaidh
an comhalta ina dhiaidh sin
roghnú a dhéanamh i scríbhinn
chuig an gcomhar creidmheasa
chun an cuntas a chomhshó ina
chuntas fadtéarma.

(4) I gcás ina ndéantar roghnú
de réir fho-alt (3), déileálfar le
luach na díbhinne a íoctar ar
scaireanna i mbliain
mheasúnachta dar tosach dáta an
roghnaithe nó dá éis mar mhéid
úis iomchuí arna íoc don bhliain
mheasúnachta sin, a mhéid
amháin gur mó ná £370 an luach
sin.

(5) Scoirfidh cuntas de bheith
ina chuntas scaireanna téarma
speisialta más rud é go scoirtear
d’aon cheann de na coinníollacha
a shonraítear i bhfo-alt (1) d’alt
267D a chomhlíonadh, agus i gcás
ina dtarlaíonn sé sin—

(a) déileálfar leis an
gcuntas mar chuntas
scaireanna speisialta
ón tráth a tharlóidh an
scor, agus

(b) déileálfaidh an comhar
creidmheasa le luach
na ndíbhinní go léir
(dá ngairtear
‘iardhíbhinní’ sa mhír
seo) a íocadh roimh an
scor do tharlú ar
scaireanna arna
sealbhú sa chuntas,
mar mhéid úis iomchuí
a mhéid nár déileáladh
le luach na ndíbhinní
sin mar mhéid úis
iomchuí cheana féin,
agus—
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(i) beidh feidhm ag
forálacha 257(1)
amhail is dá
mbeadh íocaíocht
na n-iardhíbhinní
á déanamh ar an
dáta a tharla an
scor, agus

(ii) i gcás go mbeidh na
hiardhíbhinní
aistarraingthe
cheana féin as
gcuntas ar an
dáta sin—

(I) asbhainfidh an
comhar
creidmheasa
as luach na
scaireanna sa
chuntas ar an
dáta sin,
méid atá
comhionann
le méid na
cánach cuí a
d’asbhainfí as
na
hiardhíbhínní
faoi fhomhír
(i), mura
mbeadh an
an
aistarraingt,
agus
déileálfar leis
an méid sin
mar cháin
chuí, agus

(II) beidh feidhm
ag forálacha
mhíreanna
(b) agus (c)
d’alt 257(1)
maidir leis an
asbhaint sin
mar atá
feidhm acu
maidir le
hasbhaint as
ús iomchuí.

Coinníollacha
agus
dearbhuithe a
bhaineann le
cuntais
scaireanna
téarma
speisialta.

267D.—(1) Is iad seo a leanas
na coinníollacha dá dtagraítear i
bhfomhír (i) den mhíniú ar ‘cuntas
scaireanna téarma speisialta’ in
alt 267A(1):

(a) déanfaidh an comhar
creidmheasa an cuntas
a oscailt agus a
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ainmniú mar chuntas
scaireanna
meántéarma nó, de
réir mar a bheidh, mar
chuntas scaireanna
fadtéarma;

(b) ní dhéanfar an cuntas a
ainmniú in airgeadra
coigríche;

(c) ní bheidh an cuntas
bainteach le haon
chuntas scaireanna nó
cuntas taisce eile arna
shealbhú ag an
gcomhalta nó ag aon
duine eile; agus, chun
na críche seo, beidh
cuntas bainteach le
cuntas eile más rud
é—

(i) (I) gur osclaíodh
ceachtar
cuntas faoi
threoir an
chuntais eile,
nó d’fhonn
go bhféadfaí
an cuntas eile
a oscailt ar
théarmaí
áirithe, nó
chun gurbh
fhusa an
cuntas eile a
oscailt ar
théarmaí
áirithe, agus

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

nó

(ii) go ndéantar athrú
ar na téarmaí, nó
go ndéantar difear
ar aon slí do na
téarmaí, ar a
n-oibrítear
ceachtar cuntas
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mar gheall ar an
gcuntas eile a
bheith ann;

(d) beidh na scaireanna go
léir a shealbhaítear sa
chuntas faoi réir na
dtéarmaí céanna;

(e) ní bheidh aon
chomhaontú, socrú nó
comhthuiscint ar
marthain, cibé acu
sainráite nó intuigthe,
lena n-imrítear
tionchar nó lena
gcinntear, nó lena
bhféadfaí tionchar a
imirt nó cinneadh, ar
an ráta (seachas ráta
neamhshonraithe agus
athraitheach) díbhinne
a íoctar nó is iníoctha,
maidir leis an scair nó
na scaireanna a
shealbhaítear sa
chuntas in aon
tréimhse, nó i leith aon
tréimhse, is faide ná
12 mhí;

(f) maidir le díbhinní a
íoctar nó is iníoctha i
leith na scaire nó na
scaireanna arna
sealbhú sa chuntas, ní
dhéanfar, go díreach
nó go neamhdhíreach,
iad a cheangal le haon
athrú, nó a chinneadh
le haon athrú, ar
phraghas nó ar luach
aon scaireanna, stoc,
bintiúr nó urrús atá
liostaithe ar
stocmhalartán nó a
ndéileáiltear iontu ar
mhargadh urrús
neamhliostaithe;

(g) ní osclóidh comhalta an
cuntas, ná ní
shealbhófar an cuntas
in ainm comhalta, is
comhalta atá faoi bhun
16 bliana d’aois;

(h) is é nó is í an comhalta a
bhfuil teideal tairbhiúil
aige nó aici chun na
díbhinne is iníoctha i
leith na scaire nó na
scaireanna a
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shealbhaítear sa
chuntas a osclóidh an
cuntas agus is ina ainm
nó ina hainm a
shealbhófar é;

(i) féadfaidh beirt
chomhalta, ar a
mhéad, cuntas a
shealbhú i
gcomhpháirt;

(j) faoi réir mhír (k), ní
dhéanfaidh comhalta,
cibé acu go haonarach
nó i gcomhpháirt,
cuntas scaireanna
téarma speisialta eile a
shealbhú go
comhuaineach;

(k) i gcás ina bhfuil an
cuntas á shealbhú i
gcomhpháirt ag
pearsana aonair atá
pósta ar a chéile
féadfaidh siad cuntas
amháin eile den sórt
sin a shealbhú i
gcomhpháirt go
comhuaineach;

(l) faoi réir mhíreanna (m)
agus (n), ní mó ná
£500 méid suibscríofa
nó méid comhiomlán
suibscríobhanna le
haghaidh scaireanna a
fhéadfar a chur le
cuntas in aon mhí
amháin;

(m) féadfar, an tráth a
osclaíonn comhalta
cuntas le comhar
creidmheasa,
suibscríobh amháin le
haghaidh scaireanna
arb éard é iomlán
choigilteas, nó cuid de
choigilteas, an
chomhalta atá á
shealbhú nó á sealbhú
cheana féin ag an
gcomhar creidmheasa
céanna, a aistriú chuig
an gcuntas;

(n) féadfaidh comhalta, ar
shlí eile seachas ar
mhodh aistrithe faoi
mhír (m), scaireanna
ar chostas nach mó ná
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£6,000 a chur le cuntas
uair amháin agus gan
ach uair amháin i rith
na tréimhse inar
cuntas scaireanna
téarma speisialta an
cuntas;

(o) ní dhéileálfar le haon
eisíoc cistí barrachais
comhair creidmheasa,
i bhfoirm díbhinní nó
lacáiste úis iasachta, a
chuirfear leis an
gcuntas, mar
shuibscríobh le
haghaidh scaireanna
chun críocha mhír (l)
nó (p), ach ní fhéadfar
an díbhinn nó an
lacáiste úis iasachta sin
a aistarraingt as an
gcuntas, ar shlí eile
seachas de réir mhír
(q), mura rud é go
ndéanfar an
aistarraingt laistigh
den tréimhse 12 mhí
ón dáta a cuireadh leis
an gcuntas amhlaidh í
nó é;

(p) faoi réir mhír (q), ní
ceadmhach scair a
aistarraingt as cuntas
arna shealbhú ag
comhalta—

(i) laistigh de 3 bliana
ón dáta a
suibscríobhadh le
haghaidh na
scaire, i gcás
cuntais scaireanna
meántéarma, agus

(ii) laistigh de 5 bliana
ón dáta a
suibscríobhadh le
haghaidh na
scaire, i gcás
cuntais scaireanna
fadtéarma,

ar shlí seachas ar bhás
an chomhalta nó, i
gcás gurb é an cuntas
arna shealbhú ag 2
chomhalta i
gcomhpháirt an
cuntas, ar bhás duine
amháin acu;
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(q) féadfaidh comhalta atá
60 bliain d’aois nó os a
chionn ar dháta na
haistarraingthe,
aistarraingt amháin
agus gan ach
aistarraingt amháin a
dhéanamh as cuntas ar
choinníoll gur
osclaíodh an cuntas
nuair a bhí an
comhalta faoi bhun na
haoise sin.

(r) ní dhéileálfar le haistriú
scaireanna ó chuntas
arna dhéanamh ag
comhar creidmheasa
chun iarmhéid atá gan
íoc ar iasacht ón
gcomhar creidmheasa
chuig comhalta a
laghdú mar
aistarraingt as an
gcuntas chun críocha
mhír (p) más rud é—

(i) gur cuireadh na
scaireanna sin i
ngeall mar urrús i
leith na hiasachta
an tráth a
deonaíodh an
iasacht,

(ii) go tharla
mainneachtain
(cibé acu maidir le
hús nó ar shlí eile)
i dtéarmaí
aisíocaíochta na
hiasachta nach
giorra í ná 6 mhí,
agus

(iii) gur lean an comhar
creidmheasa a
ghnáthnósanna
imeachta le linn di
féachaint leis an
iasacht a ghnóthú.

(2) Maidir leis an dearbhú dá
dtagraítear i bhfo-alt (ii) den
mhíniú ar ‘cuntas scaireanna
téarma speisialta’ in alt 267A(1) is
dearbhú i scríbhinn chuig an
gcomhar creidmheasa é—

(a) ón gcomhalta (dá
ngairtear ‘an
dearbhóir’ san fho-alt
seo) a shealbhaíonn an
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cuntas ar ina leith a
ndéantar an dearbhú
is iníoctha—

(b) atá sínithe ag an
dearbhóir,

(c) arna dhéanamh i cibé
foirm a bheidh
forordaithe nó
údaraithe ag na
Coimisinéirí Ioncaim,

(d) lena ndearbhófar go
bhfuil, an tráth a
ndéantar an dearbhú,
na coinníollacha dá
dtagraítear in
míreanna (g), (h), (j),
agus (k) d’fho-alt (1)
comhlíonta i ndáil leis
an gcuntas a ndéantar
an dearbhú ina leith,

(e) ina mbeidh ainm agus
seoladh iomlán an
dearbhóra,

(f) ina mbeidh gealltanas
ón dearbhóir go
ndéanfaidh an
dearbhóir, má
scoireann na
coinníollacha dá
dtagraítear in
míreanna (g), (h), (j),
agus (k) d’fho-alt (1)
de bheith comhlíonta
maidir leis an gcuntas
a ndéantar an dearbhú
ina leith, fógra dá réir
sin a thabhairt don
chomhar creidmheasa,
agus

(g) ina mbeidh cibé faisnéis
eile a theastóidh le
réasún ó na
Coimisinéirí Ioncaim
chun críocha na
Caibidle seo.

(3) Beidh feidhm ag alt 263(2)
maidir le dearbhuithe den chineál
a luaitear san alt seo mar atá
feidhm aige maidir le dearbhuithe
den chineál a luaitear san alt sin.

Tuairisceáin
maidir le
cuntais
scaireanna
téarma
speisialta ó
chomhair
chreidmheasa.

267E.—(1) San alt seo,
ciallaíonn ‘cigire cuí’—

(a) an cigire is deireanaí a
thug fógra i scríbhinn
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don chomhar
creidmheasa á rá gurb
eisean nó ise an cigire
a gceanglaítear ar an
gcomhar creidmheasa
an tuairisceán a
cheanglaítear faoi fho-
alt (2) a sheachadadh
air nó uirthi, nó

(b) i gcás nach ann do
chigire den chineál dá
dtagraítear i mír (a),
an cigire tuairisceán
atá sonraithe in alt
950.

(2) Déanfaidh gach comhar
creidmheasa, an 31 Márta nó
roimhe i ngach bliain
mheasúnachta, tuairisceán a
ullmhú agus a sheachadadh ar an
gcigire cuí, a bheidh i cibé foirm a
bheidh forordaithe nó údaraithe
ag na Coimisinéirí Ioncaim agus
ina sonrófar—

(a) ainm agus seoladh
shealbhóir nó
shealbhóirí, de réir
mar a bheidh, gach
cuntais scaireanna
téarma speisialta a
osclaíodh i rith na
bliana measúnachta
roimhe sin,

(b) cibé acu is cuntas
scaireanna
meántéarma nó cuntas
scaireanna fadtéarma
an cuntas sin, agus

(c) dáta oscailte an
chuntais sin.

(3) Beidh feidhm ag ailt 1052
agus 1054 maidir le mainneachtain
ag comhar creidmheasa
tuairisceán a cheanglaítear le fo-
alt (2) a sheachadadh agus maidir
le gach uile mhainneachtain den
sórt sin, mar atá feidhm acu
maidir le mainneachtain
tuairisceán dá dtagraítear in alt
1052 a sheachadadh.

Forálacha
ilghnéitheacha
(Caibidil 5).

267F.—(1) Beidh feidhm ag
forálacha alt 904A maidir le
comhar creidmheasa, a
ndéileáiltear leis faoin gCaibidil
seo mar chomhar creidmheasa a
íocann ús iomchuí, mar atá feidhm
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acu maidir le glacadóir taisce
iomchuí a íocann ús iomchuí.

(2) Ní bheidh feidhm ag alt
258(4) le linn Caibidil 4 den Chuid
seo a chur chun feidhme chun
críocha na Caibidle seo.

(3) Beidh feidhm ag alt 261 i
ndáil le haon díbhinn a íoctar ar
scaireanna arna sealbhú i gcuntas
scaireanna speisialta nó i gcuntas
scaireanna téarma speisialta a
ndéileáiltear léi faoi alt 267B go
hiomlán nó go páirteach mar ús
iomchuí arna íoc i leith taisce
iomchuí, amhail is go gcuirfí an
mhír seo a leanas in ionad mhír (c)
den alt sin:

‘(c) ní dhéanfar méid aon
íocaíochta úis iomchuí
arna íoc i leith taisce
iomchuí a áireamh,
ach amháin chun
críocha éilimh ar
aisíocaíocht faoi alt
267(3) i leith na
cánach cuí arna
hasbhaint as an ús
iomchuí sin, le linn
ioncam iomlán a ríomh
chun críocha na
nAchtanna Cánach
Ioncaim;’.”,

(vii) in alt 267C (arna chur isteach le fomhír (vi)), maidir
leis an mbliain mheasúnachta 2002 agus le blianta
measúnachta dá éis—

(I) trí “€480” a chur in ionad “£278” i bhfo-alt (1),
agus

(II) trí “€635” a chur in ionad “£370” i bhfo-ailt (2)
agus (4),

agus

(viii) in alt 267D(1) (arna chur isteach le fomhír (vi)),
maidir leis an mbliain mheasúnachta 2002 agus le
blianta measúnachta dá éis—

(I) trí “€635” a chur in ionad “£500” i mír (l), agus

(II) “€7,620” a chur in ionad “£6,000” i mír (n),

(b) in alt 700(1) trí “seachas Caibidil 5 de Chuid 8,” a chur
isteach i ndiaidh “D’ainneoin aon ní sna hAchtanna
Cánach,” agus

(c) i Sceideal 29—
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(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i gcolún 2 i
ndiaidh “alt 258(2)”:

“alt 264B
alt 267E”,

agus

(ii) trí “alt 267B” a chur isteach i gcolún 3 i ndiaidh “alt
257(1)”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú nó le horduithe i gcoitinne
nó faoi threoir aon chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta
éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh
forálacha éagsúla.

58.—Leasaítear Caibidil 9 (arna cur isteach leis an Acht
Airgeadais, 1999) de Chuid 10 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 372V—

(i) i bhfo-alt (1)(a), trí “Faoi réir fho-ailt (2) go (4A)” a
chur in ionad “Faoi réir fho-ailt (2) go (4)”,

(ii) i bhfo-alt (4)—

(I) trí “nó, i gcás ina bhfuil feidhm ag fo-alt (4A), tar
éis í a úsáid mar shaoráid cháilitheach loctha
agus marcaíochta den chéad uair,” a chur
isteach i mír (a) i ndiaidh “a úsáid den chéad
uair,” agus

(II) i mír (b), trí “saoráide cáilithí loctha agus
marcaíochta” a chur in ionad “saoráide loctha
agus marcaíochta”,

agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur i ndiaidh fho-alt (4):

“(4A) D’ainneoin fho-ailt (1), (3)(a) agus (4), i
gcás ina suífear maidir le foirgneamh nó déanmhas
atá le bheith ina shaoráid cháilitheach loctha agus
marcaíochta nach féidir leis an údarás áitiúil an
deimhniú i scríbhinn dá dtagraítear sa mhíniú ar
“saoráid cháilitheach loctha agus marcaíochta” in alt
372U(1) a thabhairt de dheasca moill a bheith ar
sholáthar seirbhíse traenach chun freastal ar an
bhfoirgneamh nó ar an déanmhas, ansin, maidir le
caiteachas caipitiúil a thabhófar sa tréimhse
cháilitheach ar fhoirgniú nó ar athfheistiú an
fhoirgnimh nó an déanmhais sin—

(a) beidh feidhm ag alt 271—

(i) amhail is dá ndéanfaí, sa mhíniú ar
“tréimhse inmhuirearaithe chuí” i
bhfo-alt (1) den alt sin ‘an tréimhse
inmhuirearaithe ina dtagann an
foirgneamh nó an déanmhas chun
bheith ina fhoirgneamh nó ina
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dhéanmhas tionscail’, a chur in ionad
‘an tréimhse inmhuirearaithe a
bhaineann leis an gcaiteachas’ agus

(ii) amhail is dá ndéanfaí, i bhfo-alt (6) den
alt sin, ‘mura rud é, laistigh de 5
bliana ón tráth thagann an
foirgneamh nó an déanmhas chun
bheith in úsáid, gur foirgneamh nó
déanmhas tionscail é’ a chur in ionad
‘mura foirgneamh nó déanmhas
tionscail a bheidh san fhoirgneamh nó
sa déanmhas nuair a chuirfear in
úsáid é’,

(b) beidh feidhm ag alt 272 amhail is dá
ndéanfaí, i bhfo-alt (4)(a)(ii) den alt sin,
‘dar tosach an tráth a úsáideadh an
foirgneamh nó an déanmhas mar
fhoirgneamh nó mar dhéanmhas tionscail
den chéad uair’ a chur in ionad ‘dar tosach
an tráth a úsáideadh an foirgneamh nó an
déanmhas den chéad uair,

(c) beidh feidhm ag alt 274—

(i) amhail is dá ndéanfaí, i bhfo-alt
(1)(b)(i)(II) den alt sin, ‘tar éis an
foirgneamh nó an déanmhas a úsáid
mar fhoirgneamh nó mar dhéanmhas
tionscail den chéad uair’ a chur in
ionad ‘tar éis an foirgneamh nó an
déanmhas a úsáid den chéad uair’,
agus

(ii) amhail is dá ndéanfaí, i bhfo-alt (5)(a)
den alt sin, ‘an tráth a úsáideadh an
foirgneamh nó an déanmhas mar
fhoirgneamh nó mar dhéanmhas
tionscail den chéad uair’ a chur in
ionad ‘an tráth a úsáideadh an
foirgneamh nó an déanmhas den
chéad uair chun aon chríche,’

(d) beidh feidhm ag alt 277—

(i) amhail is dá ndéanfaí, i bhfo-alt (2) den
alt sin, ‘an tráth a úsáidtear an
foirgneamh nó an déanmhas mar
fhoirgneamh nó mar dhéanmhas
tionscail den chéad uair’ a chur in
ionad ‘an tráth a úsáidtear an
foirgneamh nó an déanmhas den
chéad uair’, agus

(ii) amhail is dá ndéanfaí, i bhfo-alt (4)(a)
den alt sin, ‘an tráth a úsáideadh an
foirgneamh nó an déanmhas mar
fhoirgneamh nó mar dhéanmhas
tionscail den chéad uair’ a chur in
ionad ‘an tráth a úsáideadh an
foirgneamh nó an déanmhas den
chéad uair chun aon chríche’,
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(e) beidh feidhm ag alt 278 amhail is dá
ndéanfaí, i bhfo-alt (2) den alt sin, ‘sula
n-úsáidfear an foirgneamh nó an
déanmhas mar fhoirgneamh nó mar
dhéanmhas tionscail den chéad uair’ a
chur in ionad ‘sula n-úsáidfear an
foirgneamh nó an déanmhas den chéad
uair chun aon chríche,’ agus

(f) beidh feidhm ag alt 279 amhail is dá
ndéanfaí, i bhfo-ailt (2) agus (3) den alt
sin, ‘sula n-úsáidfear an foirgneamh nó an
déanmhas mar fhoirgneamh nó mar
dhéanmhas tionscail nó laistigh den
tréimhse bliana tar éis tosú ar é a úsáid
amhlaidh’ a chur in ionad ‘sula
n-úsáidfear an foirgneamh nó an
déanmhas nó laistigh den tréimhse bliana
tar éis tosú ar é a úsáid’ (gach áit a bhfuil
sé sna fo-ailt sin).”,

agus

(b) in alt 372W—

(i) i bhfo-alt (1)—

(I) trí “agus” a scriosadh i mír (a) san áit
dheireanach a bhfuil sé, agus

(II) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (c):

“(c) (i) atá in úsáid chun earraí a
mhiondíol nó seirbhísí a
sholáthar laistigh den Stát
amháin ach gan aon fhoirgneamh
nó déanmhas a áireamh atá in
úsáid—

(I) mar oifigí, nó

(II) chun seirbhísí postdíola nó
airgeadais a chur ar fáil,

nó

(ii) atá ligthe ar théarmaí tráchtála
bona fide chun na húsáide sin dá
dtagraítear i bhfomhír (i) agus ar
cibé comaoin a bhféadfaí a
bheith ag súil go n-íocfaí í i leith
ligean an fhoirgnimh nó an
déanmhais arna chaibidil ar
bhonn neamhthuilleamaíoch,”,

(ii) i bhfo-alt (2)(a), trí “fho-ailt (3) go (5A)” a chur in
ionad “fho-ailt (3) go (5)”,

(iii) i bhfo-alt (5)(a), trí “nó, i gcás go bhfuil feidhm ag fo-
alt (5A), tar éis é a úsáid mar áitreabh cáilitheach
den chéad uair” a chur isteach i ndiaidh “a úsáid den
chéad uair”, agus
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(iv) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (5):

“(5A) D’ainneoin fho-ailt (2)(a), (4)(a) agus (5), i
gcás ina suífear maidir le foirgneamh nó déanmhas
atá le bheith ina áitreabh cáilitheach, nach féidir leis
an údarás áitiúil an deimhniú i scríbhinn a thabhairt
dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) agus a bhaineann le
ceanglais áirithe a chomhlíonadh i saoráid loctha agus
marcaíochta a bheadh ina saoráid cháilitheach loctha
agus marcaíochta murach an mhoill dá dtagraítear in
alt 372V(4A), ansin, maidir le caiteachas caipitiúil a
thabhaítear sa tréimhse cháilitheach ar fhoirgniú nó
ar athfheistiú an fhoirgnimh nó an déanmhais—

(a) beidh feidhm ag alt 271—

(i) amhail is dá ndéanfaí, sa mhíniú ar
“tréimhse inmhuirearaithe chuí” i
bhfo-alt (1) den alt sin ‘an tréimhse
inmhuirearaithe ina dtagann an
foirgneamh nó an déanmhas chun
bheith ina fhoirgneamh nó ina
dhéanmhas tionscail’ a chur in ionad
‘an tréimhse inmhuirearaithe a
bhaineann leis an gcaiteachas’ agus

(ii) amhail is dá ndéanfaí, i bhfo-alt (6) den
alt sin, ‘mura rud é, laistigh de 5
bliana ón tráth a thagann an
foirgneamh nó an déanmhas chun
bheith in úsáid, gur foirgneamh nó
déanmhas tionscail é’ a chur in ionad
‘mura foirgneamh nó déanmhas
tionscail a bheidh san fhoirgneamh nó
sa déanmhas nuair a chuirfear in
úsáid é’,

(b) beidh feidhm ag alt 272 amhail is dá
ndéanfaí, i bhfo-alt (4)(a)(ii) den alt sin,
‘dar tosach an tráth a úsáideadh an
foirgneamh nó an déanmhas mar
fhoirgneamh nó mar dhéanmhas tionscail
den chéad uair’ a chur in ionad ‘ dar
tosach an tráth a úsáideadh an foirgneamh
nó an déanmhas den chéad uair,

(c) beidh feidhm ag alt 274—

(i) amhail is dá ndéanfaí, i bhfo-alt
(1)(b)(i)(II) den alt sin, ‘tar éis an
foirgneamh nó an déanmhas a úsáid
mar fhoirgneamh nó mar dhéanmhas
tionscail den chéad uair’ a chur in
ionad ‘tar éis an foirgneamh nó an
déanmhas a úsáid den chéad uair’,
agus

(ii) amhail is dá ndéanfaí, i bhfo-alt (5)(a)
den alt sin, ‘an tráth a úsáideadh an
foirgneamh nó an déanmhas mar
fhoirgneamh nó mar dhéanmhas
tionscail den chéad uair’ a chur in
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ionad ‘an tráth a úsáideadh an
foirgneamh nó an déanmhas den
chéad uair chun aon chríche,’

(d) beidh feidhm ag alt 277—

(i) amhail is dá ndéanfaí, i bhfo-alt (2) den
alt sin, ‘an tráth a úsáidtear an
foirgneamh nó an déanmhas mar
fhoirgneamh nó mar dhéanmhas
tionscail den chéad uair’ a chur in
ionad ‘an tráth a úsáidtear an
foirgneamh nó an déanmhas den
chéad uair’, agus

(ii) amhail is dá ndéanfaí, i bhfo-alt (4)(a)
den alt sin, ‘an tráth a úsáideadh an
foirgneamh nó an déanmhas mar
fhoirgneamh nó mar dhéanmhas
tionscail den chéad uair’ a chur in
ionad ‘an tráth a úsáideadh an
foirgneamh nó an déanmhas den
chéad uair chun aon chríche’,

(e) beidh feidhm ag alt 278 amhail is dá
ndéanfaí, i bhfo-alt (2) den alt sin, ‘sula
n-úsáidfear an foirgneamh nó an
déanmhas mar fhoirgneamh nó mar
dhéanmhas tionscail den chéad uair’ a
chur in ionad ‘sula n-úsáidfear an
foirgneamh nó an déanmhas chun aon
chríche den chéad uair,’ agus

(f) beidh feidhm ag alt 279 amhail is dá
ndéanfaí, i bhfo-ailt (2) agus (3) den alt
sin, ‘sula n-úsáidfear an foirgneamh nó an
déanmhas mar fhoirgneamh nó mar
dhéanmhas tionscail nó laistigh den
tréimhse bliana tar éis tosú ar é a úsáid
amhlaidh’ a chur in ionad ‘sula
n-úsáidfear an foirgneamh nó an
déanmhas nó laistigh den tréimhse bliana
tar éis tosú ar é a úsáid’ (gach áit a bhfuil
sé sna fo-ailt sin).”.

59.—(1) Leasaítear Cuid 10 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 344(1), i mír (c) den mhíniú ar “tréimhse
cháilitheach” trí “an 31 Nollaig 2001” a chur in ionad “an
31 Nollaig 2000”, agus “an 30 Meán Fómhair 2001” a chur
in ionad “an 30 Meán Fómhair 2000”, agus

(b) i gCaibidil 8—

(i) in alt 372M(3)(b) den téacs Béarla, trí “paragraph
(b)” a chur in ionad “paragraph (i)”,

(ii) in alt 372P(1), trí “175 mhéadar chearnacha” a chur
in ionad “140 méadar cearnach” i mír (c) den mhíniú
ar “áitreabh cáilitheach”,
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(iii) in alt 372Q(1), trí “175 mhéadar chearnacha” a chur
in ionad “150 méadar cearnach” i mír (b) den mhíniú
ar “áitreabh cáilitheach”,

(iv) in alt 372R(1), trí “175 mhéadar chearnacha” a chur
in ionad “150 méadar cearnach” i mír (b) den mhíniú
ar “áitreabh cáilitheach”, agus

(v) in alt 372T(1), tríd an méid seo a leanas a chur isteach
i ndiaidh mhír (a):

“(aa) i leith caiteachais a tabhaíodh an 6 Aibreán 2001,
nó dá éis, ar fhoirgniú nó ar athfheistiú
foirgnimh nó déanmhais nó áitribh cháilithigh, i
gcás aon chuid den chaiteachas sin a bheith
íoctha nó le híoc, go díreach nó go
neamhdhíreach, trí chúnamh deontais ón Stát
nó ó aon duine eile,”.

(2) (a) Measfar feidhm a bheith ag fo-alt (1)(a) amhail ar an agus
ón 6 Aibreán 2000, agus

(b) beidh feidhm ag fomhíreanna (ii), (iii) agus (iv) d’fho-alt
(1)(b) maidir le caiteachas a tabhaíodh an 6 Nollaig 2000,
nó dá éis, ar caiteachas é—

(i) atá ina chaiteachas ar fhoirgniú áitribh cháilithigh mar
a mhínítear in alt 372P,

(ii) atá ina chaiteachas athchóirithe de réir bhrí alt
372Q, nó,

(iii) atá ina chaiteachas iomchuí de réir bhrí alt 372R,

de réir mar a bheidh.

60.—Leasaítear Caibidil 7 de Chuid 10 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 372A—

(i) i bhfo-alt (1)—

(I) tríd an méid seo a leanas a chur isteach roimh an
míniú ar “léas”:

“ciallaíonn ‘foirgneamh láithreach’ foirgneamh
nó déanmhas—

(a) atá ar aghaidh sráide cáilithí, agus

(b) a bhí ann an 13 Meán Fómhair 2000;”,

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
an mhínithe ar “carrchlós ilstóir”:

“ciallaíonn ‘foirgniú riachtanach’, i ndáil le
foirgneamh láithreach, ceann amháin nó níos mó
díobh seo a leanas:

(a) méadú a fhoirgniú ar fhoirgneamh
nach mó é ná 30 faoin gcéad d’achar
urláir an fhoirgnimh díreach sular
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tabhaíodh aon chaiteachas ar
fhoirgniú, athchóiriú nó athfheistiú an
fhoirgnimh, i gcás gur gá an méadú
sin d’fhonn rochtain ar áitreabh
cáilitheach amháin nó níos mó de réir
bhrí alt 372F nó 372I a éascú, nó
d’fhonn saoráidí a sholáthar in
áitreabh cáilitheach amháin nó níos
mó de réir bhrí alt 372F nó 372I,

(c) stór nó stórtha breise a fhoirgniú ar an
bhfoirgneamh ar ghá é nó iad, de réir
mar a bheidh, chun an sráid-dreach a
athréiteach nó a fheabhsú, nó

(d) foirgniú foirgnimh athshuímh;”,

(III) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “tréimhse cháilitheach”:

“ciallaíonn ‘tréimhse cháilitheach’—

(a) faoi réir alt 372B agus i ndáil le
limistéar cáilitheach, an tréimhse dar
thosach an 1 Lúnasa 1998 agus dar
críoch an 31 Nollaig 2002, agus

(b) faoi réir 372BA agus i ndáil le sráid
cháilitheach, an tréimhse dar thosach
an 6 Aibreán 2001 agus dar críoch an
31 Nollaig 2004;”,

(IV) tríd an méid seo a leanas a chur isteach roimh an
míniú ar “athfheistiú”:

“ciallaíonn ‘sráid cháilitheach’ sráid a
shonraítear mar shráid cháilitheach faoi alt
372BA;”,

(V) trí “ar an bhfoirgneamh nó ar an déanmhas;” a
chur in ionad “ar an bhfoirgneamh nó ar an
déanmhas.” sa mhíniú ar “athfheistiú”, agus

(VI) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
an mhínithe ar “athfheistiú”:

“ciallaíonn ‘foirgneamh athshuímh’ i ndáil le
foirgneamh nó le déanmhas atá ar aghaidh sráide
cáilithí foirgneamh nó déanmhas, nó cuid
d’fhoirgneamh nó de dhéanmhas, de réir mar a
bheidh, a fhoirgnítear chun foirgneamh
láithreach a athshuíomh, más rud é—

(a) (i) gur tugadh fógra faoi fho-alt (1)
d’alt 3, nó go ndearnadh ordú
faoi fho-alt (5) den alt sin, de réir
mar a bheidh, den Acht Rialtais
Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta),
1964, lenar ceanglaíodh an
foirgneamh láithreach nó cuid
den fhoirgneamh sin a scartáil,
an 13 Meán Fómhair 2000, nó dá
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éis agus roimh an 31 Márta
2001, agus

(ii) go bhfuil an foirgneamh
athshuímh i gcomhréir le
sainghné agus le méid an
fhoirgnimh láithrigh,

nó

(b) gur ghá an foirgneamh láithreach (ar
foirgneamh aonstóir é) a scartáil ar
chúiseanna struchtúir, d’fhonn go
bhféadfaí foirgniú stór breise nó
stórtha breise a fhoirgniú ar an
bhfoirgneamh ar ghá é nó iad, de réir
mar a bheidh, d’fhonn an sráid-
dreach a athréiteach nó a fheabhsú;

ciallaíonn ‘údarás áitiúil iomchuí’, i ndáil le sráid,
i leith chontaebhuirgí Chorcaí, Bhaile Átha
Cliath, na Gaillimhe, Luimnigh nó Phort Láirge,
bardas na buirge a bhfuil an tsráid suite ina
limistéar feidhme;

folaíonn ‘sráid’ cuid de shráid agus iomlán aon
bhóthair, aon chearnóige, aon ché nó aon lána,
nó cuid de nó di.”,

agus

(ii) i bhfo-alt (2), trí “i ndáil le limistéir cháilitheacha” a
chur isteach i ndiaidh “Beidh feidhm ag an
gCaibidil seo”,

(b) in alt 372B(4), trí “i leith foirgneamh, déanmhas nó teach,
a bhfuil a láithreán go hiomlán laistigh de limistéar
cáilitheach a fhoirgniú, a athfheistiú nó a athchóiriú,” a
chur isteach i ndiaidh “den Chaibidil seo”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 372B:

“Sráideanna
cáilitheacha. 372BA.—(1) Féadfaidh an tAire

Airgeadais, ar mholadh ón Aire
Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil (ar
moladh é a chuirfidh san áireamh tograí
arna gcur faoi bhráid an Aire sin ag údarás
áitiúil iomchuí i leith sráide a bheidh
sainaitheanta aige), a ordú le hordú—

(a) go mbeidh sráid (ar sráid í a
bheidh suite laistigh de limistéar
feidhme an údaráis áitiúil
iomchuí) a thuairiscítear san
ordú ina sráid cháilitheach chun
críocha ailt amháin nó níos mó
den Chaibidil seo,

(b) i gcás ina bhfuil sráid den sórt sin
le bheith ina sráid cháilitheach
chun críocha alt 372D, nach
áitribh cháilitheacha de réir bhrí
an ailt sin na hearnálacha
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foirgnimh nó déanmhais a
luaitear i bhfo-alt (2), agus

(c) maidir le haon sráid den sórt sin
a thuairiscítear amhlaidh san
ordú, go bhforléireofar an míniú
ar ‘tréimhse cháilitheach’ in alt
372A mar thagairt do cibé
tréimhse a shonrófar san ordú i
ndáil leis an tsráid sin; ach ní
thosóidh aon tréimhse den sórt
sin a shonrófar san ordú roimh
an 6 Aibreán 2001, ná ní
chríochnóidh sí tar éis an 31
Nollaig 2004.

(2) Is iad na hearnálacha foirgnimh nó
déanmhais dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b)
foirgnimh nó déanmhais—

(a) seachas iad sin atá in úsáid chun
earraí a mhiondíol nó seirbhísí
a sholáthar laistigh den Stát
amháin,

(b) atá in úsáid mar oifigí, agus

(c) atá in úsáid chun seirbhísí
postdíola nó airgeadais a chur
ar fáil.

(3) Gach ordú a dhéanfaidh an tAire
Airgeadais faoi fho-alt (1), leagfar é 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.

(4) D’ainneoin ordaithe faoi fho-alt (1),
ní fhéadfar aon fhaoiseamh ó cháin ioncaim
nó ó cháin chorparáide, de réir mar a
bheidh, a dheonú i leith foirgneamh,
déanmhas nó teach atá ar aghaidh sráide a
fhoirgniú, a athfheistiú nó a athchóiriú
mura mbeidh sé deimhnithe i scríbhinn ag
an údarás áitiúil iomchuí go bhfuil an
foirgniú, an t-athfheistiú nó an t-athchóiriú
sin i comhréir le haidhmeanna, cuspóirí
agus critéir na Scéime um Chónaí Os Cionn
an tSiopa, mar atá leagtha amach i
gciorclán ón Roinn Comhshaoil agus
Rialtais Áitiúil dar teideal ‘An Scéim um
Chónaí Os Cionn an tSiopa’, dar uimhir
thagartha UR 43A agus dar dáta an 13
Meán Fómhair 2000, nó in aon chiorclán
breise ón Roinn sin lena leasaítear mír 6
den chiorclán céadluaite chun an fad
comhiomlán sráide is inlamhála a mhéadú,
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do bhainisteoir an údaráis áitiúil lena
mbaineann.”,

(d) in alt 372D—

(i) trí “, nó atá ar aghaidh sráide cáilithí” a chur isteach
i bhfo-alt (1) i ndiaidh “limistéar cáilitheach”, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (3):

“(3A) (a) I gcás áitribh cháilithigh atá ar aghaidh
sráide ainmnithe, ní bheidh feidhm ag fo-
alt (2) i ndáil le caiteachas caipitiúil a
thabhófar sa tréimhse cháilitheach ar an
áitreabh cáilitheach a fhoirgniú nó a
athfheistiú, ach amháin más rud é—

(i) go bhfuil an t-áitreabh cáilitheach ar
áireamh i mbunurlár ceann amháin
díobh seo a leanas—

(I) foirgneamh láithreach

(II) foirgneamh athshuímh,

agus

(ii) ar leith ón gcaiteachas caipitiúil a
thabhófar sa tréimhse cháilitheach ar
an áitreabh cáilitheach a fhoirgniú nó
a athfheistiú, go ndéanfar caiteachas
a thabhú ar urlár uachtarach nó urláir
uachtaracha an fhoirgnimh láithrigh
nó an fhoirgnimh athshuímh, de réir
mar a bheidh—

(I) ar caiteachas é ar áitreabh
cáilitheach mar a mhínítear in alt
372F é a fhoirgniú (is foirgniú
riachtanach),

(II) ar caiteachas athchóirithe é de réir
bhrí alt 372G

(III) ar caiteachas iomchuí é de réir
bhrí 372H, nó

(IV) ar caiteachas cáilitheach é de réir
bhrí alt 372I (ar caiteachas
cáilitheach é ar fhoirgniú
riachtanach, nó ar athfheistiú de
réir bhrí an ailt sin),

agus ar caiteachas é ar tugadh
asbhaint ina leith, nó a dtabharfaí
asbhaint ina leith, ar éileamh a
dhéanamh go cuí, faoi alt 372F, 372G,
372H, nó 372I, de réir mar a bheidh.

(b) D’ainneoin mhír (a), ní bheidh feidhm ag
fo-alt (2) i ndáil le cibé méid (más aon
mhéid é) den chaiteachas caipitiúil a
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thabhófar sa tréimhse cháilitheach ar
áitreabh cáilitheach a fhoirgniú nó a
athfheistiú ar mó é ná méid na hasbhainte,
nó méid comhiomlán na n-asbhaintí, a
tugadh, nó a thabharfaí ar éileamh a
dhéanamh go cuí, faoi alt 372F, 372G,
372H nó 372I, de réir mar a bheidh, i leith
an chaiteachais ar fhoirgniú (is foirgniú
riachtanach), caiteachais athchóirithe,
caiteachais iomchuí nó, de réir mar a
bheidh, i leith an chaiteachais cháilithigh
(is caiteachas cáilitheach ar fhoirgniú
riachtanach nó ar athfheistiú).”,

(e) in alt 372F—

(i) i bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “áitreabh cáilitheach”, trí
“, nó atá ar aghaidh sráide cáilithí” a chur isteach i
mír (a) i ndiaidh “limistéar cáilitheach”, agus

(ii) i bhfo-alt (2), trí “a bhfuil a láithreán go hiomlán
laistigh de limistéar cáilitheach, nó ar fhoirgniú
riachtanach áitribh cháilithigh atá ar aghaidh sráide
cáilithí” a chur isteach i ndiaidh “ar fhoirgniú
áitribh cháilithigh”,

(f) in alt 372G(1), trí “, nó atá ar aghaidh sráide cáilithí” a
chur isteach i míreanna (a)(i) agus (b)(i) den mhíniú ar
“caiteachas athchóirithe” i ndiaidh “de limistéar
cáilitheach” i ngach cás,

(g) in alt 372H(1), trí “, nó atá ar aghaidh sráide cáilithí” a
chur isteach i ndiaidh “de limistéar cáilitheach” i mír (a)
den mhíniú ar “foirgneamh sonraithe”,

(h) in alt 372I—

(i) i bhfo-alt (1)—

(I) sa mhíniú ar “caiteachas cáilitheach” tríd an méid
seo a leanas a chur in ionad “ón méid sin
caiteachais”:

“ón méid sin caiteachais; ach i gcás áitribh
cháilithigh atá ar aghaidh sráide cáilithí nó atá
ar áireamh i bhfoirgneamh nó i gcuid
d’fhoirgneamh atá ar aghaidh sráide cáilithí,
beidh feidhm ag an míniú seo amhail is dá mba
thagairt do ‘foirgniú riachtanach’ an tagairt do
‘foirgniú’.”,

agus

(II) sa mhíniú ar “áitreabh cáilitheach”, trí “, nó atá
ar aghaidh sráide cáilithí nó atá ar áireamh i
bhfoirgneamh nó i gcuid d’fhoirgneamh atá ar
aghaidh sráide cáilithí” a chur isteach i ndiaidh
“de limistéar cáilitheach”,

agus
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(ii) i bhfo-alt (2)(a), tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad fhomhír (i):

“(i) sa chás gur tabhaíodh an caiteachas cáilitheach—

(I) ar fhoirgniú áitribh cháilithigh a bhfuil a
láithreán go hiomlán laistigh de limistéar
cáilitheach, le 5 faoin gcéad de mhéid an
chaiteachais sin, agus

(II) ar fhoirgniú riachtanach áitribh cháilithigh
atá ar aghaidh sráide nó atá ar áireamh i
bhfoirgneamh nó i gcuid d’fhoirgneamh atá
ar aghaidh sráide cáilithí, le 10 faoin gcéad
de mhéid an chaiteachais sin.”,

(i) in alt 372J, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (5):

“(5A) Ní áitreabh cáilitheach chun críocha alt 372F,
372G, 372H nó 372I teach atá ar aghaidh sráide nó atá ar
áireamh i bhfoirgneamh nó i gcuid d’fhoirgneamh atá ar
aghaidh sráide cáilithí, mura rud é—

(a) go bhfuil an teach ar áireamh ar urlár
uachtarach nó ar urláir uachtaracha foirgnimh
láithrigh nó foirgnimh athshuímh, agus

(b) go bhfuil bunurlár an fhoirgnimh sin in úsáid
chun críocha tráchtála, nó, i gcás ina bhfuil sé
folamh go sealadach, go n-úsáidtear amhlaidh
é ina dhiaidh sin.”,

agus

(j) in alt 372K(1), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (a):

“(aa) i leith caiteachais a tabhaíodh an 6 Aibreán
2001, nó dá éis, ar fhoirgniú nó ar athfheistiú
foirgnimh nó déanmhais nó áitribh cháilithigh
a bhfuil a láithreán go hiomlán laistigh de
limistéar cáilitheach, i gcás bhfuil aon chuid
den chaiteachas sin íoctha nó le híoc, go
díreach nó go neamhdhíreach, trí chúnamh
deontais ón Stát nó ó aon duine eile,”.

61.—(1) Leasaítear Cuid 11 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 373(2)—

(i) i mír (l), trí “feithicle inneallghluaiste;” a chur in
ionad “feithicle inneallghluaiste.”,

(ii) faoi réir fhomhír (iii), tríd an méid seo a leanas a chur
i ndiaidh mhír (l):



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

“(m) £17,000, i gcás gur tabhaíodh an
caiteachas— (i) i dtréimhse
chuntasaíochta dar críoch an 1 Eanáir
2001, nó dá éis, nó

(ii) i mbonntréimhse don bhliain
mheasúnachta 2000-2001 nó do
bhliain mheasúnachta dá éis sin, i gcás
ina gcríochnaíonn an bhonntréimhse
sin an 1 Eanáir 2001, nó dá éis.”,

agus

(iii) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2002 agus le
blianta measúnachta dá éis, trí “€21,585.55” a chur
in ionad “£17,000” i mír (m) (arna cur isteach le
fomhír (ii)),

(b) i bhfo-alt (1) d’alt 376—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach roimh an
míniú ar “caiteachas cáilitheach”:

“tá le ‘bonntréimhse’, faoi réir aon mhodhnaithe is
gá, an bhrí a shanntar dó in alt 306;”,

(ii) sa mhíniú ar “méid iomchuí”—

(I) trí “£16,500,” a chur in ionad “£16,500;” i mír
(e), agus

(II) faoi réir chlásal (III), tríd an méid seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh mhír (e):

“(f) £17,000, i ndáil le caiteachas
cáilitheach arna thabhú—

(i) i dtréimhse chuntasaíochta dar
críoch an 1 Eanáir 2001, nó dá
éis, nó

(ii) i mbonntréimhse don bhliain
mheasúnachta 2000-2001 nó do
bhliain mheasúnachta dá éis sin,
i gcás ina gcríochnaíonn an
bhonntréimhse sin an 1 Eanáir
2001, nó dá éis;”,

agus

(III) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2002 agus le
blianta measúnachta dá éis, trí “€21,585.55” a
chur in ionad “£17,000” i mír (f) (arna cur
isteach le clásal (II)),

agus

(c) i bhfo-alt (2) d’alt 376, tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad an fho-ailt sin:

“(2) I gcás go ndéanfaidh duine in aghaidh aon bhliana
measúnachta nó tréimhse cuntasaíochta asbhaint a
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éileamh maidir le caiteachas cáilitheach agus gur
tabhaíodh an caiteachas sin maidir le feithicil ar mhó ná
an méid iomchuí a costas iomchuí, déanfar méid na
hasbhainte a lamhálfar maidir leis an gcaiteachas
cáilitheach sin a laghdú de mhéid a mbeidh idir é agus
méid an chaiteachais cháilithigh an chomhréir chéanna a
bheidh idir an bhreis a bhí ag costas iomchuí na feithicle
ar an méid iomchuí agus costas iomchuí na feithicle.”.

(2) Beidh feidhm ag fo-alt (1)(c) i ndáil le caiteachas cáilitheach
arna thabhú—

(a) i dtréimhse chuntasaíochta dar críoch an 1 Eanáir 2001, nó
dá éis, nó

(b) i mbonntréimhse don bhliain mheasúnachta 2000-2001 nó
do bhliain mheasúnachta dá éis, i gcás ina gcríochnaíonn
an bhonntréimhse sin an 1 Eanáir 2001, nó dá éis.

62.—(1) Leasaítear Caibidil 4 de Chuid 12 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 405—

(i) i bhfo-alt (1)—

(I) trí “Faoi réir fho-ailt (2) agus (3)” a chur in ionad
“Faoi réir fho-alt (2)”, agus

(II) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) ní bheidh feidhm ag ailt 305(1)(b),
308(4) agus 420(2) maidir leis an
liúntas sin, agus”,

agus

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

“(3) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le
foirgneamh nó déanmhas atá in úsáid mar iostán
saoire agus atá ar áireamh in áitreabh a
céadchláraíodh an 6 Aibreán 2001, nó dá éis, i gclár
d’iostáin saoire cheadaithe arna bhunú ag Bord Fáilte
Éireann faoi Chuid III den Acht um Thrácht
Cuartaíochta, 1939, más rud é, sular cláraíodh an
t-áitreabh sin amhlaidh—

(a) go raibh an foirgneamh nó an déanmhas ina
áitreabh cáilitheach de réir bhrí alt 353, de
bhua é a bheith in úsáid chun saoráid
chóiríochta do thurasóirí arna sonrú i
liosta a fhoilsítear faoi alt 9 den Acht um
Thrácht Cuartaíochta, 1957, a oibriú agus

(b) nach raibh feidhm ag forálacha alt 355(4)
maidir le caiteachas a tabhaíodh ar an
bhfoirgneamh nó an déanmhas sin a fháil,
a fhoirgniú nó a athfheistiú, de bhua
fhorálacha alt 355(5).”.

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 406:
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“Srian ar úsáid
liúntas
caipitiúil ar
dhaingneáin
agus ar fheistis
do chóiríocht
chónaitheach
throscánaithe.

406.—I gcás go dtabhóidh duine
caiteachas caipitiúil den chineál lena
mbaineann fo-alt (7) d’alt 284 agus go
mbeidh liúntas le tabhairt i leith an
chaiteachais sin faoin alt sin, ní bheidh
feidhm ag ailt 305(1)(b), 308(4) agus 420(2)
maidir leis an liúntas sin.”.

agus

(c) in alt 409A—

(i) i bhfo-alt (2)—

(I) faoi réir chlásal (II), maidir le liúntas a bheidh le
déanamh don bhliain mheasúnachta 2001 agus
do bhlianta dá éis sin, tríd an méid seo a leanas
a chur in ionad an fho-ailt sin:

“(2) Faoi réir fho-alt (5), i ndáil le haon liúntas
atá le tabhairt do phearsa aonair faoi Chaibidil
1 de Chuid 9 d’aon bhliain mheasúnachta i leith
caiteachais chaipitiúil arna thabhú an 3 Nollaig
1997, nó dá éis, ar fhoirgneamh sonraithe, beidh
feidhm ag alt 305 amhail is dá gcuirfí an méid seo
a leanas in ionad fho-alt (1)(b) den alt sin:

(b) (i) D’ainneoin mhír (a), más rud é go
mbeidh liúntas dá dtagraítear sa
mhír sin ar fáil go príomha in
aghaidh ioncaim den aicme
shonraithe agus gur mó méid an
liúntais ná méid an ioncaim den
aicme sin atá ag an duine don
chéad bhliain mheasúnachta a
luaitear (tar éis aon liúntais do
bhlianta roimhe sin a asbhaint nó
a fhritháireamh), ansin féadfaidh
an duine, trí fhógra i scríbhinn a
thabhairt don chigire tráth nach
déanaí ná 2 bhliain tar éis
dheireadh na bliana
measúnachta, a roghnú go
ndéanfar an bhreis nó £18,500,
cibé acu is ísle—

(I) a asbhaint as ioncam eile an
duine don bhliain
mheasúnachta sin nó a
fhritháireamh ina choinne,
nó

(II) i gcás go ndéantar an phearsa
aonair, nó, i gcás gur
fearchéile é nó banchéile í,
go ndéantar céile na pearsan
aonair, a measúnú i leith
cánach de réir alt 1017, ar
dtús, a asbhaint as ioncam
eile na pearsan aonair don
bhliain mheasúnachta sin nó
a fhritháireamh ina choinne
agus, dá éis sin, a asbhaint as
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ioncam fhearchéile nó
bhanchéile na pearsan
aonair, de réir mar a bheidh,
don bhliain mheasúnachta
sin nó a fhritháireamh.

(ii) I gcás go ndéanfar roghnú de réir
fhomhír (i), déanfar an bhreis nó
£18,500, cibé acu is ísle, a
asbhaint as an ioncam dá
dtagraítear i gclásal (I) nó (II)
den fhomhír sin, de réir mar a
bheidh, nó a fhritháireamh ina
choinne, agus déanfar cáin a
urscaoileadh nó a aisíoc dá réir
sin agus ní dhéanfar ach an
t-iarmhéid, más ann, de mhéid an
liúntais dá dtagraítear i mír (a)
thar an ioncam go léir dá
dtagraítear sa chlásal sin (I) nó
(II), de réir mar a bheidh, don
bhliain mheasúnachta sin a
asbhaint as an ioncam den aicme
shonraithe atá ag an duine do na
blianta ina dhiaidh sin nó a
fhritháireamh ina choinne.’.”,

(II) maidir le liúntas a bheidh le tabhairt don bhliain
mheasúnachta 2002 agus do bhlianta
measúnachta dá éis, trí “€31,750” a chur in
ionad “£18,500” (arna chur isteach le clásal (I)),
gach áit a bhfuil sé,

agus

(ii) i bhfo-alt (3):

(I) maidir le liúntas a bheidh le tabhairt don bhliain
mheasúnachta 2001, trí “£18,500” a chur in
ionad “£25,000”, agus

(II) maidir le liúntas a bheidh le tabhairt don bhliain
mheasúnachta 2002 agus do bhlianta
measúnachta dá éis, trí “€31,750” a chur in
ionad “£18,500” (arna chur isteach le clásal (I)).

(2) Aisghairtear míreanna (e) agus (f) d’alt 40 den Acht
Airgeadais, 2000.

63.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh Chuid 11A:

“CUID 11B

Cáin Ioncaim agus Cáin Chorparáide: Asbhaint i leith
Caiteachais ar Athfheistiú Cóiríochta Cónaithe Áirithe

Léiriú (Cuid
11B).

380G.—Sa Chuid seo—

folaíonn ‘teach’ aon fhoirgneamh nó cuid
d’fhoirgneamh a úsáidtear nó atá oiriúnach lena
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úsáid mar theaghais agus aon fhotheach, clós,
gairdín nó talamh eile a chomhghabhann nó a
theachtar de ghnáth leis an bhfoirgneamh sin nó
leis an gcuid sin d’fhoirgneamh;

tá le ‘léas’, ‘léasaí’, ‘léasóir’, ‘préimh’ agus ‘cíos’ na
bríonna céanna, faoi seach, atá leo i gCaibidil 8 de
Chuid 4;

ciallaíonn ‘margadhluach’, i ndáil le teach, an
praghas a gheofaí ar fheo simplí neamhualaithe an
tí dá ndíolfaí ar an margadh oscailte é ar cibé
modh agus faoi réir cibé coinníollacha ba dhóigh
le réasún a tharraingeodh an praghas ab fhearr ar
an teach don díoltóir, lúide an chuid den phraghas
sin ab inchurtha síos d’fháil na talún, nó d’fháil
ceart sa talamh nó thar an talamh, ar a
bhfoirgnítear an teach;

ciallaíonn ‘tréimhse cháilitheach’ an tréimhse dar
tosach an 6 Aibreán 2001;

ciallaíonn ‘athfheistiú’, i ndáil le teach, aon obair
foirgníochta, athfhoirgníochta, deisiúcháin nó
athnuachana, lena n-áirítear saoráidí uisce,
séarachais nó téacháin a sholáthar nó a fheabhsú,
a dhéantar le linn an teach a dheisiú nó a
athréiteach, nó le linn cothabháil ar mhodh
deisiúcháin nó athréitigh a dhéanamh ar an teach
nó chun ceanglais Rialacháin na dTithe
(Caighdeáin do Thithe ar Cíos), 1993 (I.R. Uimh
147 de 1993).

Cóiríocht
chónaithe
chíosa:
asbhaint i leith
caiteachais
áirithe ar
athfheistiú.

380H.—(1) San alt seo agus in alt 380I—

tá le ‘aonad neamhchónaithe’ an bhrí chéanna atá
leis sa mhíniú ar ‘caiteachas iomchuí’;

ciallaíonn ‘léas cáilitheach’, i ndáil le teach, faoi
réir alt 380I(2), léas ar an teach arb éard í an
chomaoin maidir lena dheonú—

(a) íocaíochtaí tréimhsiúla agus iad sin
amháin ar cíos iad uile nó a n-áireofar
iad uile mar chíos chun críocha
Chaibidil 8 de Chuid 4, nó

(b) íocaíochtaí den chineál a luaitear i mír
(a), mar aon le híocaíocht ar mhodh
préimhe—

(i) is iníoctha ar dháta críochnaithe an
athfheistithe lena mbaineann an
caiteachas iomchuí nó ar dháta dá
éis nó, más iníoctha roimh an dáta
sin í, is iníoctha amhlaidh mar
gheall ar an athfheistiú a
dhéanamh nó thairis sin i dtaca
lena a dhéanamh, agus

(ii) nach mó ná 10 faoin gcéad de
mhargadhluach an tí ar dháta
críochnaithe an athfheistithe lena
mbaineann an caiteachas iomchuí
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agus, i gcás tí is cuid
d’fhoirgneamh agus nach indíolta
ar leithligh ón bhfoirgneamh ar
cuid de é, measfar chun críocha na
fomhíre seo gurb é margadhluach
an tí ar an dáta sin méid a mbeidh
idir é agus margadhluach an
fhoirgnimh ar an dáta sin an
chomhréir chéanna atá idir achar
urláir iomlán an tí agus achar
urláir iomlán an fhoirgnimh;

ciallaíonn ‘áitreabh cáilitheach’, faoi réir fho-alt
(3), mhíreanna (a) agus (b) d’fho-alt (4) agus fho-
alt (5) d’alt 380I, teach—

(a) a úsáidtear d’aon toisc mar theaghais,

(b) atá, ar dháta críochnaithe an
athfheistithe lena mbaineann an
caiteachas iomchuí, ligthe (nó, mura
bhfuil sé ligthe ar an dáta sin, a
ndéantar é a ligean den chéad uair, gan
é a bheith úsáidte tar éis an dáta sin,)
ina iomláine faoi léas cáilitheach agus
ina dhiaidh sin go leanann sé de bheith
ligthe faoi léas den sórt sin ar feadh a
mbeidh fágtha den tréimhse iomchuí
(ach amháin tréimhsí réasúnacha
neamhúsáide sealadaí idir an tráth a
mbeidh deireadh le léas cáilitheach
amháin agus tosach léasa eile den sórt
sin)

ach sin gan aon teach ar ar tabhaíodh caiteachas a
áireamh, i gcás gur cháiligh an caiteachas sin nó
go gcáileodh sé, ar éileamh a dhéanamh go cuí,
le haghaidh faoisimh faoi aon fhoráil de Chuid 10
nó 11A;

ciallaíonn ‘caiteachas iomchuí’, faoi réir alt
380I(7), caiteachas a tabhaíodh ar athfheistiú
foirgnimh shonraithe, seachas caiteachas is
inchurtha síos d’aon chuid (dá ngairtear ‘aonad
neamhchónaithe’ san alt seo) den fhoirgneamh
nach teach í ar an athfheistiú a chríochnú, agus
chun críocha an mhínithe seo, más rud é go bhfuil
caiteachas inchurtha síos don fhoirgneamh
sonraithe i gcoitinne (agus ní go díreach d’aon
teach nó aonad neamhchónaithe ar leith atá ar
áireamh san fhoirgneamh, ar an athfheistiú a
chríochnú), is é méid an chaiteachais sin a
mheasfar is inchurtha síos d’aonad
neamhchónaithe méid a mbeidh idir é agus iomlán
an chaiteachais sin an chomhréir chéanna atá idir
achar urláir iomlán an aonaid neamhchónaithe
agus achar urláir iomlán an fhoirgnimh;

ciallaíonn ‘tréimhse iomchuí’, i ndáil le háitreabh
cáilitheach, an tréimhse 10 mbliana dar tosach
dáta críochnaithe an athfheistithe lena mbaineann
an caiteachas iomchuí nó, mura raibh an t-áitreabh
ligthe faoi léas cáilitheach ar an dáta sin, an
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tréimhse 10 mbliana dar tosach dáta an chéadligin
den sórt sin tar éis an dáta críochnaithe sin;

ciallaíonn ‘foirgneamh sonraithe’ foirgneamh—

(a) a bhfuil, roimh an athfheistiú lena
mbaineann an caiteachas iomchuí,
teach amháin nó níos mó ann, agus

(b) a bhfuil, ar an athfheistiú sin a
chríochnú, teach amháin nó níos mó
ann (cibé acu i dteannta aon aonaid
neamhchónaithe nó nach ea).

(2) Faoi réir fho-alt (3), más rud é go
gcruthaíonn duine, tar éis dó nó di éileamh a
dhéanamh chuige sin, gur thabhaigh sé nó sí
caiteachas iomchuí i ndáil le teach ar áitreabh
cáilitheach é—

(a) faoi réir mhír (b), beidh an duine sin, le
linn méid barrachais nó easnaimh i
leith an chíosa ón áitreabh cáilitheach
a bheith á ríomh chun críocha alt 97(1),
i dteideal asbhainte den mhéid sin
(más ann) den chaiteachas sin a bheidh
le háireamh faoi alt 380I(6) nó faoin alt
seo mar chaiteachas a bheidh tabhaithe
ag an duine sin sa tréimhse
cháilitheach,

(b) tabharfar an asbhaint dá dtagraíonn mír
(a) don tréimhse inmhuirearaithe ina
dtabhófar an caiteachas, nó, más rud é
nach raibh an t-áitreabh ligthe faoi léas
cáilitheach i rith na tréimhse
inmhuirearaithe sin, don tréimhse
inmhuirearaithe dar tosach dáta an
chéadligin den sórt sin tar éis an
caiteachas a thabhú, agus d’aon cheann
de na tréimhsí inmhuirearaithe dá éis
in ina leanann an t-áitreabh
cáilitheach, ar ina leith a thabhaigh an
duine an caiteachas iomchuí, de bheith
ina áitreabh cáilitheach agus is é a
bheidh san asbhaint méid atá
comhionann le 15 faoin gcéad den
chaiteachas dá dtagraíonn mír (a); ach
ní mó an méid iomlán a bheidh le
hasbhaint ná 100 faoin gcéad den
chaiteachas sin,

(c) más rud é gurb é atá i dtréimhse
inmhuirearaithe tréimhse is giorra ná
bliain, ní mó méid na hasbhainte dá
dtagraíonn mír (b) ná cibé cuid den
mhéid a shonraítear sa mhír sin, a
bhfuil idir í agus an méid sin an
chomhréir chéanna atá idir fad na
tréimhse inmhuirearaithe agus
tréimhse bliana, agus
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(d) beidh feidhm ag Caibidil 8 de Chuid 4
amhail is dá mba asbhaint arna húdarú
le halt 97(2) an asbhaint dá dtagraítear
i mír (a).

(3) (a) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo maidir
le haon phréimh nó suim eile—

(i) is iníoctha, go díreach nó go
neamhdhíreach, faoi léas
cáilitheach nó ar shlí eile faoi na
téarmaí ar faoina réir a
dheonaítear an léas, leis an léasóir
nó chun sochair don léasóir nó le
haon duine, nó chun sochair d’aon
duine, atá bainteach leis an
léasóir, agus

(ii) is iníoctha ar dháta críochnaithe an
athfheistithe lena mbaineann an
caiteachas iomchuí nó ar dháta dá
éis nó, más iníoctha roimh an dáta
sin í, is iníoctha amhlaidh mar
gheall ar an athfheistiú a
dhéanamh nó thairis sin i dtaca
lena dhéanamh.

(b) Más rud é nach cíos nó nach n-áirítear
mar chíos chun críocha alt 97 aon
phréimh nó suim eile lena mbaineann
an fo-alt seo nó aon chuid den phréimh
sin nó den tsuim eile sin, measfar, chun
críocha fho-alt (2), an caiteachas
iomchuí a bheidh le háireamh mar
chaiteachas a tabhaíodh sa tréimhse
cháilitheach i ndáil leis an áitreabh
cáilitheach lena mbaineann an léas
cáilitheach a bheith laghdaithe den
mhéid is lú acu seo a leanas—

(i) méid na préimhe sin nó na suime
eile sin nó, de réir mar a bheidh,
an chuid sin den phréimh sin nó
den tsuim eile sin, agus

(ii) an méid a mbeidh idir é agus an
méid atá luaite i bhfomhír (i) an
chomhréir chéanna atá idir méid
an chaiteachais iomchuí a
tabhaíodh iarbhír i ndáil leis an
áitreabh cáilitheach, a bheidh le
háireamh faoi alt 380I(6) mar
chaiteachas a tabhaíodh sa
tréimhse cháilitheach, agus iomlán
an chaiteachais iomchuí a
tabhaíodh i ndáil leis an áitreabh
cáilitheach.

(4) Más cuid d’fhoirgneamh áitreabh
cáilitheach nó más ceann de líon foirgneamh i
bhforbairt aonair é, nó más cuid é d’fhoirgneamh
ar ceann de líon foirgneamh i bhforbairt aonair é
féin, déanfar cibé cionroinnt is gá ar an
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gcaiteachas iomchuí a tabhaíodh ar an
bhfoirgneamh nó ar na foirgnimh sin chun an
caiteachas iomchuí a tabhaíodh i ndáil leis an
áitreabh cáilitheach a chinneadh.

(5) Más rud é gur áitreabh cáilitheach teach
agus go dtarlóidh ceachtar den dá theagmhas seo
a leanas aon tráth le linn na tréimhse iomchuí i
ndáil leis an áitreabh—

(a) go scoirfidh an teach de bheith ina
áitreabh cáilitheach, nó

(b) go n-aistreoidh úinéireacht leas an
léasóra sa teach chuig aon duine eile
ach nach scoirfidh an teach de bheith
ina áitreabh cáilitheach,

ansin, maidir leis an duine a fuair asbhaint nó a bhí
i dteideal asbhaint a fháil faoi fho-alt (2), roimh an
teagmhas tarlú, i leith caiteachais iomchuí a
tabhaíodh i ndáil leis an áitreabh cáilitheach,
measfar go bhfuair sé nó sí, an lá roimh an lá a
tharla an teagmhas, méid mar chíos ón áitreabh
cáilitheach atá ar cóimhéid le méid na hasbhainte.

(6) Más rud é go dtarlóidh an teagmhas a
luaitear i bhfo-alt (5) (b) sa tréimhse iomchuí i
ndáil le teach is áitreabh cáilitheach, déanfar an
duine a n-aistreoidh úinéireacht leas an léasóra sa
teach chuige nó chuici a áireamh chun críocha an
ailt seo mar dhuine a thabhaigh, sa tréimhse
cháilitheach, méid caiteachais iomchuí i ndáil leis
an teach atá ar cóimhéid leis an méid den
chaiteachas iomchuí a áiríodh, faoi alt 380I(6) nó
faoin alt seo (ar leith ó fho-alt (3)(b)), a bheith
tabhaithe ag an léasóir sa tréimhse cháilitheach i
ndáil leis an teach; ach, i gcás duine a cheannóidh
teach den sórt sin, ní mó an méid a áireofar
amhlaidh mar chaiteachas a thabhaigh an duine
sin ná—

(a) an glanphraghas a d’íoc an duine sin ar
an gceannach, nó

(b) i gcás nach mbeidh ach cuid den
chaiteachas iomchuí a tabhaíodh i
ndáil leis an teach le háireamh faoi alt
380I(6) mar chaiteachas a tabhaíodh sa
tréimhse cháilitheach, an méid a
mbeidh idir é agus an glanphraghas sin
an chomhréir chéanna atá idir an chuid
sin agus iomlán an chaiteachais
iomchuí a tabhaíodh i ndáil leis an
teach.

(7) I gcás caiteachas iomchuí a bheith tabhaithe
i ndáil le teach agus, sula n-úsáidtear an teach tar
éis an caiteachas sin a thabhú, go ndíoltar é,
déanfar an duine a cheannaíonn an teach a
áireamh chun críocha an ailt seo mar dhuine a
thabhaigh, sa tréimhse cháilitheach, caiteachas
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iomchuí i ndáil leis an teach atá comhionann leis
an méid is lú acu seo a leanas—

(a) an méid den chaiteachas sin a bheidh le
háireamh faoi alt 380I(6) mar
chaiteachas a tabhaíodh sa tréimhse
cháilitheach, agus

(b) (i) an glanphraghas a d’íoc an duine
sin ar an gceannach, nó

(ii) i gcás nach mbeidh ach cuid den
chaiteachas iomchuí a tabhaíodh i
ndáil leis an teach le háireamh faoi
alt 380I(6) mar chaiteachas a
tabhaíodh sa tréimhse
cháilitheach, an méid a mbeidh
idir é agus an glanphraghas sin an
chomhréir chéanna atá idir an
chuid sin agus iomlán an
chaiteachais iomchuí a tabhaíodh i
ndáil leis an teach;

ach más rud é go ndíoltar an teach níos mó ná aon
uair amháin sula n-úsáidtear é tar éis an caiteachas
iomchuí a thabhú i ndáil leis an teach, ní bheidh
feidhm ag an bhfo-alt seo ach amháin i ndáil leis
an gceann deireanach de na díolacháin sin.

(8) Ní bheidh feidhm ag an alt seo i gcás
athfheistiú ar bith mura mbeidh cead pleanála, a
mhéid is gá sin, maidir leis an obair a rinneadh i
gcúrsa an athfheistithe tugtha faoi na hAchtanna
Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 go
1999 nó faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt,
2000.

(9) Ní áireofar i gcaiteachas a mbeidh duine i
dteideal faoisimh faoin alt seo ina leith aon
chaiteachas a bhfuil aon duine i dteideal asbhainte,
faoisimh nó liúntais ina leith faoi aon fhoráil eile
de na hAchtanna Cánach.

(10) Beidh feidhm ag alt 380I chun an t-alt seo
a fhorlíonadh.

Forálacha
d’fhorlíonadh
alt 380H.

380I.—(1) Ní léas cáilitheach léas chun críocha
alt 380H má tá aon fhoráil i dtéarmaí an léasa á
chumasú don léasaí nó d’aon duine eile, go díreach
nó go neamhdhíreach, aon leas sa teach lena
mbaineann an léas a fháil tráth ar bith ar
chomaoin is lú ná an chomaoin a bhféadfaí a
bheith ag súil go dtabharfaí í an tráth sin chun an
leas a fháil dá seolfaí na caibidlí don fháil sin ar
neamhthuilleamaí ar an margadh oscailte.

(2) Ní áitreabh cáilitheach teach chun críocha
alt 380H—

(a) (i) má bhíonn sé á áitiú mar theaghais
ag aon duine atá bainteach leis an
duine atá i dteideal, i ndáil leis an
gcaiteachas a tabhaíodh ar
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athfheistiú an tí, asbhaint a fháil
faoi alt 380H(2), agus

(ii) mura bhfuil téarmaí an léasa
cháilithigh i ndáil leis an teach de
chineál a bhféadfaí a bheith ag súil
go mbeidís sa léas dá mba rud é
gur ar neamhthuilleamaí a
dhéanfaí na caibidlí le haghaidh
an léasa,

nó

(b) mura bhfuil na ceanglais go léir de chuid
na Rialachán seo a leanas comhlíonta
ag an léasóir—

(i) Rialacháin na dTithe (Caighdeáin
do Thithe ar Cíos), 1993, (I.R.
Uimh 147 de 1993),

(ii) Rialacháin na dTithe (Leabhair
Chíosa), 1993 (I.R. Uimh. 146 de
1993), agus

(iii) Rialacháin na dTithe (Tithe ar Cíos
a Chlárú), 1996 (I.R. Uimh. 30 de
1996), arna leasú le Rialacháin na
dTithe (Tithe ar Cíos a Chlárú)
(Leasú), 2000 (I.R. Uimh. 12 de
2000).

(3) (a) Ní áitreabh cáilitheach teach chun
críocha alt 380H mura gcomhlíonfaidh
sé cibé coinníollacha, más ann, a
chinnfidh an tAire Comhshaoil agus
Rialtais Áitiúil ó am go ham chun
críocha alt 5 d’Acht na dTithe
(Forálacha Ilghnéitheacha), 1979, i
ndáil le caighdeáin d’fheabhsúcháin
tithe agus soláthar uisce, séarachais
agus seirbhísí eile i dtithe.

(b) Ní áitreabh cáilitheach teach chun
críocha alt 380H mura gcomhlíonfaidh
an teach nó, i gcás gur ceann de líon
tithe i bhforbairt aonair an teach, an
fhorbairt ar cuid di é, cibé treoirlínte
a eiseoidh an tAire Comhshaoil agus
Rialtais Áitiúil ó am go ham, le toiliú
an Aire Airgeadais, i ndáil le tithe a
athfheistiú mar áitribh cháilitheacha
chun críocha alt 380H agus, gan dochar
do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe
seo, féadfaidh forálacha a bheith sna
treoirlínte sin i ndáil le tithe a
athfheistiú agus le saoráidí agus
taitneamhachtaí coimhdeacha a
sholáthar i ndáil le tithe.

(4) Ní áitreabh cáilitheach teach chun críocha
alt 380H mura gceadaítear do dhaoine a bheidh
údaraithe i scríbhinn ag an Aire Comhshaoil agus
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Rialtais Áitiúil chun críocha an ailt sin an teach a
iniúchadh gach tráth réasúnach ar a n-údaruithe a
thabhairt ar aird má iarrann an duine dá ndéantar
difear orthu déanamh amhlaidh.

(5) Chun cinneadh a dhéanamh, i ndáil le haon
éileamh faoi alt 380H(2), cibé acu a thabhaítear
nó nach dtabhaítear agus a mhéid a thabhaítear,
le linn na tréimhse cáilithí, caiteachas a
thabhaítear ar athfheistiú áitribh cháilithigh, ní
dhéileálfar ach le cibé méid den chaiteachas sin is
inchurtha síos go cuí d’obair a rinneadh iarbhír le
linn na tréimhse cáilithí ar athfheistiú an áitribh
mar chaiteachas a tabhaíodh.

(6) Chun críocha alt 380H seachas na críocha a
luaitear i bhfo-alt (5), déanfar caiteachas iomchuí
a tabhaíodh i ndáil le hathfheistiú áitribh
cháilithigh a mheas mar chaiteachas a tabhaíodh
ar dháta thosach na tréimhse iomchuí, i ndáil leis
an áitreabh, arna chinneadh maidir leis an
athfheistiú lena mbaineann an caiteachas iomchuí.

(7) Chun críocha alt 380H, ní mheasfar
caiteachas a bheith tabhaithe ag duine a mhéid a
bheidh sé íoctha nó le híoc, go díreach nó go
neamhdhíreach, ag an Stát, ag aon bhord arna
bhunú le reacht nó ag aon údarás poiblí nó áitiúil.

(8) Beidh feidhm ag alt 555 amhail is dá mba
liúntas caipitiúil asbhaint faoi alt 380H(2) agus
amhail is dá mba mhuirear cothromaíochta aon
chíos a mheastar a bheith faighte ag duine faoi
alt 380H(5).

(9) Féadfar achomharc a dhéanamh chuig na
Coimisinéirí Achomhairc maidir le haon cheist a
eascróidh faoin alt seo nó faoi alt 380H (seachas
ceist ar féidir achomharc a dhéanamh maidir léi
faoi alt 18 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1979) ar an tslí chéanna ina
bhféadfaí achomharc a dhéanamh in aghaidh
measúnachta cánach ioncaim nó cánach
corparáide, agus beidh feidhm dá réir sin ag na
forálacha de na hAchtanna Cánach a bhaineann
le hachomhairc.

Foráil in
aghaidh
faoisimh
dhúbailte.

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

64.—(1) Leasaítear Cuid 9 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 268—

(i) i bhfo-alt (1)—

(I) i mír (h), trí “nó” a scriosadh, san áit dheireanach
a bhfuil sé,
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(II) i mír (i) trí “den Acht sin, nó” a chur in ionad
“den Acht sin.”, agus

(III) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (i):

“(j) chun críocha trádála arb é atá inti oibriú nó
bainistiú ospidéil cháilithigh,”,

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

“(2A) San alt seo—

ciallaíonn ‘bord sláinte’—

(a) bord sláinte arna bhunú faoin Acht
Sláinte, 1970,

(b) Údarás Sláinte Réigiúnach an Oirthir,

(c) Bord Sláinte Limistéir arna bhunú faoin
Acht Sláinte (Údarás Sláinte Réigiúnach
an Oirthir), 1999, nó

(d) Feidhmeannacht na mBord Sláinte;

ciallaíonn ‘ospidéal cáilitheach’ ospidéal (de réir bhrí
na Rialachán Tobac (Cur Chun Cinn agus Cosaint
Sláinte), 1995 (I.R. Uimh 359 de 1995))—

(a) is ospidéal príobháideach (de réir bhrí na
Rialachán um an Acht Árachais Sláinte,
1994 (Sochair Íosta), 1996 (I.R. Uimh. 83
de 1996),

(b) atá á oibriú nó á bhainistiú ag comhlacht
daoine, nó ag iontaobhas, arna bhunú
chun críocha carthanúla amháin agus atá,
de bhua alt 208, i dteideal díolúine ó cháin
ioncaim nó ó cháin chorparáide maidir leis
na brabúis nó na gnóchain a dhíorthaítear
as oibriú nó bainistiú an ospidéil,

(c) a bhfuil an acmhainn ann chun seirbhísí
liachta agus máinliachta a sholáthar agus
a dhéanann iad a sholáthar gach lá den
bhliain,

(d) a bhfuil an acmhainn ann chun seirbhísí
d’othair sheachtracha a sholáthar agus
cóiríocht ar bhonn thar oíche nach bhfuil
níos lú 100 leaba inti d’othair chónaithe
a sholáthar,

(e) ina bhfuil obrádlann nó obrádlanna agus
saoráidí fáthmheasa agus teiripeacha
gaolmhara ar an láthair,

(f) ina bhfuil saoráidí chun 5 cinn ar a laghad
de na seirbhísí seo a leanas a sholáthar:
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(i) seirbhísí tionóisce agus éigeandála,

(ii) seirbhísí cairdeolaíochta agus
soithíocha,

(iii) seirbhísí súl, sróine, cluas agus scornaí,

(iv) seirbhísí gaistreintreolaíochta,

(v) seirbhísí geiriaitrice

(vi) seirbhísí haemaiteolaíochta,

(vii) seirbhísí máithreachais,

(viii) seirbhísí míochaine,

(ix) seirbhísí néareolaíochta,

(x) seirbhísí oinceolaíochta,

(xi) seirbhísí ortaipéideacha,

(xii) seirbhísí riospráide,

(xiii) seirbhísí réamaiteolaíochta, agus

(xiv) seirbhísí péidiatraiceacha,

(g) a gheallann don bhord sláinte ar ina
limistéar feidhme atá an t-ospidéal suite—

(i) go ndéanfaidh sé méid nach lú ná 20
faoin gcéad dá acmhainn a chur ar fáil
in aghaidh na bliana chun cóireáil a
chur ar dhaoine a bhí ag feitheamh le
seirbhísí ospidéil mar othair phoiblí
d’othair chónaithe nó d’othair
sheachtracha, faoi réir ceanglas
seirbhíse a bheidh le sonrú ag an
mbord sláinte roimh ré agus faoi réir
an choinníll nach gceanglófar le haon
ní san fhomhír seo ar an mbord
sláinte an acmhainn iomlán, nó cuid
den acmhainn, a chuirfidh an
t-ospidéal ar fáil don bhord sláinte, a
ghlacadh, agus

(ii) i ndáil leis na táillí atá le muirearú i
leith na cóireála a chuirfear ar aon
duine den sórt sin, nach mbeidh na
táillí sin níos mó ná 90 faoin gcéad de
na táillí a muirearófaí i leith cóireála
den tsamhail chéanna a chuirtear ar
dhuine ag a bhfuil árachas liachta
príobháideach,

agus

(h) ar ina leith a thugann an bord sláinte sin, i
gcomhairle leis an Aire Sláinte agus
Leanaí agus le toiliú an Aire Airgeadais,
deimhniú i scríbhinn á rá gur deimhin leis
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go gcomhlíonann an t-ospidéal na
coinníollacha a luaitear i míreanna (a), (c),
(d), (e), (f) agus (g),

ach ní fholaíonn sé aon chuid den ospidéal arb é atá
ann é seomraí sainchomhairleoirí nó oifigí.”,

(iii) i bhfo-alt (9)—

(I) i mír (e), trí “agus” a scriosadh san áit
dheireanach ina bhfuil sé,

(II) i mír (f), trí “1998, nó dá éis, agus” a chur in
ionad “1998, nó dá éis.”, agus

(III) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (f):

“(g) faoi threoir mhír (j), maidir le
caiteachas caipitiúil arna thabhú an
dáta thagann alt 64 den Acht
Airgeadais, 2001 i ngníomh nó dá
éis.”,

(b) in alt 272—

(i) i bhfo-alt (3)—

(I) i mír (f), trí “agus” a scriosadh,

(II) i mír (g), trí “i bhfo-alt (2)(c), agus” a chur in
ionad “i bhfo-alt (2)(c).”, agus

(III) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (g):

“(h) i ndáil le foirgneamh nó déanmhas atá
le háireamh mar fhoirgneamh nó
déanmhas tionscail de réir bhrí alt
268(1)(j), le 15 faoin gcéad den
chaiteachas dá dtagraítear i bhfo-alt
(2)(c).”,

agus

(ii) i bhfo-alt (4)—

(I) i mír (f), trí “agus” a scriosadh,

(II) i mír (g)(ii)(II), trí “1998,” a chur in ionad
“1998.”, agus

(III) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (g):

“agus

(h) i ndáil le foirgneamh nó déanmhas atá
le háireamh mar fhoirgneamh nó
déanmhas tionscail de réir bhrí alt
268(1)(j), 7 mbliana dar tosach an
tráth a úsáideadh an foirgneamh nó
an déanmhas den chéad uair.”,
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agus

(c) in alt 274(1)(b)—

(i) i bhfomhír (v)(II), trí “agus” a scriosadh,

(ii) i bhfomhír (vi)(II)(B), trí “1998,” a chur in ionad
“1998.”, agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fhomhír (vi):

“agus

(vii) i ndáil le foirgneamh nó déanmhas atá le
háireamh mar fhoirgneamh nó déanmhas
tionscail de réir bhrí alt 268(1)(j), 10
mbliana, dar tosach an tráth a úsáideadh an
foirgneamh nó an déanmhas den chéad
uair.”.

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

65.—(1) Leasaítear alt 420 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) I gcás gur thabhaigh an chuideachta ghéillte, in aon
tréimhse chuntasaíochta, caillteanas, arna ríomh mar a dhéantar
chun críocha alt 396(2), ag seoladh trádála a bhfuil an
chuideachta laistigh de réim cánach corparáide ina leith, féadfar
méid an chaillteanais a fhritháireamh chun críocha cánach
corparáide in aghaidh bhrabúis iomlána na cuideachta éilimh dá
tréimhse chuntasaíochta chomhréire; ach ní bheidh feidhm ag
an bhfo-alt seo—

(a) maidir le cibé méid de chaillteanas atá eisithe ó alt
396(2) le halt 396(4) nó 663, nó

(b) chun brabúis cuideachta éilimh a sheolann gnó saoil
(de réir bhrí alt 706) a laghdú de mhéid is mó ná
méid na mbrabús sin (sula ndéanfar fritháireamh
faoin bhfo-alt seo) arna ríomh de réir Chás I de
Sceideal D agus alt 710(1)).”.

(2) Measfar feidhm a bheith ag an alt seo maidir le tréimhsí
cuntasaíochta dar tosach an 1 Eanáir 1999, nó dá éis.

66.—(1) Leasaítear alt 594 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) trí “an 23ú lá de Bhealtaine, 1993, nó dá éis” i mír
(c)(ii) a scriosadh,

(ii) trí na fomhíreanna seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (c)(ii):

“(iii) Beidh feidhm ag fo-alt (2) amhail is nár
achtaíodh alt 573(2)(b).
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(iv) Chun críocha fho-alt (2)—

(I) beidh diúscairt ceart i bpolasaí árachais
ann, nó beidh diúscairt leasa sna
cearta sin ann, i gcás go mbeidh
sochair iníoctha faoin bpolasaí, agus

(II) i gcás, aon tráth, go n-eascraíonn
sochair i leith báis nó míchumais as
polasaí árachais, nó as leas i bpolasaí
árachais, cibé acu ar an bpolasaí
d’aibiú, nó roimhe sin, is é a bheidh i
méid nó i luach na sochar sin a
chuirfear i gcuntas chun méid
gnóchain faoin bhfo-alt sin a
chinneadh, an bhreis a bheidh ag
luach an pholasaí, nó, de réir mar a
bheidh, luach an leasa sa pholasaí,
díreach roimh an am sin, ar luach an
pholasaí, nó de réir mar a bheidh,
luach an leasa sa pholasaí, díreach tar
éis an ama sin.

(v) Chun críocha fhomhír (iv), ciallaíonn luach
polasaí nó luach leasa i bpolasaí aon
tráth—

(I) i gcás polasaí a bhfuil luach géillte aige,
luach géillte an pholasaí, nó de réir
mar a bheidh, luach géillte an leasa sa
pholasaí, an tráth sin, agus

(II) i gcás polasaí nach bhfuil luach géillte
aige, margadhluach na gceart nó na
sochar eile a thugtar leis an bpolasaí,
nó, de réir mar a bheidh, a thugtar leis
an leas sa pholasaí, an tráth sin.”,

agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (f):

“(g) I gcás gur eisíodh polasaí nó go ndearnadh
conradh roimh an 20 Bealtaine 1993, ní
gnóchan inmhuirearaithe ach an chuid sin
den ghnóchan ar dhiúscairt a d’fhabhraigh
an 20 Márta 2001, nó dá éis.”,

(b) trí fho-alt (3) a scriosadh, agus

(c) i bhfo-alt (4), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (a):

“(a) San fho-alt seo, ciallaíonn ‘conradh athárachais’
aon chonradh nó comhaontú eile chun
athárachas—

(i) maidir le haon pholasaí árachais ar shaol
aon duine, nó
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(ii) maidir le haon aicme polasaithe den sórt
sin,

nach gnó ar bhonn nua é de réir bhrí alt
730A.”.

(2) (a) San alt seo, tá an bhrí chéanna le “tréimhse
inmhuirearaithe” atá leis in alt 321(2).

(b) Maidir leis an alt seo—

(i) beidh feidhm aige, i leith mhír (a), amhail ar an agus
ón 20 Márta 2001,

(ii) beidh feidhm aige, i leith mhír (b), maidir le haon
tréimhse inmhuirearaithe dar tosach an 15 Feabhra
2001, nó dá éis, agus

(iii) measfar feidhm a bheith aige, i leith mhír (c), amhail
ar an agus ón 1 Eanáir 2001.

67.—(1) Leasaítear Cuid 26 den Phríomh-Acht tríd an gCaibidil
seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chaibidil 5:

“Caibidil 6

Polasaithe Saoil Coigríche Áirithe — Cánachas agus
Tuairisceáin

Léiriú agus
feidhm.

730H.—(1) Sa Chaibidil seo—

tá le ‘tréimhse inmhuirearaithe’ an bhrí chéanna
atá leis in alt 321(2);

ciallaíonn ‘Comhaontú LEE’ an Comhaontú ar an
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch a síníodh in
Oporto an 2 Bealtaine 1992, arna choigeartú leis
an bPrótacal a síníodh sa Bhruiséil an 17 Márta
1993;

ciallaíonn ‘stát de chuid LEE’ Stát seachas an Stát,
atá ina Pháirtí Conarthach sa Chomhaontú ar an
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch;

ciallaíonn ‘polasaí saoil coigríche’ polasaí árachais
ar shaol duine arna thosú—

(a) ag brainse nó gníomhaireacht atá ag
seoladh gnó i stát eischósta, ar brainse
nó gníomhaireacht de chuid cuideachta
árachais é nó í, nó

(b) ag cuideachta árachais atá ag seoladh
gnó i stát eischósta, seachas ag an
mbrainse nó ag an ngníomhaireacht dá
cuid atá ag seoladh gnó sa Stát;
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ciallaíonn ‘ECFE’ an eagraíocht ar a dtugtar an
Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt
Eacnamaíochta;

ciallaíonn ‘stát eischósta’ Stát seachas an Stát—

(i) is Ballstát de na Comhphobail
Eorpacha,

(ii) is Stát atá ina stát de chuid LEE
é, nó

(iii) is Stát atá ina bhall de ECFE, agus
a bhfuil socruithe a bhfuil feidhm
dlí leo de bhua alt 826 déanta ag
a rialtas;

ciallaíonn ‘íocaíocht iomchuí’ íocaíocht arna
déanamh le duine i leith polasaí saoil coigríche i
gcás ina ndéantar na híocaíochtaí sin go bliantúil
nó ag eatraimh is minice ná sin, seachas íocaíocht
a dhéantar i gcomaoin an polasaí saoil coigríche a
dhiúscairt go hiomlán nó go páirteach;

tá le ‘tuairisceán ar ioncam’ an bhrí a shanntar dó
le halt 1084;

tá le ‘dáta tuairisceáin sonraithe don tréimhse
inmhuirearaithe’ an bhrí a shanntar dó le halt 950;

tá le ‘ráta caighdeánach faoin gcéad’ an bhrí a
shanntar dó le halt 4;

(2) Chun críocha na Caibidle seo—

(a) beidh diúscairt sócmhainne ann más rud
é go mbeadh diúscairt den sórt sin ann
chun críocha na nAchtanna Cánach
Gnóchan Caipitiúil,

(b) déanfar ioncam a áireamh i gceart i
dtuairisceán arna dhéanamh ag duine,
sa chás amháin go n-áireofar an
t-ioncam sin i dtuairisceán ar ioncam
arna dhéanamh ag an duine an dáta
sonraithe tuairisceáin don tréimhse
inmhuirearaithe ina n-eascraíonn an
t-ioncam, nó roimhe, agus

(c) déanfar mionsonraí i dtaobh diúscartha
a áireamh i gceart i dtuairisceán arna
dhéanamh ag duine, sa chás amháin go
n-áireofar mionsonraí i dtaobh na
diúscartha i dtuairisceán ar ioncam
arna dhéanamh ag an duine nó, i gcás
ina bhfuair an duine bás, ag a
sheiceadóir nó a seiceadóir nó ag a
riarthóir, an dáta sonraithe tuairisceáin
don tréimhse inmhuirearaithe ina
ndéantar an diúscairt, nó roimhe.

205

Cd.1 A.67



Cd.1 A.67

206

[Uimh. 7.] [2001.]An tAcht Airgeadais, 2001.

Tuairisceáin ar
pholasaí saoil
coigríche a
fháil.

730I.—Más rud é, in aon tréimhse
inmhuirearaithe, go bhfaigheann duine polasaí
saoil coigríche, d’ainneoin aon ní dá mhalairt in alt
950 nó 1084, measfar an duine a bheith ina dhuine
nó ina duine inmhuirearaithe, don tréimhse
inmhuirearaithe sin, chun críocha ailt 951 agus
1084, agus beidh na sonraí seo a leanas san
áireamh sa tuairisceán ar ioncam a bheidh le
seachadadh ag an duine don tréimhse
inmhuirearaithe sin—

(a) ainm agus seoladh an duine a thosaigh
an polasaí saoil coigríche,

(b) tuairisc ar théarmaí an pholasaí saoil
coigríche lena n-áirítear na
préimheanna is iníoctha, agus

(c) ainm agus seoladh an duine trína
bhfuarthas an polasaí saoil coigríche.

Íocaíocht i
leith polasaí
saoil coigríche.

730J.—Más rud é, an 1 Eanáir 2001, nó dá éis,
go bhfuil duine a bhfuil polasaí saoil coigríche aige
nó aici ag fáil íocaíochta i leith an pholasaí saoil
coigríche, ansin—

(a) i gcás nach cuideachta an duine, agus—

(i) go n-áireofar an t-ioncam arb
ionannas dó an íocaíocht i gceart i
dtuairisceán arna dhéanamh ag an
duine, ansin, d’ainneoin alt 15, is é
an ráta cánach ioncaim a bheidh
le muirearú ar an ioncam—

(I) i gcás gur íocaíocht iomchuí an
íocaíocht, an ráta
caighdeánach faoin gcéad,
agus

(II) i gcás nach íocaíocht iomchuí
an íocaíocht agus nach
ndéantar í i gcomaoin an
polasaí saoil coigríche a
dhiúscairt, go hiomlán nó go
páirteach, de réir an ráta a
chinnfear de réir na foirmle—

(S + 3) faoin gcéad,

i gcás gurb é S an ráta
caighdeánach faoin gcéad,

agus

(ii) i gcás nach n-áireofar an t-ioncam
arb in ionannas dó an íocaíocht i
gceart i dtuairisceán arna
dhéanamh ag an duine, déanfar
cáin ioncaim a mhuirearú ar an
ioncam de réir ráta a chinnfear le
halt 15,
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agus

(b) i gcás gur cuideachta an duine, déanfar
cáin a mhuirearú faoi Chás III de
Sceideal D ar an ioncam arb ionannas
dó an íocaíocht.

Diúscairt
polasaí saoil
coigríche.

730K.—(1) Más rud é, an 1 Eanáir 2001, nó dá
éis, go ndiúscraíonn duine polasaí saoil coigríche,
go hiomlán nó go páirteach, agus go n-eascraíonn
gnóchan a ríomhfar de réir fho-alt (2) as an
diúscairt, agus gur áiríodh mionsonraí i dtaobh na
diúscartha i gceart i dtuairisceán arna dhéanamh
ag an duine, ansin d’ainneoin alt 594, déileálfar le
méid an ghnóchain mar mhéid ioncaim is
inmhuirearaithe i leith cánach faoi Chás IV de
Sceideal D, agus i gcás nach cuideachta an duine,
is é an ráta cánach ioncaim a bheidh le muirearú
ar an ioncam sin an ráta a chinnfear de réir na
foirmle—

(S + 3) faoin gcéad,

i gcás gurb é S an ráta caighdeánach faoin gcéad.

(2) Is é a bheidh i méid an ghnóchain a
fhabhraíonn ar dhiúscairt dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) méid an ghnóchain iomchuí (de réir bhrí alt
594(2)) a ríomhfaí dá mba rud é go ndéanfaí an
gnóchan a fhabhraíonn ar an diúscairt a ríomh
chun críocha an ailt sin.

(3) D’ainneoin ailt 538 agus 546, más rud é, ar
leith ón bhfo-alt seo, go mbeadh d’éifeacht le haon
ríomh faoi fho-alt (2) go mbeadh caillteanas i
gceist, measfar gur nialas an gnóchan as an
diúscairt dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus, dá réir
sin, chun críocha na Caibidle seo, ní mheasfar aon
chaillteanas a bheith fabhraithe as an diúscairt sin.

(4) Más rud é, mar thoradh ar dhiúscairt ag
duine, go bhfuil méid ioncaim inmhuirearaithe i
leith cánach faoi Chás IV de Sceideal D de réir
fho-alt (1), ní laghdófar an méid sin le héileamh
arna dhéanamh ag an duine—

(a) i gcás nach cuideachta an duine, faoi alt
381 nó 383, nó

(b) i gcás gur cuideachta an duine, faoi alt
396 nó 399.

(5) I gcás go bhfuil pearsa aonair
inmhuirearaithe i leith cánach de réir fho-alt (1) i
leith méid ioncaim—

(a) déileálfar leis an gcáin is iníoctha dá réir
sin, a mhéid a bheidh sí íoctha, mar
mhéid cánach gnóchain caipitiúil arna
íoc chun críocha alt 63 den Acht
Airgeadais, 1985, agus
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(b) ní áireofar an méid sin ioncaim in
ioncam ináirithe (de réir bhrí na
Rialachán um Ranníocaí Sláinte, 1979
(I.R. Uimh. 107 de 1979)) chun críocha
na Rialachán sin.”.

(2) Measfar go raibh feidhm ag an alt seo amhail ar an agus ón 1
Eanáir 2001.

68.—(1) Leasaítear alt 723 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an míniú ar “tréimhse iomchuí” i bhfo-alt (1) a
scriosadh,

(b) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (g) i bhfo-alt
(2) :

“(g) ní lú comhiomlán na comaoine a thabharfar ar
scaireanna is sócmhainní de chuid an chiste
aon tráth ar an 1 Feabhra 1996, nó dá éis, agus
roimh an 31 Nollaig 2001, ná—

(i) 55 faoin gcéad, i leith scaireanna
cáilitheacha, agus

(ii) 10 faoin gcéad, i leith scaireanna
cáilitheacha sonraithe,

de chomhiomlán na comaoine a thabharfar ar
na sócmhainní is sócmhainní de chuid an chiste
an tráth sin,”,

agus

(c) i bhfo-alt (3), trí mhír (c) a scriosadh.

(2) Measfar go raibh feidhm ag an alt seo amhail ar an agus ón 1
Eanáir 2001.

69.—(1) Leasaítear alt 730A den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1)—

(a) sa mhíniú ar “gnó ar bhonn nua”—

(i) i mír (a), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (i):

“(i) na polasaithe agus na conarthaí uile a thosóidh
an chuideachta árachais an 1 Eanáir 2001, nó dá
éis, seachas polasaithe agus conarthaí a
thagraíonn do ghnó árachais tionscail, agus”,

agus

(ii) i mír (c), trí “ón am a thosaigh sí de bheith ag seoladh
gnó saoil;” a chur in ionad “ón am a thosaigh sí de
bheith ag seoladh gnó saoil.”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “gnó ar bhonn nua”:
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“tá le ‘gnó ciste fiachmhúchta nó fuascailte caipitil’ an bhrí
atá le ‘gnó ciste fhiach-laigheaduithe no fuascailte caipitail’
in alt 3 den Acht Árachais, 1936.”,

agus

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

“(6) D’ainneoin fhorálacha Chaibidil 3 de Chuid 12, i
gcás ina dtabhaíonn cuideachta árachais caillteanas i leith
gnó ar bhonn nua, ní mó méid an chaillteanais a fhéadfar
a fhritháireamh in aghaidh brabús aon ghnó eile de chuid
na cuideachta ná cibé méid de na brabúis sin a ríomhfar
faoi fhorálacha Chás 1 de Sceideal D agus alt 710.

(7) (a) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le
cuideachta a sheolann aon ghnó
frithpháirteach árachais saoil.

(b) Faoi réir mhír (c), i leith gach tréimhse
chuntasaíochta de chuid cuideachta a bhfuil
feidhm ag an alt seo maidir léi, déileálfar leis
an bhfichiú cuid den mhéid a chinntear faoi
fho-alt (8)(c) mar bhrabúis nó ghnóchain
bhliantúla faoi réim Sceideal D agus beidh sí
inmhuirearaithe i leith cánach corparáide faoi
Chás III den Sceideal sin.

(c) Más rud é, i leith tréimhse cuntasaíochta, nach
lú an luach dá dtagraítear i bhfo-alt (8)(c)(ii)
ná an luach sin an 31 Nollaig 2000, ach gur mó
é ná an luach dá dtagraítear i bhfo-alt (8)(c)(i),
féadfar méid atá comhionann leis an bhfichiú
cuid den bharrachas a asbhaint as na brabúis
nó na gnóchain bhliantúla de chuid na tréimhse
cuntasaíochta roimhe sin (fad a thosaíonn sé an
1 Eanáir 2001, nó dá éis), nó de chuid tréimhse
cuntasaíochta dá éis sin, ar brabúis nó gnóchain
iad is inmhuirearaithe i leith cánach corparáide
de bhua mhír (b).

(8) (a) San fho-alt seo, ciallaíonn ‘cuntais reachtúla’ i
ndáil le cuideachta—

(i) i gcás cuideachta (dá ngairtear an
‘chuideachta chónaitheach’ sa mhíniú seo)
a bhfuil cónaí uirthi sa Stát, cuntas brabúis
agus caillteanais agus clár comhardaithe
na cuideachta sin, agus

(ii) i gcás cuideachta (dá ngairtear an
‘chuideachta neamhchónaitheach’ sa
mhíniú seo) nach bhfuil cónaí uirthi sa
Stát ach a sheolann trádáil sa Stát trí
bhrainse nó ghníomhaireacht, cuntas
brabúis agus caillteanais agus clár
comhardaithe na cuideachta,

ar ina leith a cheanglaítear ar iniúchóir arna
cheapadh nó arna ceapadh faoi alt 160 d’Acht
na gCuideachtaí, 1963, nó faoi dhlí an Stáit inar
corpraíodh an chuideachta chónaitheach nó
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neamhchónaitheach agus a fhreagraíonn don
alt sin, tuarascáil a thabhairt do chomhaltaí
na cuideachta.

(b) Chun críocha an fho-ailt seo, déanfar na
dliteanais de chuid cuideachta árachais is
inchurtha síos i leith aon ghnó aon tráth a
fhionnadh faoi threoir ghlandliteanais na
cuideachta arna luacháil ag achtúire chun
críocha na gcuntas reachtúil i ndáil leis an
gcuideachta.

(c) Is é an méid dá dtagraítear i bhfo-alt (7)(b)—

(i) luach iomlán na gcistí i ndeireadh na
tréimhse cuntasaíochta,

lúide—

(ii) luach iomlán na gcistí i dtosach na
tréimhse cuntasaíochta,

arb iad na cistí uile iad nach bhfuil a leithroinnt
ar shealbhóirí polasaí cinnte; ach i gcás
cuideachta árachais saoil thar lear, déanfar na
luachanna dá dtagraítear i bhfomhíreanna (i)
agus (ii) aon tráth a iolrú faoin gcodán seo a
leanas—

A

B

i gcás—

gurb é A na dliteanais an tráth sin do
shealbhóirí polasaí a ndearnadh a dtograí
chuig an gcuideachta ina brainse nó ina
gníomhaireacht, nó trína brainse nó trína
gníomhaireacht, sa Stát, agus

gurb é B na dliteanais an tráth sin do
shealbhóirí polasaí uile na cuideachta.”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le tréimhsí cuntasaíochta a
thosaíonn an 1 Eanáir 2001 nó dá éis.

70.—(1) Leasaítear Caibidil 5 de Chuid 26 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 730B, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (2):

“(2) Faoi réir fho-alt (3), beidh feidhm ag an gCaibidil
seo chun muirir áirithe i leith cánach a fhorchur maidir le
polasaí (dá ngairtear ‘polasaí saoil’ sa Chaibidil seo)—

(a) ar polasaí árachais ar shaol aon duine é , nó

(b) ar polasaí maidir le gnó ciste fiachmhúchta nó
fuascailte caipitil é,
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i gcás gurb éard é an polasaí saoil gnó ar bhonn nua de
chuid na cuideachta árachais saoil a thosaigh an polasaí
saoil.”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 730C:

“Teagmhas
inmhuirearaithe. 730C.—(1) Faoi réir fhorálacha an ailt

seo, sa Chaibidil seo—

(a) ciallaíonn ‘teagmhas
inmhuirearaithe’ i ndáil le
polasaí saoil—

(i) aibíocht an pholasaí saoil
(lena n-áirítear, i gcás ina
ndéantar íocaíochtaí ar
dhuine d’fháil bháis nó a
bheith míchumasaithe, ar
íocaíochtaí iad a mbeidh
foirceannadh an pholasaí
saoil de thoradh orthu),

(ii) na cearta a thugtar leis an
bpolasaí saoil a ghéilleadh
go hiomlán nó go páirteach
(lena n-áirítear i gcás ina
ndéantar íocaíochtaí ar
dhuine d’fháil bháis nó a
bheith míchumasaithe, ar
íocaíochtaí iad nach
mbeidh foirceannadh an
pholasaí saoil de thoradh
orthu),

(iii) na cearta sin a shannadh go
hiomlán nó go páirteach,

agus

(b) i gcás polasaí saoil arna eisiúint
ag cuideachta árachais a
d’fhéadfadh roghnú faoi alt
730A(2) a dhéanamh, ach nach
ndearna amhlaidh, measfar gur
tharla teagmhas
inmhuirearaithe an 31 Nollaig
2000, i gcás gur tosaíodh an
polasaí saoil roimh an dáta sin.

(2) Ní chuirfear i gcuntas chun críocha
fho-alt (1) sannadh arna chur i gcrích go
hiomlán nó go páirteach—

(a) le hurrús i leith féich, nó le
hurscaoileadh féich arna urrú
leis na cearta lena mbaineann, i
gcás gur fiach a bheidh dlite
d’institiúid airgeadais (de réir
bhrí alt 906A) an fiach,

(b) idir fearchéile agus banchéile,
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(c) idir na céilí nó na hiarchéilí lena
mbaineann (de réir mar a
bheidh), de bhua nó de bhun
ordú arna dhéanamh faoi Chuid
III den Acht um an Dlí
Teaghlaigh (Colscaradh), 1996,
ar fhoraithne colscartha a
dheonú nó dá éis,

(d) idir na céilí lena mbaineann, de
bhua nó de bhun ordú arna
dhéanamh faoi Chuid II den
Acht um an Dlí Teaghlaigh,
1995, ar fhoraithne idirscartha
bhreithiúnaigh de réir bhrí an
Achta sin a dheonú nó dá éis,
nó

(e) idir na céilí nó na hiarchéilí lena
mbaineann (de réir mar a
bheidh), de bhua ordú nó
cinnidh eile a bhfuil an éifeacht
chéanna leis agus atá ar
comhchineál le hordú dá
dtagraítear i mír (c) nó (d), ó
chúirt faoi dhlí críche seachas
an Stát arna dhéanamh faoi
réim nó de dhroim scaoileadh
pósta nó idirscaradh dlíthiúil na
gcéilí, is scaoileadh nó
idirscaradh dlíthiúil atá i
dteideal aitheantais mar
scaoileadh nó idirscaradh
dlíthiúil bailí sa Stát.

(3) (a) Más rud é, tráth ar bith, go
n-eascraíonn sochair i leith báis
nó míchumais as polasaí saoil
nó as leas ann, is é méid nó
luach na sochar sin a chuirfear i
gcuntas chun méid gnóchain
faoi alt 730D a chinneadh an
bhreis atá ag luach an pholasaí
nó, de réir mar a bheidh, ag an
leas ann, díreach roimh an tráth
sin, ar luach an pholasaí nó, de
réir mar a bheidh, ar leasa ann,
díreach tar éis an trátha sin.

(b) Chun críocha mhír (a), ciallaíonn
luach polasaí nó leasa ann aon
tráth—

(i) i gcás polasaí a bhfuil luach
géillte aige, luach géillte an
pholasaí nó, de réir mar a
bheidh, an leasa ann, an
tráth sin, agus

(ii) i gcás polasaí nach bhfuil
luach géillte aige,
margadhluach na gceart nó
na sochar eile a thugtar leis
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an bpolasaí nó, de réir mar
a bheidh, leis an leas ann,
an tráth sin.

(c) Le linn méid nó luach na sochar
is iníoctha faoi pholasaí saoil a
chinneadh chun críocha mír (a)
nó (b), ní chuirfear i gcuntas
aon mhéid cánach cuí a
cheanglófar leis an gCaibidil seo
a asbhaint as na sochair sin.”,

(c) in alt 730D—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Ní dhéileálfar le gnóchan mar ghnóchan a
eascraíonn an tráth a tharlaíonn teagmhas
inmhuirearaithe i ndáil le polasaí saoil, más rud é—

(a) díreach roimh an teagmhas
inmhuirearaithe—

(i) go mbeidh an chuideachta árachais
saoil a thosaigh an polasaí saoil i
seilbh dearbhaithe i ndáil leis an
bpolasaí saoil, de chineál dá
dtagraítear in alt 730E(2), agus

(ii) nach mbeidh an chuideachta árachais
saoil a thosaigh an polasaí saoil i
seilbh aon fhaisnéise a thabharfadh le
tuiscint le réasún—

(I) nach bhfuil an fhaisnéis atá sa
dearbhú sin cruinn go hábhartha,
nó nach bhfuil sí cruinn go
hábhartha a thuilleadh,

(II) gur mhainnigh an sealbhóir
polasaí (de réir bhrí alt 730E) an
gealltanas dá dtagraítear in alt
730E(2)(f) a chomhlíonadh, nó

(III) díreach roimh an teagmhas
inmhuirearaithe go bhfuil cónaí
nó gnáthchónaí ar an sealbhóir
polasaí (de réir na brí sin) sa Stát,

(b) díreach roimh an teagmhas
inmhuirearaithe—

(i) gur cuideachta a bhfuil gnó saoil á
sheoladh aici,

(ii) gur gnóthas infheistíochta (de réir bhrí
alt 739B), nó

(iii) gur duine atá i dteideal díolúine ó
cháin ioncaim de bhua alt 207(1)(b),

an sealbhóir polasaí agus go bhfuil an
chuideachta árachais saoil a thosaigh an
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polasaí saoil i seilbh dearbhaithe i ndáil
leis an bpolasaí saoil, de chineál dá
dtagraítear in alt 730E(3), nó

(c) i gcás gur sócmhainn é an polasaí saoil atá
á sealbhú i gcuntas dreasachta coigiltis
speisialta de réir bhrí alt 848B (arna chur
isteach leis an Acht Airgeadais, 2001) agus
go bhfuil an chuideachta árachais saoil a
thosaigh an polasaí saoil i seilbh
dearbhaithe de chineál dá dtagraítear in
alt 730E(3A).”,

agus

(ii) i bhfo-alt (4), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (a):

“(a) Chun críocha fho-alt (3), is é méid na
bpréimheanna a chuirfear i gcuntas le linn
gnóchan a chinneadh ar theagmhas
inmhuirearaithe tarlú, i gcás go ndéantar,
nó go ndéanfaí murach fo-alt (2), an
gnóchan a chinneadh—

(i) faoi mhír (c) d’fho-alt (3), méid atá
comhionann leis an méid is lú de B
agus—

(P x B)
———

V ,

agus

(ii) faoi mhír (d) d’fho-alt (3), méid atá
comhionann leis an méid is lú de A
agus—

(P x A)
———

V ,

(d) in alt 730E—

(i) i bhfo-alt (2)—

(I) trí “alt 730D(2)(a)” a chur in ionad “alt
730D(2)(a)(i)”,

(II) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) a dhéanfaidh an sealbhóir polasaí,”,

agus

(III) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (d):

“(d) ina ndearbhófar nach bhfuil cónaí agus
nach bhfuil gnáthchónaí ar an
sealbhóir polasaí sa Stát tráth déanta
an dearbhaithe,”,
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agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Is éard é an dearbhú dá dtagraítear in alt
730D(2)(b) i ndáil le polasaí saoil, faoi réir fho-alt (4),
dearbhú i scríbhinn don chuideachta árachais—

(a) a dhéanfaidh an sealbhóir polasaí,

(b) a shíneoidh an sealbhóir polasaí,

(c) a dhéanfar i cibé foirm a fhorordóidh nó a
údaróidh na Coimisinéirí Ioncaim,

(d) ina mbeidh ainm agus seoladh an
tsealbhóra polasaí,

(e) ina ndearbhófar maidir leis an sealbhóir
polasaí, an tráth a dhéantar an dearbhú—

(i) gur cuideachta é nó í a sheolann gnó
saoil,

(ii) gur gnóthas infheistíochta (de réir bhrí
alt 739B) é nó í, nó, de réir mar a
bheidh,

(iii) gur duine é nó í atá i dteideal díolúine
ó cháin ioncaim de bhua alt 207(1)(b),

(f) ina mbeidh gealltanas go ndéanfar, má
scoireann an sealbhóir polasaí de bheith
ina dhuine nó ina duine dá dtagraítear i
bhfomhír (i), (ii), nó, de réir mar a bheidh,
(iii) de mhír (e), an méid sin a chur in iúl
don chuideachta árachais, agus

(g) ina mbeidh cibé faisnéis eile a éileoidh na
Coimisinéirí Ioncaim le réasún chun
críocha na Caibidle seo.

(3A) Is éard é an dearbhú dá dtagraítear in alt
730D(2)(c) i ndáil le polasaí saoil dearbhú i scríbhinn
don chuideachta árachais—

(a) a dhéanfaidh bainisteoir coigiltis cháilithigh
(dá ngairtear ‘an dearbhóir’ sa mhír seo)
de réir bhrí alt 848B (arna chur isteach leis
an Acht Airgeadais, 2001), maidir leis an
bpolasaí saoil ar sócmhainn é atá ar
sealbhú i gcuntas dreasachta coigiltis
speisialta,

(b) a shíneoidh an dearbhóir,

(c) a dhéanfar i cibé foirm a fhorordóidh nó a
údaróidh na Coimisinéirí Ioncaim,

(d) ina ndearbhófar, an tráth a dhéantar an
dearbhú, maidir leis an bpolasaí a
ndéantar an dearbhú ina leith—
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(i) gur sócmhainn é atá á shealbhú i
gcuntas dreasachta coigiltis speisialta,

(ii) go bhfuil sé á bhainistiú ag an
dearbhóir don phearsa aonair ag a
bhfuil teideal tairbheach chun an
pholasaí saoil,

(e) ina mbeidh ainm agus seoladh, agus Uimhir
PSP (de réir bhrí alt 223 den Acht Leasa
Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1993), na
pearsan aonair dá dtagraítear i mír (d),

(f) ina mbeidh gealltanas ón dearbhóir go
ndéanfaidh an dearbhóir, má scoireann an
polasaí saoil de bheith ina shócmhainn
arna shealbhú i gcuntas dreasachta
coigiltis speisialta, an méid sin a chur in iúl
don chuideachta árachais, agus

(g) ina mbeidh cibé faisnéis eile a éileoidh na
Coimisinéirí Ioncaim le réasún chun
críocha na Caibidle seo.”,

(e) in alt 730G(1), trí “fo-ailt (2) go (4)” a chur in ionad “fo-
ailt (2) agus (4)” i mír (c), agus

(f) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 730G:

“Cáin chuí a
aisíoc.

730GA.—Chun críocha éilimh ar
fhaoiseamh, faoi alt 189, 189A nó 192, nó
ar aisíocaíocht cánach ioncaim dá bharr,
déileálfar le méid íocaíochta arna déanamh
le sealbhóir polasaí ag cuideachta árachais
mar ghlanmhéid ioncaim ar asbhaineadh
cáin ioncaim as a mhéid comhlán, de mhéid
atá comhionann leis an méid cánach cuí (de
réir bhrí alt 730F) a asbhaineadh as an
íocaíocht, agus déileálfar leis an méid sin
ioncaim chomhiomláin mar mhéid is
inmhuirearaithe i leith cánach faoi Chás III
de Sceideal D.

Cáin fháltas
caipitiúil:
fritháireamh.

730GB.—I gcás go mbeidh cáin chuí
iníoctha de dheasca báis duine, déileálfar le
méid na cánach sin, sa mhéid gur íocadh
é, mar mhéid cánach gnóchan caipitiúil a
íocadh chun críocha alt 63 den Acht
Airgeadais, 1985.”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo—

(a) maidir le mír (b), amhail ar an agus ón 15 Feabhra 2001,

(b) maidir le míreanna (a), (c), (d), (e) agus (f), amhail ar an
agus ón 1 Eanáir 2001.

71.—(1) Leasaítear alt 731 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (5)—

(a) trí “na haonaid eisithe go léir in iontaobhas aonad nach
bhfuil, ná nach meastar í a bheith, ina scéim údaraithe
iontaobhais aonad (de réir bhrí an Achta um Iontaobhais
Aonad, 1990)” a chur in ionad “na haonaid eisithe go léir
in iontaobhas aonad” i mír (a), agus
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(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(c) Más rud é, de bhua mhír (a), nach gnóchain
inmhuirearaithe gnóchain a fhabhraíonn chuig
iontaobhas aonad i mbliain mheasúnachta,
ansin—

(i) ní bheidh an t-iontaobhas aonad
inmhuirearaithe i leith cánach don bhliain
mheasúnachta sin, agus

(ii) ní taisce iomchuí (de réir bhrí an ailt sin)
chun críocha Chaibidil 4 de Chuid 8, don
bhliain mheasúnachta sin taisce (de réir
bhrí alt 256(1)), ar sócmhainn í de chuid
an iontaobhais aonad.”.

(2) Measfar go raibh feidhm ag an alt seo—

(a) maidir le mír (a), amhail ar an agus ón 1 Eanáir 2001, agus

(b) maidir le mír (b), don bhliain mheasúnachta 2000-2001
agus do bhlianta measúnachta dá éis.

72.—(1) Leasaítear alt 27 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh Chaibidil 3:

“Caibidil 4

Cistí Eischósta Áirithe — Cáin agus Tuairisceáin

Léiriú agus
feidhm.

747B.—(1) Sa Chaibidil seo—

tá le ‘tréimhse inmhuirearaithe’ an bhrí chéanna
atá leis in alt 321(2);

ciallaíonn “Comhaontú LEE” an Comhaontú ar
an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch a síníodh in
Oporto an 2 Bealtaine 1992, arna choigeartú leis
an bPrótacal a síníodh sa Bhruiséil an 17 Márta
1993;

ciallaíonn ‘stát de chuid LEE’ Stát, seachas an
Stát, is páirtí conarthach i gComhaontú LEE;

forléireofar ‘leas ábhartha’ de réir alt 743;

ciallaíonn ‘ECFE’ An Eagraíocht um Chomhar
agus Forbairt Eacnamaíochta;

tá le ‘ciste eischósta’ an bhrí a shanntar dó le halt
743;

ciallaíonn ‘stát eischósta’ Stát, seachas
an Stát—

(i) is Ballstát de na Comhphobail
Eorpacha,

(ii) is Stát é atá ina stát de chuid LEE,
nó

217

Cd.1 A.71

Leasú ar Chuid 27
(iontaobhais aonad
agus cistí eischósta)
den Phríomh-Acht.



Cd.1 A.72

218

[Uimh. 7.] [2001.]An tAcht Airgeadais, 2001.

(iii) is Stát atá ina bhall de ECFE, agus
a bhfuil socruithe a bhfuil dlí leo
de bhua alt 826 déanta ag a rialtas;

ciallaíonn ‘íocaíocht iomchuí’ aon íocaíocht lena
n-áirítear dáileadh arna dhéanamh ar dhuine i
leith leasa ábhartha i gciste eischósta, i gcás ina
ndéantar na híocaíochtaí sin go bliantúil nó ag
eatraimh is minice ná sin, seachas íocaíocht arna
déanamh i gcomaoin leas sa chiste eischósta a
dhiúscairt;

tá le ‘tuairisceán ar ioncaim’ an bhrí an shanntar
dó le halt 1084;

tá le ‘dáta tuairisceáin sonraithe don tréimhse
inmhuirearaithe’ an bhrí a shanntar dó le halt 950.

tá le ‘ráta caighdeánach faoin gcéad’ an bhrí a
shanntar dó le halt 4.

(2) Tá feidhm ag an gCaibidil seo maidir le
ciste eischósta—

(a) ar cuideachta é agus a bhfuil cónaí ar an
gcuideachta i stát,

(b) ar scéim iontaobhais aonad é agus a
bhfuil cónaí ar iontaobhaithe na
scéime iontaobhais aonad i stát, nó

(c) arb éard é aon socruithe dá dtagraítear
in alt 743(1) agus a mbeidh éifeacht
leis na socruithe sin de bhua dlí stáit,

is stát eischósta.

(3) Chun críocha na Caibidle seo—

(a) (i) beidh diúscairt sócmhainne ann dá
mbeadh diúscairt den sórt sin ann
chun críocha na nAchtanna
Cánach Gnóchan Caipitiúil, agus

(ii) más rud é, ar dhuine d’fháil bháis,
gur leas ábhartha i gciste eischósta
lena mbaineann an Chaibidil seo
sócmhainn a raibh an duine inniúil
ar í a dhiúscairt, ansin, d’ainneoin
alt 573(2)(b), measfar an leas
ábhartha sin a bheith diúscartha
agus faighte ar ais láithreach ag an
duine díreach roimh bhás an
dhuine ar chomaoin atá
comhionann lena mhargadhluach
an tráth sin,

(b) déanfar ioncam a áireamh i gceart i
dtuairisceán arna dhéanamh ag duine,
sa chás amháin go n-áireofar an
t-ioncam sin i dtuairisceán ar ioncam
arna dhéanamh ag an duine an dáta
tuairisceáin sonraithe don tréimhse
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inmhuirearaithe ina n-eascraíonn an
t-ioncam, nó roimhe, agus

(c) déanfar mionsonraí i dtaobh diúscartha
a áireamh i gceart i dtuairisceán arna
dhéanamh ag duine, sa chás amháin go
n-áireofar mionsonraí i dtaobh na
diúscartha i dtuairisceán ar ioncam
arna dhéanamh ag an duine nó, i gcás
ina bhfuair an duine bás, ag a
sheiceadóir nó a seiceadóir nó ag a
riarthóir, an dáta tuairisceáin sonraithe
don tréimhse inmhuirearaithe ina
ndéantar an diúscairt, nó roimhe.

Tuairisceán ar
leas ábhartha a
fháil.

747C.—Más rud é, in aon tréimhse
inmhuirearaithe, go bhfaighidh duine leas
ábhartha i gciste eischósta, measfar, d’ainneoin
aon ní dá mhalairt in alt 950 nó 1084, gur duine
inmhuirearaithe an duine sin don tréimhse
inmhuirearaithe sin chun críocha ailt 951 agus
1084, agus beidh na sonraí seo a leanas sa
tuairisceán ar ioncaim a bheidh le seachadadh ag
an duine don tréimhse inmhuirearaithe sin—

(a) ainm agus seoladh an chiste eischósta,

(b) tuairisc, lena n-áirítear an costas don
duine, ar an leas ábhartha a fuarthas,
agus

(c) ainm agus seoladh an duine trína
bhfuarthas an leas ábhartha.

Íocaíocht i
leith cistí
eischósta.

747D.—Más rud é, an 1 Eanáir 2001 nó dá éis,
go bhfuil duine ag a bhfuil leas ábhartha i gciste
eischósta ag fáil íocaíochta ón gciste eischósta,
ansin—

(a) i gcás nach cuideachta an duine, agus

(i) go n-áireofar an t-ioncam arb
ionannas dó an íocaíocht i gceart i
dtuairisceán arna dhéanamh ag an
duine, ansin, d’ainneoin alt 15, is é
an ráta cánach ioncaim a bheidh
le muirearú ar an ioncam—

(I) i gcás gur íocaíocht iomchuí an
íocaíocht, an ráta
caighdeánach faoin gcéad,
agus

(II) i gcás nach íocaíocht iomchuí
an íocaíocht agus nach
ndéantar í i gcomaoin an leas
sa chiste eischósta a
dhiúscairt, de réir an ráta a
chinnfear de réir na foirmle—

(S + 3) faoin gcéad
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i gcás gurb é S an ráta
caighdeánach faoin gcéad,

agus

(ii) i gcás nach n-áireofar an t-ioncam
arb ionannas dó an íocaíocht i
gceart i dtuairisceán arna
dhéanamh ag an duine, déanfar
cáin ioncaim a mhuirearú ar an
ioncam de réir ráta a chinnfear le
halt 15,

agus

(b) i gcás gur cuideachta an duine, déanfar
cáin a mhuirearú faoi Chás III de
Sceideal D ar an ioncam arb ionannas
dó an íocaíocht.

Diúscairt leasa
i gcistí
eischósta.

747E.—(1) Más rud é, an 1 Eanáir 2001 nó dá
éis, go ndéanann duine ag a bhfuil leas ábhartha i
gciste eischósta, leas sa chiste eischósta a
dhiúscairt agus go n-eascraíonn gnóchan a
ríomhfar de réir fho-alt (2) as an diúscairt, ansin,
d’ainneoin ailt 745 agus 747, déileálfar le méid an
ghnóchain sin mar mhéid ioncaim is
inmhuirearaithe i leith cánach faoi Chás IV de
Sceideal D, agus i gcás nach cuideachta an duine,
agus gur áirigh an duine mionsonraí i dtaobh na
diúscartha i gceart i dtuairisceán a rinne an duine,
d’ainneoin alt 15, is é an ráta cánach ioncaim a
bheidh le muirearú ar an ioncam sin an ráta a
chinnfear de réir na foirmle—

(S + 3) faoin gcéad,

i gcás gurb é S an ráta caighdeánach faoin gcéad.

(2) Is é a bheidh i méid an ghnóchain a
fhabhraíonn ar dhiúscairt dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) an méid arbh é méid gnóchain a d’fhabhródh
ar an diúscairt chun críocha na nAchtanna Cánach
Gnóchan Caipitiúil, dá ndéanfaí é a ríomh gan aird
a thabhairt ar na nithe seo a leanas—

(a) aon mhuirear i leith cánach de bhua an
ailt seo, agus

(b) alt 556(2).

(3) D’ainneoin ailt 538 agus 546, más rud é, ar
leith ón bhfo-alt seo, go mbeadh d’éifeacht le haon
ríomh faoi fho-alt (2) go mbeadh caillteanas i
gceist, measfar gur nialas an gnóchan as an
diúscairt dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus, dá réir
sin, chun críocha na Caibidle seo, ní mheasfar aon
chaillteanas a bheith fabhraithe as an diúscairt sin.

(4) Más rud é, mar thoradh ar dhiúscairt ag
duine, go bhfuil méid ioncaim inmhuirearaithe i
leith cánach faoi Chás IV de Sceideal D, ní



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

laghdófar an méid sin le héileamh arna dhéanamh
ag an duine—

(a) i gcás nach cuideachta an duine, faoi alt
381 nó 383, nó

(b) i gcás gur cuideachta an duine, faoi alt
396 nó 399.

(5) I gcás go bhfuil pearsa aonair
inmhuirearaithe i leith cánach de réir fho-alt (1) i
leith méid ioncaim—

(a) déileálfar leis an gcáin is iníoctha dá réir
sin, a mhéid a bheidh sí íoctha, mar
mhéid cánach gnóchan caipitiúil arna
íoc chun críocha alt 63 den Acht
Airgeadais, 1985, agus

(b) ní áireofar an méid sin ioncaim in
ioncam ináirithe (de réir bhrí na
Rialachán um Ranníocaí Sláinte, 1979
(I.R. Uimh. 107 de 1979)) chun críocha
na Rialachán sin.”.

(2) Measfar go raibh feidhm ag an alt seo amhail ar an agus ón 1
Eanáir 2001.

73.—(1) Leasaítear alt 737 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an míniú ar “tréimhse iomchuí” i bhfo-alt (1) a
scriosadh,

(b) tríd an mír seo a leanas a chur, i bhfo-alt (2), in ionad
mhír (a)(v):

“(v) maidir le comhiomlán na comaoine a
thabharfar i leith scaireanna a bheidh tráth
ar bith an 1 Feabhra 1996 nó dá éis agus
roimh an 31 Nollaig, 2000, ina sócmhainní
faoi réir aon iontaobhais a chruthófar
faoin scéim, nach lú é—

(I) maidir le scaireanna cáilitheacha, ná 55
faoin gcéad, agus

(II) maidir le scaireanna cáilitheacha
sonraithe, ná 10 faoin gcéad,

de chomhiomlán na comaoine a
thabharfar i leith na sócmhainní a bheidh
faoi réir aon iontaobhais den sórt sin an
tráth sin.”,

agus

(c) trí fhomhír (iii) a scriosadh i bhfo-alt (3)(a).

(2) Measfar go raibh feidhm ag an alt seo amhail ar an agus ón 1
Eanáir 2001.
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74.—(1) Leasaítear Caibidil 1A de Chuid 27 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 739B—

(i) i bhfo-alt (1)—

(I) sa mhíniú ar “teagmhas inmhuirearaithe”—

(A) trí “seachas íocaíocht arna déanamh ar bhás
sealbhóra aonad” a scriosadh i mír (b),

(B) trí “(seachas de dheasca bhás an tsealbhóra
aonad)” a scriosadh i mír (c), agus

(C) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhíreanna (A) agus (B):

“(I) aon mhalartú aonad i bhfochiste
de chuid an ghnóthais
infheistíochta ag sealbhóir
aonad, arna chur i gcrích ar
mhodh margaidh arna dhéanamh
ar neamhthuilleamaí ag gnóthas
infheistíochta ar scáthscéim é,
d’aonaid i bhfochiste eile de
chuid an ghnóthais
infheistíochta,

(II) aon mhalartú aonad sa ghnóthas
infheistíochta ag sealbhóir
aonad, arna chur i gcrích ar
mhodh margaidh arna dhéanamh
ar neamhthuilleamaí ag gnóthas
infheistíochta, d’aonaid eile sa
ghnóthas infheistíochta,

(III) aon idirbheart i ndáil le haonaid,
nó i leith aonad, a shealbhaítear
i gcóras imréitigh aitheanta, agus

(IV) aistriú teidil chun aonaid ag
sealbhóir aonad i gcás gur
aistriú é—

(A) idir fearchéile agus banchéile,

(B) idir na céilí nó na hiarchéilí
lena mbaineann (de réir mar
a bheidh), de bhua nó de
bhun ordú arna dhéanamh
faoi Chuid III den Acht um
an Dlí Teaghlaigh
(Colscaradh), 1996, ar
fhoraithne colscartha a
dheonú nó dá éis,

(C) idir na céilí lena mbaineann,
de bhua nó de bhun ordú
arna dhéanamh faoi Chuid
II den Acht um an Dlí
Teaghlaigh, 1995, ar
fhoraithne idirscartha
bhreithiúnaigh de réir bhrí
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an Achta sin a dheonú nó dá
éis, nó

(D) idir na céilí agus na hiarchéilí
lena mbaineann (de réir mar
a bheidh), de bhua ordú nó
cinnidh eile a bhfuil an
éifeacht chéanna leis agus
atá ar comhchineál le hordú
dá dtagraítear i bhfomhír
(B) nó (C), ó chúirt faoi dhlí
críche seachas an Stát arna
dhéanamh faoi réim nó de
dhroim scaoileadh pósta nó
idirscaradh dlíthiúil na
gcéilí, is scaoileadh nó
idirscaradh dlíthiúil atá i
dteideal aitheantais mar
scaoileadh nó idirscaradh
dlíthiúil bailí sa Stát,

ach ar theagmhas
inmhuirearaithe do tharlú tar éis
aistrithe den sórt sin, déileálfar
leis an sealbhóir aonad an tráth
sin mar dhuine a fuair an t-aonad
a aistríodh ar an gcostas céanna
is a fuair an duine a d’aistrigh an
t-aonad é;”,

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
an mhínithe ar “cuideachta bhainisteoireachta
cháilitheach”:

“tá le ‘bainisteoir coigiltis cháilithigh’ an bhrí a
shanntar dó in alt 848B (arna chur isteach leis
an Acht Airgeadais, 2001);”,

agus

(III) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
an mhínithe ar “scéim infheistíochta speisialta”:

“tá le ‘cuntas dreasachta coigiltis speisialta’ an
bhrí a shanntar dó le halt 848B (arna chur
isteach leis an Acht Airgeadais, 2001);”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Tá feidhm ag an gCaibidil seo maidir le
gnóthas infheistíochta agus leis na sealbhóirí aonad i
ndáil leis an ngnóthas infheistíochta sin más rud é—

(a) an 31 Márta 2000, gur gnóthas
comhinfheistíochta sonraithe an gnóthas
infheistíochta, ón 1 Aibreán 2000,

(b) gur chéadeisigh an gnóthas infheistíochta
aonaid an 1 Aibreán 2000, nó dá éis, ó lá
na chéadeisiúna sin, nó
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(c) gurbh éard é an gnóthas infheistíochta
iontaobhas aonad a luaitear in alt
731(5)(a), ón lá a tháinig an t-iontaobhas
aonad chun bheith ina ghnóthas
infheistíochta.”,

(b) in alt 739D—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) i
bhfo-alt (1):

“(a) aon tagairtí do ghnóthas infheistíochta a bheith
gaolmhar le gnóthas infheistíochta eile is
tagairtí iad do na gnóthais infheistíochta sin
araon a bheith á mbunú agus á gcur chun cinn
ag an duine céanna,”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (3),
(4) agus (5):

“(3) Is é an méid dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(c) an
méid a chinnfear de réir na foirmle—

(C x P)

P — ——

V

i gcás—

gurb é P an méid in airgead nó i luach airgid is
iníoctha leis an sealbhóir aonad ar chealú, ar
fhuascailt nó ar athcheannach aonad, gan féachaint
d’aon mhéid cánach cuí (de réir bhrí alt 739E) a
eascraíonn leis sin,

gurb é C an méid iomlán a bheidh infheistithe ag an
sealbhóir aonad sa ghnóthas infheistíochta chun na
haonaid a shealbhóidh an sealbhóir aonad díreach
roimh an teagmhas inmhuirearaithe a fháil agus—

(a) i gcás go bhfuair an sealbhóir aonad aon
aonad ar shlí eile, nó

(b) i gcás gur measadh gur tharla teagmhas
inmhuirearaithe an 31 Nollaig 2000 i leith
shealbhóir aonad an aonaid sin,

is é an méid a infheistíodh amhlaidh chun an t-aonad
a fháil—

(i) i gcás go bhfuil feidhm ag mír (a), luach an
aonaid tráth a fhála ag an sealbhóir
aonad, agus

(ii) i gcás go bhfuil feidhm ag mír (b), an méid
is mó de chostas chéadfhála an aonaid ag
an sealbhóir aonad agus luach an aonaid
an 31 Nollaig 2000, gan féachaint d’aon
mhéid cánach cuí (de réir bhrí alt 739E) a
eascraíonn leis sin,
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agus

gurb é V luach iomlán na n-aonad a bhí á sealbhú ag
an sealbhóir aonad díreach roimh an teagmhas
inmhuirearaithe.

(4) Is é an méid dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(d) an
méid a chinnfear de réir na foirmle—

(C x V1)

VI — ———

V2

i gcás—

gurb é V1 luach na n-aonad a bheidh aistrithe, tráth
an aistrithe, gan féachaint d’aon mhéid cánach cuí (de
réir bhrí alt 739E) a eascraíonn leis sin,

gurb é C an méid iomlán a bheidh infheistithe ag an
sealbhóir aonad sa ghnóthas infheistíochta chun na
haonaid a shealbhóidh an sealbhóir aonad díreach
roimh an teagmhas inmhuirearaithe a fháil agus—

(a) i gcás go bhfuair an sealbhóir aonad aon
aonad ar shlí eile, nó

(b) i gcás gur measadh gur tharla teagmhas
inmhuirearaithe an 31 Nollaig 2000 i leith
shealbhóir aonad an aonaid sin,

is é an méid a infheistíodh amhlaidh chun an t-aonad
a fháil—

(i) i gcás go bhfuil feidhm ag mír (a), luach an
aonaid tráth a fhála ag an sealbhóir
aonad, agus

(ii) i gcás go bhfuil feidhm ag mír (b), an méid
is mó de chostas chéadfhála an aonaid ag
an sealbhóir aonad agus luach an aonaid
an 31 Nollaig 2000, gan féachaint d’aon
mhéid cánach cuí (de réir bhrí alt 739E) a
eascraíonn leis sin,

agus

gurb é V2 luach iomlán na n-aonad a bheidh á sealbhú
ag an sealbhóir aonad díreach roimh an teagmhas
inmhuirearaithe.

(5) (a) Is roghnú neamh-inchúlghairthe a
dhéanfaidh gnóthas infheistíochta an
roghnú dá dtagraítear i míreanna (c) agus
(d) d’fho-alt (2) i leith a shealbhóirí aonad
uile tráth an roghnaithe nó aon tráth eile,
ionas go measfar, d’fhonn aonaid a
fuarthas a shonrú le haonaid a dhiúscair
sealbhóir aonad dá éis sin, gur diúscraíodh
aonaid a fuarthas níos luaithe roimh
aonaid a fuarthas níos déanaí.
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(b) Ar an gcéad uair a cheanglófar ar ghnóthas
infheistíochta gnóchan a ríomh ar
theagmhas inmhuirearaithe do tharlú i
leith sealbhóra aonad ar chealú, ar
fhuascailt, ar athcheannach nó ar aistriú
aonaid, agus—

(i) a ríomhfar an gnóchan de réir mhír (a),
measfar go ndearna an gnóthas
infheistíochta an roghnú a shonraítear
sa mhír sin, nó

(ii) nach ríomhfar an gnóchan de réir mhír
(a), ní dhéanfar roghnú faoi mhír (a)
déanta.”,

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(6)(h):

“(h) gur duine atá i dteideal díolúine ó cháin
ioncaim agus ó cháin ghnóchan caipitiúil
de bhua alt 784A(2) (arna leasú leis an
Acht Airgeadais, 2000) nó de bhua alt
848E (arna chur isteach leis an Acht
Airgeadais, 2001) agus gur sócmhainní
ciste scoir ceadaithe, ciste scoir íosta
ceadaithe nó, de réir mar a bheidh, cuntais
dreasachta coigiltis speisialta na haonaid a
shealbhaítear agus go bhfuil an bainisteoir
ciste cháilithigh nó, de réir mar a bheidh,
an bainisteoir coigiltis cháilithigh tar éis
dearbhú a dhéanamh don ghnóthas
infheistíochta de réir mhír 9 de Sceideal
2B.”,

(iv) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (7):

“(7A) Más rud é go bhfuil ceann de na nithe seo a
leanas ina sheilbh ag gnóthas infheistíochta—

(a) dearbhú arna dhéanamh ag sealbhóir aonad
ar duine é ní í dá dtagraítear i bhfo-alt
(6), nó

(b) dearbhú arna dhéanamh ag sealbhóir aonad
den chineál dá dtagraítear i bhfo-alt (7)
agus go mbeidh mír (b) den fho-alt sin
comhlíonta,

is sealbhóir aonad ag a bhfuil teideal chun na n-aonad
a ndearnadh an dearbhú ina leith, ní dhéileálfar le
gnóchan mar ghnóchan a eascraíonn—

(i) chuig an ngnóthas infheistíochta ar
theagmhas inmhuirearaithe do tharlú i
leith an tsealbhóra aonad i ndáil le haon
aonaid eile sa ghnóthas infheistíochta a
dtagann an sealbhóir aonad chun bheith
ina dteideal, nó

(ii) chuig gnóthas infheistíochta eile atá
gaolmhar leis an ngnóthas infheistíochta
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dá dtagraítear i bhfomhír (i), ar theagmhas
inmhuirearaithe do tharlú i leith an
tsealbhóra aonad i ndáil le haonaid sa
ghnóthas infheistíochta eile sin a dtagann
an sealbhóir aonad chun bheith ina
dteideal.”,

(v) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (8):

“(8) (a) Ní dhéileálfar le gnóchan mar ghnóchan a
eascraíonn chuig gnóthas infheistíochta ar
theagmhas inmhuirearaithe do tharlú i
leith sealbhóra aonad más rud é gur
ghnóthas comhinfheistíochta sonraithe an
gnóthas infheistíochta an 31 Márta 2000
agus—

(i) gur shealbhóir aonad (de réir bhrí alt
734(1)) i ndáil leis an ngnóthas
comhinfheistíochta sonraithe sin an
sealbhóir aonad an tráth sin, agus go
ndéanfaidh an gnóthas infheistíochta
dearbhú don Ard-Bhailitheoir an 30
Meitheamh 2000 nó roimhe, de réir
mhír 12 de Sceideal 2B, nó

(ii) gur tháinig an sealbhóir chun bheith
ina shealbhóir aonad nó ina sealbhóir
ar shlí eile an 30 Meán Fómhair 2000
nó roimhe agus go ndearna an
gnóthas infheistíochta, an 1 Samhain
2000 nó roimhe, liosta ina raibh ainm
agus seoladh gach sealbhóra aonad
den sórt sin a bhfuil cónaí air nó uirthi
sa Stát a chur ar aghaidh chuig an
Ard-Bhailitheoir,

ar shlí eile seachas, de réir mhír (b), i leith
sealbhóra aonad (dá ngairtear ‘sealbhóir
aonad eiscthe’ san fho-alt seo agus in alt
739G)—

(I) a bhfuil a ainm nó a hainm sa
sceideal a ghabhann leis an
dearbhú dá dtagraítear i mír
12(d) de Sceideal 2B nó sa liosta
dá dtagraítear i bhfomhír (ii),
agus

(II) nach bhfuil tar éis dearbhú a
dhéanamh de chineál dá
dtagraítear i bhfo-alt (6) don
ghnóthas infheistíochta.

(b) Ní dhéileálfar le gnóchan mar ghnóchan a
eascraíonn chuig gnóthais infheistíochta ar
theagmhas inmhuirearaithe do tharlú i
leith sealbhóra aonad eiscthe i gcás go
measfar gur tharla teagmhas
inmhuirearaithe an 31 Nollaig 2000.
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(8A) Más rud é, faoi fho-alt (8)(a), nach
ndéileálfar le gnóchan mar ghnóchan a eascraíonn
chuig gnóthas infheistíochta ar theagmhas
inmhuirearaithe do tharlú i leith sealbhóra aonad a
fuair aonaid an 30 Meán Fómhair 2000 nó roimhe, ní
dhéileálfar le gnóchan mar ghnóchan a eascraíonn—

(a) chuig an ngnóthas infheistíochta ar
theagmhas inmhuirearaithe do tharlú i
leith an tsealbhóra aonad i ndáil le haon
aonaid eile sa ghnóthas infheistíochta a
dtagann an sealbhóir aonad chun bheith
ina dteideal, nó

(b) chuig gnóthas infheistíochta eile atá
gaolmhar leis an ngnóthas infheistíochta
dá dtagraítear i mír (a), ar theagmhas
inmhuirearaithe do tharlú i leith an
tsealbhóra aonad i ndáil le haonaid sa
ghnóthas infheistíochta eile sin a dtagann
an sealbhóir aonad chun bheith ina
dteideal.

(8B) Ní dhéileálfar le gnóchan mar ghnóchan a
eascraíonn chuig gnóthas infheistíochta ar theagmhas
inmhuirearaithe do tharlú i leith sealbhóra aonad más
rud é—

(a) gurbh iontaobhas aonad a luaitear in alt
731(5)(a) an gnóthas infheistíochta,

(b) gur shealbhaigh an sealbhóir aonad aonaid
san iontaobhas aonad sin an tráth a tháinig
sé chun bheith ina ghnóthas
infheistíochta, agus

(c) laistigh de 30 lá ón tráth sin, go gcuirfidh
an gnóthas infheistíochta liosta ar aghaidh
chuig an Ard-Bhailitheoir ina mbeidh
ainm agus seoladh gach sealbhóra aonad
den sórt sin agus cibé faisnéis eile a
theastóidh le réasún ó na Coimisinéirí
Ioncaim.

(8C) (a) San alt seo, ciallaíonn ‘scéim chónasctha’
socrú faoina ndéanfaidh sealbhóir aonad
in iontaobhas aonad dá dtagraítear in alt
731(5)(a) aonaid arna sealbhú amhlaidh a
mhalartú d’aonaid i ngnóthas
infheistíochta.

(b) Ní dhéileálfar le gnóchan mar ghnóchan a
eascraíonn chuig gnóthas infheistíochta ar
theagmhas inmhuirearaithe do tharlú i
leith sealbhóra aonad más rud é—

(i) go bhfaighidh an sealbhóir aonad
aonaid sa ghnóthas infheistíochta mar
mhalairt ar aonaid arna sealbhú in
iontaobhas aonad dá dtagraítear in alt
731(5)(a), faoi scéim chónasctha, agus
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(ii) laistigh de 30 lá ón tráth a tharlóidh
an scéim chónasctha, go gcuirfidh an
gnóthas infheistíochta liosta ar
aghaidh chuig an Ard-Bhailitheoir ina
mbeidh ainm agus seoladh an
sealbhóra aonad agus cibé faisnéis
eile maidir leis nó léi a theastóidh le
réasún ó na Coimisinéirí Ioncaim, i
leith gach sealbhóra aonad a fuair
aonaid amhlaidh sa ghnóthas
infheistíochta.

(8D) (a) San alt seo, ciallaíonn ‘scéim imirce agus
chónasctha’ socrú faoina ndéantar
sócmhainní iontaobhais aonad, nach bhfuil
cónaí ná gnáthchónaí ar a iontaobhaithe
sa Stát, a mhalartú chuig gnóthas
infheistíochta mar mhalairt ar eisiúint
aonad ag an ngnóthas infheistíochta chuig
sealbhóirí aonad an iontaobhais aonad, i
gcomhréir leis an líon aonad a bhí á
sealbhú acu amhlaidh, agus de thoradh air
sin go dtagann na haonaid san iontaobhas
aonad chun luach neamhbhríoch a bheith
leo.

(b) Ní dhéileálfar le gnóchan mar ghnóchan a
eascraíonn chuig gnóthas infheistíochta ar
theagmhas inmhuirearaithe do tharlú i
leith sealbhóra aonad, más rud é—

(i) faoi scéim imirce agus chónasctha go
bhfaighidh an sealbhóir aonad aonaid
sa ghnóthas infheistíochta mar
mhalairt ar aonaid arna sealbhú in
iontaobhas aonad nach bhfuil cónaí
ná gnáthchónaí ar a iontaobhaithe sa
Stát, agus

(ii) laistigh de 30 lá ón tráth a tharlóidh
scéim imirce agus chónasctha, go
gcuirfidh an gnóthas infheistíochta
dearbhú de chineál dá dtagraítear i
mír (c) ar aghaidh go dtí an tArd-
Bhailitheoir,

ar shlí eile seachas i leith sealbhóra aonad
a bhfuil a ainm nó a hainm sa sceideal dá
dtagraítear i mír (c)(ii).

(c) Is dearbhú i scríbhinn a bheidh déanta agus
sínithe ag an ngnóthas infheistíochta an
dearbhú dá dtagraítear i mír (b)—

(i) ina ndearbhaítear de réir mar is fearr is
eol don ghnóthas infheistíochta agus
mar a chreideann sé, nach ndearna sé,
tráth na scéime imirce agus
cónasctha, aonaid a eisiúint chuig
duine a raibh cónaí air nó uirthi sa
Stát an tráth sin, seachas na daoine
sin a bhfuil a n-ainmneacha agus a
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seoltaí leagtha amach ar an sceideal a
ghabhann leis an dearbhú, agus

(ii) ina mbeidh sceideal ina leagtar amach
ainm agus seoladh gach duine a raibh
cónaí air nó uirthi sa Stát an tráth a
d’eisigh an gnóthas infheistíochta
aonaid chuig an duine ag faoin scéim
imirce agus chónasctha.”,

(vi) trí “Ní dhéileálfar le gnóchan mar ghnóchan a
eascraíonn chuig gnóthas infheistíochta ar
theagmhas inmhuirearaithe do tharlú i leith
sealbhóra aonad” a chur in ionad “Ní dhéileálfar le
gnóchan mar ghnóchan a eascraíonn chuig gnóthas
infheistíochta ar theagmhas inmhuirearaithe do
tharlú i leith sealbhóra aonad is idirghabhálaí” i
bhfo-alt (9), agus

(vii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (10):

“(10) Coinneoidh agus coimeádfaidh an gnóthas
infheistíochta dearbhuithe arna ndéanamh dó de réir
Sceideal 2B ar feadh tréimhse 6 bliana ón tráth a
scoireann sealbhóir aonad na n-aonad ar ina leith a
rinneadh an dearbhú de bheith ina shealbhóir aonad
nó ina sealbhóir aonad den sórt sin agus ina
shealbhóir aonad nó ina sealbhóir sna gnóthais
infheistíochta go léir atá gaolmhar leis an ngnóthas
infheistíochta araon.”,

(c) in alt 739F, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (5):

“(5) Más rud é—

(a) go mbeidh aon ítim curtha isteach go mícheart i
dtuairisceán mar cháin chuí, féadfaidh an cigire
cibé measúnachtaí, coigeartuithe nó fritháirimh
a dhéanamh is dóigh leis nó léi is gá chun a
áirithiú gur mar a chéile, a mhéid is féidir é, do
na dliteanais cánach, lena n-áirítear ús ar cháin
neamhíoctha, a bheidh dá thoradh sin ar an
ngnóthas infheistíochta a thabharfaidh an
tuairisceán nó ar aon duine eile, agus na
dliteanais a bheadh air nó uirthi mura mbeadh
an ítim curtha isteach, nó

(b) go mbeidh aon ítim curtha isteach i gceart i
dtuairisceán, ach laistigh de bhliain amháin ón
tráth a tugadh an tuairisceáin go gcruthóidh an
gnóthas infheistíochta chun sástacht na
gCoimisinéirí Ioncaim gur cóir agus gur
réasúnach go ndéanfaí méid cánach cuí (a
bheidh sa tuairisceán) a íocadh a aisíoc leis an
ngnóthas infheistíochta, féadfar an méid sin a
aisíoc leis an ngnóthas infheistíochta.”,

(d) in alt 739F(7), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (c):

“(c) Beidh feidhm ag fo-ailt (2) go (4) d’alt 1080 i
ndáil le hús is iníoctha faoi mhír (b) mar atá
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feidhm acu i ndáil le hús is iníoctha faoi alt
1080,”,

(e) in alt 739G—

(i) i bhfo-alt (2)—

(I) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) i gcás nach cuideachta an sealbhóir
aonad agus gur íocaíocht nár
baineadh cáin chuí aisti an íocaíocht,
déileálfar le méid na híocaíochta chun
críocha na nAchtanna Cánach mar
ioncam a eascraíonn chuig an
sealbhóir aonad agus arb éard é
brabúis nó gnóchain is
inmhuirearaithe i leith cánach faoi
Chás IV de Sceideal D; ach i gcás gur
íocaíocht i leith aonaid a chealú, a
fhuascailt, a athcheannach nó a aistriú
an íocaíocht, déanfar an t-ioncam sin
a laghdú de mhéid na comaoine in
airgead nó i luach airgid a thug an
sealbhóir aonad chun na haonaid sin
a fháil,”,

(II) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhíreanna (e) agus (f):

“(e) i gcás gur cuideachta an sealbhóir
aonad, nach íocaíocht iomchuí an
íocaíocht agus gur baineadh cáin chuí
aisti, faoi réir mhír (g), ní áireofar an
íocaíocht sin thairis sin chun críocha
na nAchtanna Cánach,

(f) i gcás gur cuideachta an sealbhóir
aonad, nach íocaíocht iomchuí an
íocaíocht agus nár baineadh cáin chuí
as an íocaíocht, faoi réir mhír (g),
déileálfar le méid na híocaíochta sin
mar ioncam a eascraíonn chuig an
sealbhóir aonad agus arb éard é
brabúis nó gnóchain is
inmhuirearaithe i leith cánach faoi
Chás IV de Sceideal D; ach i gcás gur
íocaíocht i leith aonaid a chealú, a
fhuascailt, a athcheannach nó a aistriú
an íocaíocht, déanfar an t-ioncam sin
a laghdú de mhéid na comaoine in
airgead nó i luach airgid a thug an
sealbhóir aonad chun na haonaid sin
a fháil,”,

(III) trí “inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim,” a
chur in ionad “inmhuirearaithe i leith cánach
ioncaim, agus” i mír (h), agus

(IV) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (i):

“(i) seachas de bhua alt 739F(5) nó mhír
(j), ní dhéanfar aon aisíocaíocht
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cánach cuí le haon duine nach
cuideachta é nó í laistigh de réim
cánach corparáide, agus

(j) d’ainneoin mhír (a), chun críche éilimh
ar fhaoiseamh, faoi alt 189, 189A nó
192, nó ar aisíocaíocht cánach
ioncaim dá bharr, déileálfar le méid
híocaíochta arna déanamh le
sealbhóir aonad mar ghlanmhéid
ioncaim ar asbhaineadh cáin ioncaim
as a mhéid comhlán (de mhéid atá
comhionann leis an méid cánach cuí
a asbhaineadh le linn an íocaíocht a
dhéanamh), agus déileálfar leis an
méid comhlán sin ioncaim mar mhéid
is inmhuirearaithe i leith cánach faoi
Chás III de Sceideal D.”,

agus

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

“(3) Aon tagairtí i bhfo-alt (2) d’íocaíochtaí, nár
asbhaineadh cáin cuí astu, a bheidh déanta le
sealbhóir aonad ag gnóthas infheistíochta, folaíonn
siad tagairtí d’íocaíochtaí arna ndéanamh le sealbhóir
aonad a shealbhaíonn aonaid atá arna sealbhú i gcóras
imréitigh aitheanta.

(4) I gcás go mbeidh na haonaid de chuid gnóthais
infheistíochta ainmnithe in airgeadra seachas
airgeadra an Stáit (dá ngairtear ‘airgeadra coigríche’
san fho-alt seo), ansin chun críocha na nAchtanna
Cánach Gnóchan Caipitiúil measfar an méid
airgeadra coigríche a bheidh tugtha ag sealbhóir
aonad don ghnóthas infheistíochta chun aonad sa
ghnóthas infheistíochta a fháil a bheith diúscartha
agus faighte ar ais ag an sealbhóir aonad—

(a) díreach sular tugadh amhlaidh é, agus

(b) díreach tar éis don sealbhóir aonad
íocaíocht fháil as cealú, fuascailt nó
athcheannach, nó, de réir mar a bheidh, as
aistriú a aonad nó a haonad,

(5) I gcás ina mbeidh cáin chuí iníoctha de dheasca
duine d’fháil bháis, déileálfar, chun críocha alt 63 den
Acht Airgeadais, 1985, le méid na cánach sin, sa
mhéid gur íocadh í, mar mhéid cánach gnóchan
caipitiúil a íocadh.”.

(2) Maidir leis an alt seo—

(a) maidir le mír (a)(i), beidh feidhm aige an 15 Feabhra 2001,
nó dá éis, agus

(b) maidir le míreanna (a)(ii) agus (b) go (e), measfar go raibh
feidhm aige an 1 Aibreán 2000, nó dá éis.
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75.—Leasaítear an Príomh-Acht i Sceideal 2B tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad mhír (9):

“Dearbhú bainisteora ciste cháilithigh nó bainisteora coigiltis
cháilithigh

9. Maidir leis an dearbhú dá dtagraítear in alt 739D(6)(h), is
dearbhú i scríbhinn é don ghnóthas infheistíochta—

(a) a dhéanfaidh bainisteoir ciste cháilithigh nó, de réir
mar a bheidh, bainisteoir coigiltis cháilithigh (dá
ngairtear an ‘dearbhóir’ sa mhír seo) i leith na
n-aonad ar sócmhainní iad i gciste scoir ceadaithe, i
gciste íosta scoir ceadaithe nó i gcuntais dreasachta
coigiltis speisialta,

(b) a shíneoidh an dearbhóir,

(c) a dhéanfar i cibé foirm a bheidh forordaithe nó
údaraithe ag na Coimisinéirí Ioncaim,

(d) ina ndearbhófar, an tráth a dhéantar an dearbhú, go
bhfuil na haonaid a ndéantar an dearbhú ina leith—

(i) ina sócmhainní de chuid ciste scoir ceadaithe,
ciste íosta scoir ceadaithe nó, de réir mar a
bheidh, cuntais dreasachta coigiltis speisialta,
agus

(ii) á mbainistiú ag an dearbhóir don duine aonair ag
a bhfuil teideal tairbhiúil chun na n-aonad,

(e) ina mbeidh ainm, seoladh agus uimhir thagartha
cánach an duine aonair dá dtagraítear i mír (d),

(f) ina mbeidh gealltanas ón dearbhóir go ndéanfaidh an
dearbhóir, má scoireann na haonaid de bheith ina
sócmhainní de chuid ciste scoir ceadaithe, ciste íosta
scoir ceadaithe nó de bheith á sealbhú sa chuntas
dreasachta coigiltis speisialta, lena n-áirítear cás ina
n-aistreofar na haonaid go dtí ciste nó cuntas eile
den sórt sin, fógra dá réir sin a thabhairt don
ghnóthas infheistíochta, agus

(g) ina mbeidh cibé faisnéis eile a theastóidh le réasún ó
na Coimisinéirí Ioncaim chun críocha Chaibidil 1A
de Chuid 27.”.

76.—(1) Leasaítear alt 843 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) sa mhíniú ar “foras ceadaithe”—

(I) trí “1992, nó” a chur in ionad “1992;” i mír (b),
agus

(II) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (b):

“(c) aon chomhlacht a bheidh ag gabháil
don oideachas nó d’oiliúint sláinte nó
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seirbhísí sóisialta tríú leibhéal a
bheidh ceadaithe ag an Aire Sláinte
agus Leanaí chun críocha an ailt seo
agus atá ag fáil maoiniú poiblí i leith
an t-oideachas nó an oiliúint sin a
chur ar fáil;”,

(ii) sa mhíniú ar “caiteachas cáilitheach”, tríd an méid seo
a leanas a chur in ionad na bhfocal ó “ar caiteachas
é, tar éis” go dtí deireadh an mhínithe sin:

“ar caiteachas é—

(i) i gcás forais dá dtagraítear i mír (a) nó
(b) den mhíniú ar ‘foras ceadaithe’, a
bheidh ceadaithe chun na críche sin,
tar éis comhairle a fháil ón Údarás, ag
an Aire Oideachais agus Eolaíochta
le toiliú an Aire Airgeadais, agus

(ii) i gcás comhlachta dá dtagraítear i mír
(c) den mhíniú ar ‘foras ceadaithe’, a
bheidh ceadaithe chun na críche sin
ag an Aire Sláinte agus Leanaí le
toiliú an Aire Airgeadais;”,

agus

(iii) i mír (b)(i) den mhíniú ar ‘áitreabh cáilitheach’, trí
“oideachais tríú leibhéal nó gníomhaíochtaí spóirt nó
áineasa gaolmhara arna soláthar” a chur in ionad
“oideachais tríú leibhéal arna sholáthar”,

(b) i bhfo-alt (4), trí “nó, i gcás áitreabh cáilitheach a fhoirgniú
ab éard é foirgneamh nó déanmhas atá le húsáid chun
críocha gníomhaíochtaí spóirt nó áineasa a bhaineann le
hoideachas tríú leibhéal arna chur ar fáil ag foras
ceadaithe i gcás go ndearnadh, i ndáil leis an áitreabh sin,
iarratas ar dheimhniú faoin bhfo-alt seo, agus, roimh an
15 Feabhra, gur tosaíodh ar fhoirgniú an áitribh sin,
roimh an 1 Iúil 2001,” a chur isteach i ndiaidh “áitreabh
cáilitheach a fhoirgniú,”, agus

(c) i bhfo-alt (8)—

(i) i mír (a), trí “de bhua mhír (i) den mhíniú ar
‘caiteachas cáilitheach’” a chur in ionad “de bhua an
mhínithe ar ‘caiteachas cáilitheach’”,

(ii) i mír (b), trí “a mhéid a bhaineann sé leis an
gcaiteachas sin” a chur isteach i ndiaidh “a
fhorchuirtear air nó uirthi”,

(iii) trí “ i gcoitinne i gcás foras dá dtagraítear i míreanna
(a) agus (b) den mhíniú ar “foras ceadaithe” nó
maidir le caiteachas caipitiúil a thabhófar ar aon
chineál áirithe áitribh cháilithigh a úsáidfidh aon
fhoras den sórt sin” a chur in ionad “i gcoitinne nó
maidir le caiteachas caipitiúil a thabhófar ar aon
chineál áirithe áitribh cháilithigh”,
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(iv) trí “, ansin, maidir leis na nithe arna dtarmligean
amhlaidh”, a chur isteach i ndiaidh “i gcás go
ndéanfaidh na hAirí sin den Rialtas an t-údarás sin
a tharmligean amhlaidh”, agus

(v) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (I):

“(I) beidh feidhm ag an míniú ar ‘caiteachas
cáilitheach’ i bhfo-alt (1) amhail is dá mba
thagairt do ‘a bheidh ceadaithe chun na
críche sin ag an Údarás’ an tagairt i mír (i)
den mhíniú sin do ‘a bheidh ceadaithe chun
na críche sin, tar éis comhairle a fháil ón
Údarás, ag an Aire Oideachais agus
Eolaíochta le toiliú an Aire Airgeadais,
agus’”.

(2) Measfar gur tháinig fo-alt (1)(a)(iii) i ngníomh maidir le
caiteachas caipitiúil arna thabhú an 1 Deireadh Fómhair 1999 nó
dá éis.

77.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 2(1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar ‘bliain mheasúnachta’:

“ciallaíonn ‘bliain mheasúnachta’—

(a) i ndáil le tréimhse roimh an 6 Aibreán 2001,
bliain dar tosach an 6 Aibreán bliain amháin
agus dar críoch an 5 Aibreán sa bhliain ina
dhiaidh sin,

(b) an tréimhse dar tosach an 6 Aibreán 2001 agus
dar críoch an 31 Nollaig 2001, ar tréimhse í dá
ngairtear ‘an bhliain mheasúnachta 2001’, agus

(c) dá éis sin, bliain féilire agus, dá réir sin,
ciallaíonn ‘an bhliain mheasúnachta 2002’, an
bhliain dar tosach an 1 Eanáir 2002 agus
ciallaíonn aon abairt chomhréire ina bhfuil lua
den tsamhail chéanna ar bhliain mheasúnachta
dá éis sin an bhliain dar tosach an 1 Eanáir sa
bhliain sin;”,

agus

(b) in alt 5(1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar ‘bliain mheasúnachta’:

“ciallaíonn ‘bliain mheasúnachta’—

(a) i ndáil le tréimhse roimh an 6 Aibreán 2001,
bliain dar tosach an 6 Aibreán bliain amháin
agus dar críoch an 5 Aibreán sa bhliain ina
dhiaidh sin,

(b) an tréimhse dar tosach an 6 Aibreán 2001 agus
dar críoch an 31 Nollaig 2001, ar tréimhse í dá
ngairtear ‘an bhliain mheasúnachta 2001’, agus
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(c) dá éis sin, bliain féilire agus, dá réir sin,
ciallaíonn ‘an bhliain mheasúnachta 2002’, an
bhliain dar tosach an 1 Eanáir 2002 agus
ciallaíonn aon abairt chomhréire ina bhfuil lua
den tsamhail chéanna ar bhliain mheasúnachta
dá éis sin an bhliain dar tosach an 1 Eanáir sa
bhliain sin;”,

agus

(c) in alt 14, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (2):

“(2) Déanfar gach measúnacht agus muirear i leith
cánach ioncaim do bhliain mheasúnachta.”.

(2) Leasaítear an Príomh-Acht ar an modh agus a mhéid a
shonraítear i Sceideal 2.

78.—(1) Leasaítear Cuid 41 den Phríomh-Acht maidir leis an
mbliain mheasúnachta 2001 agus le blianta dá éis (is blianta
measúnachta le haghaidh cánach ioncaim agus cánach gnóchan
caipitiúil) agus maidir le tréimhsí cuntasaíochta cuideachtaí dar
críoch an 1 Aibreán 2001 nó dá éis—

(a) in alt 950(1)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) den
mhíniú ar “duine inmhuirearaithe”:

“(a) nach bhfuil ina ioncam nó ina hioncam
iomlán don tréimhse inmhuirearaithe ach
amháin díolaíochtaí lena mbaineann
Caibidil 4 de Chuid 42, agus chun na
críche sin, aon duine a ndéantar a ioncam
iomlán nó a hioncam iomlán don tréimhse
inmhuirearaithe, seachas díolaíochtaí lena
mbaineann an Chaibidil sin, a chur i
gcuntas le linn méid a chreidmheasanna
cánach nó a creidmheasanna cánach agus
a scoithphointe ráta chaighdeánaigh don
tréimhse inmhuirearaithe a chinneadh de
réir rialachán arna ndéanamh faoi alt 986,
measfar, maidir leis an tréimhse
inmhuirearaithe, gur duine é nó í nach
bhfuil ina ioncam nó ina hioncam iomlán
ach amháin díolaíochtaí lena mbaineann
an Chaibidil sin,”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) den
mhíniú ar “dáta tuairisceáin sonraithe don tréimhse
inmhuirearaithe”:

“(a) i gcás gur bliain mheasúnachta le haghaidh
cánach ioncam nó cánach gnóchan
caipitiúil an tréimhse inmhuirearaithe, an
31 Deireadh Fómhair sa bhliain
mheasúnachta tar éis na bliana sin,”,
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(b) in alt 951—

(i) i bhfo-alt (1)—

(I) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
“Déanfaidh gach duine inmhuirearaithe, maidir
le tréimhse inmhuirearaithe, tuairisceán a
ullmhú agus a sheachadadh ar an gcigire cuí”:

“Déanfaidh gach duine inmhuirearaithe,
maidir le tréimhse inmhuirearaithe,
tuairisceán a ullmhú agus a sheachadadh,
i gcás duine inmhuirearaithe arb
inmhuirearaithe cáin ioncam nó cáin
ghnóchan caipitiúil air nó uirthi do
thréimhse inmhuirearaithe ar bliain
mheasúnachta í, ar an Ard-Bhailitheoir
agus, in aon chás eile, ar an gcigire cuí”,

agus

(II) trí “(lena n-áirítear sonraí a bhaineann leis an
mbliain mheasúnachta roimhe sin, i gcás ina
ndéantar brabúis nó gnóchain na bliana sin
roimhe sin a chinneadh de réir alt 65(3))” a chur
isteach i ndiaidh “cibé sonraí breise”,

(ii) i bhfo-alt (2), trí “ar an Ard-Bhailitheoir” a chur in
ionad “ar an gcigire cuí” agus trí “ag an gcigire cuí”
a chur in ionad “ag an gcigire”,

(iii) i bhfo-alt (3)(a), trí “ar an Ard-Bhailitheoir nó ar
chigire, de réir mar a bheidh,” a chur in ionad “ar
chigire”, agus

(iv) i bhfo-alt (4), trí “ar an Ard-Bhailitheoir nó ar an
gcigire cuí, de réir mar a bheidh,” a chur in ionad
“ar an gcigire cuí”, agus

(v) i bhfo-alt (10)—

(I) trí “ag oifigeach de chuid na gCoimisinéirí
Ioncaim” a chur in ionad “ag cigire” sa dá áit
ina bhfuil sé, agus

(II) trí “ag an oifigeach sin” a chur in ionad “ag an
gcigire sin”,

(c) in alt 952—

(i) trí fho-alt (3) a scriosadh,

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

“(6) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le cáin
ghnóchan caipitiúil.”,

(d) in alt 953, trí fho-ailt (1) go (6) agus fo-ailt (8) go (11)
a scriosadh,
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(e) in alt 957(1) trí mhír (a) a scriosadh,

(f) in alt 958—

(i) i bhfo-alt (1), tríd an míniú ar “dáta dlite sonraithe”
a scriosadh,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (2)
go (4):

“(2) Beidh réamhcháin is cuí do thréimhse
inmhuirearaithe dlite agus iníoctha—

(a) i gcás gur bliain mheasúnachta le haghaidh
cánach ioncaim an tréimhse
inmhuirearaithe agus faoi réir fho-alt (10),
ar an 31 Deireadh Fómhair nó roimhe sa
bhliain mheasúnachta, nó

(b) i gcás gur tréimhse chuntasaíochta de chuid
cuideachta an tréimhse inmhuirearaithe,
laistigh den tréimhse 6 mhí ó dheireadh na
tréimhse cuntasaíochta; ach in aon chás
tráth nach déanaí ná—

(i) lá 28 den mhí ina gcríochnaíonn an
tréimhse 6 mhí sin, nó

(ii) cibé lá is luaithe ná sin sa mhí sin a
shonrófar le hordú arna dhéanamh ag
an Aire Airgeadais,

agus dá réir sin, déanfar tagairtí sa Chuid
seo don dáta dlite maidir le méid
réamhchánach a íoc a fhorléiriú mar
thagairtí don 31 Deireadh Fómhair sa
bhliain mheasúnachta, don lá deiridh den
tréimhse 6 mhí sin, nó do lá 28 (nó cibé lá
is luaithe ná sin a shonrófar le hordú arna
dhéanamh ag an Aire Airgeadais) den mhí
ina gcríochnóidh an tréimhse 6 mhí sin, de
réir mar a bheidh.

(3) (a) Faoi réir fho-ailt (3A) agus (4), beidh cáin
is iníoctha ag duine inmhuirearaithe do
thréimhse inmhuirearaithe iníoctha agus
dlite—

(i) i gcás go ndéanfar measúnacht ar an
duine inmhuirearaithe don tréimhse
inmhuirearaithe roimh an dáta dlite
maidir le méid réamhchánach a íoc
don tréimhse inmhuirearaithe, ar an
dáta sin nó roimhe,

(ii) i gcás go ndéanfar measúnacht ar an
duine inmhuirearaithe don tréimhse
inmhuirearaithe roimh an dáta
tuairisceáin sonraithe don tréimhse
inmhuirearaithe agus gur bliain
mheasúnachta le haghaidh cánach
ioncaim nó cánach gnóchan caipitiúil
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an tréimhse inmhuirearaithe, ar an
dáta sin nó roimhe,

(iii) i gcás nach ndearnadh measúnacht ar
an duine inmhuirearaithe don
tréimhse inmhuirearaithe, is bliain
mheasúnachta le haghaidh cánach
ioncaim nó cánach gnóchan caipitiúil,
ar an dáta tuairisceáin sonraithe don
tréimhse inmhuirearaithe nó roimhe,
nó

(iv) i gcás gur tréimhse cuntasaíochta de
chuid cuideachta an tréimhse
inmhuirearaithe, tráth nach déanaí ná
mí amháin ón dáta ar an ndéantar
measúnacht ar an duine
inmhuirearaithe don tréimhse
inmhuirearaithe.

(b) Más rud é, i ndáil le tréimhse
inmhuirearaithe, is bliain mheasúnachta le
haghaidh cánach ioncaim nó cánach
gnóchan caipitiúil, go mbeidh cáin is
iníoctha ag duine inmhuirearaithe don
bhliain mheasúnachta dlite agus iníoctha
de réir mhír (a)(iii), ansin, measfar cáin a
bheidh sonraithe in aon mheasúnacht dá
éis sin a dhéanfar ar an duine
inmhuirearaithe don bhliain sin a bheith
dlite agus iníoctha ar an dáta tuairisceáin
sonraithe don tréimhse inmhuirearaithe
nó roimhe.

(3A) Faoi réir fho-alt (3), más rud é—

(a) nach ndearnadh measúnacht i leith cánach
ar dhuine inmhuirearaithe an dáta
tuairisceáin sonraithe do thréimhse
inmhuirearaithe (is bliain mheasúnachta le
haghaidh cánach ioncaim nó cánach
gnóchan caipitiúil) nó roimhe, agus

(b) go ndearna an duine inmhuirearaithe—

(i) tuairisceán don bhliain mheasúnachta
a sheachadadh faoin dáta tuairisceáin
sonraithe don tréimhse
inmhuirearaithe,

(ii) na fíorais ábhartha go léir is gá chun
measúnacht cheart a dhéanamh don
bhliain mheasúnachta a nochtadh go
hiomlán agus go cruinn sa
tuairisceán, agus

(iii) méid cánach a íoc don bhliain
mheasúnachta ar an dáta tuairisceáin
sonraithe nó roimhe, ar méid é is lú
ná an cháin is iníoctha ag an duine
inmhuirearaithe don bhliain
mheasúnachta de mhéid nach mó ná
an méid is mó díobh seo a leanas—

239

Cd.1 A.78



Cd.1 A.78

240

[Uimh. 7.] [2001.]An tAcht Airgeadais, 2001.

(I) 5 faoin gcéad den cháin is iníoctha
ag an duine sin don bhliain sin nó
£2,500, cibé acu is lú, agus

(II) £500,

ansin, faoi réir fho-alt (8), beidh aon cháin bhreise is
iníoctha ag an duine inmhuirearaithe don bhliain sin
dlite agus iníoctha an 31 Nollaig nó roimhe sa bhliain
mheasúnachta dá éis sin.

(4) I gcás go mbeadh cáin is iníoctha ag duine
inmhuirearaithe do thréimhse inmhuirearaithe,
murach an fo-alt seo, dlite agus iníoctha de réir fho-
alt (3), seachas mír (a)(i) den fho-alt sin, agus—

(a) gur mhainnigh an duine inmhuirearaithe
réamhcháin a íoc don tréimhse
inmhuirearaithe,

(b) gur lú an réamhcháin arna híoc ag an duine
inmhuirearaithe don tréimhse
inmhuirearaithe ná na méideanna seo a
leanas, nó gur lú í ná an méid is lú acu, de
réir mar a bheidh—

(i) 90 faoin gcéad den cháin is iníoctha ag
an duine inmhuirearaithe don
tréimhse inmhuirearaithe,

(ii) (I) i gcás gur bliain mheasúnachta
seachas an bhliain mheasúnachta
2001 nó 2002 an tréimhse
inmhuirearaithe, an cháin
ioncaim is iníoctha ag an duine
inmhuirearaithe don tréimhse
inmhuirearaithe roimhe sin,

(II) i gcás gurb í an bhliain 2002 an
tréimhse inmhuirearaithe, 135
faoin gcéad den cháin ioncaim is
iníoctha ag an duine
inmhuirearaithe don tréimhse
inmhuirearaithe roimhe sin,

(III) i gcás gurb í an bhliain 2001 an
tréimhse inmhuirearaithe, 74
faoin gcéad den cháin ioncaim is
iníoctha ag an duine
inmhuirearaithe don tréimhse
inmhuirearaithe roimhe sin,

(iii) i gcás duine inmhuirearaithe lena
mbaineann fo-alt (10) (seachas duine
inmhuirearaithe ar nialas an méid
cánach ioncaim atá iníoctha, nó a
measfar de réir fho-alt (5)(a) go
bhfuil sí iníoctha, i ndáil leis nó léi,
don réamhthréimhse inmhuirearaithe
roimhe sin)—

(I) i gcás gur bliain mheasúnachta
seachas an bhliain mheasúnachta
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2001 nó 2003 an tréimhse
inmhuirearaithe, 105 faoin gcéad
den cháin ioncaim is iníoctha ag
an duine inmhuirearaithe don
réamhthréimhse inmhuirearaithe
roimhe sin,

(II) i gcás gurb í an bhliain
mheasúnachta 2003 an tréimhse
inmhuirearaithe, 142 faoin gcéad
den cháin ioncaim is iníoctha ag
an duine inmhuirearaithe don
réamhthréimhse inmhuirearaithe
roimhe sin,

(III) i gcás gurb í an bhliain
mheasúnachta 2001 an tréimhse
inmhuirearaithe, 78 faoin gcéad
den cháin ioncaim is iníoctha ag
an duine inmhuirearaithe don
réamhthréimhse inmhuirearaithe
roimhe sin,

nó

(c) nár íocadh an réamhcháin ab iníoctha ag an
duine inmhuirearaithe don tréimhse
inmhuirearaithe faoin dáta ar a raibh sí
dlite agus iníoctha,

measfar go raibh an cháin is iníoctha ag an duine
inmhuirearaithe dlite agus iníoctha ar an dáta dlite le
haghaidh méid réamhchánach a íoc don tréimhse
inmhuirearaithe.

(4A) Más rud é—

(a) tar éis an dáta dlite le haghaidh méid
réamhchánach a íoc do thréimhse
inmhuirearaithe (is bliain mheasúnachta le
haghaidh cánach ioncaim), go ndéanfar
méid cánach ioncaim breise lena
mbaineann fo-alt (3A) a íoc don tréimhse
inmhuirearaithe roimhe sin, agus

(b) go ndéanfar méid breise réamhchánach (ar
méid é nach mó ná an méid breise cánach
ioncaim a íocfar amhlaidh) a íoc an 31
Nollaig nó roimhe sa bhliain
mheasúnachta ionas nach lú an méid
iomlán réamhchánach a íocfaidh an duine
inmhuirearaithe don tréimhse
inmhuirearaithe ná an méid a shonraítear
i bhfo-alt (4)(b)(ii),

ansin, measfar chun críocha fho-alt (4)(b)(ii) go
ndearnadh an méid breise réamhchánach arna íoc
amhlaidh a íoc ar an dáta dlite le haghaidh méid
réamhchánach a íoc don tréimhse inmhuirearaithe.”,

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (8):
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“(8A) (a) Más rud é, i ndáil le tréimhse
inmhuirearaithe is bliain mheasúnachta le
haghaidh cánach ioncaim, go measfar gurb
iad brabúis nó gnóchain de chuid tréimhse
comhréire a bhaineann leis an mbliain
mheasúnachta roimhe sin brabúis nó
gnóchain na bliana measúnachta sin
roimhe sin de réir alt 65(3), ansin,
d’ainneoin nár leasaíodh an mheasúnacht
don bhliain mheasúnachta sin roimhe sin,
beidh aon cháin is iníoctha don bhliain
mheasúnachta sin roimhe sin, ar mó í ná
an cháin a bheidh dlite agus iníoctha gan
féachaint d’oibriú alt 65(3), dlite agus
iníoctha an dáta tuairisceáin sonraithe don
tréimhse inmhuirearaithe nó roimhe.

(b) Ní dhéanfar méid cánach ioncaim lena
mbaineann mír (a) a chur i gcuntas chun
críocha fho-alt (4).

(c) D’ainneoin fho-alt (8), más rud é, i ndáil le
tréimhse inmhuirearaithe is bliain
mheasúnachta le haghaidh cánach
ioncaim, go mbeidh aon cháin bhreise don
bhliain mheasúnachta roimhe sin dlite
agus iníoctha de bhua leasú ar an
measúnacht don bhliain sin arna
dhéanamh de réir alt 65(3), ansin, measfar
go raibh an cháin bhreise sin a bheidh
sonraithe sa leasú ar an measúnacht don
bhliain sin dlite agus iníoctha an dáta
tuairisceáin sonraithe don tréimhse
inmhuirearaithe nó roimhe.”,

agus

(iv) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (10):

“(10) (a) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le
duine inmhuirearaithe a údaróidh don
Ard-Bhailitheoir réamhcháin a bhailiú trí
chuntas bainc an duine sin a fhéichiúnú de
réir mhír (b) agus a chomhlíonfaidh cibé
coinníollacha arna bhforchur le réasún ag
an Ard-Bhailitheoir chun a chinntiú go
ndéanfadh an duine inmhuirearaithe méid
réamhchánach is iníoctha ag duine
inmhuirearaithe do thréimhse
inmhuirearaithe a íoc de réir an fho-ailt
seo.

(b) Beidh réamhcháin is cuí do thréimhse
inmhuirearaithe i gcás gur bliain
mheasúnachta le haghaidh cánach ioncaim
an tréimhse inmhuirearaithe dlite agus
iníoctha i gcás duine inmhuirearaithe lena
mbaineann an fo-alt seo—

(i) maidir leis an gcéad bhliain
mheasúnachta ar ina leith atá an
tArd-Bhailitheoir údaraithe de réir
mhír (a) chun cuntas bainc an duine
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sin a fhéichiúnú, ar mhodh 3
thráthchuid chomhionanna mhíosúla
ar a laghad sa bhliain sin, agus

(ii) maidir le haon bhliain mheasúnachta
dá éis sin ina bhfuil an tArd-
Bhailitheoir údaraithe amhlaidh, ar
mhodh 8 dtráthchuid chomhionanna
mhíosúla sa bhliain sin,

agus déanfaidh an tArd-Bhailitheoir na
tráthchodanna sin a chur chun dochair do
chuntas bainc an duine sin ar lá 9 de gach
mí ar ina leith atá an tArd-Bhailitheoir
údaraithe amhlaidh.

(c) Féadfaidh an tArd-Bhailitheoir, in aon chás
áirithe, d’fhonn íoc réamhchánach de réir
an fho-ailt seo a éascú, aontú de rogha an
Ard-Bhailitheora an líon tráthchodanna
comhionanna míosúla a bhaileofar i
gcaitheamh bliana a athrú nó aontú de
rogha an Ard-Bhailitheora le méadú nó
laghdú ar an méid a bhaileofar in aon
tráthchuid arna déanamh dá éis sin sa
bhliain sin.

(d) Ní dhéileálfar le duine inmhuirearaithe mar
dhuine a mbeidh méid réamhchánach
íoctha aige nó aici de réir an fho-ailt seo
mura n-íocfaidh an duine sin sa bhliain
mheasúnachta na tráthchodanna míosúla a
bheidh dlite de réir mhír (b) nó (c), de réir
mar is cuí.

(e) Chun críocha an ailt seo, maidir le duine
inmhuirearaithe a íocfaidh méid
réamhchánach is cuí do thréimhse
inmhuirearaithe de réir an ailt seo,
measfar go bhfuil an méid réamhchánach
sin íoctha aige nó aici ar an dáta dlite le
haghaidh méid réamhchánach a íoc don
tréimhse inmhuirearaithe.”,

agus

(g) in alt 959, trí “fógra réamhchánach ar a mbeidh ainm an
chigire nó” agus “measfar, chun críocha na nAchtanna
Cánach agus na nAchtanna um Cháin Ghnóchan
Caipitiúil, gur thug an cigire an fógra réamhchánach sin
chomh fada lena thuairim nó lena tuairim,” a scriosadh
as fo-alt (2).

(2) Leasaítear an Príomh-Acht maidir leis an mbliain
mheasúnachta 2001 agus le blianta dá éis (is blianta measúnachta le
haghaidh cánach ioncaim agus cánach gnóchan caipitiúil) agus maidir
le tréimhsí cuntasaíochta de chuid cuideachtaí dar críoch an 1
Aibreán 2001 nó dá éis—

(a) trí “ar éileamh chuige sin a chur isteach i dteannta an
tuairisceáin a cheanglaítear faoi alt 951 don bhliain
mheasúnachta” a chur in ionad “ar fhógra i scríbhinn a
thabhairt don chigire i dteannta an tuairisceáin a
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cheanglaítear faoi alt 951 don bhliain mheasúnachta” in
alt 66(3),

(b) trí “tar éis an trátha a ndéantar tuairisceán faoi alt 951
don tréimhse inmhuirearaithe a sheachadadh ar an Ard-
Bhailitheoir” a chur in ionad “tar éis an trátha a ndéantar
tuairisceán faoi alt 951 don tréimhse inmhuirearaithe a
sheachadadh ar an gcigire iomchuí” in alt 579D(1) agus
sa mhíniú ar “tréimhse shonraithe” in alt 629(1),

(c) trí “ar éileamh chuige sin a chur isteach i dteannta an
tuairisceáin a cheanglaítear faoi alt 951 don bhliain
mheasúnachta” a chur in ionad “trí fhógra i scríbhinn a
thabhairt don chigire i dteannta an tuairisceáin a
cheanglaítear faoi alt 951 don bhliain mheasúnachta” in
alt 657(7),

(d) trí “aon tuairisceán, ráiteas, liosta nó dearbhú” a chur in
ionad “tuairisceán nó ráiteas ar ioncam nó bhrabúis” i
mír (b) den mhíniú ar “cigire cuí” in alt 894(1),

(e) trí “aon tuairisceán, ráiteas, dearbhú nó liosta a
sheachadadh air nó uirthi de bhíthin fógra a bheidh
tugtha don duine ag an gcigire” a chur in ionad
“tuairisceán nó ráiteas ar ioncam nó brabúis a
sheachadadh air nó uirthi” i mír (a) den mhíniú ar “cigire
cuí” in alt 895(1),

(f) trí “an tuairisceán, an ráiteas, an dearbhú nó an liosta sin”
a chur in ionad “an tuairisceán sin nó an ráiteas sin” i mír
(b) den mhíniú ar “cigire cuí” in alt 895(1),

(g) trí “tuairisceán cánach a sheachadadh, féadfaidh cigire
cánach nó an cigire tuairisceán (de réir bhrí alt 951(11)),
de réir mar a bheidh,” a chur in ionad “tuairisceán cánach
a sheachadadh ar chigire cánach nó ar an gcigire
tuairisceán (de réir bhrí alt 951(11)) de réir mar a bheidh,
féadfaidh an cigire” in alt 909(2), agus

(h) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5) in
alt 1084:

“(5) Beidh feidhm ag an alt seo i ndáil le méid
réamhchánach (de réir bhrí Chuid 41) arna íoc faoi
alt 952 mar atá feidhm aige maidir le méid cánach a
bheidh sonraithe i measúnacht.”.

(3) Leasaítear alt 958 den Phríomh-Acht, maidir leis an mbliain
mheasúnachta 2002 agus le blianta dá éis, trí “€3,175” a chur in ionad
“£2,500” agus “€635” a chur in ionad “£500” i bhfo-alt (3A)(b)(iii)
(arna chur isteach le fo-alt (1)(f)(ii)).

79.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 9(1)—

(i) trí “ag an gcuideachta eile sin,” a chur in ionad “ag
an gcuideachta eile sin.” i mír (c), agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (c):
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“(d) gur ‘fochuideachta ar lánúinéireacht’ de
chuid cuideachta eile má tá agus fad atá
100 faoin gcéad dá gnáth-scairchaipiteal ar
lánúinéireacht go díreach ag an
gcuideachta eile sin.”,

(b) maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar críoch an 6 Aibreán
2001 nó dá éis, trí “Átha Cliath agus aon cheann dá
fhochuideachtaí ar lánúinéireacht.” a chur in ionad “Átha
Cliath.” i mír 3 den Tábla a ghabhann le halt 220 agus

(c) maidir le diúscairtí a dhéanfar ar an 6 Aibreán 2001 nó dá
éis, trí “Átha Cliath agus aon cheann dá fhochuideachtaí
ar lánúinéireacht.” a chur in ionad “Átha Cliath.” i mír
31 de Sceideal 15.

80.—(1) Leasaítear Caibidil 10 de Chuid 10 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 372AA(1), trí “an 31 Nollaig 2003” a chur in ionad
“an 31 Márta 2003” sa mhíniú ar “tréimhse cháilitheach”,

(b) in alt 372AB(1)(c), trí “an 31 Nollaig 2003” a chur in ionad
an “31 Márta 2003”,

(c) in alt 372AF(1), trí “150 méadar cearnach” a chur in ionad
“125 mhéadar chearnacha” i mír (b) den mhíniú ar
“áitreabh cáilitheach”,

(d) in alt 372AG(1), trí “150 méadar cearnach” a chur in ionad
“125 mhéadar chearnacha” i mír (b) den mhíniú ar
“áitreabh cáilitheach”,

(e) in alt 372AH(1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (d) den mhíniú ar “áitreabh cáilitheach”:

“(d) nach lú ná 38 méadar chearnacha a achar urláir
iomlán agus nach mó é—

(i) sa chás go mbeidh an caiteachas cáilitheach
tabhaithe ar fhoirgniú an áitribh
cháilithigh, ná 125 méadar chearnacha, nó

(ii) sa chás go mbeidh an caiteachas cáilitheach
tabhaithe ar athfheistiú an áitribh
cháilithigh, 210 méadar chearnacha;”,

agus

(f) in alt 372AJ(1), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (a):

“(aa) i leith caiteachais a tabhaíodh an 6 Aibreán 2001
nó dá éis ar fhoirgniú nó ar athfheistiú
foirgnimh nó déanmhais nó áitribh cháilithigh
i gcás go mbeidh aon chuid den chaiteachas sin
íoctha nó le híoc, go díreach nó go
neamhdhíreach, trí chúnamh deontais ón Stát
nó ó aon duine eile,

(ab) i leith caiteachais a tabhaíodh an 6 Aibreán 2001
nó dá éis ar fhoirgniú nó ar athfheistiú
foirgnimh nó déanmhais nó áitribh cháilithigh
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mura mbeidh an leas iomchuí, de réir bhrí alt
269, i gcaiteachas den sórt sin á shealbhú ag
mionfhiontar nó ag fiontar meánmhéide de réir
bhrí Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán
Uimh. 70/2001 an 12 Eanáir 2001 ón
gCoimisiún(CE)1,

(ac) i leith caiteachais a tabhaíodh an 6 Aibreán 2001
nó dá éis ar athfheistiú foirgnimh nó
déanmhais nó áitribh cháilithigh, mura rud é—

(i) nach mó ná €800,000 an caiteachas sin,

(ii) gur tabhaíodh an caiteachas sin ar
fhoirgneamh nó déanmhas nó áitreabh
cáilitheach nach mbeidh in úsáid ach chun
críocha miondíola earraí nó soláthair
seirbhísí laistigh den Stát ach gan aon
fhoirgneamh nó déanmhas nó áitreabh
cáilitheach áireamh a bheidh in úsáid—

(I) mar oifigí, nó

(II) chun seirbhísí postdíola nó airgeadais
a sholáthar,

nó

(iii) in éineacht leis an gcaiteachas sin, go
dtabhófar caiteachas ar shíneadh leis an
bhfoirgneamh nó leis an déanmhas nó leis
an áitreabh cáilitheach a fhoirgniú ar
caiteachas é nach mó a mhéid ná 25 faoin
gcéad de mhargadhluach an fhoirgnimh nó
an déanmhais nó an áitribh cháilithigh, de
réir mar a bheidh, díreach roimh an
caiteachas ar fhoirgniú agus ar athfheistiú
an fhoirgnimh nó an déanmhais nó an
áitribh cháilithigh a thabhú.”.

(2) Beidh feidhm ag míreanna (c), (d) agus (e) d’fho-alt (1) maidir
le caiteachas a thabhófar an 6 Aibreán 2001 nó dá éis ar caiteachas
é—

(a) is caiteachas athchóirithe de réir bhrí alt 372AF,

(b) caiteachas iomchuí de réir bhrí alt 372AG, nó

(c) caiteachas cáilitheach de réir bhrí alt 372AH,

de réir mar a bheidh.

81.—Leasaítear alt 268 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (10):

“(11) D’ainneoin aon fhorála eile den alt seo, maidir le
caiteachas caipitiúil a tabhaíodh an 20 Márta 2001 nó dá éis, ní
dhéileálfar le foirgneamh nó déanmhas atá in úsáid chun críocha
thrádáil na hóstóireachta mar fhoirgneamh nó déanmhas
tionscail i gcás go mbeidh aon chuid den chaiteachas sin íoctha

1IO Uimh. L10 an 13 Eanáir, 2001, L.33.
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nó le híoc, go díreach nó go neamhdhíreach, trí chúnamh
deontais ón Stát nó ó aon duine eile.

(12) D’ainneoin aon fhorála eile den alt seo, maidir le
caiteachas caipitiúil a tabhaíodh ar fhoirgniú nó ar athfheistiú
foirgnimh nó déanmhais ar ina leith a dtosófar ar fhoirgniú nó
ar athfheistiú den chéad uair an 6 Aibreán 2001 nó dá éis, ní
dhéileálfar le foirgneamh nó déanmhas atá in úsáid chun críocha
thrádáil na hóstóireachta mar fhoirgneamh nó déanmhas
tionscail mura rud é, ar an duine a thabhóidh an caiteachas
caipitiúil ar fhoirgniú nó ar athfheistiú an fhoirgnimh nó an
déanmhais do dhéanamh iarratais, go dtabharfaidh Bord Fáilte
Éireann dearbhú i scríbhinn don duine, i ndáil leis an
gcaiteachas sin, á rá—

(a) go bhfuil dóthain faisnéise tugtha dó agus a
chumasófar cinneadh a dhéanamh i dtaobh cibé acu
is mionfhiontar nó fiontar meánmhéide an duine sin
nó nach ea de réir bhrí Iarscríbhinn 1 a ghabhann
le Rialachán Uimh. 70/2001 an 12 Eanáir 2001 ón
gCoimisiún(CE)1 maidir le feidhmiú Airteagail 87
agus 88 de Chomhaontú na gComhphobal Eorpach
maidir le cabhair Stáit do mhionfhiontair agus
d’fhiontair mheánmhéide, agus

(b) gur gheall an duine sin cibé faisnéis bhreise is gá chun
a chumasú go gcomhlíonfar ceanglais tuairiscithe an
Rialacháin sin nó aon Rialacháin nó Ordacháin eile
de chuid na gComhphobal Eorpach faoi
Chomhaontú na gComhphobal Eorpach lena
rialaítear deonú cabhrach Stáit in earnálacha ar leith
a thabhairt don Aire Airgeadais, nó do cibé Aire
Rialtais, gníomhaireacht nó comhlacht a ainmneoidh
an tAire Airgeadais chun na críche sin, ar iarratas i
scríbhinn ón Aire, ón gníomhaireacht nó ón
gcomhlacht sin.”.

Caibidil 4

Cáin Chorparáide

82.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 21 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1):

“(1A) (a) San fho-alt seo—

tá le ‘gníomhaíochtaí loingsithe cáilitheacha’
agus le ‘trádáil loingsithe cháilitheach’ na
bríonna céanna faoi seach atá leo in alt 407;

(b) D’ainneoin fho-alt (1), don bhliain airgeadais
2001 agus 2002, i ndáil le cuideachta a mbeidh
trádáil loingsithe cháilitheach á seoladh aici,
déanfar brabúis ó ghníomhaíochtaí loingsithe
cáilitheacha a sheolfar i gcúrsa na trádála
loingsithe cáilithí a mhuirearú i leith cánach
corparáide de réir an ráta 12 1

2 faoin gcéad.”,

agus
1IO Uimh. L10 an 13 Eanáir, 2001, L.33.
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(b) in alt 407(1) sa mhíniú ar “tréimhse iomchuí” trí “1 Eanáir
1987 go dtí an 31 Nollaig 2002” a chur in ionad “1ú lá
d’Eanáir, 1987, go dtí an 31ú lá de Nollaig, 2000”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo amhail ar an agus ón 1 Eanáir 2001.

83.—(1) Leasaítear alt 22A den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (2)(b), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhíreanna (i) go (iii)—

“(i) maidir le tréimhse chuntasaíochta ar sa
bhliain airgeadais 2001 di, 30 faoin gcéad,
agus

(ii) maidir le tréimhse chuntasaíochta ar sa
bhliain airgeadais 2002 di, 14 faoin
gcéad,”,

agus

(b) i bhfo-alt (3)—

(i) maidir leis an mbliain airgeadais 2001, trí “£200,000”
a chur in ionad “£50,000” agus “£250,000” a chur in
ionad “£75,000”, agus

(ii) maidir leis an mbliain airgeadais 2002 trí “€254,000”
a chur in ionad “£50,000” agus “€317,500” a chur in
ionad “£75,000”,

sa dá áit ina bhfuil gach ceann acu.

(2) Tá éifeacht leis an alt seo maidir leis an mbliain airgeadais
2001 agus le blianta airgeadais dá éis.

84.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh alt 87:

“Asbhaintí i
leith
bronntanas
don
Fhondúireacht
um Infheistiú i
bPobail.

87A.—(1) San alt seo, ciallaíonn ‘an
Chuideachta’ an chuideachta a corpraíodh an 11
Samhain 1998 mar An Fhondúireacht um
Infheistiú i bPobail Teoranta nó aon cheann dá
fochuideachtaí 90 faoin gcéad a cheadóidh an
tAire Airgeadais chun críche an ailt seo.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le
bronntanas airgid—

(a) a thugtar, an 5 Aibreán 2001 nó roimhe,
don Chuideachta agus a nglacann sí
leis,

(b) atá le caitheamh ag an gCuideachta faoi
chomhair na gcuspóirí atá leagtha
amach ina meabhrán comhlachais agus
chuige sin amháin,

(c) nach mbeadh, ar leith ó fho-alt (3),
inasbhainte le linn brabúis nó gnóchain
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trádáil nó gairme a ríomh chun críocha
cánach corparáide, agus

(d) nach ioncam é lena mbaineann alt 792.

(3) (a) Faoi réir mhír (b) agus fho-alt (2), i gcás
go dtugann cuideachta (dá ngairtear
‘deontóir’ san alt seo) bronntanas lena
mbaineann an t-alt seo agus go n-
éalóidh sí faoiseamh ó cháin faoi
threoir an bhronntanais, déileálfar,
chun críocha cánach corparáide, le
glanmhéid an bhronntanais—

(i) mar chaiteachas trádála inasbhainte
de chuid trádála a sheolann an
deontóir, nó

(ii) mar chaiteachas bainistíochta is
inasbhainte le linn brabúis
iomlána an deontóra a ríomh,

is caiteachas a thabhaigh sí le linn na
tréimhse cuntasaíochta ina dtugtar an
bronntanas.

(b) Le linn glanmhéid an bhronntanais a
chinneadh chun críocha mhír (a),
déanfar méid nó luach aon chomaoine
a fuair deontóir mar thoradh ar an
mbronntanas a thabhairt, cibé acu a
fuarthas í go díreach nó go
neamhdhíreach ón gCuideachta nó ó
aon duine eile, a asbhaint ó mhéid an
bhronntanais, agus ní thabharfar
faoiseamh faoin alt seo do dheontóir
maidir le tréimhse chuntasaíochta—

(i) mura mó ná £500 glanmhéid an
bhronntanais (nó comhiomlán
glanmhéideanna na mbronntanas)
a thug an deontóir sa thréimhse
chuntasaíochta sin, is bronntanas
nó bronntanais, de réir mar a
bheidh, lena mbaineann an t-alt
seo,

(ii) más rud é an tráth a thugann
deontóir bronntanas lena
mbaineann an t-alt seo gur mó ná
£5,000,000 comhiomlán
glanmhéideanna na mbronntanas
go léir lena mbaineann an t-alt
seo.

(4) Déanfar éileamh faoin alt seo i dteannta an
tuairisceáin a cheanglaítear a sheachadadh faoi alt
951 don tréimhse chuntasaíochta ina ndéantar an
íocaíocht.

(5) I gcás go dtugann deontóir bronntanas nach
bhfuil faoiseamh le tabhairt ina leith de bhua fho-
alt (3)(b)(ii), déanfaidh an Chuideachta, le fógra i
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scríbhinn a thabharfar don deontóir laistigh de 30
lá ón tráth a thugtar an bronntanas, comhairle a
thabhairt don deontóir dá réir sin.

(6) I gcás go dtugann deontóir bronntanas lena
mbaineann an t-alt seo i dtréimhse chuntasaíochta
de chuid an deontóra is giorra ná 12 mhí, déanfar
na méid a shonraítear i bhfo-alt (3)(b)(i) a laghdú
go comhréireach.”.

(2) Measfar go raibh éifeacht le fo-alt (1) ón 1 Lúnasa 2000.

(3) Déantar alt 87A (arna chur isteach leis an alt seo) den
Phríomh-Acht a aisghairm le héifeacht ón 6 Aibreán 2001.

85.—(1) Leasaítear alt 130 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) Chun críocha fho-alt (2)(d)(iii)(I), ní dhéileálfar leis
an gcomaoin a thug an chuideachta i leith úsáid na
príomhshuime atá faighte mar chomaoin atá ag brath, aon
mhéid, ar thorthaí gnó na cuideachta nó aon chuid de ghnó na
cuideachta de bhíthin amháin go ndéanfar foráil le téarmaí (cibé
slí a sonrófar iad) an urrúis—

(a) maidir leis an gcomaoin a laghdú i gcás go
bhfeabhsóidh na torthaí, nó

(b) maidir leis an gcomaoin a mhéadú i gcás go
meathlóidh na torthaí.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le híocaíochtaí a dhéanfar an
15 Feabhra 2001 nó dá éis.

86.—Leasaítear alt 222 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1)(a) i mír
(i) den mhíniú ar “díbhinní iomchuí” trí “a bheidh sonraithe i
ndeimhniú arna thabhairt roimh an 15 Feabhra 2001 ag an Aire”
a chur in ionad “a bheidh sonraithe i ndeimhniú arna thabhairt ag
an Aire”.

87.—Leasaítear Caibidil 2 de Chuid 14 den Phríomh-Acht tríd an
méid seo a leanas a chur in ionad alt 452:

“Feidhm alt
130 maidir le
hús áirithe.

452.—(1) (a) San alt seo—

ciallaíonn ‘socruithe’ socruithe a bhfuil
feidhm dlí acu de bhua alt 826;

ciallaíonn ‘críoch iomchuí’—

(i) Ballstát de na Comhphobail
Eorpacha seachas an Stát, nó

(ii) mura Ballstát den sórt sin í, críoch
a bhfuil socruithe déanta lena
rialtas;

tá le ‘cuideachta cháilithe’ agus le
‘oibríochtaí trádála iomchuí’ na bríonna
céanna atá leo chun críocha ailt 445
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agus 446, ach ní áireofar oibríochtaí
trádála mar oibríochtaí trádála iomchuí
(de réir bhrí alt 445) mura oibríochtaí
trádála iad a d’fhéadfadh an tAire
Airgeadais a dheimhniú mar oibríochtaí
trádála iomchuí chun críocha alt 446 dá
seolfaí sa limistéar (de réir bhrí alt 446)
iad seachas san aerfort (de réir bhrí alt
445);

ciallaíonn ‘cáin’, i ndáil le críoch
iomchuí, aon cháin arna forchur sa
chríoch sin a fhreagraíonn do cháin
chorparáide sa Stát.

(b) Chun críocha an ailt seo, measfar gur
cónaitheoir i gcríoch iomchuí
cuideachta más rud é—

(i) i gcás gur críoch a ndearnadh
socruithe lena rialtas an chríoch
iomchuí, go meastar gur
cónaitheoir sa chríoch sin an
chuideachta faoi na socruithe sin,
agus

(ii) in aon chás eile, go bhfuil cónaí
chun críocha cánach sa chríoch sin
ar an gcuideachta de bhua dhlí na
críche iomchuí.

(2) (a) Beidh feidhm ag an alt seo maidir leis
an oiread sin d’aon ús—

(i) ar dáileadh é de bhua alt
130(2)(d)(iv) amháin,

(ii) is iníoctha ag cuideachta i
ngnáthchúrsa trádála arna seoladh
ag an gcuideachta sin agus a
bheadh, murach alt 130(2)(d)(iv),
inasbhainte mar chaiteachas
trádála le linn méid ioncaim na
cuideachta ón trádáil a ríomh,
agus

(iii) is ús is iníoctha le cuideachta ar
cónaitheoir í i gcríoch iomchuí.

(b) I gcás go gcruthóidh cuideachta go
bhfuil feidhm ag mír (a) maidir le haon
ús is iníoctha aici do thréimhse
chuntasaíochta agus go roghnóidh sí
nach ndéileálfar leis an ús sin mar
dháileadh chun críocha alt
130(2)(d)(iv), ansin, ní bheidh feidhm
ag alt 130(2)(d)(iv) maidir leis an ús
sin.

(3) (a) Beidh feidhm ag an alt seo maidir leis
an oiread sin d’aon ús—

(i) ar dáileadh é de bhua alt
130(2)(d)(iv) amháin,

251

Cd.1 A.87



Cd.1 A.87

Leasú ar Chuid 36
den Phríomh-Acht.

252

[Uimh. 7.] [2001.]An tAcht Airgeadais, 2001.

(ii) is iníoctha ag cuideachta cháilithe i
gcúrsa oibríochtaí trádála iomchuí
a sheoladh agus a bheadh murach
alt 130(2)(d)(iv) inasbhainte mar
chaiteachas trádála le linn méid
ioncaim na cuideachta ó na
hoibríochtaí trádála iomchuí a
ríomh, agus

(iii) nach bhfreagraíonn ach d’fháltas
tráchtála réasúnach ar úsáid na
príomhshuime ar íoc an
chuideachta cháilithe ús ina leith.

(b) I gcás go gcruthóidh cuideachta go
bhfuil feidhm ag mír (a) maidir le haon
ús is iníoctha aici do thréimhse
chuntasaíochta agus go roghnóidh sí
nach ndéileálfar leis an ús sin mar
dháileadh chun críocha alt
130(2)(d)(iv), ansin, ní bheidh feidhm
ag alt 130(2)(d)(iv) maidir leis an ús
sin.

(4) Aon roghnú faoi fho-alt (2)(b) nó (3)(b) i
ndáil le hús is iníoctha ag cuideachta do thréimhse
chuntasaíochta, déanfar i scríbhinn é chuig an
gcigire agus cuirfear isteach é i dteannta
thuairisceán na cuideachta ar a brabúis don
tréimhse.”.

88.—Leasaítear Cuid 36 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh alt 845:

“Gan feidhm a
bheith ag alt
130 i gcás úis
áirithe a
íocann bainc.

845A.—(1) San alt seo, ciallaíonn ‘banc’—

(a) duine is sealbhóir ar cheadúnas arna
dheonú faoi alt 9 d’Acht an Bhainc
Ceannais, 1971, nó

(b) duine is sealbhóir ar cheadúnas nó ar
údarú eile dá shamhail faoi dhlí aon
Bhallstáit eile de na Comhphobail
Eorpacha atá ar comhréir le ceadúnas
arna dheonú faoin alt sin 9.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir leis an
oiread sin d’aon ús—

(a) ar dáileadh é de bhua alt 130(2)(d)(iv)
amháin,

(b) is iníoctha ag banc a bhfuil gnó
baincéireachta bona fide á sheoladh
aige agus a bheadh murach alt
130(2)(d)(iv) inasbhainte mar
chaiteachas trádála le linn méid
ioncaim an bhainc óna ghnó
baincéireachta a ríomh, agus

(c) nach bhfreagraíonn ach d’fháltas
tráchtála réasúnach ar úsáid na
príomhshuime ar íoc an banc ús ina
leith.
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(3) I gcás go gcruthóidh banc go bhfuil feidhm
ag fo-alt (2) maidir le haon ús is iníoctha aige do
thréimhse chuntasaíochta agus go roghnóidh sé
nach ndéileálfar leis an ús sin mar dháileadh chun
críocha alt 130(2)(d)(iv), ansin, ní bheidh feidhm
ag alt 130(2)(d)(iv) maidir leis an ús sin.

(4) Aon roghnú faoi fho-alt (3) i ndáil le hús
is iníoctha ag banc do thréimhse chuntasaíochta,
déanfar i scríbhinn é chuig an gcigire agus cuirfear
isteach é i dteannta thuairisceán an bhainc ar a
bhrabúis don tréimhse.”.

89.—Leasaítear alt 847 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1) sa mhíniú
ar “cuideachta cháilithe” trí “tugtha di roimh 15 Feabhra 2001 ag an
Aire” a chur in ionad “tugtha di ag an Aire”.

90.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) i gCuid 8, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
alt 243:

“Srian le
muirir iomchuí
ar ioncam.

243A.—(1) San alt seo—

ciallaíonn “muirir thrádála iomchuí ar
ioncam”, i ndáil le tréimhse chuntasaíochta
de chuid cuideachta, na muirir ar ioncam a
d’íoc an chuideachta sa tréimhse
chuntasaíochta go hiomlán agus go heisiach
chun críocha trádála arna seoladh ag an
gcuideachta, seachas cibé méid de na muirir
sin is muirir ar ioncam a íocadh chun
críocha trádála eiscthe de réir bhrí alt 21A;

ciallaíonn ‘ioncam trádála iomchuí’, i ndáil
le tréimhse chuntasaíochta de chuid
cuideachta, ioncam trádála na cuideachta
don tréimhse chuntasaíochta (nach ioncam
is inmhuirearaithe i leith cánach faoi Chás
III de Sceideal D) seachas cibé méid den
ioncam sin is ioncam de chuid trádála
eiscthe de réir bhrí alt 21A.

(2) D’ainneoin alt 243, ní lamhálfar
muirir thrádála iomchuí ar ioncam arna
n-íoc ag cuideachta i dtréimhse
chuntasaíochta mar asbhaintí in aghaidh
bhrabúis iomlána na cuideachta don
tréimhse chuntasaíochta.

(3) Faoi réir alt 454, i gcás ina n-íocfaidh
cuideachta muirir thrádála iomchuí ar
ioncam i dtréimhse chuntasaíochta agus, ar
leith ó fho-alt (2), go lamhálfaí na muirir
sin mar asbhaintí in aghaidh bhrabúis
iomlána na cuideachta don tréimhse
chuntasaíochta, lamhálfar na muirir sin mar
asbhaintí in aghaidh ioncaim de chuid na
cuideachta—
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(a) is ioncam a shonraítear in alt
21A(4)(b), agus

(b) is ioncam trádála iomchuí,

don tréimhse chuntasaíochta arna laghdú
d’aon mhéid arna fhritháireamh in aghaidh
an ioncaim sin faoi alt 396A.”,

(b) i gCuid 12—

(i) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 396:

“Faoiseamh i
leith
caillteanas
trádála
iomchuí.

396A.—(1) San alt seo—

tá le ‘ioncam trádála iomchuí’ an
bhrí chéanna atá leis in alt 243A;

ciallaíonn ‘caillteanas trádála
iomchuí’, i ndáil le tréimhse
chuntasaíochta de chuid
cuideachta, caillteanas arna
thabhú sa tréimhse chuntasaíochta
i dtrádáil arna seoladh ag an
gcuideachta, seachas cibé méid
den chaillteanas is caillteanas arna
thabhú i dtrádáil eiscthe de réir
bhrí alt 21A.

(2) D’ainneoin fho-alt (2) d’alt
396, chun críocha an fho-ailt sin
measfar méid caillteanais i
dtrádáil arna thabhú ag
cuideachta i dtréimhse
chuntasaíochta a bheith
laghdaithe den mhéid caillteanais
trádála iomchuí a thabhóidh an
cuideachta sa tréimhse
chuntasaíochta.

(3) Faoi réir alt 455, más rud é,
i dtréimhse chuntasaíochta, go
dtabhóidh cuideachta a sheolann
trádáil caillteanas trádála iomchuí,
féadfaidh an chuideachta a
éileamh a dhéanamh á cheangal
go ndéanfaí an caillteanas a
fhritháireamh chun críocha cánach
corparáide in aghaidh ioncaim de
chuid na cuideachta—

(a) is ioncam a shonraítear
in alt 21A(4)(b), agus

(b) is ioncam trádála
iomchuí,

de chuid na tréimhse
cuntasaíochta sin agus, má bhí an
chuideachta ag seoladh na trádála
an tráth sin agus má cheanglaítear
amhlaidh leis an éileamh, de chuid
tréimhsí cuntasaíochta roimhe sin
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dar críoch tráth laistigh den
tréimhse ama a shonraítear i bhfo-
alt (4), agus, faoi réir an fho-ailt
sin agus aon fhaoisimh i leith
caillteanais trádála iomchuí
roimhe sin, go feadh an mhéid
gurb é atá in ioncam aon cheann
de na tréimhsí cuntasaíochta sin,
nó go bhfuil ar áireamh ann,
ioncam a shonraítear in alt
21A(4)(b) nó ioncam trádála
iomchuí, ansin déanfar an
t-ioncam sin a laghdú de mhéid an
chaillteanais trádála iomchuí nó
de cibé méid den mhéid sin nach
féidir faoiseamh a thabhairt ina
leith in aghaidh ioncaim de chuid
tréimhse cuntasaíochta is déanaí
ná sin.

(4) Chun críocha fho-alt (3), is
í an tréimhse ama dá dtagraítear i
mír (b) den fho-alt sin an tréimhse
ama díreach roimh an tréimhse
chuntasaíochta a chéadluaitear i
bhfo-alt (3) atá ar comhfhad leis
an tréimhse chuntasaíochta sin;
ach ní mó méid an laghdaithe a
fhéadfar a dhéanamh faoi fho-alt
(3) ar an ioncam trádála iomchuí
de chuid tréimhse cuntasaíochta
ar roimh an tréimhse ama sin do
chuid di ná cibé cuid den ioncam
trádála iomchuí a mbeidh idir í
agus iomlán an ioncaim trádála
iomchuí an chomhréir chéanna atá
idir an chuid den tréimhse
chuntasaíochta ar laistigh den
tréimhse ama sin di agus iomlán
na tréimhse cuntasaíochta sin.”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt
420:

“Grúpfhaoiseamh:
Caillteanais
agus muirir
iomchuí.

420A—(1) San alt seo—

tá le ‘muirir thrádála iomchuí ar
ioncam’ agus ‘ioncam trádála
iomchuí’, na bríonna céanna, faoi
seach, atá leo in alt 243A;

tá le ‘caillteanas trádála iomchuí’
an bhrí chéanna atá leis in alt
396A.

(2) D’ainneoin fho-ailt (1) agus
(6) d’alt 420 agus 421, más rud é,
in aon tréimhse chuntasaíochta go
dtabhóidh an chuideachta
ghéillteach caillteanas trádála
iomchuí nó barrachas muirear
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trádála iomchuí ar ioncam, ní
fhéadfar an caillteanas nó an
barrachas sin a fhritháireamh
chun críche cánach corparáide, in
aghaidh bhrabúis iomlána na
cuideachta éilimh dá tréimhse
chuntasaíochta chomhréire.

(3) (a) Faoi réir alt 456, más
rud é in aon tréimhse
chuntasaíochta go
dtabhóidh an
chuideachta
ghéillteach caillteanas
trádála iomchuí, arna
ríomh mar a ríomhfaí
é chun críocha alt
396(2), nó barrachas
muirear trádála ar
ioncam le linn trádáil a
sheoladh a bhfuil an
chuideachta laistigh de
réim cánach
corparáide ina leith,
féadfar an caillteanas
nó an muirear sin a
fhritháireamh chun
críche cánach
corparáide in aghaidh
ioncaim de chuid na
cuideachta géilltí—

(i) is ioncam a
shonraítear in alt
21A(4)(b), agus

(ii) is ioncaim trádála
iomchuí,

dá tréimhse
chuntasaíochta
chomhréire arna
laghdú d’aon
mhéideanna arna
lamháil mar asbhaintí
in aghaidh an ioncaim
sin faoi alt 243A nó
arna bhfritháireamh in
aghaidh an ioncaim sin
faoi alt 396A.

(b) Ní bheidh feidhm le
mír (a)—

(i) maidir leis an
oiread sin de
chaillteanas atá
eiscthe ó alt
396(2) le halt
396(4) nó 663, nó

(ii) chun brabúis
cuideachta géilltí
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a sheolann gnó
saoil (de réir bhrí
alt 706) de mhéid
is mó ná méid na
mbrabús sin
(roimh
fhritháireamh
faoin bhfo-alt seo)
arna ríomh de réir
Chás 1 de
Sceideal D agus
alt 710(1).

(4) Laghdóidh grúpfhaoiseamh
arna lamháil faoi fho-alt (3) an
t-ioncam ó thrádáil de chuid na
cuideachta éilimh do thréimhse
chuntasaíochta—

(a) roimh fhaoiseamh arna
dheonú faoi alt 397 i
leith caillteanais arna
thabhú i dtréimhse
chuntasaíochta nó i
dtréimhsí
cuntasaíochta ina
dhiaidh sin, agus

(b) tar éis an fhaoisimh
arna dheonú faoi alt
396 i leith caillteanais
arna thabhú i
dtréimhse
chuntasaíochta nó i
dtréimhsí
cuntasaíochta roimhe
sin.

(5) Chun críche an ailt seo i
gcás éilimh arna dhéanamh ag
chuideachta mar chomhalta de
chomheagras, ní ceadmhach ach
codán de chaillteanas trádála
iomchuí nó de bharrachas muirear
trádála iomchuí ar ioncam a
fhritháireamh, agus beidh an
codán sin comhionann le scair an
chomhalta sin sa chomheagras,
faoi réir aon laghdú breise faoi
alt 422(2).”,

agus

(c) i gCaibidil 2 de Chuid 14—

(i) in alt 448—

(I) tríd an méid seo a leanas a chur isteach in ionad
fho-ailt (3) agus (4):

“(3) Chun críocha fho-alt (2), is éard a bheidh
san ‘ioncam ó dhíol na n-earraí sin’ an méid a
chinnfear—
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(a) trí cibé suim a ríomh (dá ngairtear ‘an
tsuim iomchuí’ san fho-alt seo) a
mbeidh idir í agus méid ioncam na
cuideachta don tréimhse
chuntasaíochta iomchuí ó earraí agus
marsantas a dhíol i gcúrsa na trádála
a luaitear san fho-alt sin an chomhréir
chéanna a bheidh idir an méid is
infhaighte ag an gcuideachta sa
tréimhse chuntasaíochta iomchuí ó
earraí a dhíol i gcúrsa na trádála agus
an méid iomlán is infhaighte ag an
gcuideachta sa tréimhse
chuntasaíochta iomchuí ó earraí agus
marsantas a dhíol i gcúrsa na trádála
a ríomh ar dtús, agus

(b) ansin, trí na méideanna a leanas a
asbhaint as an tsuim iomchuí—

(i) méid aon fhaoisimh i leith muirear
a lamhálfar faoi alt 454,

(ii) méid aon fhaoisimh i leith
caillteanais i dtrádáil a lamhálfar
faoi alt 455, agus

(iii) méid aon ghrúpfhaoisimh a
lamhálfar faoi alt 456,

in aghaidh ioncam na trádála sa
tréimhse chuntasaíochta iomchuí.

(4) Chun críocha fho-alt (3), déanfar ‘méid
ioncam na cuideachta don tréimhse
chuntasaíochta iomchuí ó earraí agus marsantas
a dhíol i gcúrsa na trádála a luaitear san fho-alt
sin’ a chinneadh mar mhéid atá comhionann—

(a) in aon chás gur ó dhíolacháin earraí
agus marsantais amháin a
dhíorthaíonn an t-ioncam ón trádáil,
le méid ioncam na cuideachta ón
trádáil, agus

(b) in aon chás eile, le cibé méid den
ioncam ón trádáil is dealraitheach
don chigire nó, ar achomharc, do na
Coimisinéirí Achomhairc, a bheith
cóir réasúnach,

ach cinnfear amhlaidh é amhail is—

(i) nár éilíodh aon fhaoiseamh i leith
muirear faoi alt 243A nó 454,

(ii) nár éilíodh aon fhaoiseamh i leith
caillteanais i dtrádáil faoi alt
396A nó 455, agus

(iii) nár lamháladh aon
ghrúpfhaoiseamh faoi alt 420A
nó 456,
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don tréimhse chuntasaíochta iomchuí.”,

agus

(II) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fomhír
(i) d’fho-alt (5A)(b):

“(i) d’aon mhéideanna a lamhálfar faoi ailt
243A, 396A, 420A, 454, 455 agus 456,
agus”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach in alt 454 in
ionad fho-ailt (2) agus (3):

“(2) D’ainneoin ailt 243 agus 243A, ní dhéanfar
muirir ar ioncam a íocadh chun críocha earraí a dhíol
ag cuideachta i dtréimhse chuntasaíochta iomchuí i
gcúrsa trádála nó trádálacha, de réir mar a bheidh, a
lamháil mar asbhaintí in aghaidh bhrabúis iomlána na
cuideachta nó in aghaidh ioncam trádála iomchuí na
cuideachta, don tréimhse chuntasaíochta iomchuí.

(3) Aon mhuirir ar ioncam a íocadh chun críocha
earraí a dhíol earraí ag cuideachta i dtréimhse
chuntasaíochta iomchuí is muirir ar ioncam a
dhéanfaí, ar leith ón fho-alt (2) agus alt 243A(2), a
lamháil mar asbhaintí in aghaidh bhrabúis iomlána na
cuideachta don tréimhse chuntasaíochta, déanfar iad
a lamháil mar asbhaintí in aghaidh ioncam na
cuideachta ó earraí a dhíol, arna laghdú d’aon mhéid
arna fhritháireamh faoi alt 455, don tréimhse
chuntasaíochta.”,

(iii) in alt 455—

(I) i bhfo-alt (2), trí “D’ainneoin ailt 396(2) agus
396A(2) ach faoi réir fho-ailt (6) agus (7), chun
críocha na n-alt sin” a chur in ionad “D’ainneoin
alt 396(2) ach faoi réir fho-ailt (6) agus (7), chun
críocha an ailt sin” agus

(II) trí fho-alt (5) a scriosadh,

(iv) in alt 456—

(I) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt
(2) agus (3):

“(2) D’ainneoin fho-ailt (1) agus (6) d’alt 420
agus ailt 420A(3) agus 421, más rud é in aon
tréimhse chuntasaíochta iomchuí go dtabhóidh
an chuideachta ghéillteach caillteanas ó dhíol
earraí nó barrachas muirear ar ioncam a íocadh
ar dhíol earraí, ní fhéadfar an caillteanas nó
barrachas sin a fhritháireamh chun críocha
cánach corparáide in aghaidh bhrabúis iomlána
na cuideachta éilimh nó in aghaidh ioncam
trádála iomchuí na cuideachta éilimh, dá
tréimhse chuntasaíochta chomhréire.

(2A) (a) Más rud é, in aon tréimhse
chuntasaíochta iomchuí go dtabhóidh
an chuideachta ghéillteach caillteanas
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ó dhíol earraí nó barrachas muirear ar
ioncam a íocadh ar dhíol earraí,
féadfar an caillteanas nó barrachas sin
a fhritháireamh chun críocha cánach
corparáide in aghaidh ioncam na
cuideachta éilimh ó dhíol earraí dá
tréimhse chuntasaíochta chomhréire,
arna laghdú d’aon mhéideanna—

(i) a lamhálfar mar asbhaintí in
aghaidh an ioncaim sin faoi alt
454, nó

(ii) a fhritháireofar in aghaidh an
ioncaim sin faoi alt 455.

(b) Laghdóidh grúpfhaoiseamh arna
lamháil faoi mhír (3) ioncam na
cuideachta éilimh ó thrádáil do
thréimhse chuntasaíochta—

(i) roimh faoiseamh arna dheonú faoi
alt 397 maidir le caillteanas arna
thabhú i dtréimhse nó i dtréimhsí
cuntasaíochta dá éis sin, agus

(ii) tar éis faoisimh arna dheonú faoi
alt 396 maidir le caillteanas arna
thabhú i dtréimhse
chuntasaíochta nó i dtréimhsí
cuntasaíochta roimhe sin.”,

agus

(II) i bhfo-alt (5), trí mhír (b) a scriosadh,

agus

(v) trí alt 457 a scriosadh.

(2) Tá feidhm ag fo-alt (1) maidir le tréimhse chuntasaíochta dár
críoch an 6 Márta 2001 nó dá éis.

(3) Scoirfidh ailt 454, 455 agus 456 d’éifeacht a bheith leo amhail
ar an agus ón 1 Eanáir 2003.

(4) Chun críocha an ailt seo—

(a) más rud é go dtosaíonn tréimhse chuntasaíochta de chuid
cuideachta roimh an 6 Márta 2001 agus go gcríochnaíonn
sí an dáta sin nó dá éis, déanfar í a roinnt ina 2 cuid, agus
ceann amháin acu ag tosú an dáta a thosaíonn an
tréimhse chuntasaíochta agus ag críochnú an 5 Márta
2001 agus an ceann eile ag tosú an 6 Márta 2001 agus ag
críochnú an dáta a chríochnaíonn an tréimhse
chuntasaíochta, agus déileálfar leis an dá chuid amhail is
dá mba thréimhsí cuntasaíochta ar leithligh de chuid na
cuideachta iad, agus

(b) más rud é go dtosaíonn tréimhse chuntasaíochta de chuid
cuideachta roimh an 1 Eanáir 2003 agus go gcríochnaíonn
sí an dáta sin nó dá éis, déanfar í a roinnt ina 2 cuid, agus
ceann amháin acu ag tosú an dáta a thosaíonn an
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tréimhse chuntasaíochta agus ag críochnú an 31 Nollaig
2002 agus an ceann eile ag tosú an 1 Eanáir 2003 agus ag
críochnú an dáta a chríochnaíonn an tréimhse
chuntasaíochta, agus déileálfar leis an dá chuid amhail is
dá mba thréimhsí cuntasaíochta ar leithligh de chuid na
cuideachta iad.

91.—(1) Leasaítear alt 434 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “ioncam indáilte”:

“ciallaíonn ‘ioncam indáilte’ comhiomlán mhéideanna
an ioncaim trádála indáilte agus an eastáit indáilte
agus an ioncaim infheistíochta;”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “ioncam eastáit”:

“ní fholaíonn ‘ioncam infheistíochta frainceáilte’—

(a) dáileadh arna dhéanamh as brabúis
dhíolmhaithe de réir bhrí alt 140,

(b) dáileadh arna dhéanamh as ioncam
neamháirithe de réir bhrí alt 141 agus lena
mbaineann fo-alt 3(a) den alt sin, agus

(c) dáileadh arna dhéanamh as ioncam
díolmhaithe de réir bhrí alt 142;

ciallaíonn ‘ioncam’ de chuid cuideachta do thréimhse
chuntasaíochta an t-ioncam arna ríomh de réir fho-
alt (4);”,

agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “ioncam infheistíochta”:

“ciallaíonn ‘muirir iomchuí’ i ndáil le tréimhse
chuntasaíochta cuideachta, muirir ar ioncam a d’íoc
an chuideachta sa tréimhse chuntasaíochta agus a
lamháiltear mar asbhaintí faoi alt 243, seachas cibé
méid de na muirir sin a íoctar chun críocha trádála
eiscthe de réir bhrí alt 21A;”,

(b) i bhfo-alt (4)—

(i) trí “Is é ioncam” a chur in ionad “Chun críocha fho-
alt (1), is é ioncam”, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna
(g) agus (h):

“(g) aon mhéid is asbhaint inlamhála in aghaidh
ioncaim trádála iomchuí de bhua alt
243A.”,

agus
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(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) (a) Is é ioncam infheistíochta agus eastáit
cuideachta do thréimhse chuntasaíochta an
méid ar mó suim—

(i) méid an ioncaim infheistíochta fhrainceáilte
don tréimhse chuntasaíochta, agus

(ii) méid a chinnfear trí mhéid ioncaim na
cuideachta don tréimhse chuntasaíochta a
iolrú faoin gcodán A i gcás—

B

gurb é A comhiomlán na méideanna
ioncaim eastáit agus ioncaim
infheistíochta a chuirtear i gcuntas le linn
ioncam na cuideachta don tréimhse
chuntasaíochta a ríomh, agus

gurb é B méid iomlán an ioncaim a
chuirtear i gcuntas amhlaidh,

ná comhiomlán na méideanna seo a leanas—

(I) méid na muirear iomchuí, agus

(II) an méid ar asbhaint inlamhála é le linn na
mbrabús iomlán don tréimhse
chuntasaíochta a ríomh i leith caiteachas
bainistíochta de bhua alt 83(2).

(b) Is é ioncam trádála cuideachta do thréimhse
chuntasaíochta ioncam na cuideachta don
tréimhse chuntasaíochta tar éis na nithe seo a
leanas a asbhaint—

(i) ioncam eastáit agus infheistíochta na
cuideachta don tréimhse chuntasaíochta
arna ríomh de réir mhír (a),

(ii) i gcás gur mó comhiomlán na méideanna a
shonraítear i gclásail (I) agus (II) de mhír
(a) ná na méideanna a shonraítear i
bhfomhíreanna (i) agus (ii) den mhír sin,
méid an bharrachais, agus

(iii) muirir ar ioncam a íocadh chun críocha
trádála eiscthe d réir bhrí alt 21A.

(5A) (a) Chun críocha ailt 440 agus 441, ach faoi réir
mhír (b)—

ciallaíonn ‘ioncam eastáit agus infheistíochta
indáilte’ cuideachta do thréimhse
chuntasaíochta ioncam eastáit agus
infheistíochta na cuideachta don tréimhse
chuntasaíochta tar éis méid na cánach
corparáide a bheadh iníoctha ag an
gcuideachta don tréimhse chuntasaíochta i gcás
go ndéanfaí an cháin a ríomh ar bhonn an
ioncaim sin, a asbhaint;
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ciallaíonn ‘ioncam trádála indáilte’ cuideachta
do thréimhse chuntasaíochta ioncam trádála na
cuideachta don tréimhse chuntasaíochta tar éis
méid na cánach corparáide a bheadh, ar leith ó
ailt 22A(2) agus 448(2), iníoctha ag an
gcuideachta don tréimhse chuntasaíochta i gcás
go ndéanfaí an cháin a ríomh ar bhonn an
ioncaim sin, a asbhaint.

(b) I gcás cuideachta trádála, is é an t-ioncam
eastáit agus infheistíochta indáilte do
thréimhse cuntasaíochta an méid a chinnfear
de réir mhír (a) arna laghdú de 7.5 faoin
gcéad.”.

(2) Leasaítear alt 440 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(a), trí “an t-ioncam eastáit agus
infheistíochta indáilte” a chur in ionad “comhiomlán an
ioncaim infheistíochta indáilte agus an ioncaim eastáit
indáilte”,

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

“(2A) Chun críocha fho-alt (2)(a), is é ioncam
neamhdháilte carntha cuideachta i ndeireadh tréimhse
cuntasaíochta comhiomlán ioncam neamhdháilte na
cuideachta do thréimhsí cuntasaíochta dar críoch deireadh
na tréimhse sin nó roimhe arna ríomh—

(a) i gcás aon tréimhse cuntasaíochta den sórt sin a
chríochnaigh roimh 14 Márta 2001, de réir alt
434 roimh é a leasú leis an Acht Airgeadais,
2001, agus

(b) i gcás aon tréimhse cuntasaíochta den sórt sin
dar críoch an 14 Márta 2001 nó dá éis, de réir
alt 434 arna leasú leis an Acht Airgeadais,
2001.”.

(3) Leasaítear alt 441 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (4)—

(i) i mír (a), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
fhomhíreanna (i) agus (ii)—

“(i) an ioncaim eastáit agus infheistíochta
indáilte, agus

(ii) 50 faoin gcéad den ioncam trádála
indáilte,”,

agus

(ii) i mír (b)(iii), trí “ioncam eastáit agus infheistíochta
indáilte” a chur in ionad “chomhiomlán ioncam
infheistíochta indáilte agus ioncam eastáit indáilte”,

agus
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(b) i bhfo-alt (6)(b)(ii), trí “tá le ‘ioncam eastáit agus
infheistíochta indáilte’ agus le ‘ioncam trádála indáilte’”
a chur in ionad “tá le ‘ioncam indáilte’, le ‘ioncam
infheistíochta indáilte’ agus le ‘ioncam eastáit indáilte’”.

(4) Tá feidhm ag an alt seo maidir le tréimhse chuntasaíochta dar
críoch an 14 Márta 2001 nó dá éis.

Caibidil 5

Cáin Ghnóchan Caipitiúil

92.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht i gCaibidil 6 de Chuid 19 tríd
an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 600:

“Áitreabh
cáilitheach a
athshuíomh.

600A.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘áitreabh cáilitheach’, i ndáil le duine,
foirgneamh nó cuid d’fhoirgneamh, nó leas i
bhfoirgneamh nó i gcuid d’fhoirgneamh—

(a) ina bhfuil 3 aonad cónaithe ar a laghad,

(b) a bhfuil an duine i dteideal cíosa nó i
dteideal fáltas ó aon éasúint ina leith,
agus

(c) a bhfuil na ceanglais go léir de chuid na
Rialachán comhlíonta ina leith;

ciallaíonn ‘Rialacháin’—

(i) Rialacháin na dTithe (Caighdeáin do
Thithe ar Cíos), 1993, (I.R. Uimh. 147
de 1993),

(ii) Rialacháin na dTithe (Leabhair
Chíosa), 1993, (I.R. Uimh. 146 de
1993), agus

(iii) Rialacháin na dTithe (Tithe ar Cíos a
Chlárú), 1996, arna leasú le Rialacháin
na dTithe (Tithe ar Cíos a Chlárú)
(Leasú), 2000 (I.R. Uimh. 12 de 2000);

ciallaíonn ‘áitreabh athshuímh’, i ndáil le duine,
foirgneamh nó cuid d’fhoirgneamh, nó leas i
bhfoirgneamh nó i gcuid d’fhoirgneamh—

(a) a fhaigheann an duine leis an gcomaoin
a fuair an duine ó dhiúscairt áitribh
athsholáthair,

(b) nach lú an líon aonad cónaithe atá ann
ná an líon aonad cónaithe san
áitreabh cáilitheach,

(c) ar ina leith a bhfuil an duine i dteideal
cíosa nó fáltas ó aon éasúint, agus

(d) ar ina leith a bhfuil gach ceanglas de
chuid na Rialachán comhlíonta;
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ciallaíonn ‘aonad cónaithe’ cuid ghlanchuimsithe
d’áitreabh cónaitheach a úsáidtear nó atá
oiriúnach lena húsáid mar theaghais.

(2) (a) I gcás ina ndéanann duine an chomaoin
a fuair an duine ó dhiúscairt áitribh
cháilithigh, arbh áitreabh cáilitheach é
i gcaitheamh thréimhse úinéireachta
an duine sin, a chur chun feidhme ag
fáil áitreabh athshuímh, ansin, faoi réir
mhír (b), déileálfar leis an duine chun
críocha na nAchtanna um Cháin
Ghnóchan Caipitiúil amhail is nár
fhabhraigh an gnóchan
inmhuirearaithe a d’fhabhraigh ar an
áitreabh cáilitheach a dhiúscairt go
dtí—

(i) go ndiúscraíonn an duine sin an
t-áitreabh athshuímh, nó

(ii) go scoireann an t-áitreabh
athshuímh de bheith ina áitreabh
athshuímh.

(b) I gcás go ndéanann an duine an
chomaoin i leith dhiúscairt an áitribh
athshuímh a chur chun feidhme ag fáil
áitreabh athshuímh eile ansin,
déileálfar leis an duine amhail is nár
fhabhraigh an gnóchan
inmhuirearaithe a d’fhabhraigh ar an
áitreabh cáilitheach a dhiúscairt go dtí
go ndiúscraíonn an duine sin an
t-áitreabh athshuímh eile nó aon
áitribh athshuímh eile a gheofar ar an
dóigh chéanna, nó go scoireann an t-
áitreabh athshuímh eile sin nó aon
áitreabh athshuímh eile a gheofar ar an
dóigh chéanna de bheith ina áitreabh
athshuímh.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) mura
ndéantar ach cuid de mhéid nó de luach na
comaoine i leith dhiúscairt an áitribh cháilithigh a
chur a chun feidhme mar a thuairiscítear san fho-
alt sin; ach má dhéantar iomlán mhéid nó luach na
comaoine ach amháin cuid is lú ná méid an
ghnóchain (cibé acu is gnóchan inmhuirearaithe é
go léir nó nach ea) a d’fhabhraigh ar dhiúscairt an
áitribh cháilithigh a chur chun feidhme amhlaidh,
ansin, ar an duine do dhéanamh éilimh chuige sin,
déileálfar leis nó léi, chun críocha na nAchtanna
um Cháin Ghnóchan Caipitiúil—

(a) amhail is dá ndéanfaí méid an
ghnóchain a d’fhabhraigh ar dhiúscairt
an áitribh cháilithigh a laghdú go dtí
an méid comaoine nár cuireadh chun
feidhme ag fáil an áitribh athshuímh
(agus i gcás nach gnóchan
inmhuirearaithe é go léir maille le
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laghdú comhréireach ar mhéid an
ghnóchain inmhuirearaithe), agus

(b) agus maidir le hiarmhéid an ghnóchain
nó an ghnóchain inmhuirearaithe
amhail is nár fhabhraigh sé go dtí go
ndiúscraíonn an duine sin an
t-áitreabh athshuímh nó go scoireann
an t-áitreabh athshuímh de bheith ina
áitreabh athshuímh.

(4) Maidir le gnóchan inmhuirearaithe nó le
hiarmhéid gnóchain inmhuirearaithe a ndéileálfar
leis faoi fho-alt (2) nó (3), de réir mar is cuí, mar
ghnóchan nó mar iarmhéid a d’fhabhraigh ar
dháta is déanaí ná dáta na diúscartha ar ar
fhabhraigh sé, ní dhéileálfar leis amhlaidh chun
críocha alt 556.

(5) Ní bheidh feidhm ag an alt seo ach amháin
más rud é go ndéantar an t-áitreabh athshuímh a
fháil, nó go ndéantar conradh neamhchoinníollach
le haghaidh na fála, sa tréimhse dar tosach dáta 12
mhí roimh an tráth agus dar críoch dáta 3 bliana
tar éis an trátha, a dhéantar an t-áitreabh
cáilitheach a dhiúscairt, nó cibé tráth is luaithe nó
is déanaí ná sin a cheadóidh na Coimisinéirí
Ioncaim le fógra i scríbhinn; ach, i gcás ina
ndéanfar conradh neamhchoinníollach le haghaidh
na fála amhlaidh, féadfar an t-alt seo a chur chun
feidhme ar bhonn sealadach gan fuireach lena
dhéanamh amach an bhfuarthas an t-áitreabh
athshuímh de bhun an chonartha, agus, nuair a
bheidh an fíoras sin déanta amach, déanfar na
coigeartuithe go léir is gá trí mheasúnachtaí a
dhéanamh nó trí cháin a aisíoc nó a urscaoileadh,
agus déanfar sin amhlaidh d’ainneoin aon teorainn
a bheith sna hAchtanna um Cháin Ghnóchan
Caipitiúil leis an tréimhse ama ina mbeidh na
measúnachtaí le déanamh.

(6) Ní bheidh feidhm ag an alt seo más rud é
go bhfuarthas an t-áitreabh athshuímh go hiomlán
nó go páirteach chun gnóchan a dhéanamh as an
áitreabh athshuímh a dhiúscairt.

(7) I gcás nárbh áitreabh cáilitheach an
t-áitreabh cáilitheach i gcaitheamh tréimhse
úinéireachta duine a dhéanfaidh éileamh faoin alt
seo, beidh feidhm ag an alt seo amhail is dá mba
shócmhainn ar leithligh cuid den áitreabh
cáilitheach a bheidh in ionannas don tréimhse
arbh áitreabh cáilitheach é, agus beidh feidhm ag
an alt seo i ndáil leis an gcuid sin faoi réir aon
chionroinnt riachtanach ar an gcomaoin i leith leas
san áitreabh a fháil nó a dhiúscairt.

(8) Gan dochar d’fhorálacha na nAchtanna um
Cháin Ghnóchan Caipitiúil a dhéanann foráil
ghinearálta le haghaidh cionroinnte, i gcás ina
dtugtar comaoin i leith sócmhainní a fháil nó a
dhiúscairt ar sócmhainní cion nó cuid díobh a
bhfuil feidhm ina leith ag éileamh faoi fho-alt (2)
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nó (3), agus ar sócmhainní cion nó cuid díobh nach
bhfuil feidhm ina leith ag éileamh den sórt sin,
cionroinnfear an chomaoin ar dhóigh chóir
réasúnach.”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le diúscairtí a dhéanfar an
5 Eanáir 2001 nó dá éis.

93.—(1) (a) Leasaítear an Príomh-Acht i gCaibidil 7 de Chuid 19
tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 603:

“Láithreán a
dhiúscairt
chuig leanbh.

603A.—(1) Tá feidhm ag an alt seo
maidir le diúscairt talún ar a mbeidh
margadhluach nach mó ná £200,000 dáta
na diúscartha.

(2) Faoi réir an ailt seo, ní fhabhróidh
gnóchan inmhuirearaithe ar dhiúscairt
talún lena mbaineann an t-alt seo más rud
é maidir leis an diúscairt—

(a) go ndéanann tuismitheoir í chuig
leanbh de chuid an
tuismitheora, agus

(b) go ndéantar í chun a chumasú
don leanbh teach cónaithe a
fhoirgniú ar an talamh ar teach
cónaithe é a bheidh á áitiú ag an
leanbh mar a aon-áit nó a
phríomh-áit chónaithe nó mar a
haon-áit nó a príomh-áit
chónaithe.

(3) Más rud é maidir le leanbh—

(a) go ndéanfaidh sé nó sí, aon tráth,
an talamh nó cuid den talamh
dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a
dhiúscairt, seachas chuig a
chéile nó a céile, agus

(b) nach mbeidh ar an talamh a
bheidh á dhiúscairt teach
cónaithe—

(i) a d’fhoirgnigh an leanbh ón
tráth a fuarthas an talamh,
agus

(ii) a bhí á áitiú ag an leanbh
mar a aon-áit nó a
phríomh-áit chónaithe nó a
haon-áit nó a príomh-áit
chónaithe ar feadh
tréimhse 3 bliana,

déileálfar leis an ngnóchan inmhuirearaithe
a bheadh, murach fo-alt (2), fabhraithe ar
an talamh sin a dhiúscairt chuig an leanbh
mar ghnóchan inmhuirearaithe a
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d’fhabhraigh chuig an leanbh tráth an
diúscartha dá dtagraítear i mír (a).

(4) I gcás go bhfuil feidhm ag fo-alt (2)
maidir le diúscairt talún ag tuismitheoir
chuig leanbh, ní bheidh feidhm aige maidir
le haon diúscairt den sórt sin ina dhiaidh
sin chuig an leanbh sin mura rud é, de bhua
fho-alt (3), go ndéileáiltear le méid iomlán
an ghnóchain inmhuirearaithe a
d’fhabhródh, murach fo-alt (2), chuig an
tuismitheoir, mar ghnóchan
inmhuirearaithe a d’fhabhraigh chuig an
leanbh.”.

(b) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le diúscairtí a
dhéanfar an 6 Nollaig, 2000 nó dá éis.

(2) Le héifeacht ón 1 Eanáir, 2002, déantar alt 603A(1) den
Phríomh-Acht (arna chur isteach le fo-alt (1)) a leasú trí “€254,000”
a chur in ionad “£200.000”.

94.—Leasaítear alt 649A(1) den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (a)
agus (b):

“(a) i gcás diúscartha iomchuí arna déanamh sa
tréimhse ón 3 Nollaig, 1997 go dtí an 30
Samhain, 1999, 40 faoin gcéad, agus

(b) i gcás diúscartha iomchuí arna déanamh an 1
Nollaig, 1999 nó dá éis, 20 faoin gcéad.”,

agus

(b) trí mhír (c) a scriosadh.

95.—(1) Leasaítear alt 652 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) (a) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (4) maidir le diúscairt
iomchuí arna déanamh chuig údarás ag a bhfuil
cumhachtaí ceannaigh éigeantaigh i gcás ina
ndéantar an diúscairt—

(i) chun a chumasú don údarás bóthar nó cuid de
bhóthar a fhoirgniú, a leathnú nó a fhadú, nó

(ii) chun críche a bhaineann le foirgniú, leathnú nó
fadú bóthair nó cuid de bhóthar ag an údarás nó
atá coimhdeach leis.

(b) I gcás ina mbaineann alt 605 le diúscairt iomchuí de
bhua an fho-ailt seo, forléireofar an t-alt sin amhail
is dá ndéanfaí an méid seo a leanas a chur in ionad
fho-alt (4) den alt sin:

‘(4) Ní bheidh feidhm ag an alt seo ach
amháin más rud é go ndéantar na sócmhainní
athshuímh a fháil, nó go ndéantar conradh



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

neamhchoinníollach le haghaidh na fála, sa
tréimhse dar tosach dáta 2 bhliain roimh an tráth
agus dar críoch dáta 8 mbliana tar éis an trátha,
a dhéantar na sócmhainní bunaidh a dhiúscairt
nó cibé tráth is luaithe nó is déanaí ná sin a
cheadóidh na Coimisinéirí Ioncaim le fógra i
scríbhinn; ach, i gcás ina ndéantar conradh
neamhchoinníollach le haghaidh na fála
amhlaidh, féadfar an t-alt seo a chur chun
feidhme ar bhonn sealadach gan déanamh amach
an bhfuarthas na sócmhainní athshuímh de bhun
an chonartha, agus, nuair a bheidh an fíoras sin
déanta amach, déanfar na coigeartuithe go léir is
gá trí mheasúnachtaí a dhéanamh nó trí cháin a
aisíoc nó a urscaoileadh, agus déanfar sin
amhlaidh d’ainneoin aon teorainn a bheith sna
hAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil leis an
tréimhse ama ina mbeidh na measúnachtaí le
déanamh.’.”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le diúscairtí iomchuí a
dhéanfar an 6 Nollaig, 2000 nó dá éis.

CUID 2

MÁL

Dlí Máil Ginearálta a Chomhdhlúthú agus a Nuachóiriú

Caibidil 1

Míniú, Dliteanas agus Íocaíocht

96.—Sa Chuid seo, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a
mhalairt nó mar a bhforáiltear a mhalairt—

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

ciallaíonn “coimeádaí údaraithe stórais” duine atá údaraithe ag na
Coimisinéirí chun táirgí inmháil mar a mhínítear iad in alt 97 a
tháirgeadh, a phróiseáil, a shealbhú, a ghlacadh nó a sheoladh i
gcúrsa a ghnó nó a gnó faoi shocrú fionraí;

ciallaíonn “Coimisinéirí” na Coimisinéirí Ioncaim;

ciallaíonn “Comhphobal” críoch an Chomhphobail arna míniú leis
an gConradh ag bunú Chomhphobal na hEorpa agus, go háirithe, le
hAirteagal 299 den Chonradh sin ar leith ó na críocha náisiúnta seo
a leanas:

(a) i gcás na Gearmáine, Oileán Heligoland agus críoch
Büsingen,

(b) i gcás na hIodáile, Livigno, Campione d’Italia agus uiscí
na hIodáile de Loch Lugano,

(c) i gcás na Ríochta Aontaithe, Oileáin Mhuir nIocht,

(d) i gcás na Gréige, Cnoc Athos,
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(e) i gcás na Spáinne, na hOileáin Chanáracha, Ceuta agus
Melilla, agus

(f) i gcás na Fraince, Ranna thar lear na Poblachta;

(g) i gcás na Fionlainne, Oileáin Åland,

agus, chun críocha na Coda seo, déanfar idirbhearta a thionscnaíonn
i gceann amháin de na críocha náisiúnta seo a leanas, nó atá
beartaithe di, a mheas mar idirbhearta—

(a) a thionscnaíonn sa Fhrainc nó atá beartaithe di, i gcás
Phrionsacht Mhonacó;

(b) a thionscnaíonn sa Ghearmáin nó atá beartaithe di, i gcás
Jungholz agus Mittelberg (Kleines Walsertal);

(c) a thionscnaíonn sa Ríocht Aontaithe nó atá beartaithe di,
i gcás Oileán Mhanann;

(d) a thionscnaíonn san Iodáil nó atá beartaithe di, i gcás
San Mairíne;

ciallaíonn “Treoir” Treoir Uimh. 92/12/CEE an 25 Feabhra 1992 ón
gComhairle1;

tá le “doiciméad dleachta” an bhrí a shanntar dó le halt 115(2)(c);

tá le “deimhniú díolúine” an bhrí a shanntar dó le halt 117(3);

tá le “saorstóras” an bhrí chéanna atá leis in Airteagal 166 de
Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 an 12 Deireadh Fómhair, 1992 ón
gComhairle2;

tá le “saorchrios” an bhrí chéanna atá leis in Airteagal 166 de
Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 an 12 Deireadh Fómhair, 1992 ón
gComhairle;

folaíonn “faisnéis” aon léiriú ar fhíoras, cibé acu i bhfoirm inléite nó
i bhfoirm eile;

ciallaíonn “Ballstát” Ballstát den Chomhphobal;

forléireofar “ola mhianra” de réir mhíreanna (g) agus (h) d’alt 97(1);

ciallaíonn “trádálaí neamhchláraithe” duine seachas coimeádaí
údaraithe stórais nó trádálaí cláraithe a fhaigheann go hócáideach, i
gcúrsa a ghnó nó a gnó, táirgí inmháil ó Bhallstát eile faoi shocrú
fionraí ach sin faoi réir coinníollacha arna bhforchur ag na
Coimisinéirí a chomhlíonadh;

ciallaíonn “díoltóir nach díoltóir Stáit” duine a bhfuil a áit nó a háit
ghnó aige nó aici i mBallstát eile agus atá údaraithe ag údaráis
inniúla an Bhallstáit sin chun táirgí inmháil atá scaoilte lena
dtomhailt sa Bhallstát sin cheana a dhíol le daoine príobháideacha a
bhfuil cónaí orthu sa Stát le haghaidh a n-úsáide pearsanta féin, agus
a sheolann nó a iompraíonn na táirgí sin go díreach nó go
neamhdhíreach chuig na daoine sin a bhfuil cónaí orthu sa Stát;

ciallaíonn “oifigeach”, seachas i gCaibidil 4, oifigeach do na
Coimisinéirí;
1 I.O. Uimh. L76 an 23 Márta, 1992, L.1
2 I.O. Uimh. L302 an 19 Deireadh Fómhair, 1992, L. 32
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ciallaíonn “Ordú 1975” an tOrdú d’Fhorchur Dleachtanna (Uimh.
221) (Dleachtanna Máil), 1975 (I.R. Uimh. 307 de 1975);

ciallaíonn an briathar “forordú” sonraithe i rialacháin, nó cinnte de
réir rialachán, arna ndéanamh ag na Coimisinéirí;

ciallaíonn “taifid” aon leabhair, cuntais, doiciméid nó faisnéis
thaifeadta eile lena n-áirítear faisnéis i ríomhaire nó i bhfoirm
neamh-inléite eile;

ciallaíonn “trádálaí cláraithe” duine, seachas coimeádaí údaraithe
stórais, atá údaraithe ag na Coimisinéirí chun táirgí inmháil a fháil, i
gcúrsa gnó, ó Bhallstát eile faoi shocrú fionraí;

ciallaíonn “scaoileadh lena dtomhailt”—

(a) aon imeacht, lena n-áirítear imeacht neamhrialta, ó
shocrú fionraí,

(b) aon mhonarú táirgí inmháil, lena n-áirítear monarú
neamhrialta, lasmuigh de shocrú fionraí, nó

(c) aon allmhairiú táirgí inmháil, lena n-áirítear allmhairiú
neamhrialta, i gcás nach mbeidh na táirgí inmháil sin
curtha faoi shocrú fionraí;

ciallaíonn “miontáirgeoir fíona” duine i mBallstát eile a tháirgeann
níos lú ná 1,000 heictilítear fíona ar an meán sa bhliain agus atá
díolmhaithe ag údaráis inniúla an Bhallstáit sin faoi Airteagal 29 den
Treoir ó cheanglais Theidil II agus III den Treoir;

tá le “biotáille” an bhrí chéanna atá leis i mír (a) d’alt 97(1);

ciallaíonn “díoltóir Stáit” duine atá bunaithe sa Stát agus atá
údaraithe ag na Coimisinéirí chun táirgí inmháil atá scaoilte lena
dtomhailt sa Stát cheana a dhíol le haghaidh úsáide pearsanta daoine
príobháideacha a bhfuil cónaí orthu i mBallstáit eile, agus a sheolann
nó a iompraíonn na táirgí sin go díreach nó go neamhdhíreach chuig
na daoine sin i mBallstáit eile;

ciallaíonn “socrú fionraí” socrú faoina ndéantar táirgí inmháil a
tháirgeadh, a phróiseáil, a shealbhú nó a aistriú, agus an dleacht
mháil a bheith ar fionraí;

ciallaíonn “ionadaí cánach” duine atá bunaithe sa Stát agus atá
údaraithe ag na Coimisinéirí chun gníomhú sa Stát mar ghníomhaire
thar ceann daoine a sheachadann táirgí inmháil ó Bhallstát eile;

ciallaíonn “stóras cánach” áitreabh nó áit atá ceadaithe ag na
Coimisinéirí agus ina ndéanann coimeádaí údaraithe stórais, i gcúrsa
gnó, táirgí inmháil a tháirgeadh, a phróiseáil, a shealbhú, a ghlacadh
nó a sheoladh faoi shocrú fionraí;

tá le “táirgí tobac” an bhrí chéanna atá leis i mír (f) d’alt 97(1);

ciallaíonn “feithicil” feithicil inneallghluaiste nó aon chóir iompair
eile;

tá le “fíon” an bhrí chéanna atá leis i mír (b) d’alt 97(1).

97.—(1) Chun críocha na Coda seo is táirgí inmháil na nithe seo
a leanas:
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(a) biotáille ar arb inmhuirearaithe an dleacht máil a
fhorchuirtear le mír 4(2) d’Ordú 1975;

(b) fíon ar arb inmhuirearaithe an dleacht máil a fhorchuirtear
le mír 5(2) d’Ordú 1975;

(c) fíon déanta ar arb inmhuirearaithe an dleacht máil a
fhorchuirtear le mír 6(2) d’Ordú 1975;

(d) beoir ar arb inmhuirearaithe an dleacht máil a
fhorchuirtear le halt 90 den Acht Airgeadais, 1992;

(e) leann úll agus leann piorraí ar arb inmhuirearaithe an
dleacht máil a fhorchuirtear le mír 8(2) d’Ordú 1975;

(f) táirgí tobac ar arb inmhuirearaithe an dleacht máil a
fhorchuirtear le halt 2 den Acht Airgeadais (Dleacht Máil
ar Tháirgí Tobac), 1977;

(g) go dtí cibé lá a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú
faoi alt 109 den Acht Airgeadais, 1999, le haghaidh
theacht i ngníomh alt 95 den Acht sin—

(i) ola éadrom hidreacarbóin mhianra ar arb
inmhuirearaithe an dleacht máil a fhorchuirtear le
mír 11(1) d’Ordú 1975,

(ii) ola hidreacarbóin, nach ndlitear dleacht máil a chur
uirthi ar shlí eile, ar arb inmhuirearaithe an dleacht
máil a fhorchuirtear le mír 12(1) d’Ordú 1975,

(iii) hidreacarbóin ghásacha i bhfoirm leachtach ar arb
inmhuirearaithe an dleacht máil a fhorchuirtear le
halt 41(1) den Acht Airgeadais, 1976,

(iv) breiseáin ar arb inmhuirearaithe an dleacht máil a
fhorchuirtear le Rialachán 23(1) de Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Custaim agus Mál), 1992
(I.R. Uimh. 394 de 1992),

(v) breoslaí ionaid mótair ar arb inmhuirearaithe an
dleacht máil a fhorchuirtear le halt 116(2) den Acht
Airgeadais, 1995;

(h) ó cibé lá a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú faoi
alt 109 den Acht Airgeadais, 1999, le haghaidh theacht i
ngníomh alt 95 den Acht sin, ola mhianra ar arb
inmhuirearaithe an dleacht máil a fhorchuirtear leis an
alt sin 95.

(2) Gan dochar d’ailt 145 agus 146, i gcás aon cheiste nó díospóide
déanfaidh na Coimisinéirí cinneadh i dtaobh cibé acu—

(a) atá táirge arna aicmiú go cuí mar tháirge inmháil faoi
mhíreanna (a) go (h) d’fho-alt (1), nó

(b) a cháilíonn táirge, ar arb inmhuirearaithe prima facie
dleacht máil, go hiomlán nó go páirteach d’aon
fhaoiseamh ó dhleacht faoi aon fhoráil den dlí a
bhaineann le mál.
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98.—(1) (a) Faoi réir mhír (b) agus fho-alt (2), maidir le forálacha
na nAchtanna Custam agus forálacha aon ionstraime a
bhaineann le dleachtanna custam agus a rinneadh faoi
reacht agus nach gcuirtear chun feidhme ar shlí eile leis
an gCuid seo, beidh feidhm acu, fara aon mhodhnuithe is
gá, i ndáil leis an gCuid seo, maidir le táirgí inmháil a
allmhairítear isteach sa Stát mar atá feidhm acu i ndáil le
dleachtanna custam.

(b) Más rud é go bhfuil foráil sa Chuid seo atá ar comhréir le
foráil chuid de na nAchtanna Custam nó de chuid aon
ionstraime a bhaineann le dleachtanna custam agus a
rinneadh faoi reacht, ní bheidh feidhm ag an bhforáil
deiridh sin.

(2) (a) Faoi réir mhír (b), maidir leis forálacha na reachtanna a
bhaineann le dleachtanna máil agus le bainistiú na
ndleachtanna sin agus forálacha aon ionstraime a
bhaineann leis na dleachtanna máil agus a rinneadh faoi
reacht agus nach gcuirtear chun feidhme ar shlí eile leis
an gCuid seo, beidh feidhm acu, fara aon mhodhnuithe is
gá, i ndáil le foráil na Coda seo maidir le táirgí inmháil a
tháirgtear sa Stát mar atá feidhm acu maidir le
dleachtanna máil.

(b) Más rud é go bhfuil foráil sa Chuid seo atá ar comhréir le
foráil de chuid na reachtanna a bhaineann leis na
dleachtanna máil nó de chuid aon ionstraime a bhaineann
le dleachtanna custam a rinneadh faoi reacht, ní bheidh
feidhm ag na forálacha deiridh sin.

99.—(1) Gan dochar d’aon fhoráil eile de na reachtanna a
bhaineann le dleachtanna máil agus d’aon ionstraim a bhaineann le
dleachtanna máil a rinneadh faoi reacht a bhaineann le dliteanas
daoine i leith dleachta máil agus dleacht den sórt sin a íoc—

(a) dlífidh coimeádaí údaraithe stórais, faoi réir an nós
imeachta chun an dliteanas sin a urscaoileadh dá
bhforáiltear i bhfo-alt (3), dleacht mháil a íoc ar tháirgí
inmháil arna scaoileadh as stóras cánach, atá ceadaithe i
ndáil leis an gcoimeádaí, lena seachadadh ar Bhallstát
eile lena n-áirítear seachadadh ar Bhallstát eile le
haghaidh onnmhairiú chuig áit lasmuigh den
Chomhphobal,

(b) dlífidh trádálaí cláraithe nó trádálaí neamhchláraithe
dleacht mháil a íoc ar tháirgí arna nglacadh ag trádálaí
den sórt sin faoi shocrú fionraí agus beidh an dleacht
mháil sin inmhuirearaithe ar na táirgí sin a fháil, agus

(c) dlífidh ionadaí cánach, ag gníomhú dó nó di thar ceann
daoine dá dtagraítear i mír (a) nó (b) d’fho-alt (1) d’alt
113, dleacht mháil a íoc ar tháirgí inmháil arna
seachadadh ar an Stát ag na daoine sin nó thar a gceann.

(2) Íocfar an dleacht mháil dá dtagraítear i míreanna (a) go (c)
d’fho-alt (1) cibé tráth agus ar cibé modh a fhorordófar faoi alt 153.

(3) Déanfar an dliteanas i leith dleachta máil faoi fho-alt (1)(a) a
urscaoileadh agus a chomhlíonadh go hiomlán nó go páirteach agus
ní bheidh dleacht mháil iníoctha i gcás go mbeidh, agus a mhéid a
bheidh, na táirgí inmháil sin faighte go hiomlán nó go páirteach ag
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duine nó ag trádálaí dá dtagraítear in alt 115(2) nó onnmhairithe ón
gComhphobal agus go mbeidh fianaise sa chéill sin faighte laistigh
den tréimhse ama fhorordaithe agus san fhoirm fhorordaithe.

(4) Chun críche fho-alt (3), déanfar fianaise ar fháil a thabhairt trí
bhíthin cóip den doiciméad tionlacain dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
d’alt 117, ar doiciméad é a bheidh curtha ar ais arna fhormhuiniú
go cuí—

(a) (i) ag an duine nó an trádálaí sin, agus

(ii) i gcás cibé Ballstát a bheidh sonraithe ag na
Coimisinéirí i rialacháin faoi alt 153, ag údaráis an
Bhallstáit sin ina bhfuil a áit nó a háit ghnó ag an
duine nó ag an trádálaí sin,

nó

(b) i gcás onnmhairí ón gComhphobal, ag údaráis an Bhallstáit
atá bunaithe san oifig chustam ag an bpointe imeachta
ón gComhphobal,

sa chéill go bhfuarthas nó gur onnmhairíodh na táirgí inmháil sin
go cuí.

100.—Faoi réir alt 104(2), beidh feidhm ag na dleachtanna máil a
fhorchuirtear leis na forálacha dá dtagraítear in alt 97 i ndáil le táirgí
inmháil arna scaoileadh lena dtomhailt i mBallstát eile agus arna
n-allmhairiú isteach sa Stát.

101.—(1) I gcás go bhfuil aon dleacht máil muirearaithe nó tagtha
chun bheith inmhuirearaithe ar aon táirge inmháil agus, i gcás go
ndlíonn coimeádaí údaraithe stórais an dleacht sin a íoc ansin
beidh—

(a) gach táirge inmháil agus gach táthchuid agus ábhar a
úsáidtear le linn na táirgí sin a mhonarú nó a phróiseáil,

(b) gach airceadal agus trealamh a úsáidtear le linn na táirgí
inmháil sin a mhonarú nó a phróiseáil nó i gcúrsa gnó a
bhaineann leo,

atá i seilbh nó i gcoimeád an choimeádaí údaraithe stórais sin nó aon
duine eile atá ag gníomhú thar a cheann nó thar a ceann, faoi réir
agus faoi dhliteanas aon dleachta máil agus inmhuirearaithe le haon
dleacht máil is dleacht máil a bheidh arna mhuirearú amhlaidh nó
a bheidh tagtha chun bheith inmhuirearaithe le linn tréimhse aon
choimeádta nó seilbhe den sórt sin.

(2) Beidh na táirgí, na táthchodanna, na hábhair, na hairceadail
agus an trealamh dá dtagraítear i míreanna (a) agus (b) d’fho-alt (1)
faoi réir agus faoi dhliteanas gach pionóis dleachta agus forghéillte
a thabhóidh an coimeádaí údaraithe stórais sin le linn na tréimhse
coimeádta agus seilbhe dá dtagraítear san fho-alt sin.

102.—(1) Déanfar an dliteanas i leith dleachta máil a eascróidh
nuair a dhéanfar táirgí a scaoileadh lena dtomhailt a ríomh de réir
an ráta is infheidhme maidir leis na táirgí sin an dáta a scaoiltear na
táirgí sin lena dtomhailt.
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(2) Maidir le caillteanais, seachas na caillteanais sin dá dtagraítear
in alt 106, agus le haon ghanntanais táirgí inmháil faoi shocrú fionraí,
dlífear dleacht mháil a chur orthu de réir an ráta is infheidhme—

(a) an tráth a tharla na caillteanais nó na ganntanais sin, i gcás
gur féidir an tráth sin a bhunú chun sástachta oifigigh, nó

(b) i gcás nach féidir an tráth sin a bhunú amhlaidh, an tráth a
tháinig na caillteanais nó na ganntanais sin ar iúl oifigigh.

agus beidh an dleacht sin iníoctha láithreach ag an duine a bheidh
údaraithe chun na táirgí inmháil sin a tháirgeadh, a phróiseáil, a
shealbhú, a iompar, a sheachadadh nó a ghlacadh (de réir mar a
bheidh).

(3) Déanfar an dleacht mháil dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus (2)
a mhuirearú, a thobhach agus a íoc ar an modh forordaithe.

103.—(1) Ach amháin i gcás go gceanglaítear a mhalairt le haon
fhoráil de na reachtanna a bhaineann le dleachtanna máil agus d’aon
ionstraim a bhaineann le dleachtanna máil arna déanamh faoi reacht,
déanfaidh aon duine a bheidh faoi dhliteanas aon dleacht máil a íoc,
tabharfaidh sé nó sí cuntas ar an dleacht sin agus íocfaidh sé nó sí í
cibé tráth agus cibé áit agus chuig cibé duine a ordóidh na
Coimisinéirí ó am go ham.

(2) Aon duine nach dtabharfaidh cuntas ar aon mhéid de dhleacht
mháil agus nach n-íocfaidh í mar a cheanglaítear faoi fho-alt (1) nó
faoi aon fhoráil eile de na reachtanna a bhaineann le dleachtanna
máil, nó d’aon ionstraim a bhaineann le dleachtanna máil arna
déanamh faoi reacht, forghéillfidh agus caillfidh sé nó sí dúbailt an
mhéid dleachta máil sin.

104.—(1) Faoi réir aon choinníollacha nó teorainneacha a
chomhlíonadh is cuí leis na Coimisinéirí a fhorchur, ní dhéanfar na
dleachtanna máil a fhorchuirtear leis na forálacha dá dtagraítear in
alt 97 a mhuirearú ná a thobhach ar tháirgí inmháil arna
seachadadh—

(a) faoi shocruithe taidhleoireachta sa Stát,

(b) ar eagraíochtaí idirnáisiúnta atá aitheanta ag an Stát mar
eagraíochtaí den sórt sin, agus ar chomhaltaí eagraíochtaí
den sórt sin atá bunaithe sa Stát, laistigh de na
teorainneacha agus faoi na coinníollacha atá leagtha síos
le coinbhinsiúin idirnáisiúnta ag bunú eagraíochtaí den
sórt sin nó le comhaontuithe eile, agus

(c) lena dtomhailt faoi aon chomhaontú arna dhéanamh idir
an Stát agus tír seachas Ballstát i gcás ina bhfuil foráil sa
chomhaontú sin freisin maidir le díolúine ó cháin
bhreisluacha.

(2) (a) Ní bheidh dleacht mháil inmhuirearaithe sa Stát ar tháirgí
inmháil arna scaoileadh lena dtomhailt i mBallstát eile is
táirgí inmháil—

(i) a bheidh faighte ag duine príobháideach i mBallstát
eile den sórt sin chun a úsáide nó a húsáide féin agus
ní chun críoch tráchtála, agus
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(ii) a bheidh iompartha isteach sa Stát ag an duine
príobháideach sin, agus é nó í ina dteannta le linn na
táirgí inmháil sin a iompar isteach sa Stát.

(b) Ar leith ó ola mhianra arna hallmhairiú isteach sa Stát
in umar breosla feithicle nó i gcoimeádán iniompair le
toilleadh nach mó ná 10 lítear, ní bheidh feidhm ag fo-alt
(a) maidir le hola mhianra.

(3) Chun críche fho-alt (2), déanfar an cheist i dtaobh cibé acu is
chun úsáide duine phríobháidigh féin nó chun críoch tráchtála táirgí
inmháil dá dtagraítear san fho-alt sin a chinneadh de réir rialachán
faoi alt 153.

105.—(1) Féadfaidh na Coimisinéirí, faoi réir cibé coinníollacha a
fhorordóidh siad faoi alt 153 nó ar shlí eile, aon dleachtanna den sórt
sin ar tháirgí inmháil a fhorchur, a aisíoc nó a loghadh ar shlí eile,
más rud é, maidir leis na táirgí sin—

(a) go ndéanfar iad a scaoileadh lena dtomhailt sa Stát agus
go mbeidh siad beartaithe lena seachadadh chun críoch
tráchtála ar Bhallstát eile.

(b) go ndéanfar iad a scaoileadh lena dtomhailt sa Stát agus
go mbeidh siad ceannaithe ag duine i mBallstát eile ó
dhíoltóir Stáit,

(c) go scoirfidh siad de bheith clúdaithe ag socrú fionraí, agus
gur lú an dleacht is inmhuirearaithe ar na táirgí sin dáta
an scoir sin ná méid dleachta a íocadh roimh an dáta sin,
ar tháirgí den sórt sin,

(d) go mbeidh siad faoi réir alt 115 agus go suífear chun
sástacht na gCoimisinéirí gur íocadh dleacht mháil i leith
na dtáirgí sin, nó

(e) go suífear chun sástacht na gCoimisinéirí gur
onnmhairíodh nó gur athonnmhairíodh iad ón Stát chuig
áit lasmuigh den Chomhphobal nó gur loingsíodh iad lena
n-úsáid mar stóir ar long nó ar aerárthach ar thuras nó
eitilt, de réir mar a bheidh, ó áit sa Stát chuig áit lasmuigh
den Stát.

(2) In aon chás faoisimh faoi alt 104, féadfar éifeacht a thabhairt
don fhaoiseamh sin trí bhíthin aisíocaíochta.

106.—Féadfaidh na Coimisinéirí, i leith na ndleachtanna máil a
fhorchuirtear leis na forálacha dá dtagraítear in alt 97 agus, faoi réir
cibé coinníollacha a bheidh forordaithe a chomhlíonadh, na
dleachtanna sin ar tháirgí inmháil faoi shocrú fionraí a loghadh ar
táirgí inmháil iad a dtaispeántar ina leith chun a sástachta gur
cailleadh iad—

(a) le linn táirgeadh, próiseáil nó sealbhú sa Stát nó le linn
iompair chuig ceann scríbe sa Stát, nó

(b) i gcúrsa iompair chuig an Stát,

agus maidir leis an gcaillteanas sin—
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(i) gur tharla sé de dheasca imeachtaí teagmhasacha nó
force majeure, nó

(ii) gur chaillteanas é is gné de chineál na dtáirgí inmháil
i gcúrsa a dtáirgthe, a bpróiseála, a sealbhaithe nó a
n-iompair.

107.—(1) San alt seo—

ciallaíonn “oifigeach údaraithe” oifigeach a bheidh údaraithe i
scríbhinn ag na Coimisinéirí chun críocha an ailt seo;

ciallaíonn “an Treoir ón gComhairle” Treoir Uimh. 77/799/CEE an
19 Nollaig 1977 ón gComhairle, arna leasú le Treoir Uimh.
79/1070/CEE an 6 Nollaig 1979 ón gComhairle agus le Treoir Uimh.
92/12/CEE an 25 Feabhra 1992 ón gComhairle.

(2) (a) Féadfaidh na Coimisinéirí agus oifigigh údaraithe aon
fhaisnéis i dtaobh dleachtanna máil, is gá a nochtadh
amhlaidh de bhua na Treorach ón gComhairle, a
nochtadh d’údaráis inniúla Ballstáit eile.

(b) Ní dhéanfaidh na Coimisinéirí ná oifigeach údaraithe aon
fhaisnéis a nochtadh de bhun na Treorach ón gComhairle
mura deimhin leo go bhfuil údaráis inniúla an Bhallstáit
eile lena mbaineann faoi cheangal ag rialacha rúndachta
i leith na faisnéise, nach lú déine ná na rialacha sin a
bhaineann leis an bhfaisnéis sa Stát, nó go bhfuil geallta
acu rialacha rúndachta den sórt sin a urramú.

108.—(1) (a) San alt seo—

ciallaíonn “an Treoir ón gCoimisiún” Treoir Uimh.
77/794/CEE an 4 Samhain 1977 ón gCoimisiún1;

ciallaíonn “an Treoir ón gComhairle” Treoir Uimh.
76/308/CEE an 15 Márta 1976 ón gComhairle2, arna
leasú le Treoir Uimh. 79/1071/CEE an 6 Nollaig 1979
ón gComhairle3 agus le Treoir Uimh. 92/12/CEE an
25 Feabhra 1992 ón gComhairle.

(b) Tá le focal nó abairt a úsáidtear san alt seo agus a
úsáidtear freisin sa Treoir ón gComhairle nó sa Treoir ón
gCoimisiún, mura léir a mhalairt a bheith ar intinn, an
bhrí chéanna san alt seo atá leis nó léi sa Treoir ón
gComhairle nó sa Treoir ón gCoimisiún, de réir mar a
bheidh.

(2) Maidir leis an méid dleachta máil a bheidh sonraithe in aon
iarraidh arna déanamh go cuí de bhun na Treorach ón gComhairle
ag údarás i mBallstát eile chun aon mhéid a ghnóthú sa Stát a bheidh
éilithe ag údarás den sórt sin de bhun éilimh dá dtagraítear in
Airteagal 2 den Treoir ón gComhairle, beidh sé inghnóthaithe in aon
chúirt dlínse inniúla ag an Aire Airgeadais agus, chun críocha an
mhéid sin roimhe seo, measfar gurb é atá sa mhéid fiach a bheidh
dlite don Aire sin, den duine ar ina aghaidh a dhéanann údarás den
sórt sin an t-éileamh, i leith dleachta nó cánach atá faoi chúram agus
1 IO Uimh. L336 an 27 Nollaig, 1977, L.15
2 IO Uimh. L331 an 27 Nollaig, 1979, L.8
3 IO Uimh. L76 an 23 Márta, 1992, L.1
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faoi bhainistí na gCoimisinéirí nó fiach conartha shimplí a bheidh
dlite den duine sin don Aire sin, de réir mar is cuí.

(3) Beidh feidhm ag na rialacha atá leagtha síos—

(a) in Airteagail 4 go 12 agus 14 go 17 den Treoir ón
gComhairle, agus

(b) in Airteagail 2 go 21 den Treoir ón gCoimisiún,

i ndáil le héilimh i leith dleachta máil dá dtagraítear in Airteagal 2
den Treoir ón gComhairle a éireoidh i mBallstát eile agus is ábhar
d’imeachtaí dlí a bheidh tionscanta faoin alt seo.

(4) In aon imeachtaí dlí a thionscnófar faoin alt seo, déanfar aon
doiciméad a bheidh san fhoirm atá sonraithe in Iarscríbhinn III a
ghabhann leis an Treoir ón gCoimisiún, agus a airbheartóidh a bheith
fíordheimhnithe ar an tslí atá sonraithe in Airteagal 11 den Treoir
sin, a ghlacadh i bhfianaise gan cruthúnas ar aon séala nó síniú,
maidir le haon duine a shínigh é, gurbh é nó í an duine cuí é nó í
lena shíniú, agus beidh an doiciméad sin, go dtí go suífear a mhalairt,
ina fhianaise leordhóthanach ar na fíorais a bheidh luaite ann.

(5) (a) Maidir le himeachtaí dlí a thionscnófar faoin alt seo chun
aon suim a ghnóthú, déanfar iad a bhac má dheimhníonn
an cosantóir don chúirt go bhfuil imeachtaí dlí is iomchuí
maidir lena dhliteanas nó lena dliteanas i leith an éilimh,
lena mbaineann na himeachtaí a thionscnófar amhlaidh,
ar feitheamh nó ar tí a dtionscnaimh os comhair cúirte,
binse nó comhlachta inniúil eile i mBallstát eile, ach
féadfar aon bhac den sórt sin a bhaint mura ndéanfar na
himeachtaí dlí sa Bhallstát sin a thabhairt ar aghaidh nó
a thionscnamh faoi luas réasúnach.

(b) In aon imeachtaí dlí a thionscnófar faoin alt seo—

(i) is cosaint é don chosantóir a shuíomh go bhfuil breith
chríochnaitheach ar an éileamh lena mbaineann na
himeachtaí tugtha i bhfabhar an chosantóra sin ag
cúirt, binse nó comhlacht dlínse inniúla eile i
mBallstát eile, agus

(ii) i ndáil le haon chuid d’éileamh lena mbaineann na
himeachtaí dlí sin, is cosaint é don chosantóir a
shuíomh gur tugadh breith den sórt sin i ndáil leis an
gcuid sin den éileamh.

(c) Ní ardófar aon cheist in aon imeachtaí dlí a thionscnófar
faoin alt seo i dtaca le dliteanas an chosantóra i leith an
éilimh lena mbaineann na himeachtaí ach amháin mar a
fhoráiltear i mír (b) den fho-alt seo.

(d) Chun críocha an ailt seo, measfar imeachtaí dlí a bheith ar
feitheamh fad is a fhéadfar achomharc a thionscnamh in
aghaidh aon bhreithe sna himeachtaí agus, chun na
gcríoch sin, measfar gur breith chríochnaitheach breith
nach mbeidh aon ábhar achomhairc ina haghaidh nó a
mbeidh ábhar achomhairc ina haghaidh laistigh de
thréimhse a bheidh imithe in éag, gan achomharc a
bheith tionscanta.
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109.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), ní tharlóidh an méid seo
a leanas ach amháin i stóras cánach—

(a) táirgí inmháil a tháirgeadh agus a phróiseáil, agus

(b) táirgí inmháil a shealbhú i gcás nach mbeidh an dleacht
mháil chuí íoctha nó loghtha.

(2) Ní bhaineann forálacha fho-alt (1)(a) leis na nithe seo a
leanas—

(a) oibríochtaí trína bhfágann úsáideoir ola mianra gur féidir
í a athúsáid ina ghnóthas nó ina gnóthas féin, ar
choinníoll nach lú ná an dleacht mháil atá íoctha cheana
féin ar an ola mhianra sin ná an dleacht mháil a bheadh
dlite dá ndlífí dleacht mháil a íoc arís ar an ola mhianra
athúsáidte,

(b) oibríochtaí arb é atá iontu táirgí inmháil a mheascadh nó
a chumasc le táirgí inmháil eile nó le hábhair eile, ar
choinníoll—

(i) gur íocadh cheana an dleacht mháil chuí ar na táirgí
inmháil sin, agus

(ii) nach lú an méid a íocadh ná méid na dleachta máil ab
inmhuirearaithe ar an meascán nó ar an gcumasc.

(3) Féadfaidh na Coimisinéirí, ar iarratas i scríbhinn ón duine lena
mbaineann, díolúine ó fho-alt (1)(a) a dheonú—

(a) i ndáil le hoibríochtaí ar lena linn a fhaightear cainníochtaí
beaga de tháirgí inmháil go teagmhasach, agus

(b) i cibé cásanna eile táirgthe nó próiseála táirgí inmháil, agus
faoi réir cibé coinníollacha, a mheasfaidh siad is cuí a
fhorchur, ach amháin más rud é—

(i) gur íocadh cheana an dleacht mháil chuí ar na táirgí
sin, agus

(ii) nach lú an méid a íocadh ná méid na dleachta máil ab
inmhuirearaithe tar éis an táirgthe nó na próiseála
sin.

(4) (a) Ní dhéanfar duine a cheadú mar choimeádaí údaraithe
stórais faoin alt seo ach amháin i gcás gur dealraitheach
do na Coimisinéirí go bhfuil ar a chumas nó ar a cumas
cibé coinníollacha a chomhlíonadh is cuí leo a fhorchur
maidir le ceadú.

(b) Ní dhéanfar áitreabh nó áit a cheadú mar stóras cánach
ach amháin—

(i) i gcás go ndéantar, nó go mbeartaítear go ndéanfar,
an t-áitreabh nó an áit sin a úsáid chun táirgí inmháil
a tháirgeadh, a phróiseáil, a shealbhú, a ghlacadh nó
a sheoladh,

(ii) i gcás go ndéantar, nó go mbeartaítear go ndéanfar,
an t-áitreabh nó áit sin a úsáid don táirgeadh nó don
phróiseáil sin agus go bhfuil sé ar úinéireacht nó ar
áitiú ag duine atá ceadúnaithe i gcomhair an táirgthe
nó na próiseála sin faoi aon fhoráil de na reachtanna
a bhaineann leis na dleachtanna máil agus le bainistí
na ndleachtanna sin agus d’aon ionstraim a
bhaineann leis na dleachtanna máil arna déanamh
faoi reacht,
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(iii) i gcás go mbeidh cibé faisnéis a éileofar ar an
gcoimeádaí stórais i ndáil leis an áitreabh nó leis an
áit sin agus i ndáil le gach seomra, limistéar, gléasra,
trealamh, innealra agus soitheach san áitreabh nó
san áit, tugtha d’oifigeach, agus

(iv) i gcás gur dealraitheach don na Coimisinéirí go
gcomhlíonann an t-áitreabh nó an áit cibé ceanglais
is cuí leis na Coimisinéirí a fhorchur maidir le ceadú.

(5) Féadfaidh na Coimisinéirí duine, áitreabh nó áit a cheadú
faoin alt seo ar feadh cibé tréimhsí, agus faoi réir cibé coinníollacha
(lena n-áirítear urrús a thabhairt) is cuí leo a fhorchur agus
comhlíonfaidh an duine ceadaithe aon choinníollacha den sórt sin.

(6) Féadfaidh na Coimisinéirí, aon tráth ar chúis réasúnach agus
tar éis cibé fógra is réasúnach sna himthosca a thabhairt—

(a) na téarmaí faoina gceadaíonn siad aon duine, áitreabh nó
áit faoin alt seo a athrú.

(b) méid an áitribh nó na háite a cheadaítear amhlaidh a
leasú, nó

(c) an ceadú a dheonaítear a chúlghairm, más rud é—

(i) go sáróidh nó nach gcomhlíonfaidh coimeádaí
údaraithe stórais aon choinníoll maidir le ceadú a
fhorchuirfidh siad faoin alt seo nó aon fhoráil den
Chuid seo nó de chuid rialachán arna ndéanamh faoi
na forálacha sin nó chun críche na bhforálacha, nó

(ii) nach gcomhlíonfaidh coimeádaí údaraithe stórais aon
choinníoll maidir le ceadú a fhorchuirfidh siad faoin
alt seo.

(7) Maidir le haon duine atá ceadaithe mar choimeádaí údaraithe
stórais nó a meastar gur coimeádaí údaraithe stóras é nó í, agus le
haon áitreabh nó áit atá ceadaithe mar stóras cánach nó a meastar
gur stóras cánach é, faoi alt 105 den Acht Airgeadais, 1992,
measfaidh na Coimisinéirí go bhfuil sé nó sí ceadaithe mar
choimeádaí údaraithe stórais nó stóras cánach faoi seach chun
críocha an ailt seo.

Caibidil 2

Aistriú Laistigh den Chomhphobal

110.—Beidh feidhm ag an gCaibidil seo maidir le táirgí inmháil
ach amháin, i gcás ola mianra, nach mbeidh feidhm aici ach amháin
maidir le táirgí atá sonraithe i mír (1) d’Airteagal 2a de Threoir
Uimh. 92/81/CEE an 19 Deireadh Fómhair, 1992 ón gComhairle1, nó
a bhí, faoi mhír (2) den airteagal sin, ina n-ábhar do chinneadh chun
táirgí den sórt sin a chur faoi réir fhorálacha rialaithe agus aistrithe
na Treorach.

111.—Gan dochar d’fho-alt (2) d’alt 104, aon duine a gheobhaidh
táirgí inmháil arna scaoileadh lena dtomhailt i mBallstát eile, chun
iad a allmhairiú isteach sa Stát, nó a dhéanfaidh na táirgí inmháil sin
a allmhairiú isteach sa Stát—

(a) dearbhóidh sé nó sí d’oifigeach go bhfuil ar intinn aige nó
aici na táirgí inmháil sin a fháil, agus urróidh sé nó sí an

1IO Uimh. L316 an 31 Deireadh Fómhair, 1992, L.12
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dleacht mháil orthu, roimh sheoladh nó bailiú na dtáirgí
inmháil sin ón mBallstát eile,

(b) íocfaidh sé nó sí an dleacht mháil ar na táirgí inmháil sin
ar an modh a bheidh forordaithe, agus

(c) comhlíonfaidh sé nó sí cibé coinníollacha a bheidh
forordaithe i rialacháin faoi alt 153.

112.—(1) Sula ndéanfar táirgí inmháil arna scaoileadh lena
dtomhailt sa Stát a sheoladh nó a iompar chuig duine príobháideach
i mBallstát eile d’úsáid an duine sin féin agus ní chun críocha
tráchtála, beidh duine a bhfuil cónaí air nó uirthi sa Stát nó atá
bunaithe ann ceadaithe ag na Coimisinéirí mar dhíoltóir Stáit.

(2) (a) Féadfaidh na Coimisinéirí duine a cheadú mar dhíoltóir
Stáit.

(b) Déanfar ceadú faoi mhír (a) a dheonú ar feadh cibé
tréimhsí agus faoi réir cibé coinníollacha is cuí leis na
Coimisinéirí a fhorchur agus, go háirithe, ní cheadófar
díoltóir Stáit mura rud é—

(i) go ndéanfaidh an díoltóir sin, roimh tháirgí inmháil a
sheoladh, an dleacht is iníoctha i leith na dtáirgí sin
i mBallstát an chinn scríbe a urrú, agus

(ii) go gcomhaontóidh sé nó sí cibé cuntais, taifid agus
sonraí nó faisnéis eile a choimeád a shonróidh na
Coimisinéirí faoi théarmaí a cheadaithe.

(c) Féadfaidh na Coimisinéirí aon tráth ar chúis réasúnach
agus tar éis cibé fógra is réasúnach sna himthosca a
thabhairt ceadú a chúlghairm nó a théarmaí a athrú.

(3) Déanfaidh díoltóir nach díoltóir Stáit agus a sheolann nó a
iompraíonn, nó a chuireann faoi deara go seoltar nó go
n-iompraítear, táirgí inmháil arna scaoileadh lena dtomhailt i
mBallstát eile chuig duine príobháideach sa Stát d’úsáid an duine
phríobháidigh sin féin agus ní chun críocha tráchtála—

(a) ionadaí cánach, mar a fhoráiltear in alt 113, a cheapadh
sa Stát,

(b) roimh sheoladh na dtáirgí inmháil sin, dearbhú d’oifigeach,
go díreach nó trí ionadaí cánach a bheidh ceaptha ag an
díoltóir nach díoltóir Stáit sin, go bhfuil ar intinn aige nó
aici na táirgí inmháil sin a sheoladh nó a iompar, nó a
chur faoi deara iad a sheoladh nó a iompar, chuig daoine
a bhfuil cónaí orthu sa Stát nó atá bunaithe an,

(c) fianaise a thabhairt d’oifigeach gur chomhlíon sé nó sí
ceanglais Airteagal 10.3 den Treoir, agus

(d) cibé coinníollacha eile a fhorordóidh na Coimisinéirí faoi
alt 153 a chomhlíonadh.

113.—(1) Féadfaidh na Coimisinéirí duine a cheadú chun
gníomhú mar ionadaí cánach thar ceann na ndaoine seo a leanas—
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(a) díoltóir nach díoltóir Stáit dá dtagraítear i bhfo-alt (3) d’alt
112, agus

(b) duine a bheidh údaraithe ag údaráis Ballstáit eile chun
stóras cánach a oibriú faoi Airteagal 12 den Treoir.

(2) Deonóidh na Coimisinéirí ceadú d’ionadaí cánach ar feadh
cibé tréimhsí, agus beidh sé faoi réir cibé coinníollacha, lena
n-áirítear urrús a thabhairt, a fhorordóidh siad faoi alt 153, agus
féadfaidh na Coimisinéirí aon tráth ar chúis réasúnach agus tar éis
cibé fógra is réasúnach sna himthosca a thabhairt ceadú a chúlghairm
nó a théarmaí a athrú.

114.—(1) Ní bheidh feidhm ag ailt 115, 116 agus 117 i gcás ina
dtarlóidh aistriú táirgí inmháil faoi nós imeachta custam de réir
fhorálacha mhír 2 d’Airteagal 5 den Treoir, is é sin i gcás ina mbeidh
na táirgí sin—

(a) ag teacht as tríú tíortha nó críocha a bheidh eisiata le halt
96 ó chríoch an Chomhphobail agus a bheidh curtha faoi
cheann de na nósanna imeachta fionraíochta custam a
liostaítear in Airteagal 84(1)(a) de Rialachán (CEE)
Uimh. 2913/92 ón gComhairle1 nó ag dul chucu, nó i
saorchrios nó saorstóras, nó

(b) arna seoladh idir Ballstáit trí thír CSTE nó idir Ballstát
agus tír CSTE faoi nós imeachta inmheánach idirthurais
Comhphobail nó trí thríú tír neamh-CSTE amháin nó
níos mó faoi chumhdach TIR nó Carnet ATA.

(2) Tá le focal nó abairt a úsáidtear san alt seo agus a úsáidtear
freisin in Airteagal 5 den Treoir (arna leasú le Treoir 92/108/CEE an
14 Nollaig 1992 ón gComhairle2, agus Treoir 94/74/CE an 30 Nollaig
1994 ón gComhairle3) an bhrí chéanna san alt seo atá leis nó léi san
Airteagal sin arna leasú amhlaidh.

115.—(1) Baineann an t-alt seo le scaoileadh táirgí inmháil ag
coimeádaí údaraithe stórais ó stóras cánach sa Stát lena seachadadh
faoi shocrú fionraí ar Bhallstát eile, lena n-áirítear seachadadh—

(a) ar shaorchrios nó ar shaorstóras i mBallstát eile le
haghaidh onnmhairiú ón gComhphobal dá éis sin, nó

(b) ar shlí eile ar Bhallstát eile le haghaidh onnmhairiú dá
éis sin.

(2) Faoi réir cibé coinníollacha a mheasfaidh na Coimisinéirí is
cuí a fhorchur, ní fhéadfaidh coimeádaí údaraithe stórais táirgí
inmháil lena mbaineann an t-alt seo a scaoileadh ach amháin i gcás
ina mbeartaítear na táirgí sin a sheachadadh—

(a) ar dhuine atá údaraithe ag údaráis Ballstáit eile chun
stóras cánach a oibriú faoi Airteagal 12 den Treoir,

(b) ar thrádálaí atá cláraithe le húdaráis Ballstáit eile faoi
Airteagal 16.2 den Treoir,

1I.O. Uimh. L302 an 19 Deireadh Fómhair, 1992, L.19.
2I.O. Uimh. L390 an 31 Nollaig, 1992, L.124
3I.O. Uimh. L365 an 31 Nollaig, 1994, L.46
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(c) ar thrádálaí dá dtagraítear in Airteagal 16.3 den Treoir ag
bhfuil áit ghnó i mBallstát eile agus a sholáthraíonn
fianaise, roimh sheoladh na dtáirgí inmháil sin, don
choimeádaí údaraithe stórais sin trí bhíthin doiciméid, dá
ngairtear “doiciméad dleachta” sa Chuid seo, á
dheimhniú—

(i) gur dhearbhaigh an trádálaí sin d’údaráis an Bhallstáit
ina bhfuil an áit ghnó sin suite go bhfuil ar intinn
na táirgí inmháil sin a fháil ón gcoimeádaí údaraithe
stórais sin, agus

(ii) go ndearna an trádálaí sin an dleacht mháil ar na
táirgí inmháil sin a íoc nó a urrú leis na húdaráis
sin de réir nósanna imeachta arna leagan síos ag na
húdaráis sin,

(d) ar dhuine atá údaraithe ag údaráis Ballstát eile chun oibriú
i saorchrios nó saorstóras sa Bhallstát sin faoi na
forálacha Comhphobail a bhaineann le saorchriosanna
agus saorstórais, nó

(e) ar chríoch lasmuigh den Chomhphobal agus go bhfuil siad
á n-iompar chuig a gceann scríbe trí Bhallstát eile nó trí
Bhallstáit eile.

116.—(1) Baineann an t-alt seo le daoine a bhfuil cónaí orthu sa
Stát nó atá bunaithe ann do ghlacadh táirgí inmháil faoi shocrú
fionraí ó dhuine atá údaraithe ag údaráis Ballstáit eile chun stóras
cánach a oibriú faoi Airteagal 12 den Treoir.

(2) (a) Féadfaidh coimeádaí údaraithe stórais táirgí inmháil a
ghlacadh ó dhuine atá údaraithe ag údaráis Ballstáit eile
chun stóras cánach a oibriú faoi Airteagal 12 den Treoir.

(b) Féadfaidh duine a bheidh ceadúnaithe ag an Aire Fiontar,
Trádála agus Fostaíochta chun oibriú in aerfort
Neamhchustam, arna mhíniú mar “aerphort
Neamhchustam” san Acht Aerphoirt Neamhchustam,
1947, táirgí inmháil a ghlacadh, a bheartaítear a
onnmhairiú ón gComhphobal dá éis sin, faoi shocrú
fionraí ó dhuine atá údaraithe ag údaráis Ballstát eile
chun stóras cánach a oibriú faoi Airteagal 12 den Treoir
agus measfar chun críocha an ailt seo gur coimeádaí
údaraithe stórais an duine ceadúnaithe sin agus beidh
feidhm dá réir sin ag an alt seo maidir leis an duine
ceadúnaithe sin.

(3) Beidh duine, seachas coimeádaí údaraithe stórais, a ghlacfaidh
táirgí inmháil faoi shocrú fionraí ó dhuine atá údaraithe ag údaráis
Ballstáit eile chun stóras cánach a oibriú faoi Airteagal 12 den
Treoir—

(a) ina thrádálaí cláraithe nó ina trádálaí cláraithe, nó

(b) ina thrádálaí neamhchláraithe nó ina trádálaí
neamhchláraithe agus comhlíonfaidh sé nó sí fo-alt (5).

(4) (a) Ní dhéanfaidh trádálaí cláraithe táirgí inmháil a shealbhú
ná a sheoladh faoi shocrú fionraí.
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(b) Déanfar clárú mar thrádálaí cláraithe a dheonú ar feadh
cibé tréimhsí, agus beidh sé faoi réir cibé coinníollacha
(lena n-áirítear urrús a sholáthar, cuntais agus taifid
shonraithe a choimeád agus aon cheanglais rialaithe eile
a shonrófar eile a chomhlíonadh), a fhorordóidh na
Coimisinéirí faoi alt 153.

(c) Féadfaidh na Coimisinéirí aon tráth ar chúis réasúnach
agus tar éis cibé fógra is réasúnach sna himthosca a
thabhairt aon chlárú arna dheonú amhlaidh a chúlghairm
nó a théarmaí a athrú.

(5) Ní dhéanfaidh trádálaí neamhchláraithe táirgí inmháil a
shealbhú ná a sheoladh faoi shocrú fionraí agus ceanglófar air nó
uirthi, i ndáil le gach uile idirbheart a bhaineann le táirgí inmháil a
bhfuil feidhm ag an alt seo leis, i dteannta an cheanglais faoi alt
99(1)(b)—

(a) dearbhú a thabhairt i scríbhinn d’oifigeach go mbeartaíonn
an trádálaí táirgí inmháil a fháil faoi shocrú fionraí ó
Bhallstát eile, roimh sheoladh na dtáirgí inmháil sin ón
mBallstát sin, ag tabhairt sonraí faoin idirbheart
beartaithe ar an modh forordaithe,

(b) urrús cuí a sholáthar chun dliteanas an trádálaí i leith íoc
na dleachta máil ar na táirgí inmháil sin sa Stát a
chlúdach, agus

(c) cibé ceanglais eile a fhorordófar a chomhlíonadh.

(6) D’ainneoin fho-ailt (1) go (5) agus faoi réir fho-alt (7), aon
duine is—

(a) coimeádaí údaraithe stórais,

(b) trádálaí cláraithe, nó

(c) trádálaí neamhchláraithe,

féadfaidh sé nó sí fíon a bheidh táirgthe agus seolta ag miontáirgeoir
fíona a ghlacadh faoi shocrú fionraí.

(7) Aon duine dá dtagraítear i bhfomhíreanna (a), (b) nó (c)
d’fho-alt (6) agus a ghlacann fíon, nó a bheartaíonn fíon a ghlacadh,
de réir an fho-ailt sin, déanfaidh sé nó sí—

(a) roimh sheoladh an fhíona, a chur in iúl d’oifigeach i
scríbhinn go bhfuil ar intinn aige nó aici an fíon sin a
fháil,

(b) cibé fianaise dhoiciméadach nó fianaise eile a sholáthar
a cheanglóidh oifigeach lena shuíomh chun sástacht an
oifigigh sin gur tháirg agus gur sheol miontáirgeoir fíona
an fíon sin,

(c) ceanglais fho-ailt (4) agus (5) maidir le hearraí a ghlacadh
faoi fhionraí dleachta a chomhlíonadh.

117.—(1) Ar leith ó tháirgí inmháil—

(a) dá dtagraítear in alt 104(2), agus
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(b) arna seoladh nó arna n-iompar ag díoltóir Stáit nó ag
díoltóir nach díoltóir Stáit, nó thar a cheann nó thar a
ceann, de réir alt 112,

beidh i dteannta táirgí inmháil, i gcúrsa seachadadh—

(i) ó Bhallstát eile ar aon duine sa Stát,

(ii) ó aon duine sa Stát ar aon duine i mBallstát eile,

(iii) ón Stát trí Bhallstát eile ar áit chinn scríbe sa Stát,

(iv) tríd an Stát ó Bhallstát eile ar áit chinn scríbe sa
Bhallstát sin,

(v) ó Bhallstát amháin tríd an Stát ar Bhallstát eile,

(vi) ar an Stát ó Bhallstát eile i gcás go bhfuil feidhm ag
faoiseamh ó dhleacht mháil faoi alt 104(1),

(vii) ón Stát ar Bhallstát eile faoi aon díolúine dá
bhforáiltear i mír 1 d’Airteagal 23 den Treoir,

(viii) ar shaorchrios nó saorstóras i mBallstát eile lena
n-onnmhairiú ina dhiaidh sin ón gComhphobal, nó

(ix) ar shlí eile ón Stát trí Bhallstát eile lena
n-onnmhairiú lasmuigh den Chomhphobal,

gach tráth le linn dóibh a bheith sa Stát i gcúrsa seachadadh den sórt
sin, doiciméad, dá ngairtear doiciméad tionlacain sa Chuid seo, a
ndéanfar a fhoirm a fhorordú faoi alt 153.

(2) I gcás go seolfaidh coimeádaí údaraithe stórais táirgí inmháil
faoi shocrú fionraí lena seachadadh ar dhuine i mBallstát eile ar
duine—

(a) nach duine é nó í atá údaraithe ag údaráis Ballstáit eile
chun stóras cánach a oibriú faoi fhorálacha Airteagal 12
den Treoir, nó

(b) nach trádálaí é nó í atá cláraithe le húdaráis Ballstáit eile
faoi Airteagal 16.2 den Treoir,

cinnteoidh an coimeádaí stórais sin go ndéanfar, i dteannta an
doiciméid tionlacain, cóip den doiciméad dleachta dá dtagraítear i
mír (c) d’fho-alt (2) d’alt 115 a sheoladh in éineacht leis na táirgí
inmháil sin agus go mbeidh sí ag gabháil leo i gcúrsa a seachadta.

(3) I gcás go seolfaidh coimeádaí údaraithe stórais táirgí inmháil
go Ballstát eile faoi shocrú fionraí lena seachadadh faoi aon díolúine
dá bhforáiltear i mír 1 d’Airteagal 23 den Treoir, cinnteoidh an
coimeádaí stóras sin go ndéanfar, i dteannta an doiciméid tionlacain,
deimhniú dá ngairtear “deimhniú díolúine” sa Chuid seo, a sheoladh
in éineacht leis na táirgí inmháil sin agus go mbeidh sé ag gabháil
leo i gcúrsa a seachadta.

(4) I gcás go ndéanfar táirgí inmháil a sheoladh faoi shocrú fionraí
lena seachadadh ar dhuine sa Stát i gcás go mbeidh feidhm ag
díolúine ó dhleacht mháil faoi alt 104(1), glacfaidh an duine sin gach
beart réasúnach chun a chinntiú go ndéanfar, i dteannta doiciméid
tionlacain, deimhniú díolúine a sheoladh in éineacht leis na táirgí
inmháil sin agus go mbeidh sé ag gabháil leo i gcúrsa a seachadta.
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(5) I gcás go ndéanfaidh duine atá údaraithe ag údaráis Ballstáit
eile chun stóras cánach a oibriú faoi Airteagal 12 den Treoir táirgí
inmháil a sheoladh faoi shocrú fionraí chuig trádálaí dá dtagraítear
in alt 116(3)(b), glacfaidh an trádálaí sin gach beart réasúnach chun
a chinntiú go mbeidh ag gabháil leis na táirgí inmháil sin, i dteannta
doiciméid tionlacain, gach tráth le linn dóibh a bheith sa Stát
doiciméad dleachta lena ndeimhneofar ar an modh a bheidh
forordaithe—

(a) go ndearnadh an t-idirbheart lena mbaineann na táirgí
inmháil sin a dhearbhú d’oifigeach roimh sheoladh na
dtáirgí sin ón mBallstát eile, agus

(b) go ndearnadh an dleacht ar na táirgí inmháil sin a íoc nó
a urrú sa Stát,

agus, i gcás nach mbeidh an doiciméad dá dtagraítear san fho-alt
seo, ag gabháil leis na táirgí inmháil sin ar aon chúis, is leithscéal
leordhóthanach dleathach é don trádálaí sin a shuíomh go ndearna
sé nó sí an ceanglas dlíthiúil maidir le doiciméad den sórt sin a chur
in iúl don duine a bhí ag cur nó ag seoladh na dtáirgí inmháil sin.

(6) Beidh feidhm ag forálacha fho-alt (5), fara aon mhodhnuithe
is gá, maidir le fíon arna sheoladh ag miontáirgeoir fíona amhail is
dá mba thagairt do mhiontáirgeoir fíona an tagairt do dhuine atá
údaraithe ag údaráis Ballstáit eile chun stóras cánach a oibriú faoi
Airteagal 12 den Treoir.

Caibidil 3

Cionta, Pionóis agus Imeachtaí

118.—Sa Chaibidil seo, tá le “éilitheoir” an bhrí a shanntar dó le
halt 143(1).

119.—(1) Is cion é faoin bhfo-alt seo d’aon duine seilbh a
ghlacadh ar tháirgí inmháil a mbeidh de thuras na huaire aon dleacht
máil iníoctha ina leith, nó iad a ghlacadh i gcoimeád nó dul ina
bhfeighil, nó iad a thabhairt chun siúil, a sheoladh, a thaisceadh, nó
a cheilt, nó déileáil leo thairis sin, le hintinn calaois a dhéanamh, go
díreach nó go neamhdhíreach, ar an Stát maidir leis an dleacht sin.

(2) Is cion é faoin bhfo-alt seo d’aon duine a bheith bainteach le
himghabháil nó le hiarracht ar imghabháil dleachta máil ar tháirgí
inmháil le hintinn calaois a dhéanamh, go díreach nó go
neamhdhíreach, ar an Stát maidir leis an dleacht sin.

(3) Gan dochar d’aon phionós eile a dhlífear a chur ar dhuine,
aon duine a chiontófar i gcion faoin bhfo-alt seo, dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil £1,500, nó, de
rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi,

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil de 3 oiread luach na
dtáirgí inmháil lena mbaineann, lena n-áirítear aon
dleacht nó cáin is inmhuirearaithe orthu, nó £10,000, cibé
acu is mó, nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 5 bliana nó iad araon a chur air
nó uirthi.
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120.—Leasaítear alt 34 den Acht Airgeadais, 1963—

(a) i bhfo-alt (4), trí “nó le halt 119 den Acht Airgeadais, 2001”
a chur isteach i ndiaidh “le fo-alt (3) den alt seo”,

(b) i bhfo-alt (6), tríd an mír seo a leanas a chur isteach in
ionad mhír (c):

“(c) feidhm a bheith ag alt 13 den Acht um Nós
Imeachta Coiriúil, 1967 maidir le cionta faoi alt
186 den Customs Consolidation Act, 1876, alt 3
den Acht Custam, 1956, nó aon fhoráil eile de
na hAchtanna Custam nó alt 119 den Acht
Airgeadais, 2001.”

121.—Is cion é faoin alt seo d’aon duine—

(a) na nithe seo a leanas a shárú nó mainneachtain déanamh
dá réir—

(i) aon fhoráil de cuid ailt 109, 111, 112, 113, 115, 116,
117, nó

(ii) aon rialachán arna dhéanamh faoi alt 153 i ndáil le
foráil den sórt sin,

(b) seilbh a ghlacadh ar tháirgí inmháil lena mbaineann aon
cheann de na hailt dá dtagraítear i mír (a) nó dul ina
bhfeighil agus é ar eolas nár comhlíonadh aon cheanglas
nó aon choinníoll a shonraítear sna hailt sin, nó in aon
rialacháin arna ndéanamh i ndáil le haon ailt den sórt sin
faoi alt 153.

122.—Is cion faoin alt seo d’aon duine aon tuairisceán, ráiteas nó
cuntais atá mícheart a sheachadadh nó aon fhaisnéis atá mícheart
a thabhairt—

(a) i dtaca le héileamh ar fhaoiseamh faoi alt 104,

(b) i dtaca le héileamh ar aisíoc dleachta máil faoi alt 105,

(c) i dtaca le héileamh ar loghadh dleachta máil faoi alt 106,
nó

(d) chun aon chríche eile i ndáil le haon dleacht máil.

123.—Is cion é faoin alt seo d’aon duine—

(a) aon oifigeach, comhalta den Gharda Síochána, nó duine
eile a chomhrac, a bhac nó a chosc i bhfeidhmiú aon
chumhachta a thugtar don oifigeach, don chomhalta nó
don duine eile sin le Caibidil 4,

(b) mainneachtain gan leithscéal dleathach leordhóthanach
aon cheanglas a fhorchuirfear orthu faoi aon fhoráil de
Chaibidil 4 a chomhlíonadh,

(c) mainneachtain gan leithscéal dleathach leordhóthanach—
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(i) a ainm nó a hainm, a sheoladh nó a seoladh agus a
dháta breithe nó a dáta breithe, nó

(ii) aon fhaisnéis eile,

a thabhairt nuair a éilítear air nó uirthi déanamh
amhlaidh faoi aon fhoráil de Chaibidil 4, nó aon ainm,
seoladh nó faisnéis eile den sórt sin atá bréagach nó
míthreorach a thabhairt.

124.—Gan dochar d’aon phionós eile a dhlífear a chur ar dhuine,
aon duine a chiontófar i gcion faoi ailt 121, 122 nó 123, dlífear ar é
nó í a chiontú go hachomair, fíneáil £1,500 a chur air nó uirthi.

125.—(1) Aon táirgí inmháil a mbeidh cion déanta ina leith faoi
alt 119 nó 121 nó aon earraí a bheidh pacáilte in éineacht le táirgí
den sórt sin nó a úsáidfear chun iad a cheilt, dlífear iad a
fhorghéilleadh agus, i gcás ina bhfaighfear aon táirgí den sórt sin in
aon fheithicil nó cóir iompair eile, nó uirthi, nó i gceangal léi ar aon
slí, meastar gur baineadh úsáid as an bhfeithicil nó as an gcóir
iompair eile sin chun na táirgí sin a iompar agus dlífear í a
fhorghéilleadh freisin.

(2) I gcás nach mbeidh dleacht máil is inmhuirearaithe ar aon
táirgí inmháil íoctha an tráth a thagann íoc na dleachta sin chun a
bheith dlite nó laistigh de cibé tréimhse is faide ná sin a bheidh
ceadaithe maidir lena híoc le haon achtachán nó faoi aon achtachán,
dlífear na táirgí sin a fhorghéilleadh.

(3) I gcás go ndlífear aon earraí nó feithiclí a fhorghéilleadh faoin
dlí a bhaineann le mál, dlífear aon rud ina bhfuil nó ina raibh na
hearraí sin nó na feithiclí sin, agus aon rud ar baineadh úsáid as le
linn na hearraí nó na feithiclí sin a iompar, a fhorghéilleadh.

126.—(1) Baineann an t-alt seo le himeachtaí i ndáil le haon chion
faoi na reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna máil nó le bainistí
na ndleachtanna sin nó dá mbua sin nó faoi aon ionstraim a
bhaineann le bainistí na ndleachtanna sin agus a rinneadh faoi reacht.

(2) I gcás go mbeidh fianaise ann go bhfuil cion déanta ag daoine
leithleacha i gcomhpháirt—

(a) féadfar imeachtaí a thionscnamh i gcoinne na ndaoine sin,
i gcomhpháirt nó go leithleach, chun fíneáil nó pionós a
ghnóthú, agus

(b) ar iad a chiontú, tabhóidh na daoine sin i gcomhpháirt nó
go leithleach gach fíneáil nó pionós den sórt sin.

(3) I gcás go mbeidh imeachtaí tionscanta nó coimeádta ar
marthain in ainm oifigigh a bhfuil scortha aige nó aici ar aon chúis
de bheith ina oifigeach nó ina hoifigeach den sórt sin nó ar oifigeach
den sórt sin é nó í a bheidh as láthair aon tráth i gcaitheamh na
n-imeachtaí sin, ansin féadfar na himeachtaí sin a choimeád ar
marthain in ainm aon oifigigh eile nó in ainm an oifigigh a bheidh as
láthair amhlaidh, de réir mar is cuí sna himthosca.

(4) Féadfaidh oifigeach aon toghairm, fógra, ordú nó doiciméad
eile a bhaineann le himeachtaí dá dtagraítear i bhfo-alt (1), nó a
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bhaineann le haon achomhairc i gcoinne breithiúnais de bhun
imeachtaí den sórt sin a sheirbheáil.

(5) (a) D’ainneoin forálacha aon achtacháin eile ach faoi réir mhír
(b), féadfar imeachtaí achoimre a thionscnamh laistigh de
bhliain amháin ó dháta an chiona.

(b) Féadfar imeachtaí achoimre i ndáil le cion faoin gCaibidil
seo a thionscnamh amhlaidh laistigh de 3 bliana ó dháta
an chiona.

(6) Ní bheidh feidhm ag alt 1 den Probation of Offenders Act,
1907, maidir le cionta a bhfuil lena mbaineann an t-alt seo.

127.—(1) Más rud é, ar dhul in éag don tréimhse dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) d’alt 143, nach mbeidh aon fhógra éilimh tugtha faoin alt
sin, measfar an rud atá i gceist a bheith daortha go cuí mar rud
atá forghéillte.

(2) Faoi réir fho-alt (3), i gcás go mbeidh fógra i ndáil le haon rud
tugtha go cuí faoi alt 143, tionscnóidh na Coimisinéirí imeachtaí le
go ndéanfaidh an chúirt an rud a dhaoradh, agus i gcás go gcinnfidh
an chúirt gur dhligh an rud a fhorghéilleadh tráth na hurghabhála,
daorfaidh an chúirt é mar rud atá forghéillte agus, in aon chás eile,
ordóidh sí é a scaoileadh.

(3) I gcás go mbeidh aon rud daortha nó go measfar é a bheith
daortha, mar rud atá forghéillte faoin alt seo, beidh feidhm ag an
bhforghéilleadh amhail ón dáta a d’eascair an dliteanas i leith
forghéilleadh.

128.—(1) Is imeachtaí sibhialta iad imeachtaí faoi alt 127, agus
féadfar iad a thionscnamh san Ard-Chúirt nó, más rud é, i dtuairim
na gCoimisinéirí, nach mó luach an ruda is ábhar do na himeachtaí
ná £5,000, sa Chúirt Dúiche.

(2) In aon imeachtaí faoi alt 127, déarfaidh an t-éilitheoir, nó aon
aturnae a bheidh ag gníomhú thar ceann an éilitheora sin, faoi
mhionn, gur mhaoin de chuid an éilitheora, nó gur mhaoin de chuid
an éilitheora de réir mar is fearr is eol dóibh agus a chreideann siad,
tráth na hurghabhála, an rud a urghabhadh.

(3) Féadfaidh na Coimisinéirí dá rogha féin aon imeachtaí faoi alt
127 a bhac nó a imshocrú, agus féadfaidh siad aon rud a urghabhadh
agus a bheidh faoi réir imeachtaí den sórt sin a thabhairt ar ais, agus
féadfaidh an tAire Airgeadais a ordú aon rud den sórt sin a thabhairt
ar ais.

(4) Beidh feidhm ag forálacha alt 126(3) maidir le himeachtaí faoi
alt 127.

(5) In aon imeachtaí faoi alt 127, má thugtar breithiúnas i
bhfabhar an éilitheora, ní dhlífear aon imeachtaí sibhialta nó coiriúla
a thionscnamh mar gheall ar na hearraí a urghabháil nó a choinneáil
i gcoinne aon oifigigh nó duine a rinne an urghabháil nó a chabhraigh
leis an urghabháil a dhéanamh, ar choinníoll go ndeimhneoidh an
chúirt nó an breitheamh go raibh cúis dhóchúil leis an urghabháil nó
leis an gcoinneáil sin a dhéanamh.
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129.—Más rud é, in aon imeachtaí sibhialta nó coiriúla i gcoinne
aon oifigigh nó duine mar gheall ar aon rud a urghabháil nó a
choinneáil, go dtabharfar breithiúnas i gcoinne an chosantóra, agus
más rud é go ndeimhneoidh an chúirt nó an breitheamh go raibh cúis
dhóchúil leis an urghabháil nó leis an gcoinneáil sin, ní bheidh an
gearánaí i dteideal aon damáistí, seachas na hearraí a urghabhadh
nó luach an rud sin, ná aon chostas, agus ní dhlífear aon phionós nó
pianbhreith a chur ar an gcosantóir.

130.—(1) Féadfaidh na Coimisinéirí dá rogha féin, i ndáil le haon
chion faoi na reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna máil nó le
bainistí na ndleachtanna sin nó dá mbua nó faoi aon ionstraim a
bhaineann le bainistí na dleachtanna sin agus a rinneadh faoi
reacht—

(a) aon fhíneáil nó pionós a mhaolú,

(b) aon imeachtaí a bhac nó a imshocrú.

(2) Beidh feidhm ag alt 1065(1)(b) den Acht Comhdhlúite
Cánacha, 1997, maidir le haon fhíneáil nó pionós den sórt sin.

(3) Féadfaidh breitheamh trialach dá rogha féin, aon fhíneáil nó
pionós a tabhaíodh mar gheall ar aon chion dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) mhaolú, ar choinníoll nach mó ná 50 faoin gcéad de mhéid na
fíneála nó an phionóis an méid a mhaolófar amhlaidh.

(4) D’ainneoin fho-ailt (1) agus (2), i gcás ina ndéanfar de bhua
ceachtar de na fo-ailt sin, fíneáil nó pionós, de réir mar a bheidh, a
mhaolú, nó a mhaolú tuilleadh, tar éis breithiúnais, ní mó ná 50 faoin
gcéad de mhéid na fíneála nó an phionóis sin an méid iomlán nó na
méideanna iomlána a mhaolófar faoin alt seo.

131.—(1) Más rud é, in aon imeachtaí, go n-éireoidh aon
díospóid—

(a) i dtaobh an bhfuil aon dleacht mháil íoctha i leith aon
táirgí inmháil nó earraí eile is ábhar do na himeachtaí sin,

(b) i dtaobh an de chineál nó de shórt a bheidh líomhnaithe i
bhfianaise aon táirgí inmháil nó earraí den sórt sin,

(c) i dtaobh na háite ónar tógadh aon táirgí inmháil,

is orthu seo a leanas a bheidh an dualgas cruthúnais sa díospóid sin—

(i) i gcás imeachtaí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) d’alt 126,
an cosantóir,

(ii) i gcás imeachtaí dá dtagraítear i bhfo-alt (2) d’alt 127,
an t-éilitheoir,

(iii) i gcás imeachtaí arna dtionscnamh ag duine atá ag
éileamh aon ruda a urghabhadh mar rud a dlíodh a
fhorghéilleadh faoin dlí a bhaineann le mál, i gcoinne
na gCoimisinéirí, nó aon oifigigh, nó aon chomhalta
den Gharda Síochána a raibh baint aige nó aici leis
an urghabháil sin, an gearánaí.

(2) In aon imeachtaí dá dtagraítear in alt 126(1) lena mbaineann
táirgí tobac, toimhdeofar, go dtí go suífear a mhalairt, gur toitín nó
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táirge tobac eile rud, más rud é, i dtuairim oifigigh, go bhfuil sé in
aon sórt pacáistithe a léiríonn, de bhua aon fhoclaíochta air, a
chrutha agus saintréithe eile, gurb éard atá istigh ann toitín amháin
nó níos mó nó táirge tobac eile agus go ndéanann an t-oifigeach an
tuairim sin a shonrú amhlaidh.

(3) In imeachtaí faoi alt 121—

(a) aon duine a dhéanfaidh táirgí inmháil nach mbeidh dleacht
mháil íoctha ina leith a tháirgeadh, a phróiseáil nó a
shealbhú, ar shlí seachas i stóras cánach, nó nach
gcomhlíonfaidh aon cheann de na coinníollacha a
fhorchuirtear le halt 109, toimhdeofar ina leith, go dtí go
gcruthófar a mhalairt, gur sháraigh sé nó sí an t-alt sin nó
gur mhainnigh sé nó sí é a chomhlíonadh (de réir mar
a bheidh),

(b) gan dochar d’alt 104(2), i gcás go bhfaighfear sa Stát táirgí
inmháil a scaoileadh lena dtomhailt i mBallstát eile agus
nach ndearnadh ceanglas a shonraítear i mír (a), (b) nó
(c) d’alt 111 a chomhlíonadh i leith na dtáirgí inmháil sin,
toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a mhalairt, maidir le
haon duine ar ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina chúram
nó faoina cúram a gheofar na táirgí inmháil sin, go bhfuil
an t-alt sin sáraithe aige nó aici nó gur mhainnigh sé nó
sí an t-alt sin a chomhlíonadh (de réir mar a bheidh),

(c) i gcás go bhfaighfear sa Stát táirgí inmháil lena mbaineann
fo-alt (3) d’alt 112 agus nach ndearnadh ceanglas a
shonraítear i mír (a), (b), (c) nó (d) den fho-alt sin a
chomhlíonadh i leith na dtáirgí inmháil sin, toimhdeofar,
go dtí go gcruthófar a mhalairt, maidir le haon duine ar
ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina chúram nó faoina
cúram a gheofar na táirgí inmháil sin go bhfuil an fo-alt
sin sáraithe aige nó aici nó gur mhainnigh sé nó sí an fo-
alt sin a chomhlíonadh (de réir mar a bheidh),

(d) i gcás go bhfaighfear sa Stát táirgí inmháil lena mbaineann
alt 116 agus nach ndearnadh ceanglas nó coinníoll a
shonraítear i bhfo-alt (4), (5) nó (7), nó in aon rialacháin
arna ndéanamh faoi alt 153 a chomhlíonadh i leith na
dtáirgí inmháil sin, toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a
mhalairt, maidir le haon duine ar ina sheilbh nó ina seilbh
nó faoina chúram nó faoina cúram a gheofar na táirgí
inmháil seo, go bhfuil fo-alt (4), (5) nó (7), nó aon
rialacháin arna ndéanamh faoi alt 153, de réir mar is cuí,
sáraithe aige nó aici nó gur mhainnigh sé nó sí an céanna
a chomhlíonadh (de réir mar a bheidh).

132.—Má dhéanann aon duine, in aon imeachtaí faoi alt 126 nó
127, ar aon scrúdú faoi mhionn, nó in aon mhionnscríbhinn nó
teistíocht a údaraítear leis na reachtanna a bhaineann leis na
dleachtanna máil, fianaise bhréagach a thabhairt go toiliúil agus go
héillitheach, nó aon ábhar nó ní a dhearbhú go toiliúil agus go
héilitheach atá bréagach beidh an duine sin ciontach i gcion agus, ar
é nó í a chiontú, beidh sé nó sí faoi réir agus faoi dhliteanas aon
phionóis sin a mbíonn daoine a chiontaítear i mionnú éithigh faoina
réir agus faoina dhliteanas.
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Caibidil 4

Cumhachtaí Oifigeach

133.—Sa Chaibidil seo, ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt
leis an gcomhthéacs, ciallaíonn “oifigeach” oifigeach do na
Coimisinéirí a bheidh údaraithe acu chun na cumhachtaí a thugtar
d’oifigigh leis an gCaibidil seo a fheidhmiú.

134.—(1) Féadfaidh oifigeach in éide aon fheithicil a stopadh—

(a) chun go bhféadfaidh an t-oifigeach sin, nó aon oifigeach a
bheidh i dteannta an oifigigh sin, aon chumhacht a
thugtar dóibh faoi alt 135 a fheidhmiú i ndáil le táirgí
inmháil nó aon táirgí eile ar ar inmhuirearaithe dleacht
máil, i gcás go mbeidh forais réasúnacha ann chun a
chreidiúint go bhfuil táirgí den sórt sin á n-iompar san
fheithicil sin, nó uirthi, nó

(b) chun scrúdú a dhéanamh ar ola mhianra agus samplaí di a
thógáil faoi alt 135(2)(a).

(2) Féadfaidh oifigeach in éide nó comhalta den Gharda Síochána
aon fheithicil a stopadh chun aon chríche a bhaineann le cáin
cláraithe feithiclí nó clárú feithiclí in aon cheann de na cláir arna
bhunú agus arna chothabháil faoi Chaibidil IV de Chuid II den Acht
Airgeadais, 1992.

(3) Déanfaidh aon duine a bheidh i bhfeighil feithicle atá ag
gluaiseacht, ar iarraidh ó oifigeach in éide nó ó chomhalta den
Gharda Síochána, an fheithicil sin a stopadh.

(4) Déanfaidh aon duine a bheidh i bhfeighil feithicle, cibé acu a
rinne oifigeach nó comhalta den Gharda Síochána an fheithicil sin a
stopadh faoin alt seo, nó atá sí ina stad cheana féin, ar iarraidh ó
oifigeach nó ó chomhalta den Gharda Síochána—

(a) an fheithicil sin a choimeád ina stad ar feadh cibé tréimhse
is gá le réasún chun a chumasú d’oifigeach nó do
chomhalta aon chumhacht a thugtar don oifigeach nó don
chomhalta sin faoi alt 135 a fheidhmiú, nó

(b) i gcás ina bhfuil an fheithicil sin, i dtuairim an oifigigh nó
an chomhalta sin, suite in áit nach bhfuil oiriúnach chun
aon chumhacht a thugtar don oifigeach nó don chomhalta
sin faoi alt 135 a fheidhmiú, an fheithicil sin a thabhairt,
nó a chur faoi deara í a thabhairt, go dtí cibé áit is dóigh
leis an oifigeach nó an comhalta sin atá oiriúnach chun
an chumhacht sin a fheidhmiú.

135.—(1) Féadfaidh oifigeach, ar údarú an oifigigh sin a thabhairt
ar aird má iarrann aon duine dá ndéantar difear amhlaidh air nó
uirthi, nó aon oifigeach atá i dteannta an oifigigh sin—

(a) feithicil a scrúdú,

(b) cibé cuardach a dhéanamh ar fheithicil is dealraitheach
don oifigeach a bheith riachtanach chun a shuíomh—
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(i) an ndlitear aon rud atá ar an bhfeithicil nó inti nó i
gceangal leis an bhfeithicil ar aon slí a fhorghéilleadh
faoin dlí a bhaineann le mál, nó

(ii) an gcomhfhreagraíonn aon táirgí inmháil atá á
n-iompar san fheithicil nó uirthi, nó i gceangal léi ar
aon slí, i ngach ponc ábhartha, do thuairisc aon táirgí
den sórt sin i ndoiciméad dá dtagraítear i mír (d)
(iii),

(c) samplaí a thógáil, gan íocaíocht, d’aon táirgí inmháil atá
san fheithicil nó uirthi, nó i gceangal léi ar aon slí, agus

(d) an duine atá i bhfeighil na feithicle a cheistiú i ndáil leis
an bhfeithicil nó le haon rud atá ar an bhfeithicil nó inti,
nó i gceangal léi ar aon slí, agus a cheangal ar an duine
sin—

(i) an fhaisnéis sin go léir i ndáil leis an bhfeithicil a
theastóidh le réasún ón oifigeach nó ón oifigeach atá
i dteannta an oifigigh sin, agus atá ar seilbh nó ar fáil
ag an duine sin, a thabhairt, laistigh de cibé tréimhse
ama agus i cibé foirm agus ar cibé slí a shonróidh an
t-oifigeach nó an t-oifigeach atá i dteannta an
oifigigh sin,

(ii) laistigh de cibé tréimhse ama agus i cibé foirm agus
ar cibé slí a shonróidh an t-oifigeach nó an
t-oifigeach atá i dteannta an oifigigh sin, gach taifead
a bhaineann leis an bhfeithicil agus le haon táirgí
arna n-iompar amhlaidh agus a theastóidh le réasún
ón oifigeach nó ón oifigeach atá i dteannta an
oifigigh sin agus atá ar seilbh nó ar fáil ag an duine,
a thabhairt ar aird agus a cheadú iniúchadh a
dhéanamh orthu agus cóipeanna a dhéanamh díobh
nó sleachta a bhaint astu, agus

(iii) aon doiciméad tionlacain, doiciméad dleachta nó
deimhniú díolúine atá ag gabháil le haon táirgí
inmháil atá á n-iompar san fheithicil nó uirthi, nó i
gceangal léi ar aon slí, a thabhairt ar aird don
oifigeach nó don oifigeach atá i dteannta an
oifigigh sin.

(2) Féadfaidh oifigeach, ar údarú an oifigigh sin a thabhairt ar
aird má iarrann aon duine dá ndéantar difear amhlaidh air nó uirthi,
nó comhalta den Gharda Síochána—

(a) scrúdú a dhéanamh ar aon ola mhianra in aon umar
breosla nó atá i láthair ar shlí eile ar aon fheithicil nó in
aon fheithicil, nó ar aon rud nó in aon rud atá i gceangal
le haon fheithicil, lena húsáid nó is féidir a úsáid lena dó
in inneall na feithicle, cibé acu atá duine i bhfeighil na
feithicle nó nach bhfuil, agus samplaí a thógáil den
chéanna,

(b) aon fheithicil nó aon rud atá i gceangal le haon fheithicil
a scrúdú nó a iniúchadh chun críocha mhír (a),

(c) ceistiú a dhéanamh—

(i) ar úinéir aon fheithicle,
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(ii) ar aon duine atá de thuras na huaire arna chlárú nó
arna clárú mar úinéir aon fheithicle in aon cheann
de na chláir arna mbunú agus arna gcothabháil faoi
Chaibidil IV de Chuid II den Acht Airgeadais, 1992,

(iii) ar aon stiúrthóir, bainisteoir nó príomhoifigeach de
chuid an úinéara sin i gcás nach pearsa aonair
amháin nó níos mó an t-úinéir cláraithe, nó

(iv) ar an duine atá i bhfeighil aon fheithicle,

i ndáil leis an ola mhianra sin, agus a cheangal ar an
úinéir, duine, stiúrthóir, bainisteoir nó príomhoifigeach
sin aon fhaisnéis a thabhairt dó nó di i ndáil leis an ola
mhianra sin a bheidh ag teastáil le réasún agus atá ar
seilbh nó ar fáil ag an úinéir, duine, stiúrthóir, bainisteoir
nó príomhoifigeach sin, de réir mar a bheidh.

136.—(1) Féadfaidh oifigeach, gach tráth réasúnach, ar údarú an
oifigigh sin a thabhairt ar aird má iarrann aon duine dá ndéantar
difear amhlaidh air nó uirthi, dul isteach in áitreabh nó in aon áit
eile (seachas teaghais)—

(a) a bhfuil, nó a gcreideann an t-oifigeach le réasún go bhfuil,
táirgeadh, próiseáil, sealbhú, stóráil, coimeád, allmhairiú,
ceannach, pacáistiú, tairiscint chun díola, díol nó diúscairt
aon táirge dá dtagraítear in alt 97(1) á seoladh ann,

(b) a bhfuil, nó a gcreideann an t-oifigeach le réasún go bhfuil,
monarú, dáileadh, stóráil, deisiú, modhnú, allmhairiú,
déileáil, seachadadh nó diúscairt feithiclí inneallghluaiste
á seoladh ann, nó

(c) a bhfuil aon taifid a bhaineann, nó a gcreideann an
t-oifigeach le réasún go mbaineann siad, leis na táirgí nó
na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i míreanna (a) agus (b)
á gcoimeád nó a gcreideann an t-oifigeach le réasún go
bhfuil siad á gcoimeád ann.

(2) Féadfaidh oifigeach, ar údarú an oifigigh sin a thabhairt ar
aird má iarrann aon duine dá ndéantar difear amhlaidh air nó uirthi,
nó comhalta den Gharda Síochána—

(a) dul isteach in aon áitreabh nó áit eile (seachas teaghais)
agus é a iniúchadh chun críocha alt 135(2) agus aon
fheithicil atá in úsáid i gcúrsa a dhualgas nó a dualgas a
thabhairt isteach san áitreabh sin,

(b) cibé cuardach agus imscrúdú a sheoladh is cuí leis nó léi
ar an áitreabh sin nó ar an áit sin.

(3) Maidir le hoifigeach atá in aon áitreabh nó áit de bhun fho-
alt (1), féadfaidh sé nó sí ansin—

(a) cibé cuardach agus imscrúdú is cuí leis an oifigeach sin
a dhéanamh,

(b) cuntas a ghlacadh d’aon táirge dá dtagraítear in alt 97(1)
agus d’aon ábhair, táthchodanna agus substaintí a
úsáidtear nó atá le húsáid i monarú an táirge sin agus,
gan aon íocaíocht, samplaí den chéanna a thógáil,
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(c) i ndáil le haon taifid dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(c)—

(i) cuardach a dhéanamh le haghaidh aon taifead den
sórt sin agus iad a iniúchadh agus cóipeanna díobh
nó sleachta astu a thógáil (lena n-áirítear, i gcás aon
fhaisnéise i bhfoirm neamh-inléite, cóip den fhaisnéis
sin, nó sliocht as an bhfaisnéis sin, i mbuanfhoirm
inléite),

(ii) taifid den sórt sin a aistriú agus a choinneáil ar feadh
cibé tréimhse a theastóidh le réasún chun iad a
scrúdú tuilleadh, agus

(iii) a cheangal ar aon duine aon taifid den sórt sin atá ar
seilbh, i gcoimeád nó ar fáil ag an duine sin a
thabhairt ar aird agus i gcás faisnéise i bhfoirm
neamh-inléite í a thabhairt ar aird i bhfoirm inléite
nó í a atáirgeadh i mbuanfhoirm inléite,

(d) aon duine a bheidh i láthair a cheistiú i ndáil leis an méid
seo a leanas—

(i) aon táirge dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) nó aon
ábhair, táthchodanna nó substaintí eile a úsáidtear
nó a bheartaítear a úsáid i monarú táirge den sórt
sin,

(ii) aon fheithicil,

(iii) aon taifid dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(c),

a tugadh ar aird nó a fuarthas san áitreabh sin nó san den
sórt sin, agus tabharfaidh an duine sin don oifigeach sin
an fhaisnéis go léir a iarrfar ar an duine sin agus atá ar
seilbh, i gcoimeád nó ar fáil aige nó aici.

(4) Féadfaidh oifigeach a bheidh in aon áitreabh nó áit de bhun
an ailt seo, nó aon duine a bheidh i dteannta oifigigh de bhun fho-
alt (5), a cheangal ar aon duine a bheidh i láthair a ainm agus a
sheoladh, nó a hainm agus a seoladh, a thabhairt don oifigeach sin
nó don duine eile sin.

(5) Gan dochar d’aon chumhacht a thugtar le hailt (1) go (4),
féadfaidh breitheamh den Chúirt Dúiche, más deimhin leis nó léi ar
fhaisnéis faoi mhionn ó oifigeach go bhfuil forais réasúnacha
drochamhrais ann—

(a) go bhfuil aon rud a dhlitear a fhorghéilleadh faoin dlí a
bhaineann le mál, nó

(b) aon taifid a bhaineann le hidirbhearta de shárú ar na dlíthe
a bhaineann le mál,

á gcoimeád nó i bhfolach in aon áitreabh nó áit, barántas cuardaigh
a eisiúint.

(6) Beidh sé sainráite i mbarántas cuardaigh a eiseofar faoin alt
seo go n-údaraíonn sé agus oibreoidh sé chun a údarú d’oifigeach
ainmnithe agus cibé oifigigh eile agus cibé daoine eile a mheasfaidh
an t-oifigeach is gá ina theannta nó ina teannta, aon tráth nó
tráthanna laistigh de mhí amháin ó dháta eisiúna an bharántais, dul
isteach (le forneart más gá) san áitreabh nó san áit eile atá ainmnithe
nó sonraithe sa bharántas, an t-áitreabh nó an áit eile sin a
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chuardach, aon rud a gheofar ann a scrúdú, aon taifead a gheofar
ann a iniúchadh agus, má tá forais réasúnacha drochamhrais ann go
dlitear aon rud a gheofar ann a fhorghéilleadh faoin dlí a bhaineann
le mál, nó go bhféadfadh taifead a gheofar ann a bheith ag teastáil
mar fhianaise in imeachtaí faoin dlí a bhaineann le mál, an rud a
choinneáil agus a urghabháil mar rud a dhlitear a fhorghéilleadh nó,
i gcás taifid, é a choinneáil fad a bheidh sé ag teastáil le réasún chun
na críche sin.

137.—(1) Beidh feidhm ag forálacha alt 6 den Customs and Inland
Revenue Act, 1888, maidir le samplaí de tháirgí inmháil a thógáil, ach
amháin i gcás ina bhfuil feidhm ag alt 135(1)(c) nó 136(3)(b).

(2) Beidh feidhm ag forálacha ailt 101 agus 102 den Acht
Airgeadais, 1998, maidir le samplaí de tháirgí inmháil nó le samplaí
eile arna dtógáil faoi na dlíthe a bhaineann le mál.

138.—Féadfaidh oifigeach nó comhalta den Gharda Síochána a
cheangal ar aon duine a bhfuil cúis réasúnach ag an oifigeach nó ag
an gcomhalta sin chun a chreidiúint go bhfuil sé nó sí ciontach i gcion
faoi alt 10A (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1994) den
Acht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac), 1977, an méid seo
a leanas a thabhairt don oifigeach sin nó don chomhalta sin den
Gharda Síochána—

(a) a ainm nó a hainm, a sheoladh nó a seoladh agus a dháta
breithe nó a dáta breithe,

(b) an fhaisnéis sin go léir i ndáil leis na táirgí tobac atá i gceist
a theastóidh ón oifigeach nó ón gcomhalta sin le réasún
agus atá ar seilbh nó ar fáil ag an duine.

139.—(1) I gcás go bhfuil forais réasúnacha amhrais ag oifigeach
nó ag comhalta den Gharda Síochána go bhfuil cion á dhéanamh nó
déanta ag duine—

(a) faoi alt 119, nó

(b) faoi alt 102(3) den Acht Airgeadais, 1999,

ansin, féadfaidh an t-oifigeach nó an comhalta sin an duine sin a
ghabháil gan bharántas.

(2) (a) I gcás go mbeidh forais réasúnacha ag oifigeach chun a
chreidiúint go bhfuil cion á dhéanamh nó déanta ag duine
faoi alt 10A (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais,
1994) den Acht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí
Tobac), 1977, ansin féadfaidh an t-oifigeach sin an duine
a choinneáil agus a luaithe is féidir ina dhiaidh sin—

(i) an duine a thíolacadh do chomhalta, nó

(ii) an duine a thabhairt chuig comhalta agus a thíolacadh
do chomhalta,

den Gharda Síochána.

(b) I gcás go mbeidh forais réasúnacha ag comhalta den
Gharda Síochána chun a chreidiúint—
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(i) go bhfuil cion á dhéanamh nó déanta ag duine faoi alt
10A den Acht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí
Tobac), 1977, nó

(ii) i gcás duine a bheidh tíolactha don chomhalta sin nó
bheidh tugtha chuig an gcomhalta sin agus tíolactha
dó nó di ag oifigeach, go raibh cion faoin alt sin 10A
déanta ag an duine agus go ndearna oifigeach an
duine a choinneáil go cuí faoi mhír (a) mar gheall ar
an gcion agus gur tíolacadh é nó í don chomhalta sin
nó gur tugadh é nó í chuig an gcomhalta sin agus gur
tíolacadh é nó í dó nó di de réir na míre sin,

ansin, féadfaidh an comhalta sin an duine a ghabháil
gan bharántas.

140.—(1) I gcás go bhfuil amhras réasúnach ar oifigeach go
ndlitear aon táirgí inmháil, nó aon earraí eile, a fhorghéilleadh faoin
dlí a bhaineann le mál, ansin féadfaidh an t-oifigeach sin—

(a) na táirgí inmháil nó na hearraí eile sin go léir,

(b) aon rud eile atá á úsáid chun na táirgí nó na hearraí sin a
iompar, agus

(c) aon fheithicil a bhfaightear aon táirgí inmháil nó earraí
den sórt sin inti nó uirthi nó i gceangal léi ar aon slí,

a choinneáil go dtí go mbeidh cibé scrúdú, fiosruithe nó imscrúduithe
a mheasfaidh an t-oifigeach sin nó oifigeach eile is gá déanta, d’fhonn
a chinneadh an ndlitear nó nach ndlitear na táirgí, na hearraí, an rud
nó an fheithicil sin a fhorghéilleadh.

(2) I gcás go bhfuil amhras réasúnach ar chomhalta den Gharda
Síochána go ndlitear aon táirgí inmháil, earraí eile nó rud eile nó aon
fheithicil a fhorghéilleadh faoi alt 10A (a cuireadh isteach leis an
Acht Airgeadais, 1994) den Acht Airgeadais (Dleacht Máil ar
Tháirgí Tobac), 1977, féadfaidh an comhalta sin na táirgí, na hearraí,
an rud eile nó an fheithicil sin a choinneáil go dtí go mbeidh cibé
scrúdú, fiosruithe nó imscrúduithe a mheasfaidh an comhalta sin nó
comhalta eile nó oifigeach is gá déanta, d’fhonn a chinneadh an
ndlitear nó nach ndlitear na táirgí, na hearraí, an rud eile nó an
fheithicil sin a fhorghéilleadh.

(3) I gcás go bhfuil amhras réasúnach ar chomhalta den Gharda
Síochána—

(a) nár cláraíodh feithicil in aon cheann de na cláir arna bhunú
agus arna chothabháil faoi Chaibidil IV de Chuid II den
Acht Airgeadais, 1992,

(b) go ndearnadh feithicil a athchóiriú (de réir bhrí na
Caibidle sin) agus nach ndearnadh dearbhú i ndáil leis an
athchóiriú sin faoi alt 131 den Acht Airgeadais, 1992, nó

(c) nár íocadh cáin cláraithe feithiclí i leith feithicle,

ansin, féadfaidh an t-oifigeach nó an comhalta sin an fheithicil sin
a choinneáil ar feadh cibé tréimhse a theastóidh chun cibé scrúdú,
fiosruithe nó imscrúduithe a dhéanamh a mheasfaidh an t-oifigeach
nó an comhalta sin is gá d’fhonn a chinneadh chun a shástachta nó
a sástachta an bhfuil nó nach bhfuil—
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(i) an fheithicil sin cláraithe,

(ii) an dearbhú sin déanta, nó

(iii) an cháin cláraithe feithiclí sin íoctha.

(4) Nuair a bheidh cinneadh dá dtagraítear i bhfo-alt (1), (2) nó
(3) déanta i leith aon táirgí inmháil, earraí eile, rud eile nó feithicil
nó ar dhul in éag do thréimhse míosa amháin ón dáta ar ar coinníodh
na táirgí, na hearraí, an rud nó an fheithicil sin faoin bhfo-alt sin, cibé
acu is luaithe, déanfar na táirgí, na hearraí, an rud nó an fheithicil sin
a urghabháil mar tháirgí, earraí, rud nó feithicil a dhlitear a
fhorghéilleadh faoi na hAchtanna Custam nó faoi alt 141, nó déanfar
iad a scaoileadh.

141.—(1) Féadfaidh oifigeach aon earraí nó feithiclí a dhlitear a
fhorghéilleadh faoin dlí a bhaineann le mál a urghabháil.

(2) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána aon rud a dhlitear
a fhorghéilleadh faoi alt 10A (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 1994) den Acht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí
Tobac), 1977, a urghabháil agus seachadfar é d’oifigeach.

142.—(1) Faoi réir fho-alt (2), déanfaidh oifigeach fógra i taobh
aon rud a urghabháil a dhlitear a fhorghéilleadh agus i dtaobh na
bhforas atá leis an urghabháil a thabhairt d’aon duine ab eol don
oifigeach gurb é nó í, tráth na hurghabhála, úinéir nó duine d’úinéirí
an ruda a urghabhadh.

(2) Ní gá fógra faoi fho-alt (1) a thabhairt do dhuine faoin alt seo
más rud é go ndearnadh an urghabháil i láthair an duine, an duine
ar chion nó cion amhrasta aige nó aici ba chúis leis an urghabháil nó
i gcás aon ruda a urghabhadh in aon long nó aerárthach, i láthair
mháistir nó cheannasaí na loinge nó an aerárthaigh sin.

(3) Tabharfar fógra faoi fho-alt (1) i scríbhinn agus beidh san
fhógra ráiteas ar alt 143 agus measfar é a bheith tugtha go cuí don
duine lena mbaineann—

(a) má sheachadtar é ar an duine go pearsanta, nó

(b) má bhíonn sé dírithe chuig an duine agus má dhéantar é a
fhágáil ag gnáth-áit chónaí nó ghnó an duine nó ag an áit
chónaí nó ghnó is déanaí is eol a bhí ag an duine, nó i
gcás comhlachta chorpraithe, ag a oifig chláraithe nó ag
a phríomh-oifig, nó é a chur leis an bpost chuig an
gcéanna, nó

(c) murab eol aon seoladh ag an duine sa Stát, trí fhógra i
dtaobh na hurghabhála a fhoilsiú san Iris Oifigiúil.

143.—(1) Aon duine a éileoidh nár rud a dlíodh a fhorghéilleadh
amhlaidh aon rud a urghabhadh mar rud a dlíodh a fhorghéilleadh
(dá ngairtear “an t-éilitheoir” san alt seo), déanfaidh sé nó sí fógra i
scríbhinn i dtaobh an éilimh sin a thabhairt do na Coimisinéirí,
laistigh de mhí amháin ó dháta an fhógra urghabhála nó, i gcás nach
mbeidh aon fhógra den sórt sin tugtha don éilitheoir, laistigh de mhí
amháin ó dháta na hurghabhála.
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(2) Sonrófar i bhfógra faoi fho-alt (1) ainm agus seoladh an
éilitheora agus, i gcás éilitheora atá lasmuigh den Stát, ainm agus
seoladh aturnae sa Stát atá údaraithe chun seirbheáil aon doiciméid
is gá a sheirbheáil ar an éilitheoir a ghlacadh agus chun gníomhú thar
ceann an éilitheora.

144.—(1) San alt seo, tá le “éilitheoir” an bhrí chéanna atá leis in
alt 143.

(2) Féadfaidh na Coimisinéirí, dá rogha féin, aon rud a
urghabhadh mar rud a dlíodh a fhorghéilleadh faoin dlí a bhaineann
le mál a thabhairt ar ais, agus féadfaidh an tAire Airgeadais a ordú
an rud sin a thabhairt ar ais.

(3) Gan dochar d’fho-alt (2), i gcás go mbeidh fógra a bhaineann
leis an rud a urghabhadh tugtha go cuí faoi alt 143, féadfaidh na
Coimisinéirí, de réir mar is cuí leo agus d’ainneoin nach bhfuil an
rud sin a urghabhadh daortha go fóill—

(a) más rud é go bhfuil fógra a bhaineann leis an rud tugtha
go cuí faoi alt 143, é a sheachadadh don éilitheoir ar cibé
suim is cuí leis na Coimisinéirí a íoc leo, ar suim í nach
mó, ina dtuairim, ná an tsuim arb ionannas di luach an
ruda, lena n-áirítear aon dleacht nó cáin is
inmhuirearaithe air agus nach mbeidh íoctha, nó

(b) más rud é, i dtuairim na gCoimisinéirí, gur ní de chineál
meatach atá sa ní a urghabhadh, é a dhíol nó a dhíothú.

(4) Más rud é, i gcás go ndéantar rud a sheachadadh, a dhíol nó
a dhíothú faoin alt seo, go measfaidh an chúirt in imeachtaí faoin alt
seo nár dlíodh an rud a fhorghéilleadh tráth a urghabhála, tairgfidh
na Coimisinéirí, faoi réir aon asbhainte a lamháiltear faoi fho-alt (5),
don éilitheoir sin ar éileamh—

(a) méid atá comhionann le haon suim a bheidh íoctha ag an
éilitheoir faoi fho-alt (2),

(b) má dhíol siad an rud, méid atá comhionann le fáltais an
díola, nó

(c) má dhíothaigh siad an rud, méid atá comhionann le
margadhluach an ruda tráth a urghabhála.

(5) I gcás gur cuid den mhéid atá le tairiscint faoi fho-alt (4) aon
suim ar chuntas aon dleachta nó cánach is inmhuirearaithe ar an rud
nach mbeidh íoctha roimh é a urghabháil, féadfaidh na Coimisinéirí
cibé cuid den mhéid arb ionannas di an dleacht nó an cháin a bhaint
as an méid.

(6) Má ghlacann an t-éilitheoir le haon mhéid a thairgtear faoi
fho-alt (4), ní bheidh an t-éilitheoir sin i dteideal imeachtaí a
shaothrú in aon chúirt ar chuntas urghabháil, choinneáil, a dhíol nó
dhíothú an ruda lena mbaineann.

(7) Déanfar na hearraí go léir a bheidh urghafa ag oifigeach nó
ag comhalta den Gharda Síochána mar earraí a dhlitear a
fhorghéilleadh, tar éis iad a bheith daortha—

(a) a dhíol nó a dhíothú, nó
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(b) a dhiúscairt ar shlí eile de réir rialachán arna ndéanamh
faoi alt 153.

(8) D’ainneoin aon fhorála eile den Chaibidil seo a bhaineann le
hearraí a urghabhadh mar earraí a dhlitear a fhorghéilleadh,
féadfaidh oifigeach a urghabhfaidh aon bhiotáille nó aon stileanna,
soithí, uirlisí, fort nó ábhar eile chun biotáille a mhonarú, a
dhriogadh nó a ullmhú mar earraí a dhlitear a fhorghéilleadh, aon
earraí acu sin a dhoirteadh, a bhriseadh suas nó a dhíothú láithreach
de réir mar is rogha leis an oifigeach sin.

Caibidil 5

Ilghnéitheach

145.—(1) Aon duine a mbeidh dleacht máil íoctha aige nó aici nó
atá, i dtuairim na gCoimisinéirí, faoi dhliteanas í a íoc agus a
n-iarrann siad air nó uirthi méid dleachta den sórt sin a íoc, féadfaidh
sé nó sí achomharc a dhéanamh de réir an ailt seo i gcoinne an
chinnidh lena mbaineann maidir leis an dliteanas nó le méid na
dleachta.

(2) Aon duine a bheidh tar éis aisíocaíocht ar dhleacht máil a
éileamh nó a fháil, féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh chuig
na Coimisinéirí i gcoinne an chinnidh lena mbaineann i leith mhéid
na haisíocaíochta nó i leith an aisíocaíocht sin a dhiúltú.

(3) Aon duine is ábhar d’aon cheann de na gníomhartha seo a
leanas de chuid na gCoimisinéirí:

(a) diúltú duine a cheadú mar choimeádaí údaraithe stórais nó
áitreabh a cheadú mar stóras cánach faoi alt 109, nó aon
cheadú den sórt sin a bheidh tugtha a chúlghairm faoin
alt sin,

(b) diúltú duine a cheadú mar ionadaí cánach faoi alt 113, nó
aon cheadú den sórt sin a bheidh tugtha a chúlghairm
faoin alt sin,

(c) diúltú clárú trádálaí a thabhairt faoi alt 116, nó aon chlárú
den sórt sin a bheidh tugtha a chúlghairm faoin alt sin,

(d) cinneadh i ndáil le clárú feithicle, nó leasú ar thaifead sa
chlár, nó scriosadh taifid as an gclár, dá dtagraítear in
alt 131 den Acht Airgeadais, 1992, arna dhéanamh ag na
Coimisinéirí nó thar a gceann, faoin alt sin 131,

(e) cinneadh maidir praghas díola feithicle ar an margadh
oscailte faoi alt 133(2) den Acht Airgeadais, 1992, nó

(f) údarú faoi alt 136 den Acht Airgeadais, 1992, a dheonú, a
dhiúltú nó a chúlghairm nó cinneadh i ndáil leis na
socruithe chun cáin cláraithe feithiclí a íoc faoin alt sin
136,

féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne an ghnímh sin
de chuid na gCoimisinéirí.

(4) Beidh achomharc faoi fho-alt (1), (2) nó (3) i scríbhinn agus
leagfar na forais achomhairc amach ann go mion-sonraithe.



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

(5) Beidh achomharc le taisceadh ag an duine lena mbaineann leis
na Coimisinéirí laistigh den tréimhse 2 mhí ó dháta—

(a) íoctha dleachta máil,

(b) an fhógra ó na Coimisinéirí ar iad a iarraidh ar an duine
méid dleachta máil a íoc,

(c) aisíoctha dleachta máil,

(d) an fhógra ó na Coimisinéirí gur dhiúltaigh siad dleacht
máil a aisíoc, nó

(e) an fhógra ó na Coimisinéirí go ndearna siad gníomh dá
dtagraítear i bhfo-alt (3),

nó laistigh de cibé tréimhse is faide ná sin a cheadóidh na
Coimisinéirí i gcásanna eisceachtúla.

(6) Déanfaidh na Coimisinéirí, faoi réir fho-alt (12), achomharc a
chinneadh achomharc laistigh de thréimhse 30 lá ón tráth a thaiscfear
é leis na Coimisinéirí.

(7) Féadfaidh na Coimisinéirí oifigeach amháin nó níos mó dá
gcuid oifigeach a cheapadh chun a bhfeidhmeanna faoin alt seo a
chomhall ach ní dhéanfaidh aon oifigeach den sórt sin achomharc
faoin alt seo a chinneadh i leith breithe a bheidh déanta aige nó aici.

(8) Tabharfaidh na Coimisinéirí fógra i scríbhinn d’achomharcóir
lena mbaineann faoina gcinneadh ar achomharc agus faoi na
cúiseanna leis an gcinneadh.

(9) I gcás go gcinnfidh na Coimisinéirí ar achomharc gur lú an
méid atá dlite ná an méid a íocadh, déanfaidh siad an méid a ró-
íocadh a aisíoc leis an t-achomharcóir lena mbaineann.

(10) I gcás go gcinnfidh na Coimisinéirí ar achomharc gur mó an
méid atá dlite ná an méid a íocadh, déanfaidh an t-achomharcóir an
méid a gearríocadh a íoc.

(11) Chun críche achomhairc, déanfar aon earraí nó feithiclí lena
mbaineann an t-achomharc a thabhairt ar aird do na Coimisinéirí
lena n-iniúchadh, má cheanglaítear amhlaidh.

(12) I gcás go mbeidh achomharc taiscthe ach nach mbeidh
cinneadh déanta ina leith faoi fho-alt (6), measfar cinneadh a bheith
déanta ag na Coimisinéirí an lá deireanach den tréimhse 30 lá ón
dáta a taisceadh an t-achomharc nár seasadh leis an achomharc ach
scoirfidh an meas sin d’éifeacht a bheith leis má dhéanann na
Coimisinéirí cinneadh ina dhiaidh sin sula mbeidh cinneadh déanta
ag na Coimisinéirí Achomhairc faoi alt 146 i leith an ní lena
mbaineann.

(13) Ní bheidh feidhm ag forálacha na nAchtanna Custam ná ag
forálacha aon ionstraimí arna ndéanamh faoi na hAchtanna sin, a
mhéid a bhaineann siad le hachomhairc maidir le dleachtanna máil,
i ndáil le haon mhéid dleachta máil ar féidir é a bheith ina ábhar
d’achomharc faoin alt seo.

146.—(1) Aon duine arb éagóir leis nó léi cinneadh a dhéanfaidh
na Coimisinéirí faoi alt 145, féadfaidh sé nó sí, de réir an ailt seo,
achomharc a dhéanamh chuig na Coimisinéirí Achomhairc i gcoinne
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an chinnidh sin agus beidh an t-achomharc le héisteacht agus le
cinneadh ag na Coimisinéirí Achomhairc agus is cinneadh
críochnaitheach dochloíte cinneadh na gCoimisinéirí mura
gceanglaítear cás a shonrú i ndáil leis le tuairim na hArd-Chúirte a
fháil ar phonc dlí.

(2) Aon duine a bheartaíonn achomharc a dhéanamh faoin alt seo
i gcoinne cinnidh a dhéanfaidh na Coimisinéirí, déanfaidh sé nó sí—

(a) laistigh de 30 lá ón tráth a gheofar an fógra maidir leis an
gcinneadh sin, nó

(b) laistigh de 30 lá ó dheireadh na teorann ama chun an
cinneadh sin a dhéanamh,

cibé acu is luaithe, fógra i scríbhinn á rá go bhfuil beartaithe aige nó
aici déanamh amhlaidh a thabhairt dóibh.

(3) Faoi réir an ailt seo, beidh feidhm—

(a) ag Cuid 40, seachas ailt 942, 943 agus (a mhéid a
bhaineann sé leis na hailt sin) 944 den Acht Comhdhlúite
Cánacha, 1997, agus

(b) ag alt 957 den Acht sin,

fara aon mhodhnuithe is gá, faoi mar atá feidhm acu chun críche
cánach ioncaim.

(4) (a) Faoi réir mhír (c), i gcás fógra nó doiciméad eile a
cheanglaítear nó a údaraítear a sheirbheáil leis an alt seo
a bheith le seirbheáil ar chomhlacht corpraithe,
seirbheálfar an fógra sin ar rúnaí nó ar oifigeach eile de
chuid an chomhlachta chorpraithe.

(b) Aon fhógra nó doiciméad eile a cheanglaítear nó a
údaraítear leis an alt seo—

(i) a sheirbheáil ag na Coimisinéirí nó ag achomharcóir,
féadfar é a sheirbheáil leis an bpost, agus

(ii) i gcás fógra nó doiciméid eile a bheidh dírithe chuig
na Coimisinéirí, díreofar agus cuirfear é chuig na
Coimisinéirí Ioncaim, Caisleán Bhaile Átha Cliath,
Baile Átha Cliath 2.

(c) Aon fhógra nó doiciméad eile a cheanglaítear nó a
údaraítear a sheirbheáil ag na Coimisinéirí ar
achomharcóir faoin alt seo, féadfar é a chur go dtí
aturnae, go dtí cuntasóir nó go dtí gníomhaire eile de
chuid an achomharcóra agus measfar fógra a
seirbheáladh amhlaidh a bheith seirbheáilte ar an
achomharcóir mura gcruthóidh an t-achomharcóir chun
sástacht na gCoimisinéirí Achomhairc, go ndearna sé nó
sí, sular seirbheáladh an fógra nó an doiciméad eile,
údarás an aturnae, an chuntasóra nó an ghníomhaire eile
sin gníomhú thar a cheann nó thar a ceann a tharraingt
siar.

(5) Féadfar fianaise prima facie i dtaobh aon fhógra a thug na
Coimisinéirí nó oifigeach do na Coimisinéirí faoin alt seo a thabhairt
in aon imeachtaí trí oifigeach do na Coimisinéirí do thabhairt
doiciméad ar aird a airbheartóidh gur cóip den fhógra é agus ní
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bheidh sé riachtanach cruthúnas a thabhairt ar phost oifigiúil an
duine a n-airbheartófar gurb é nó í a thug an fógra ná, má bhíonn sé
sínithe, ar an síniú, ná go raibh ag an duine a shínigh agus a thug é
údarás sin a dhéanamh.

147.—I gcás go mbeidh achomharc déanta faoi alt 145 nó 146 i
leith méid dleachta a n-iarrfaidh na Coimisinéirí ar dhuine a íoc, ní
chinnfidh na Coimisinéirí nó na Coimisinéirí Achomhairc, de réir
mar a bheidh, an t-achomharc sin mura mbeidh an méid sin
dleachta íoctha.

148.—I gcás go mbeidh dliteanas i leith dleachta máil ina ábhar
d’imeachtaí coiriúla nó go mbeidh cinneadh ar feitheamh i dtaobh
imeachtaí coiriúla a thionscnamh i leith an dhliteanais sin, ansin ní
fhéadfar achomharc a dhéanamh faoi alt 145 nó 146 i gcoinne an
dliteanais sin nó i gcoinne mhéid an dliteanais sin nó aisíoca i dtaca
leis an dliteanas sin nó a iarrtar ina leith go dtí go gcinnfear na
himeachtaí coiriúla sin nó go dtabharfar breith go cuí gan imeachtaí
coiriúla a thionscnamh.

149.—Déantar na hachtacháin a leagtar amach i gCuid 1 agus i
gCuid 2 de Sceideal 3 a aisghairm i gcás na n-achtachán a leagtar
amach i gCuid 1, agus a chúlghairm i gcás na n-achtachán a leagtar
amach i gCuid 2, a mhéid a luaitear sa tríú colún de na Codanna sin
os coinne na tagartha don achtachán lena mbaineann.

150.—(1) San alt seo agus in alt 151, ciallaíonn “achtacháin
aisghairthe” na hachtacháin a aisghairtear nó a chúlghairtear faoi
alt 149.

(2) Má oibríonn agus a mhéid a oibríonn foráil den Chuid seo,
amhail ar an agus ón lá a cheapfar faoi alt 152, in ionad forála de na
hachtacháin aisghairthe, déanfar aon ordú nó rialachán nó ní a
rinneadh nó ag a mbeidh éifeacht ionann agus dá ndearnadh é faoin
bhforáil ionadaithe roimh an lá sin a áireamh amhail ar agus ón lá
sin ionann agus dá mba ordú nó rialachán nó ní é a rinneadh faoin
bhforáil den Chuid seo a oibríonn amhlaidh.

151.—(1) Beidh feidhm ag forálacha na Coda seo faoi réir cibé
méid d’aon Acht ina bhfuil forálacha a bhaineann le dleachtanna
máil nó a dhéanann difear do dhleachtanna máil—

(a) nach n-aisghairtear leis an gCuid seo, nó

(b) a d’oibreodh i ndáil leis na dleachtanna seo mura mbeadh
an Chuid seo curtha in ionad na n-achtachán aisghairthe.

(2) Ní dhéanfaidh sé difear do leanúnachas oibriú an dlí a
bhaineann le dleachtanna máil an Chuid seo a bheith á cur 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 Chuid seo)—

(a) d’aon fhoráil den Chuid seo, nó

(b) do nithe a rinneadh nó a bhí le déanamh faoi aon fhoráil
nó chun críocha aon fhorála den Chuid seo,
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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 feidhm
nó a mbíodh feidhm ag an bhforáil chomhréire sna hachtacháin
aisghairthe i ndáil leo, tagairt don fhoráil chomhréire nó, de réir mar
a bheidh, do nithe a rinneadh nó a bhí le déanamh faoin bhforáil
chomhréire nó chun críocha na forála comhréire sin.

(4) Maidir le haon tagairt, cibé acu sainráite nó intuigthe, in aon
achtachán nó doiciméad (lena n-áirítear na hachtacháin aisghairthe
agus achtacháin a ritheadh agus doiciméid a rinneadh)—

(a) d’aon fhoráil de na hachtacháin aisghairthe, nó

(b) do nithe a rinneadh nó a bhí le déanamh faoi aon fhoráil
nó chun críocha aon fhorála de na 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 raibh feidhm
nó a mbíodh feidhm ag an bhforáil comhréire den Chuid seo i ndáil
leo, tagairt don fhoráil chomhréire sin nó, de réir mar a bheidh, do
nithe a rinneadh nó a mheastar a rinneadh nó a bhí le déanamh faoin
bhforáil chomhréire nó chun críocha na forála comhréire sin.

(5) Na hoifigigh go léir a bhí arna n-údarú nó arna n-ainmniú
chun críocha aon fhorála de na hachtacháin aisghairthe, measfar iad
a bheith údaraithe nó ainmnithe, de réir mar a bheidh, chun críocha
na forála comhréire den Chuid seo.

(6) Na hionstraimí, doiciméid, údaruithe agus litreacha nó fógraí
ceapacháin go léir a rinneadh nó a eisíodh faoi na hachtacháin
aisghairthe agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme
na forála seo, leanfaidh siad de bheith i bhfeidhm amhail is dá mba
faoin gCuid seo a rinneadh nó a eisíodh iad.

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

153.—(1) Féadfaidh na Coimisinéirí rialacháin a dhéanamh chun
éifeacht a thabhairt don Chuid seo agus chun dleachtanna máil a
bhainistiú, a áirithiú agus a bhailiú nó chun na hioncaim a
dhíorthaíonn ó na dleachtanna sin a chosaint.

(2) Go háirithe, ach gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1),
féadfar, le rialacháin faoin alt seo, i leith na dtáirgí inmháil dá
dtagraítear in alt 97(1), foráil a dhéanamh—

(a) lena rialaítear urrú, íoc, bailiú, loghadh agus aisíoc
dleachta máil,

(b) lena rialaítear táirgeadh, próiseáil agus sealbhú táirgí den
sórt sin faoi shocrú fionraí,

(c) lena rialaítear ceadú, agus na coinníollacha a chuirfear ag
gabháil le ceadú, coimeádaí údaraithe stórais agus
stórais cánach,
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(d) lena rialaítear na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh
ag díoltóir nach díoltóir Stáit i ndáil le táirgí inmháil a
bheidh á seoladh ag an díoltóir sin, nó thar ceann an
díoltóra sin, chuig an Stát,

(e) lena rialaítear clárú trádálaí chláraithe, agus na
coinníollacha a chuirfear ag gabháil le clárú den sórt sin,
lena n-áirítear urrús a thabhairt, na cuntais agus na taifid
a bheidh le coimeád agus na ceanglais rialaithe a bheidh
le comhlíonadh,

(f) lena rialaítear na coinníollacha a fhorchuirfear ar thrádálaí
neamh-chláraithe, lena n-áirítear urrús a thabhairt, foirm
agus ábhar an dearbhaithe a bheidh le tabhairt roimh
sheoladh táirgí inmháil ó Bhallstát eile faoi shocrú fionraí
agus na ceanglais rialaithe a bheidh le comhlíonadh,

(g) lena rialaítear ceadú ionadaí cánach agus na coinníollacha
a chuirfear ag gabháil le ceadú den sórt sin, lena n-áirítear
urrús a thabhairt, cuntais agus taifid a choimeád agus
fógra a thabhairt maidir leis an ionad ina seachadfar
táirgí inmháil,

(h) ina sonraítear an méid seo a leanas i ndáil le doiciméad
tionlacain dá dtagraítear in alt 117—

(i) foirm an doiciméid a bheidh le húsáid,

(ii) an duine a bheidh freagrach as an doiciméad sin a
chomhlánú,

(iii) comhlánú an doiciméid agus an t-ábhar is cuí dó, agus
na nósanna imeachta cearta chun an doiciméad sin a
eisiúint, lena n-áirítear an líon cóipeanna a bheidh le
heisiúint agus na daoine a n-eiseofar chucu iad,

(iv) foirm an fhormhuinithe a nglacfar léi mar fhianaise
go bhfuarthas táirgí inmháil i mBallstát eile, lena
n-áirítear sonrú i dtaobh an bhfuil deimhniú fála ag
údaráis Ballstát áirithe le cur san áireamh san
fhormhuiniú sin,

(v) cásanna nach bhfaightear fianaise go bhfuarthas táirgí
inmháil i mBallstát eile, lena n-áirítear cineál aon
ghnímh a bheidh le glacadh laistigh de
theorainneacha ama sonraithe,

(i) ina sonraítear i ndáil leis an doiciméad tionlacain sin, na
hoibleagáidí, na ceanglais agus na nósanna imeachta a
bheidh le comhlíonadh ag daoine a bhfuil cónaí orthu sa
Stát, nó atá bunaithe ann, agus a fhaigheann táirgí
inmháil faoi shocrú fionraí ó Bhallstát eile lena n-áirítear
na hoibleagáidí, na ceanglais agus na nósanna imeachta a
bheidh le comhlíonadh—

(i) ar chóip nó cóipeanna den doiciméad sin a fháil ó
Bhallstát eile, nó

(ii) i gcás nach bhfaighfear cóip nó cóipeanna den
doiciméad sin nó i gcás nach bhfuil aon chóip den
sórt sin iomlán nó nach bhfuil sé ag tionlacan na
dtáirgí inmháil a fuarthas,
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(j) ina sonraítear, i ndáil leis an doiciméad tionlacain sin, na
hoibleagáidí, na ceanglais agus na nósanna imeachta a
bheidh le comhlíonadh ag daoine—

(i) a fhaigheann táirgí inmháil, nó a bheartaíonn táirgí
inmháil a fháil, ó Bhallstát eile is táirgí inmháil a
scaoiltear lena dtomhailt sa Bhallstát sin, nó

(ii) a sheolann táirgí inmháil, nó a bheartaíonn táirgí
inmháil a sheoladh, chuig Ballstát eile is táirgí
inmháil a scaoiltear lena dtomhailt sa Stát,

(k) ina sonraítear, i ndáil le doiciméad dleachta dá dtagraítear
in alt 117, foirm an doiciméid sin agus aon cheanglais
rialaithe riachtanacha a bhaineann lena fhíordheimhniú,

(l) ina sonraítear, i ndáil leis an deimhniú díolúine dá
dtagraítear in alt 117, foirm an deimhnithe sin agus aon
cheanglais rialaithe riachtanacha a bhaineann lena
fhíordheimhniú,

(m) lena rialaítear na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh
ag duine a gheobhaidh táirgí inmháil arna scaoileadh lena
dtomhailt i mBallstát eile chun iad a allmhairiú isteach
sa Stát,

(n) lena mbunaítear rialacha agus critéir i ndáil le táirgí
inmháil arna scaoileadh lena dtomhailt i mBallstát eile
agus arna n-allmhairiú isteach sa Stát ag pearsa aonair
phríobháideach, trínar féidir a mheas go bhfuil na táirgí
sin á n-allmhairiú chun críoch tráchtála,

(o) lena ndéantar socrú maidir leis na coinníollacha a bheidh
le cur i gceangal, agus na nósanna imeachta a bheidh le
comhlíonadh, in aon chás ina n-éileofar aisíoc dleachta
máil ar tháirgí inmháil ar ar íocadh dleacht mháil sa Stát
a sheachadadh chun críocha tráchtála chuig Ballstát eile
nó ar dhuine i mBallstát eile do cheannach na dtáirgí sin
ó dhíoltóir Stáit,

(p) lena rialaítear aon choinníollacha a bheidh le comhlíonadh
i ndáil le dleacht mháil a loghadh ar chaillteanais táirgí
inmháil arna dtabhú le linn na táirgí sin a tháirgeadh, a
phróiseáil, a shealbhú nó a iompar faoi shocrú fionraí, nó
ar chaillteanais arna dtabhú i gcúrsa na táirgí sin a iompar
chuig an Stát faoi shocrú fionraí,

(q) lena gceanglaítear táirgí inmháil a phacáistiú, a mharcáil,
nó a chur suas i gcoimeádáin shéalaithe chun gur fusa
táirgí a bheidh á n-aistriú faoi fhionraí a aithint,

(r) lena gceanglaítear táirgí inmháil a scaoiltear lena
dtomhailt sa Stát a mharcáil, a stampáil nó a dhéanamh
inaitheanta ar shlí eile mar tháirgí a bhfuil dleacht
íoctha orthu,

(s) ina sonraítear na hoibleagáidí, na ceanglais agus na
nósanna imeachta a bheidh le comhlíonadh ag duine sa
Stát a fhaigheann fíon faoi shocrú fionraí ó
mhiontáirgeoir fíona, agus

(t) lena bhforordaítear na coinníollacha a bheidh le comhall
agus na nósanna imeachta a bheidh le leanúint ag aon
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duine a éileoidh aisíoc dleachta máil faoi alt 105, agus, go
háirithe na nithe seo a leanas—

(i) foirm, modh agus tráth déanta iarratais ar aisíoc na
dleachta,

(ii) cineál na fianaise ar íoc na dleachta sa Stát a bheidh
le tabhairt in éineacht leis an iarratas sin,

(iii) an ceanglas fianaise a thabhairt ar íoc nó ar urrú na
dleachta máil sa Bhallstát a bhfuil na táirgí inmháil
le seachadadh air,

(iv) an ceanglas doiciméad tionlacain a úsáid, dá
bhforáiltear in alt 117,

(v) cineál na fianaise ar sheachadadh na dtáirgí inmháil
ón Stá, a bheidh le tabhairt in éineacht leis an
iarratas sin, agus

(vi) aon choinníollacha agus ceanglais eile den sórt sin is
dealraitheach do na Coimisinéirí a bheith
riachtanach.

CUID 3

Custaim agus Mál

Ilghnéitheach

154.—(1) San alt seo agus i Sceideal 4—

ciallaíonn “Acht 1977” an tAcht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí
Tobac), 1977;

tá le “toitíní”, “todóga”, “tobac mínghearrtha chun toitíní a rolladh”
agus “tobac chun a chaite ina dheatach” na bríonna céanna atá leo
in Acht 1977, arna leasú le halt 86 den Acht Airgeadais, 1997.

(2) Déanfar an dleacht máil ar tháirgí tobac a fhorchuirtear le halt
2 d’Acht 1977 a mhuirearú, a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus
ón 1 Eanáir 2001, de réir na rátaí leithleacha a shonraítear i Sceideal
4 in ionad na rátaí leithleacha a shonraítear sa Tríú Sceideal a
ghabhann leis an Acht Airgeadais, 2000.

155.—(1) Déanfar an lacáiste dleachta ar ola éadrom
hidreacarbóin mhianra dá bhforáiltear in alt 56(3) den Acht
Airgeadais, 1988, a ríomh de réir £86.92 an 1,000 lítear maidir le hola
éadrom hidreacarbóin mhianra a suífear chun sástacht na
gCoimisinéirí Ioncaim gur íocadh dleacht uirthi, an 7 Nollaig 2000
nó dá éis, de réir an ráta a shonraítear in alt 89(2) den Acht
Airgeadais, 1998.

(2) Déanfar an dleacht máil ar ola hidreacarbóin a fhorchuirtear
le Mír 12(1) den Ordú d’Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 221)
(Dleachtanna Máil), 1975 (I.R. Uimh. 307 de 1975) a mhuirearú, a
thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 7 Nollaig 2000, de réir
£196.14 an 1,000 lítear in ionad an ráta a shonraítear in alt 82(5) den
Acht Airgeadais, 1997.
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(3) Déanfar an dleacht máil ar bhreosla ionaid mótair a
fhorchuirtear le halt 116(2) den Acht Airgeadais, 1995, a mhuirearú,
a thobhach agus a íoc, amhail ar an agus ón 7 Nollaig 2000, de réir
an ráta £196.14 an 1,000 lítear in ionad an ráta a shonraítear in alt
82(6) den Acht Airgeadais, 1997.

(4) Beidh feidhm ag fo-alt (2), amhail ar cibé lá agus ó cibé lá a
shonrófar le hordú ón Aire Airgeadais, ach sin maidir le hola
hidreacarbóin ina bhfuil cion sulfair uasta 50 milleagram an
cileagram amháin.

156.—(1) Leasaítear an tAcht Airgeadais, 1999, tríd an Sceideal
seo a leanas a chur in ionad Sceideal 2:

“SCEIDEAL 2

NA RÁTAÍ CÁNACH OLA MIANRA

An Cineál Táirge An Ráta Dleachta

Ola Éadrom: £
Peitreal luaidhe 361.36 an 1,000 lítear
Peitreal díluaidhe 274.44 an 1,000 lítear
Sárpheitreal díluaidhe 357.22 an 1,000 lítear
Gásailín eitleoireachta 180.68 an 1,000 lítear

Ola Throm:
A úsáidtear mar thiomántán 196.14 an 1,000 lítear
Ceirisín a úsáidtear seachas mar
thiomántán 25.00 an 1,000 lítear
Ola bhreosla 10.60 an 1,000 lítear
Ola throm eile 37.30 an 1,000 lítear

Gás Peitriliam Leachtaithe:
A úsáidtear mar thiomántán 41.75 an 1,000 lítear
Gás peitriliam leachtaithe eile 14.30 an 1,000 lítear

Breosla Ionaid:
A úsáidtear mar thiomántán 196.14 an 1,000 lítear
Breosla ionaid eile 37.30 an 1,000 lítear

”.

(2) (a) Leasaítear an tAcht Airgeadais, 1999, tríd an Sceideal seo
a leanas a chur in ionad Sceideal 2 (arna chur isteach le
fo-alt (1)):

“SCEIDEAL 2

NA RÁTAÍ CÁNACH OLA MIANRA

An Cineál Táirge An Ráta Dleachta

Ola Éadrom: £
Peitreal luaidhe 361.36 an 1,000 lítear
Peitreal díluaidhe 274.44 an 1,000 lítear
Sárpheitreal díluaidhe 357.22 an 1,000 lítear
Gásailín eitleoireachta 180.68 an 1,000 lítear

Ola Throm:
A úsáidtear mar thiomántán ina
bhfuil cion sulfair uasta 50
milleagram an cileagram 196.14 an 1,000 lítear
Ola throm eile a úsáidtear mar
thiomántán 256.14 an 1,000 lítear
Ceirisín a úsáidtear seachas mar
thiomántán 25.00 an 1,000 lítear
Ola bhreosla 10.60 an 1,000 lítear
Ola throm eile 37.30 an 1,000 lítear
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An Cineál Táirge An Ráta Dleachta

41.75 an 1,000 lítear
Gás Peitriliam Leachtaithe: 14.30 an 1,000 lítear
A úsáidtear mar thiomántán 196.14 an 1,000 lítear
Gás peitriliam leachtaithe eile 37.30 an 1,000 lítear

Breosla Ionaid:
A úsáidtear mar thiomántán
Breosla ionaid eile

”.

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

157.—Leasaítear alt 10 (arna leasú leis an Acht Airgeadais, 1989)
den Acht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac), 1977, trí
“£1,500” a chur in ionad “£500” i bhfo-alt (5).

158.—Leasaítear alt 10A (arna chur isteach leis an Acht
Airgeadais, 1994) den Acht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí
Tobac), 1977—

(a) i bhfo-alt (3)(a), trí “£1,500” a chur in ionad “£1,000”, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) In ionchúiseamh mar gheall ar chion faoi fho-alt
(1) den alt seo, toimhdeofar go dtí go suífear a mhalairt—

(a) nár íocadh dleacht i leith aon phaca nó aon
phacaí nach bhfuil stampa cánach greamaithe
de nó díobh,

(b) i leith aon phaca nó aon phacaí nach bhfuil
stampa cánach greamaithe de nó díobh—

(i) nach mbaineann alt 104(2) den Acht
Airgeadais, 2001 leis nó leo,

(ii) nach bhfuil an paca nó na pacaí á shealbhú
nó á sealbhú faoi shocrú fionraithe
dleachta, agus

(iii) nár cheadaigh na Coimisinéirí Ioncaim, faoi
alt 2A(1), íocaíocht na dleachta a bheith
faoi réir alt 2A(4),

(c) i gcás ionchúisimh mar gheall ar tháirgí tobac a
choimeád lena ndíol nó lena seachadadh, gur
coimeádadh na táirgí tobac lena mbaineann
amhlaidh agus nár coimeádadh iad lena n-
úsáid go príobháideach,

(d) gur toitín nó táirge tobac eile rud, más rud é i
dtuairim oifigigh do na Coimisinéirí Ioncaim,
go bhfuil sé in aon sórt pacáistithe a léiríonn,
de bhua aon fhoclaíochta air, a chrutha agus
saintréithe eile, gurb éard atá istigh ann toitín
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amháin nó níos mó nó táirge tobac eile agus go
ndéanann an t-oifigeach an tuairim sin a
shonrú amhlaidh.”.

159.—Leasaítear, leis seo, alt 11 (arna leasú leis an Acht
Airgeadais, 1994) den Acht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí
Tobac), 1977, trí “£1,500” a chur in ionad “£1,000”.

160.—Leasaítear alt 21 den Acht Airgid, 1935 (arna leasú leis an
Acht Airgeadais, 1983) i bhfo-alt (12) trí “pionós £1,500 a chur air
faoin dlí a bhaineann le custaim nó faoin dlí a bhaineann le mál (de
réir mar a bheidh)” a chur in ionad “pionós £1,000 a chur air faoin
dlí a bhaineann le custaim nó faoin dlí a bhaineann le mál (de réir
mar a bheidh)”.

161.—Leasaítear alt 72 den Acht Airgeadais, 1986, i bhfo-alt (4)
trí “pionós £1,500 a chur air faoin dlí a bhaineann le custaim nó faoin
dlí a bhaineann le mál (de réir mar a bheidh)” a chur in ionad
“pionós £1,000 a chur air faoin dlí a bhaineann le custaim nó faoin
dlí a bhaineann le mál (de réir mar a bheidh)”.

162.—Leasaítear alt 57 den Acht Airgeadais, 1988, i bhfo-alt (3)(a)
trí “pionós máil nach mó ná £1,500” a chur in ionad “pionós máil
nach mó ná £1,000”.

163.—Leasaítear alt 94 den Acht Airgeadais, 1999, i bhfo-alt (1)
trí na mínithe seo a leanas, faoi seach, a chur in ionad na mínithe ar
“umar caighdeánach” agus “breosla ionaid”:

“ciallaíonn ‘umar caighdeánach’, i ndáil le mótarfheithicil
nó i ndáil le feithicil inneallghluaiste eile—

(a) umar de chineál atá daingnithe go buan ag an
monaróir ar gach feithicil den chineál céanna leis an
bhfeithicil lena mbaineann agus gur féidir, trína
bhuanfheistiú, breosla a úsáid go díreach chun críche
gluaiste agus, de réir mar is cuí, chun córais
chuisnithe agus córais eile a oibriú, le linn iompair,
araon,

(b) umar gáis atá feistithe ar fheithicil atá deartha chun
gás a úsáid go díreach mar bhreosla agus umar atá
feistithe ar aon chóras eile lena bhfuil an fheithicil
trealmhaithe, nó

(c) umar de chineál atá daingnithe go buan ag an
monaróir ar gach coimeádán den chineál céanna leis
an gcoimeádán lena mbaineann agus ar féidir, trína
bhuanfheistiú, breosla a úsáid go díreach chun na
córais chuisnithe agus na córais eile lena bhfuil
coimeádán speisialta trealmhaithe a oibriú, le linn
iompair;

ciallaíonn “breosla ionaid” aon táirge, lena n-áirítear
bithbhreosla, i bhfoirm leachtach, atá monaraithe, táirgthe,
nó atá beartaithe lena úsáid nó ar féidir é a úsáid nó atá á
úsáid, mar bhreosla le haghaidh mótair nó mar bhreosla
téimh ach ní fholaíonn sé breiseán, ola hidreacarbóin nó
gás peitriliam leachtaithe;”.
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164.—Leasaítear alt 99 den Acht Airgeadais, 1999, tríd an méid
seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1) (arna chur isteach leis an
Acht Airgeadais, 2000):

“(1) I gcás go ndéanfaidh duine—

(a) a sheolann seirbhís bóthair do phaisinéirí de réir bhrí
alt 2 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1932, de bhun
cheadúnas paisinéara arna dheonú faoi alt 11 den
Acht sin,

(b) a sheolann go dleathach, seachas de bhun ceadúnais
den sórt sin, seirbhís bóthair den sórt sin do
phaisinéirí,

(c) a sholáthraíonn seirbhís iompair scoile de bhun
comhaontú leis an Aire Oideachais agus
Eolaíochta, nó

(d) a sheolann seirbhís bóthair do phaisinéirí nó a
sholáthraíonn seirbhís iompair scoile de bhun
comhaontú le duine, agus maidir leis an tseirbhís sin,
lena mbaineann mír (a), (b) nó (c) de réir mar is cuí,

a shuíomh chun sástacht na gCoimisinéirí gur úsáid an duine sin
ola throm, ar ar íocadh cáin ola mianra, lena dó in inneall
feithicle inneallghluaiste a úsáideadh i gcúrsa an tseirbhís sin a
sholáthar, déanfaidh na Coimisinéirí, faoi réir cibé coinníollacha
a chomhlíonadh is cuí leo, an méid cánach ola mianra a íocadh
ar an ola mhianra sin a úsáideadh amhlaidh, lúide méid arna
ríomh de réir ráta £17.90 in aghaidh an 1,000 lítear, a aisíoc leis
an duine sin.”.

165.—Leasaítear alt 100 den Acht Airgeadais, 1999, i bhfo-alt
(1)—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (f):

“(f) ar ola mhianra atá, tráth a hallmhairithe isteach
sa Stát, in umar caighdeánach mótarfheithicle
tráchtála nó feithicle inneallghluaiste tráchtála
eile ar choinníoll, i gcás ola in umar breosla,
gur scaoileadh an ola sin i mBallstát lena
húsáid mar thiomántán;”,

agus

(b) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhír (k):

“(k) ar ola mhianra ar cuí leis an Aire ina leith cáin
ola mianra nó cuid den cháin sin a aisíoc nó a
loghadh a mhéid is cuí leis an Aire;

(l) ar ola mhianra a úsáideann monaróir le linn ola
mhianra a tháirgeadh.”.
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166.—Leasaítear alt 102 den Acht Airgeadais, 1999, i bhfo-ailt (2)
agus (4)(a) trí “fíneáil £1,500” a chur in ionad “fíneáil £1,000”.

167.—(1) San alt seo—

ciallaíonn “Acht 1993” an tAcht Airgeadais, 1993.

(2) Leasaítear Caibidil III de Chuid II d’Acht 1993—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 74, arna leasú
le halt 81 den Acht Airgeadais, 1996:

“Dleacht ar
bheoir a chur
siar.

74.—Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim
a cheadú, faoi réir cibé coinníollacha a
chomhlíonadh is cuí leo a fhorchur chun
íocaíocht ar an dleacht a fháil, íocaíocht na
dleachta a fhorchuirtear le halt 90 den Acht
Airgeadais, 1992, a chur siar go dtí lá nach
déanaí ná an lá deireanach den mhí i
ndiaidh na míosa ina mbeidh an dleacht
iníoctha.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3) d’alt
75:

“(3) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim a cheadú, faoi
réir cibé coinníollacha a chomhlíonadh is cuí leo a
fhorchur chun íocaíocht ar an dleacht a fháil, íocaíocht na
dleachta a fhorchuirtear le mír 6(2) d’Ordú 1975 a chur
siar go dtí lá nach déanaí ná an lá deireanach den mhí i
ndiaidh na míosa ina mbeidh an dleacht iníoctha.”,

(3) Leasaítear an tOrdú d’Fhorchur Dleachtanna (Uimh. 221)
(Dleachtanna Máil), 1975 (I.R. Uimh. 307 de 1975)—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (3) (a
cuireadh isteach le halt 93 den Acht Airgeadais, 1998) de
Mhír 4:

“(3) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim a cheadú, faoi
réir cibé coinníollacha a chomhlíonadh is cuí leo a
fhorchur chun íocaíocht ar an dleacht a fháil, íocaíocht na
dleachta a fhorchuirtear le fomhír (2) den Mhír seo a chur
siar go dtí lá nach déanaí ná an lá deireanach den mhí i
ndiaidh na míosa ina mbeidh an dleacht iníoctha.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (2A)
(arna leasú le halt 75 den Acht Airgeadais, 1993) de
Mhír 5:

“(2A) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim a cheadú,
faoi réir cibé coinníollacha a chomhlíonadh is cuí leo a
fhorchur chun íocaíocht ar an dleacht a fháil, íocaíocht na
dleachta a fhorchuirtear le fomhír (2) den Mhír seo a chur
siar go dtí lá nach déanaí ná an lá deireanach den mhí ina
mbeidh an dleacht iníoctha.”.
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168.—Leasaítear Caibidil IV de Chuid II den Acht Airgeadais,
1992, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 135B:

“135C.—(1) I gcás go ndéanann duine feithicil de chuid
earnáil A nó feithicil de chuid earnáil B a chlárú den chéad uair
le linn na tréimhse ó 1 Eanáir 2001 go 31 Nollaig 2002 agus gur
deimhin leis na Coimisinéirí gur feithicil leictreach hibrideach
arna táirgeadh mar chuid de shraith an fheithicil, féadfaidh na
Coimisinéirí 50 faoin gcéad den cháin cláraithe feithiclí is
iníoctha nó a íocadh de réir mhíreanna (a), (aa), (b) nó (c) d’alt
132(3) a loghadh nó a aisíoc leis an duine sin.

(2) San alt seo, ciallaíonn “feithicil leictreach hibrideach”
feithicil a fhaigheann a cumhacht gluaiste ó theaglaim de mhótar
leictreach agus inneall dócháin inmheánaigh, agus is féidir a
thiomáint le leictreachas amháin ar feadh cuid ábhartha dá
gnáth-thimthriall tiomána.”.

169.—(1) Leasaítear alt 130 den Acht Airgeadais, 1992—

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“feithicil de chuid earnáil B” (arna leasú le halt 72 den
Acht Airgeadais, 1996):

“ciallaíonn ‘feithicil de chuid earnáil B’ feithicil
(seachas feithicil de chuid earnáil A, feithicil de chuid
earnáil D, gluaisrothar nó feithicil liostaithe) ar
fheithicil í—

(a) i gcás cábáin foirne—

(i) a bhfuil fad limistéir lasta aici nach mó
ná 45 faoin gcéad dá rothfhad, agus

(ii) nach mó ná 2,519 cileagram a feithicil-
mheáchan iomlán,

nó

(b) i gcás carbháin mótair, nach mó ná 3,000
cileagram a meáchan neamhualaithe, nó

(c) nach mó ná 2,519 cileagram a feithicil-
mheáchan iomlán nó nach mó ná 2.449
méadar a rothfhad:

ach más rud é nach mó ná 1,600 cileagram
meáchan neamhualaithe feithicle agus go
bhfuil toirt ualaigh is mó ná 2 mhéadar
chiúbacha sa limistéar den fheithicil a
bhfuil díon air ar chúl shuíochán an
tiománaí, nuair a dhéantar é a thomhas ar
cibé modh a ceadóidh na Coimisinéirí, ní
mheasfar gur feithicil de chuid earnáil B
an fheithicil;”,

agus

(b) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“cábán foirne” (a cuireadh isteach le halt 72 den Acht
Airgeadais, 1996):
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“ciallaíonn ‘cábán foirne’ feithicil a suífear chun sástacht
na gCoimisinéirí gurb éard atá ann cábán ina bhfuil
suíocháin do thiománaí agus do 3 dhuine eile ar a laghad
agus 6 dhuine eile ar a mhéad agus limistéar lasta ar chúl
an chábáin atá deighilte go hiomlán ón gcábán le spiara
atá daingnithe go buan;”.

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

170.—Leasaítear alt 101 den Acht Airgeadais, 1999, trí “£200” a
chur in ionad “£30” i bhfo-alt (8).

171.—(1) Déanfar dleacht máil £200 a mhuirearú, a thobhach
agus a íoc ar cheadúnas arna dheonú de bhun alt 2 den Acht
Deochanna Meisciúla (An Ceoláras Náisiúnta), 1983, agus ar gach
ceadúnas den sórt sin a athnuachan go cuí.

(2) Rachaidh ceadúnas arna dheonú ag na Coimisinéirí Ioncaim
de bhun alt 2 den Acht Deochanna Meisciúla (An Ceoláras
Náisiúnta), 1983, in éag um meán oíche an 30 Meán Fómhair díreach
tar éis dháta rite an Achta seo nó thosach na tréimhse lena
mbaineann an ceadúnas, cibé acu is déanaí, agus féadfar é a
athnuachan.

172.—Leasaítear alt 2 den Acht Deochanna Meisciúla (An
Ceoláras Náisiúnta), 1983, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) D’ainneoin aon ní dá mhalairt in aon achtachán eile,
ní dhéanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ceadúnas a dheonú nó a
athnuachan faoin alt seo i leith aon tréimhse dar tosach an 1
Deireadh Fómhar 2001 nó dá éis, mura mbeidh deimhniú
imréitigh cánach i ndáil leis an gceadúnas nó lena athnuachan
eisithe de réir alt 1094 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.”.

173.—Leasaítear alt 49 den Finance (1909-10) Act, 1910, sa
choinníoll (a cuireadh isteach le halt 156 den Acht Airgeadais, 1992)
a ghabhann le fo-alt (1) trí “a spirits retailer’s on-licence, a spirits
retailer’s off-licence, a wine retailer’s on-licence, a wine retailer’s off-
licence or a beer retailer’s off-licence” a chur in ionad “a spirits
retailer’s on-licence, a spirits retailer’s off-licence or a wine retailer’s
on-licence”.

174.—Leasaítear alt 18 den Acht Airgeadais, 1964, trí “Achtanna
na nArm Tine, 1925 go 2000” a chur in ionad “Achtanna na nArm
Tine, 1925 agus 1964” sa mhíniú ar “ceadúnas arm tine” i bhfo-alt
(1).

175.—Leasaítear Caibidil III de Chuid II den Acht Airgeadais,
1992, in alt 120 (léiriú ar Chaibidil III)—

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “áit phoiblí” i bhfo-alt (1):

“folaíonn ‘an pobal’ comhaltaí de chlubanna,
d’eagraíochtaí agus de ghrúpálacha ar leithligh
eile de phearsana aonair;”,
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agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (d) i bhfo-
alt (2):

“(d) nach dtugann sé don imreoir, nuair a imríonn
imreoir uair amháin air agus sin go rathúil,
ach deis—

(i) ar imirt arís uair amháin gan íoc as an
imirt, nó

(ii) ar dhuais nach duais airgid a fháil, nár mhó
a luach de ghnáth, dá mbeadh sí ar fáil
lena ceannach nó dá mbeadh ítim dá
samhail ar fáil amhlaidh, ná £5.”.

176.—Leasaítear alt 43 den Acht Airgeadais, 1975—

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “áitreabh” i bhfo-alt (1):

“folaíonn ‘an pobal’ comhaltaí de chlubanna,
d’eagraíochtaí agus de ghrúpálacha ar leithligh eile de
phearsana aonair;”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas:

“ach maidir le meaisín nach dtugann don imreoir,
nuair a imríonn imreoir uair amháin air agus sin go
rathúil, ach deis—

(i) ar imirt arís uair amháin gan íoc as an imirt, nó

(ii) ar dhuais nach duais airgid a fháil, nár mhó a
luach de ghnáth, dá mbeadh sí ar fáil lena
ceannach nó dá mbeadh ítim dá samhail ar fáil
amhlaidh, ná £5,

measfar nach meaisín cearrbhachais é.”,

a chur in ionad “ach measfar nach meaisín cearrbhachais
meaisín nach ndéanann, ar imreoir á imirt uair amháin
agus gnóthú air, ach caoi a thabhairt don imreoir sin imirt
arís (uair amháin nó níos minice) gan íoc as imirt.”, i mír
(a) d’fho-alt (2).

177.—(1) Leasaítear alt 34 den Acht Airgeadais, 1963—

(a) i bhfo-alt (4)—

(i) trí “£1,500” a chur in ionad “£1,000” (a cuireadh
isteach leis an Acht Airgeadais, 1983) i mír (c)(i),

(ii) trí “£1,500” a chur in ionad “£1,000” (arna chur
isteach amhlaidh) i mír (d)(ii),

agus
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(b) trí “£1,500” a chur in ionad “£1,000” (arna chur isteach
amhlaidh) i bhfo-alt (5).

(2) Le héifeacht amhail ar an agus ón 1 Eanáir 2002, leasaítear alt
34 den Acht Airgeadais, 1963—

(a) i bhfo-alt (4)—

(i) trí “€1,900” a chur in ionad “£1,500” (a cuireadh
isteach le fo-alt (1)) i mír (c)(i),

(ii) trí “€1,900” a chur in ionad “£1,500” (arna chur
isteach amhlaidh) i mír (d)(ii),

agus

(b) trí “€1,900” a chur in ionad “£1,500” (arna chur isteach
amhlaidh) i bhfo-alt (5).

178.—(1) Leasaítear alt 89 den Acht Airgeadais, 1997, trí “£1,500”
a chur in ionad “£1,000” i mír (a).

(2) Le héifeacht amhail ar an agus ón 1 Eanáir 2002, leasaítear alt
89 den Acht Airgeadais, 1997, trí “£1,900” a chur in ionad “£1,500”
(a cuireadh isteach le fo-alt (1)) i mír (a).

179.—Leasaítear an Customs Consolidation Act, 1876—

(a) trí alt 172 a scriosadh,

(b) in alt 202, trí “of an officer of the Revenue
Commissioners” a chur in ionad “of the Collector or
other proper officer of Customs at the nearest Customs
House”, agus

(c) tríd an t-alt seo a leanas a chur in ionad alt 257:

“Institution of
summary
proceedings.

257.—Notwithstanding the provisions of
any other enactment, summary proceedings
in relation to any offence under the
Customs Acts may be instituted within 3
years from the date of the offence.”.

180.—Aisghairtear an Customs Consolidation Act, 1876,
Amendment Act, 1890.

CUID 4

Cáin Bhreisluacha

181.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Cánach Breisluacha, 1972;

ciallaíonn “Acht 1978” an tAcht Cánach Breisluacha (Leasú), 1978;

ciallaíonn “Acht 1995” an tAcht Airgeadais, 1995;

ciallaíonn “Acht 1999” an tAcht Airgeadais, 1999;



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

ciallaíonn “Acht 2000” an tAcht Airgeadais, 2000.

182.—Leasaítear alt 3 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (5)—

(a) trí “fiú más rud é gur scoir an gnó sin, nó an chuid sin
den ghnó sin, de thrádáil” a chur isteach i ndiaidh “duine
cuntasach eile” i bhfomhír (iii) de mhír (b), agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c)
(a cuireadh isteach le hAcht 1999):

“(d) Measfar, chun críocha an Achta seo, nach soláthar
earraí diúscairt earraí ag árachóir a bhfuil seilbh glactha
aige orthu ó úinéir na n-earraí sin, dá ngairtear an
“t-árachaí” san fho-alt seo, i dtaca le socraíocht ar éileamh
faoi pholasaí árachais, ar earraí iad—

(a) ar iompair an t-árachaí cáin i ndáil lena bhfáil,
agus

(b) atá de chineál a d’fhág, nó a úsáideadh in
imthosca a d’fhág, nach raibh aon chuid den
cháin a iompraíodh inasbhainte ag an
árachaí.”.

183.—Leasaítear alt 5 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (6)(e) tríd an méid seo a leanas a chur isteach
i ndiaidh fhomhír (iii) (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 1986):

“(iiia) i gcás go bhfaighidh duine iad, seachas chun
críche gnó, is duine sa Stát (dá ngairtear an
“faighteoir” san fhomhír seo) agus gur duine ar
i mBallstát eile de chuid an Chomhphobail dá
fhoras a sholáthraíonn iad in imthosca a fhágann
nach bhfuil cáin bhreisluacha dá dtagraítear i
dTreoir Uimh. 77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977
ón gComhairle, iníoctha sa Bhallstát sin ar an
ábhar gur thug an faighteoir le tuiscint nó gur
cheadaigh sé é a thabhairt le tuiscint gur duine
inchánach é de réir bhrí Airteagal 4 den Treoir
sin i leith na soláthairtí sin, an Stát,”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (8) (a
cuireadh isteach le hAcht 1978):

“(8) (a) Measfar, chun críocha an Achta seo, nach
soláthar seirbhísí é—

(i) ag duine inchánach chuig duine inchánach
eile nó chuig feirmeoir cothromráta, nó

(ii) ag duine nach duine inchánach chuig
duine eile,

cáilmheas nó sócmhainní doláimhsithe eile gnó
a aistriú, i dtaca leis an ngnó nó cuid den ghnó
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a aistriú, fiú más rud é gur scoir an gnó sin nó
an chuid sin den ghnó de thrádáil.

(b) Chun críocha an fho-ailt seo, ní fholóidh ‘duine
inchánach’ duine is duine inchánach de bhua
fho-ailt (1A) agus (2) d’alt 8, agus dá mbua
sin amháin.”.

184.—Leasaítear alt 8(2) den Phríomh-Acht i mír (a) (a cuireadh
isteach leis an Acht Airgeadais, 1993) trí “, (iiia)” a chur isteach i
ndiaidh “(iii)”.

185.—Leasaítear alt 10A (a cuireadh isteach le hAcht 1995) den
Phríomh-Acht trí “de réir mhíreanna (c) agus (d) d’fho-alt (5) d’alt
3” a chur in ionad “de réir alt 3(5)(c)” sa mhíniú ar “earraí
imeallscéime” (a cuireadh isteach le hAcht 1999).

186.—Leasaítear alt 10B (a cuireadh isteach le hAcht 1995) den
Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(aa) (a cuireadh isteach le hAcht 1999):

“(aaa) árachóir, de réir bhrí alt 3(5)(d), (a cuireadh isteach
leis an Acht seo) a ghlac seilbh ar na hearraí sin i
dtaca le socraíocht ar éileamh faoi pholasaí árachais
agus nach meastar gur soláthar na n-earraí de réir alt
3(5)(d) (a cuireadh isteach leis an Acht seo) é
diúscairt na n-earraí aige”.

187.—Leasaítear alt 11 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1) (a
cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1992)—

(a) trí “20 faoin gcéad” a chur in ionad “21 faoin gcéad” i mír
(a), agus

(b) trí “4.3 faoin gcéad” a chur in ionad “4.2 faoin gcéad” (a
cuireadh isteach le hAcht 2000) i mír (f).

188.—Leasaítear alt 12 den Phríomh-Acht—

(a) trí “faoi réir aon choigeartú a dhéanamh a cheanglaítear
de réir alt 12D,” a chur isteach i ndiaidh “na hearraí agus
na seirbhísí,” i mír (a) d’fho-alt (1),

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i mír (b) (a
cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1987) d’fho-alt
(1) i ndiaidh mhír (ia):

“(ib) an Scéim um Thástáil Eallaigh nó um Cheannach
Eallaigh lena nDíothú a oibriú, de réir
Rialachán (CE) Uimh. 2777/2000 an 18 Nollaig,
2000 ón gCoimisiún, ag comhlacht is duine
inchánach de bhua an Ordaithe Cánach
Breisluacha (An Ghníomhaireacht Idirghabhála
Talmhaíochta), 2001 (I.R. Uimh. 11 de 2001).”,

agus
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(c) trí “Déanfar” a chur in ionad “Féadfar” i mír (f) d’fho-alt
(4) (a cuireadh isteach le hAcht 2000).

189.—Leasaítear alt 12A (a cuireadh isteach le hAcht 1978) den
Phríomh-Acht trí “4.3 faoin gcéad” a chur in ionad “4.2 faoin gcéad”
(a cuireadh isteach le hAcht 2000) i bhfo-alt (1).

190.—Leasaítear alt 12B (a cuireadh isteach le hAcht 1995) den
Phríomh-Acht trí “mhíreanna (c) agus (d) d’fho-alt (5) d’alt (3)” a
chur in ionad “alt 3(5)(c)” i bhfo-alt (2)(aa).

191.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 12C—

“12D.—(1) Chun críocha an ailt seo—

is “bliain iomlán” aon tréimhse leanúnach dhá mhí dhéag;

tá le “leas”, i ndáil le hearraí do-chorraithe, an bhrí a shanntar
dó le halt 4.

(2) Más rud é—

(a) go ndéanfaidh duine leas in earraí do-chorraithe a
aistriú de réir alt 3(5)(b)(iii), agus

(b) murach feidhm an ailt sin, go mbeadh cáin
inmhuirearaithe ar an aistriú, agus go raibh an duine
(dá ngairtear ‘aistreoir’ san alt seo) i dteideal cuid
den cháin a asbhaint a muirearaíodh ar an leas ba
dhéanaí sna hearraí do-chorraithe a bhí faoi réir an
aistrithe sin a cheannach nó a fháil, nó ar iad a
fhorbairt,

beidh an t-aistreoir sin, chun críocha alt 12, i dteideal méid na
cánach is inasbhainte don tréimhse inchánach ar lena linn a
dhéantar an t-aistriú a mhéadú de mhéid arna ríomh de réir na
foirmle seo a leanas:

(T—TD) x (Y—N)

Y

i gcás—

gurb é T an cháin is inmhuirearaithe ar an leas ba dhéanaí
sna hearraí do-chorraithe a cheannach nó a fháil, nó ar iad
a fhorbairt,

gurb é TD an cháin a raibh an t-aistreoir i dteideal í a
asbhaint ar an leas ba dhéanaí sna hearraí do-chorraithe a
cheannach nó a fháil, nó ar iad a fhorbairt,

gurb éard é Y 20 nó, más rud é, an tráth a bunaíodh é, gur
leas ar feadh tréimhse ba lú ná 20 bliain an leas sna hearraí
do-chorraithe a aistrítear, an líon blianta iomlána atá sa leas
sin, agus
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gurb é N an líon blianta iomlána ó bunaíodh an leas nó, i gcás
gur forbraíodh na hearraí ó bunaíodh an leas sin, an líon
blianta iomlána ón bhforbairt is déanaí:

ach más rud é gur mó an N sin ná an Y sin, measfar gur nialas
aon mhéid den sórt sin a ríomhfar.

(3) I gcás go bhfuair aistreoir leas in earraí do-chorraithe de
thoradh aistriú de réir alt 3(5)(b)(iii) agus nach ndearna an
t-aistreoir na hearraí do-chorraithe sin a fhorbairt ón tráth a
fuarthas iad, ansin, chun críocha fho-alt (2), déanfar an méid ar
dá réir a bheidh an t-aistreoir sin i dteideal méid na cánach is
inasbhainte a mhéadú, de réir alt 12, don tréimhse inchánach
ina ndéanfaidh an t-aistreoir na hearraí sin a aistriú lena linn, a
ríomh de réir na foirmle seo a leanas:

A x (Y—N)

Y

i gcás—

gurb é A an méid a raibh sé de cheangal ar an aistreoir a
ríomh agus an méid is inasbhainte aige nó aici a laghdú dá
réir, de réir fho-alt (4), nuair a fuair an t-aistreoir an leas sna
hearraí sin,

gurb éard Y 20 nó, más rud é, an tráth a bunaíodh é, gur leas
ar feadh tréimhse ba lú ná 20 bliain an leas sna hearraí do-
chorraithe a aistrítear an líon blianta iomlána atá sa leas sin,
agus

gurb é N an líon blianta iomlána ó bunaíodh an leas nó, i gcás
gur forbraíodh na hearraí ó bunaíodh an leas sin, an líon
blianta iomlána ón bhforbairt is déanaí:

ach más rud é gur mó an N sin ná an Y sin, measfar gur nialas
aon mhéid den sórt sin a ríomhfar.

(4) I gcás go bhfaighidh duine leas in earraí do-chorraithe de
thoradh aistriú agus nach mbeadh an duine i dteideal an cháin
go léir a bheadh inmhuirearaithe ar an aistriú a asbhaint murach
feidhm alt 3(5)(b)(iii), laghdóidh an duine sin méid na cánach is
inasbhainte ag an duine sin, chun críocha alt 12, don tréimhse
ar lena linn a rinneadh an t-aistriú, de mhéid arna ríomh de réir
na foirmle seo a leanas:

(T1—TD1) x (Y—N)

Y

i gcás—

gurb é T1 méid na cánach a bheadh inmhuirearaithe ar an
aistriú mura mbeadh feidhm ag alt 3(5)(b)(iii),

gurb é TD1 méid na cánach a bheadh inasbhainte ag an aistrí
dá mba rud é nach raibh feidhm ag alt 3(5)(b)(iii) maidir leis
an aistriú,
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gurb éard é Y 20 nó, más rud é, an tráth a bunaíodh é, gur
leas ar feadh tréimhse ba lú ná 20 bliain an leas sna hearraí
do-chorraithe a aistrítear, an líon blianta iomlána atá sa leas
sin, agus

gurb é N an líon blianta iomlána ó bunaíodh an leas nó, i gcás
gur forbraíodh na hearraí ó bunaíodh an leas sin, an líon
blianta iomlán ón bhforbairt is déanaí:

ach más rud é gur mó an N sin ná an Y sin, measfar gur nialas
an méid sin a ríomhfar.”.

192.—Leasaítear alt 13A den Phríomh-Acht (a cuireadh isteach
leis an Acht Airgeadais, 1993) i bhfo-alt (1) trí “fhomhíreanna (a)(I),
(aa), nó (b)” a chur in ionad “fhomhír (a)(I) nó (b)” sa mhíniú ar
“duine cáilitheach”.

193.—Leasaítear alt 17 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1A) (a
cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1986):

“(1A) (a) Aon sonrasc nó doiciméad eile a cheanglaítear
ar dhuine a eisiúint faoin alt seo measfar, faoi
réir mhír (b), é a bheith eisithe amhlaidh ag an
duine sin má dhéantar na sonraí a
cheanglaítear le rialacháin a bheith ar áireamh
sa sonrasc nó sa doiciméad eile sin, a
thaifeadadh, a choinneáil agus a thraiseoladh
go leictreonach trí chóras nó trí chórais a
chinnteoidh sláine na sonraí sin agus
barántúlacht a dtionscnamh, gan aon sonrasc
nó doiciméad eile a mbeidh na sonraí sin ar
áireamh ann a eisiúint.

(b) Aon sonrasc nó doiciméad eile a cheanglaítear
a eisiúint faoin alt seo ní mheasfar, faoi mhír
(a), é a bheith eisithe amhlaidh mura rud é go
gcomhlíonfaidh an duine ar a gceanglaítear an
sonrasc nó an doiciméad eile sin a eisiúint cibé
coinníollacha a shonraítear le rialacháin agus
go mbeidh an córas nó na córais a úsáideann
an duine sin i gcomhréir le cibé sonraíochtaí a
cheanglaítear le rialacháin.

(c) Aon duine a gheobhaidh traiseoladh dá
dtagraítear i mír (a) ní mheasfar sonrasc nó
doiciméad eile a cheanglaítear a eisiúint faoin
alt seo, a bheith eisithe chuige mura rud é go
mbeidh na sonraí a cheanglaítear le rialacháin
a bheith ar áireamh sa sonrasc nó sa doiciméad
eile sin faighte go leictreonach i gcóras a
chinnteoidh sláine na sonraí sin agus
barántúlacht a dtionscnamh agus mura rud é
go mbeidh an córas sin i gcomhréir le cibé
sonraíochtaí a cheanglaítear le rialacháin agus
go gcomhlíonfaidh an duine sin cibé
coinníollacha a shonraítear le rialacháin.”,
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(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(1AA) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais,
1996):

“(1AAA) I gcás go soláthraíonn duine, dá ngairtear ‘an
t-úinéir’ san fho-alt seo, seirbhísí airgeadais den chineál a
shonraítear i bhfomhír (i)(e) den Chéad Sceideal i leith
earraí a sholáthraítear de réir bhrí alt (3)(1)(b), ar earraí
iad a thugann duine i mBallstát eile do dhuine inchánach
ag gníomhú sa cháil sin sa Stát, dá ngairtear ‘an faighteoir’
san fho-alt seo, ansin eiseoidh an t-úinéir doiciméad chuig
an bhfaighteoir agus cuirfidh sé in iúl ann—

(a) go bhfuil an faighteoir faoi dhliteanas cuntas a
thabhairt i dtaobh na cánach, más ann, atá dlite
i leith na hearraí sin a fháil laistigh den
Chomhphobal, agus

(b) cibé sonraí eile a shonraítear le rialacháin i leith
sonraisc arna eisiúint de réir fho-alt (1).”,

agus

(c) trí “fho-ailt (1AA), (1AAA)” a chur in ionad “fho-alt
(1AA)” i bhfo-alt (1AB).

194.—Leasaítear alt 19 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (3)(aa) (a
cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1989)—

(a) trí “agus, i gcás duine údaraithe dá dtagraítear i bhfomhír
(iv)(III), is é a bheidh sa mhéid sin ná iarmhéid na cánach
atá le híoc fós, más ann, tar éis an méid cánach a d’íoc sé
trí dhírdhochar i leith a thréimhse cuntasaíochta a
asbhaint as,” a chur isteach i bhfomhír (ii)(II) i ndiaidh
“aon mhéid cánach is iníoctha aige i leith na dtréimhsí
inchánach sin a chur chuig an Ard-Bhailitheoir”, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh chlásal
(II) i bhfomhír (iv):

“(III) gan dochar do ghinearáltacht a bhfuil anseo roimhe
seo, féadfaidh sé a cheangal ar dhuine údaraithe
sceideal a chomhaontú leis an Ard-Bhailitheoir de
mhéideanna airgid a gheallann sé a íoc ar dhátaí a
shonróidh an tArd-Bhailitheoir trí dhírdhochar
míosúil óna chuntas le hinstitiúid airgeadais agus is é
a bheidh in iomlán na méideanna a bheidh sonraithe
sa sceideal sin ná an meastachán is fearr ag an duine
sin ar a dhliteanas iomlán cánach dá thréimhse
chuntasaíochta agus déanfaidh sé athbhreithniú sé, ar
bhonn leanúnach, i dtaobh an leor iomlán na
méideanna a bheidh sonraithe sa sceideal sin chun a
dhliteanas iarbhír dá thréimhse chuntasaíochta a íoc
agus i gcás nach amhlaidh atá an cás nó nár dhócha
gurb amhlaidh a bheidh an cás, déanfaidh sé sceideal
athbhreithnithe de mhéideanna a chomhaontú leis an
Ard-Bhailitheoir agus a mhéideanna dírdhochair
mhíosúil a choigeartú dá réir sin.”.
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195.—Leasaítear alt 21 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) I gcás gurb ionannas méid an iarmhéid cánach a
bheidh le híoc de réir alt 19(3)(aa)(ii)(II) ag duine údaraithe dá
dtagraítear in alt 19(3)(aa)(iv)(III) (dá ngairtear ‘an t-iarmhéid’
san fho-alt seo) do bhreis agus 20 faoin gcéad den cháin ar
tháinig an duine údaraithe chun bheith cuntasach ina leith
maidir lena thréimhse chuntasaíochta, ansin, chun críocha an
fho-ailt seo, measfar an t-iarmhéid sin a bheith iníoctha lá (dá
ngairtear an ‘lá fabhraithe’ san fho-alt seo) a bheidh 6 mhí roimh
an lá deiridh chun tuairisceán a thabhairt de réir alt
19(3)(aa)(ii)(II) agus beidh feidhm ag ús simplí de réir an ailt
seo ón lá fabhraithe sin, más rud é, áfach, gur féidir le duine
údaraithe a thaispeáint chun sástacht an Ard-Bhailitheora gur
mó an méid úis is iníoctha ar an iarmhéid, de réir an fho-ailt
seo, ná suim na méideanna úis a bheadh iníoctha de réir an ailt
seo dá mba rud é—

(a) nach raibh an duine údaraithe údaraithe amhlaidh,

(b) gur chuir an duine tuairisceán isteach de réir alt
19(3)(a) in aghaidh gach tréimhse inchánach arb
éard iad an tréimhse chuntasaíochta, agus

(c) go measfaí na méideanna a íocadh trí dhírdhochar le
linn tréimhse inchánach a bheith íoctha ar an dáta
dlite chun an tuairisceán sin a chur isteach don
tréimhse inchánach sin,

ansin beidh an tsuim sin de na méideanna úis iníoctha.”.

196.—Leasaítear alt 22 den Phríomh-Acht trí “ceithre lá dhéag” a
chur in ionad “lá agus fiche” i mír (a) d’fho-alt (2).

197.—Leasaítear alt 27 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (4):

“(4A) Má fhaigheann duine earraí gan cáin
bhreisluacha (amhail dá dtagraítear i dTreoir Uimh.
77/388/CEE an 17 Bealtaine 1977 ón gComhairle) a íoc i
mBallstát eile mar thoradh ar uimhir chláraithe mhícheart
a dhearbhú, dlífear pionós £500 a chur ar an duine sin
agus, ina theannta sin, dlífidh an duine sin méid a íoc leis
na Coimisinéirí Ioncaim ar méid é atá comhionann leis
an méid cánach ab inmhuirearaithe ar na hearraí sin fháil
laistigh den Chomhphobal dá mba dhearbhú maidir le
huimhir chláraithe cheart an dearbhú sin.”,

agus
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(b) i bhfo-alt (9A)(4) (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 1994)—

(i) trí “Chun críocha an ailt seo” a chur in ionad “Chun
críocha fhomhír (b) de mhír (1)”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fhomhír (b):

“(bb) duine do dhéanamh uimhir chláraithe atá
cealaithe a dhearbhú,”.

198.—Aisghairtear alt 37 den Phríomh-Acht.

199.—Leasaítear an Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-
Acht—

(a) trí “seachas soláthar seirbhísí taighde” a chur isteach i mír
(ii) i ndiaidh “(lena n-áirítear soláthar earraí agus
seirbhísí a ghabhann leis an gcéanna”,

(b) trí “(nach bhfolaíonn seirbhís trína gceadaítear do dhuine
dola-bhóthar nó dola-dhroichead a úsáid)” a chur isteach
i mír (iv) i ndiaidh “earraí do-chorraithe a ligean”,

(c) trí “agus” a chur isteach i ndiaidh “do dhaoine a shocrú,”
i mír (ix)(a),

(d) tríd an méid seo a leanas a scriosadh i mír (ix)—

(i) fomhír (b) (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 1982),

(ii) fomhír (c) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais,
1987), agus

(iii) na focail “seirbhísí coigeartóirí caillteanais agus” (a
cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1994),

agus

(e) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (xi):

“(xi) idirbhearta árachais agus athárachais, lena
n-áirítear seirbhísí gaolmhara arna
ndéanamh ag bróicéirí árachais agus
gníomhairí árachais agus, chun críocha na
míre seo, folaíonn ‘seirbhísí gaolmhara’
préimheanna árachais a bhailiú, árachas a
dhíol, agus éilimh a láimhseáil agus
seirbhísí socraithe éileamh i gcás go
ndéanann soláthraí na seirbhísí árachais
an t-údarás a tharmligean do ghníomhaire
agus ina mbeidh sé faoi cheangal ag
cinneadh an ghníomhaire sin i ndáil leis an
éileamh sin;”.
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200.—Leasaítear an Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-
Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (va):

“(vaa) faoi réir agus de réir rialachán, más ann, trealamh
atá ar áireamh i soithí farraige, nó le húsáid i
soithí farraige, lena mbaineann fomhír (a) de
mhír (v), a sholáthar, a fhruiliú, a dheisiú agus
a chothabháil;”

CUID 5

Dleachtanna Stampa

201.—Sa Chuid seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht
Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999.

202.—(1) Leasaítear alt 58 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (2), trí “£200,000” a chur in ionad “£20,000”,
gach áit a bhfuil sé, agus

(b) trí “€254,000” a chur in ionad “£200,000” (arna chur
isteach le mír (a) den fho-alt seo), gach áit a bhfuil sé.

(2) (a) Beidh feidhm ag fo-alt (1)(a) agus éifeacht leis i ndáil le
hionstraimí a fhorghníomhófar an 26 Eanáir 2001 nó dá
éis.

(b) Beidh feidhm ag fo-alt (1)(b) agus éifeacht leis i ndáil le
hionstraimí a fhorghníomhófar an 1 Eanáir 2002 nó dá
éis.

203.—(1) Aisghairtear alt 60 den Phríomh-Acht.

(2) Beidh feidhm ag fo-alt (1) agus éifeacht leis i ndáil le
hionstraimí a fhorghníomhófar agus polasaithe árachais saoil a
athrófar an 1 Eanáir 2001 nó dá éis.

204.—(1) Leasaítear alt 79 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (7), trí “fho-ailt (3) agus (4)” a chur in ionad
“fho-alt (3)” i mír (b), agus

(b) i bhfo-alt (5), trí “fho-ailt (3) agus (4)” a chur in ionad
“fho-alt (3)” i mír (a).

(2) (a) Beidh feidhm ag fo-alt (1)(a) agus éifeacht leis i ndáil
hionstraimí a fhorghníomhófar an 15 Feabhra 2001 nó
dá éis.

(b) Beidh feidhm ag fo-alt (1)(b) agus éifeacht leis i ndáil le
hionstraimí a fhorghníomhófar an 6 Márta 2001 nó dá éis.

205.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad alt 99:
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“99.—(1) San alt seo, tá le ‘fochuideachta ar lánúinéireacht’
an bhrí a shanntar dó le halt 9 den Acht Comhdhlúite Cánacha,
1997 (arna leasú leis an Acht Airgeadais, 2001).

(2) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon
ionstraim faoina bhfaighidh Údarás Forbartha Dugthailte
Bhaile Átha Cliath nó aon fhochuideachta ar lánúinéireacht dá
chuid aon talamh, éasúint, cead slí, ceart uisce nó aon cheart
thar an talamh nó thar an uisce nó ina leith.”.

206.—(1) Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 7 den Phríomh-Acht tríd
an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 83:

“83A.—(1) San alt seo—

folaíonn ‘láithreán’, i ndáil le hionstraim tíolacais, aistrithe nó
léasaithe, aon leas i dtalamh ach ní fholaíonn sé láithreán
foirgnimh arbh fhoirgneamh é, ar dháta na hionstraime sin—

(a) a bhí á úsáid, nó a bhí oiriúnach lena úsáid, mar
theaghais nó chun críche nó críocha eile, nó

(b) a bhí i gcúrsa a fhoirgnithe nó a oiriúnaithe lena úsáid
mar theaghais nó chun críche nó críocha eile.

(2) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon tíolacas,
aistriú nó léas a dhéanfar ar láithreán lena mbaineann an t-alt
seo.

(3) Tá feidhm ag an alt seo maidir le haon ionstraim a
oibreoidh mar thíolacas, aistriú nó léas arna dhéanamh ar
láithreán agus ina mbeidh ráiteas, i cibé foirm a shonróidh na
Coimisinéirí, á dheimhniú—

(a) maidir leis an duine atá ag teacht i dteideal an leasa
thairbhiúil iomláin sa láithreán gur leanbh de chuid
an duine nó de chuid gach duine de na daoine a bhí,
díreach go dtí sin, i dteideal an leasa thairbhiúil
iomláin sa láithreán,

(b) nach mó ná £200,000, ar dháta na hionstraime, luach
an láithreáin sin agus maidir leis an idirbheart a
dhéantar léi nach cuid é d’idirbheart is mó ná sin
ná de shraith idirbheart trína ndéantar maoin lena
ngabhann luach is mó ná £200,000 a thíolacadh, a
aistriú nó a léasadh chuig an leanbh sin,

(c) gurb é an cuspóir atá leis an tíolacas, leis an aistriú nó
leis an léas a chumasú don leanbh sin teach cónaithe
a fhoirgniú ar an láithreán sin a bheidh á áitiú ag an
leanbh sin mar a aon-áit nó a haon-áit nó a phríomh-
áit nó a príomh-áit chónaithe, agus

(d) maidir leis an idirbheart a dhéantar léi gurb é an
chéad tíolacas, aistriú nó léas agus an t-aon tíolacas,
aistriú nó léas amháin é arna dhéanamh ar láithreán
chun tairbhe don leanbh sin, ó cheachtar de
thuismitheoirí an linbh sin nó uathu araon ina bhfuil
an deimhniú a shonraítear san alt seo.

(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le hionstraim mura
mbeidh sí, de réir alt 20, stampáilte le stampa áirithe á



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

thaispeáint nach bhfuil aon dleacht inmhuirearaithe uirthi nó go
bhfuil sí stampáilte go cuí.

(5) Measfar gurb ionann ráiteas mícheart a thabhairt de réir
bhrí fho-alt (3) agus ráiteas mícheart a sheachadadh chun
críocha alt 1078 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.”.

(2) Beidh feidhm ag fo-alt (1) agus éifeacht leis i ndáil le
hionstraimí a fhorghníomhófar an 6 Nollaig 2000 nó dá éis, faoi réir
“€254,000” a chur in ionad “£200,000”, gach áit a bhfuil sé i bhfo-alt
(3)(b) d’alt 83A (a cuireadh isteach le fo-alt (1)), le haghaidh
ionstraimí a fhorghníomhófar an 1 Eanáir 2002 nó dá éis.

207.—(1) Leasaítear alt 86 den Phríomh-Acht i mír (b) trí “nó
Bhord Gáis Éireann” a chur in ionad “Bhord Gáis Éireann nó
Infheistíochtaí Teileachumarsáide na hÉireann c.p.t.”.

(2) Beidh éifeacht ag fo-alt (1) maidir le hionstraimí a
fhorghníomhófar an 15 Feabhra 2001 nó dá éis ach sin i ndáil le stoc
iasachta arna eisiúint an 15 Feabhra 2001 nó dá éis amháin.

208.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 91—

(i) i bhfomhír (ii) d’fho-alt (2)(b), tríd an méid seo a
leanas:

“nach bhfaighidh aon duine—

(I) ach amháin duine a fhaigheann, le linn
dó nó di an teach cónaithe nó an t-
árasán a áitiú amhlaidh, cíos nó
íocaíocht ar mhodh cíosa mar
chomaoin i leith cóiríocht chónaithe
throscánaithe a sholáthar, an 6
Aibreán 2001 nó dá éis, i gcuid den
teach cónaithe nó den árasán lena
mbaineann, nó

(II) 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”,

a chur in ionad “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”, agus

(ii) i bhfo-alt (2)(c), trí “go bhfaigheann duine éigin,
seachas duine dá dtagraítear i gclásal (I) nó (II)
d’fho-alt (2)(b)(ii)” a chur in ionad “go bhfaigheann
duine éigin, ar shlí seachas de bhua teidil atá i
dtosaíocht ar theideal an cheannaitheora”,
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(b) in alt 92—

(i) i bhfomhír (ii) d’fho-alt (1)(b), tríd an méid seo a
leanas:

“nach bhfaighidh aon duine—

(I) ach amháin duine a fhaigheann, le linn
dó nó di an teach cónaithe nó an t-
árasán a áitiú amhlaidh, cíos nó
íocaíocht ar mhodh cíosa mar
chomaoin i leith cóiríocht chónaithe
throscánaithe a sholáthar, an 6
Aibreán 2001 nó dá éis, i gcuid den
teach cónaithe nó den árasán lena
mbaineann, nó

(II) 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.”,

a chur in ionad “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

(ii) i bhfo-alt (2), trí “go bhfaigheann duine éigin, seachas
duine dá dtagraítear i gclásal (I) nó (II) d’fho-alt
(1)(b)(ii)” a chur in ionad “go bhfaigheann duine
éigin, ar shlí seachas de bhua teidil atá i dtosaíocht
ar theideal an cheannaitheora”,

(c) in alt 92A—

(i) i bhfomhír (ii) d’fho-alt (2)(b) tríd an méid seo a
leanas:

“nach bhfaighidh aon duine—

(I) ach amháin duine a fhaigheann, le linn
dó nó di an teach cónaithe nó an t-
árasán a áitiú amhlaidh, cíos nó
íocaíocht ar mhodh cíosa mar
chomaoin i leith cóiríocht chónaithe
throscánaithe a sholáthar, an 6
Aibreán 2001 nó dá éis, i gcuid den
teach cónaithe nó den árasán lena
mbaineann, nó

(II) ach amháin de bhua teidil atá i
dtosaíocht ar theideal an
cheannaitheora,
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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.”,

a chur in ionad “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

(ii) i bhfo-alt (3), trí “go bhfaigheann duine éigin, seachas
duine dá dtagraítear i gclásal (I) nó (II) d’fho-alt
(2)(b)(ii)” a chur in ionad “go bhfaigheann duine
éigin, ar shlí seachas de bhua teidil atá i dtosaíocht
ar theideal an cheannaitheora”,

agus

(d) in alt 92B—

(i) i bhfomhír (ii) d’fho-alt (3)(b), tríd an méid seo a
leanas:

“nach bhfaighidh aon duine—

(I) ach amháin duine a fhaigheann, le linn
dó nó di an teach cónaithe nó an t-
árasán a áitiú amhlaidh, cíos nó
íocaíocht ar mhodh cíosa mar
chomaoin i leith cóiríocht chónaithe
throscánaithe a sholáthar, an 6
Aibreán 2001 nó dá éis, i gcuid den
teach cónaithe nó den árasán lena
mbaineann, nó

(II) 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.”,

a chur in ionad “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.”,

(ii) i bhfo-alt (4), trí “go bhfaigheann duine éigin, seachas
duine dá dtagraítear i gclásal (I) nó (II) d’fho-alt
(3)(b)(ii)” a chur in ionad “go bhfaigheann duine
éigin, ar shlí seachas de bhua teidil atá i dtosaíocht
ar theideal an cheannaitheora”,
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(iii) i mír (a) d’fho-alt (8)—

(I) trí “d’fhoraithne idirscartha bhreithiúnaigh,
d’fhoraithne cholscartha, d’fhoraithne
neamhnithe nó do ghníomhas idirscartha” a
chur in ionad “d’fhoraithne idirscartha
bhreithiúnaigh nó d’fhoraithne cholscartha”,
agus

(II) trí “tar éis dheonú na foraithne sin nó
fhorghníomhú an ghníomhais idirscartha sin ag
an dá chéile sa phósadh sin” a chur in ionad “tar
éis dheonú na foraithne sin”,

(iv) i bhfomhír (i) d’fho-alt (8)(a), trí “i bhfomhír (ii)” a
chur in ionad “i mír (b)”,

(v) i bhfomhír (ii) d’fho-alt (8)(a), trí “na foraithne nó
dáta forghníomhaithe an ghníomhais idirscartha ag
an dá chéile sa phósadh sin” a chur in ionad “na
foraithne”, gach áit a bhfuil sé, agus

(vi) i mír (b) d’fho-alt (8), sa mhíniú ar “foraithne
idirscartha bhreithiúnaigh” trí “Stát;” a chur in ionad
“Stát.” agus tríd an méid seo a leanas a chur isteach
i ndiaidh an mhínithe sin:

“ciallaíonn ‘foraithne neamhnithe’
foraithne arna deonú ag an Ard-Chúirt á
dhearbhú go bhfuil pósadh ar neamhní nó
aon fhoraithne a bhfuil an éifeacht
chéanna léi agus a deonaíodh faoi dhlí tíre
nó dlínse seachas an Stát agus a aithnítear
sa Stát.”.

(2) (a) Beidh feidhm ag míreanna (a)(i), (a)(ii), (b)(i), (b)(ii),
(c)(i), (c)(ii), (d)(i), agus (d)(ii) d’fho-alt (1) agus éifeacht
leo i ndáil le hionstraimí a fhorghníomhófar an 6 Nollaig
2000 nó dá éis.

(b) Beidh feidhm ag mír (d)(iii),(v) agus (vi) d’fho-alt (1) agus
éifeacht léi i ndáil le hionstraimí a fhorghníomhófar an
15 Meitheamh 2000 nó dá éis.

(c) Beidh feidhm ag mír (d)(iv) d’fho-alt (1) agus éifeacht léi
i ndáil le hionstraimí a fhorghníomhófar an 15 Feabhra
2001 nó dá éis.

209.—(1) Leasaítear Caibidil 2 de Chuid 7 den Phríomh-Acht tríd
an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 92B:

“Faoiseamh
d’infheisteoir i
maoin
chónaithe.

92C.—(1) Déanfar méid na dleachta stampa is
inmhuirearaithe faoi réim nó faoi threoir
mhíreanna (1) go (6) den cheannteideal
‘TÍOLACAS nó AISTRIÚ ar dhíol aon mhaoine
seachas stoic nó urrúis inmhargaidh nó polasaí
árachais nó polasaí árachais saoil’ nó chlásail (i)
go (vi) de mhír (3) (a) den cheannteideal ‘LÉAS’,
de réir mar a bheidh, i Sceideal 1 ar aon ionstraim
lena mbaineann an t-alt seo a laghdú i gcás—
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(a) go mbeidh feidhm ag mír (1) nó (2) nó
ag clásal (i) nó (ii), go méid atá
comhionann le trí naoú,

(b) go mbeidh feidhm ag mír (3) nó ag
clásal (iii), go méid atá comhionann le
ceithre naoú,

(c) go mbeidh feidhm ag mír (4) nó ag
clásal (iv), go méid atá comhionann le
cúig naoú,

(d) go mbeidh feidhm ag mír (5) nó ag
clásal (v), go méid atá comhionann le
sé naoú,

(e) go mbeidh feidhm ag mír (6) nó clásal
ag (vi), go méid atá comhionann le
seacht naoú go leith,

den mhéid ab inmhuirearaithe thairis sin ach i gcás
gur codán de £1 an méid a gheofar amhlaidh
déanfar an méid sin a shlánú suas go dtí an £ is
gaire.

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

(a) gur ionstraim í lena mbaineann alt 29 nó
53, nó

(b) go dtugann sí éifeacht do cheannach tí
cónaithe nó árasáin ar thógáil an tí
cónaithe nó an árasáin sin agus nach
bhfuil feidhm ag alt 29 nó 53.”.

(2) Beidh éifeacht le fo-alt (1) maidir le hionstraimí a
fhorghníomhófar an 27 Feabhra 2001 nó dá éis, ach sin faoi réir “síos
go dtí an € is gaire” a chur in ionad “suas go dtí an £ is gaire”, i
bhfo-alt (1) d’alt 92C (a cuireadh isteach le fo-alt (1)), le haghaidh
ionstraimí a fhorghníomhófar an 1 Eanáir 2002 nó dá éis.

210.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an t-alt seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh alt 93:

“93A.—(1) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon
tíolacas, aistriú nó léas talún chuig comhlacht saorálach, a
bheidh ceadaithe ag an Aire Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil
faoi alt 6 d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992,
chun críocha Achtanna na dTithe, 1966 go 1998.”.

(2) Beidh feidhm ag fo-alt (1) agus éifeacht leis i ndáil le
hionstraimí a fhorghníomhófar an 15 Feabhra 2001 nó dá éis.

211.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh alt 106:

“106A.—(1) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar
aon tíolacas, aistriú nó léas talún chuig an nGníomhaireacht
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Foirgníochta Náisiúnta Teoranta chun críocha Achtanna na
dTithe, 1966 go 1998.”.

(2) Beidh feidhm ag fo-alt (1) agus éifeacht leis i ndáil le
hionstraimí a fhorghníomhófar an 26 Eanáir 2001 nó dá éis.

212.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh alt 110:

“110A.—(1) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le polasaí
árachais, ar árachas é d’aicme a shonraítear i gCuid A
d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialacháin Chreata na
gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil), 1994 (I.R. Uimh. 360
de 1994), a dhéanann socrú—

(a) le haghaidh íocaíochtaí tréimhsiúla le pearsa aonair i
gcás ioncam a chailleadh nó a laghdú de dheasca
droch-shláinte, nó

(b) le haghaidh méid nó méideanna a íoc le pearsa aonair
de dheasca droch-shláinte, míchumais, tionóisce nó
ospidéalú.

(2) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe faoi réim nó
faoi threoir an cheannteidil ‘POLASAÍ ÁRACHAIS seachas
Árachas Saoil i gcás gur sa Stát atá an fiontar lena mbaineann
an polasaí.’ i Sceideal 1 ar aon pholasaí árachais lena mbaineann
an t-alt seo.”.

(2) Beidh feidhm ag fo-alt (1) agus éifeacht leis i ndáil le
hionstraimí a fhorghníomhófar an 1 Eanáir 2001 nó dá éis.

213.—(1) Leasaítear Sceideal 1 a ghabhann leis an bPríomh-
Acht—

(a) trí “£200,000”, a chur in ionad “£20,000”, gach áit a bhfuil
sé 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.”,

(b) trí “€254,000” a chur in ionad “£200,000” (a cuireadh
isteach le mír (a)), gach áit a bhfuil sé, agus

(c) tríd an gCeannteideal “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.” agus an fhoráil atá faoin gCeannteideal sin a
scriosadh.

(2) (a) Beidh feidhm ag fo-alt (1)(a) agus éifeacht leis i ndáil le
hionstraimí a fhorghníomhófar an 26 Eanáir 2001 nó dá
éis.

(b) Beidh feidhm ag fo-alt (1)(b) agus éifeacht leis i ndáil le
hionstraimí a fhorghníomhófar an 1 Eanáir 2002 nó dá
éis.



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

(c) Beidh feidhm ag fo-alt (1)(c) agus éifeacht leis i ndáil le
hionstraimí a fhorghníomhófar agus polasaithe árachais
saoil a athrófar an 1 Eanáir 2001 nó dá éis.

214.—Leasaítear alt 2 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 2000, i bhfo-
alt (2) trí “31 Iúil 2001” a chur in ionad “31 Eanáir 2001”.

CUID 6

Cáin Fháltas Caipitiúil

215.—Sa Chuid seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht um Cháin
Fháltas Caipitiúil, 1976.

216.—(1) Leasaítear alt 18 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (5)(f) trí
“in alt 6(1)(d) nó 12(1)(c)” a chur in ionad “in alt 6(1)(c) nó in
alt12(1)(b)”.

(2) Faoi réir fho-alt (3), beidh éifeacht leis an alt seo i ndáil le
bronntanais nó le hoidhreachtaí arna nglacadh an 1 Nollaig 1999 nó
dá éis.

(3) D’ainneoin fho-alt (2), ní bheidh éifeacht leis an alt seo i ndáil
le bronntanais nó le hoidhreachtaí arna nglacadh faoi dhiúscairt i
gcás gur roimh 1 Nollaig 1999 dáta na diúscartha.

217.—(1) Leasaítear alt 19 den Phríomh-Acht trí “nó laistigh de
4 bliana ó dháta a fála go héigeantach” a chur in ionad “nó a fála go
héigeantach” i bhfomhír (ii) d’fho-alt (5)(a).

(2) Beidh éifeacht le fo-alt (1) i ndáil le fálacha éigeantacha a
dhéanfar an 6 Nollaig 2000 nó dá éis.

218.—(1) Leasaítear alt 55 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo
a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(5) Maidir le haon saothar ealaíne a choimeádtar lasmuigh
den Stát de ghnáth agus atá ar áireamh in oidhreacht ar a
muirearaítear cáin de bhua alt 12(1)(c), beidh sé díolmhaithe ó
cháin agus ní chuirfear i gcuntas é le linn cáin a bheith á ríomh,
a mhéid is deimhin leis na Coimisinéirí gur tugadh isteach sa
Stát é d’aon toisc lena thaispeáint don phobal, lena ghlanadh nó
lena athchóiriú.”.

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo i ndáil le hoidhreachtaí arna
nglacadh an 26 Eanáir 2001 nó dá éis.

219.—(1) Leasaítear alt 57 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad mhír (a) i bhfo-alt (2):

(a) go raibh na hurrúis nó na haonaid ar áireamh sa diúscairt
go leanúnach ar feadh tréimhse sé bliana díreach roimh
dháta an bhronntanais nó dháta na hoidhreachta, agus
maidir le haon tréimhse díreach roimh dháta na
diúscartha a raibh na hurrúis nó na haonaid ar
úinéireacht thairbhiúil go leanúnach ag an diúscróir lena
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linn, measfar, chun críche na míre seo, gur tréimhse nó
cuid de thréimhse í díreach roimh dháta an bhronntanais
nó dháta na hoidhreachta a raibh siad ar áireamh go
leanúnach sa diúscairt lena linn;”.

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo i ndáil le hurrúis nó aonaid atá
ar áireamh i mbronntanas nó in oidhreacht i gcás gurb é an15
Feabhra 2001 nó dáta dá éis dáta an bhronntanais nó dáta na
hoidhreachta agus maidir leis na hurrúis nó aonaid—

(a) go dtiocfaidh siad chun bheith in úinéireacht thairbhiúil an
diúscróra an 15 Feabhra 2001 nó dá éis, nó

(b) go dtiocfaidh siad chun bheith faoi réir na diúscartha an
dáta sin nó dá éis gan iad a bheith in úinéireacht
thairbhiúil an diúscróra roimhe sin.

220.—(1) Leasaítear alt 59C den Phríomh-Acht tríd an méid seo
a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) San alt seo, déanfar aon tagairt do dheontaí nó do
chomharba a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt don
aistrí dá dtagraítear in alt 23(1).”.

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo i ndáil le bronntanas nó le
hoidhreacht arna nglacadh an 1 Nollaig 1999 nó dá éis.

221.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 59C:

“59D.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘an tréimhse chuí’ tréimhsí arbh ionann iad le chéile
agus 5 bliana ar a laghad laistigh de na 18 mbliana díreach tar
éis bhreith an deontaí nó an chomharba.

(2) Más rud é, ar éileamh chuige sin a dhéanamh chucu i
ndáil le bronntanas nó le hoidhreacht arna ghlacadh nó arna
glacadh an 6 Nollaig 2000 nó dá éis, gur deimhin leis na
Coimisinéirí, faoi réir fho-alt (3)—

(a) i gcás go nglacfaidh an comharba an oidhreacht ar
dháta báis an diúscróra, go ndearnadh, roimh dháta
na hoidhreachta, an comharba a shuíomh i gcúram
altrama an diúscróra faoi Na Rialacháin um Chúram
Leanaí (Leanaí a Shuíomh i gCúram Altrama), 1995
(I.R. Uimh. 260 de 1995), nó Na Rialacháin um
Chúram Leanaí (Leanaí a Shuíomh le Gaolta), 1995
(I.R. Uimh. 261 de 1995), nó

(b) i gcaitheamh na tréimhse cuí—

(i) gur chónaigh an deontaí nó an comharba leis an
diúscróir, agus

(ii) go raibh an deontaí nó an comharba faoi chúram
an diúscróra agus arna chothabháil ag an
diúscróir ar chostas an diúscróra féin,

ansin, faoi réir fho-alt (3), chun an cháin is iníoctha ar an
mbronntanas nó ar an oidhreacht sin a ríomh, measfar gaol linbh
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a bheith ag an deontaí nó ag an gcomharba sin leis an
diúscróir sin.

(3) Ní bheidh feidhm ag faoiseamh faoi fho-alt (2) más rud é
go mbeidh an t-éileamh ar an bhfaoiseamh sin bunaithe ar
fhianaise neamh-chomhthacaithe aon fhinné amháin.”.

222.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 59D (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais, 2001):

“59E.—Más rud é, ar éileamh chuige sin a dhéanamh chucu i
ndáil le bronntanas nó le hoidhreacht arna ghlacadh nó arna
glacadh ar dháta rite an Achta Airgeadais, 2001, nó dá éis, gur
deimhin leis na Coimisinéirí—

(a) go raibh an deontaí nó an comharba, ar dháta an
bhronntanais nó ar dháta na hoidhreachta, uchtaithe
ar an tslí dá dtagraítear i mír (b) den mhíniú ar
‘leanbh’ atá in alt 2(1), agus

(b) gurb í nó gurb é an diúscróir máthair nádúrtha nó
athair nádúrtha an deontaí nó an chomharba,

ansin, d’ainneoin alt 2(5)(a), chun an cháin is iníoctha ar an
mbronntanas nó ar an oidhreacht sin a ríomh, measfar gaol linbh
a bheith ag an deontaí nó ag an gcomharba sin leis an
diúscróir sin.”.

223.—Leasaítear alt 61 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1)—

(a) maidir le daoine a éagfaidh an 26 Eanáir 2001 nó dá éis
agus roimh 1 Eanáir 2002, trí “£25,000” a chur in ionad
“£5,000”, agus

(b) maidir le daoine a éagfaidh an 1 Eanáir 2002 nó dá éis, trí
“€31,750” a chur in ionad “£5,000”.

224.—(1) Leasaítear alt 85 den Acht Airgeadais, 1989, tríd an
méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) agus (2):

“(1) San alt seo—

tá le ‘gnóthas infheistíochta’ an bhrí a shanntar dó le halt 739B
den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997;

tá le ‘gnóthas comhinfheistíochta sonraithe’ an bhrí a shanntar
dó le halt 734 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997;

tá le ‘aonad’, i ndáil le gnóthas infheistíochta, an bhrí a shanntar
dó le halt 739B den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997;

tá le ‘aonad’, i ndáil le gnóthas comhinfheistíochta sonraithe, an
bhrí a shanntar dó le halt 734 den Acht Comhdhlúite Cánacha,
1997.

(2) I gcás go mbeidh aon aonad de chuid gnóthais
infheistíochta nó de chuid gnóthais comhinfheistíochta
shonraithe ar áireamh i mbronntanas nó in oidhreacht, ansin—
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(a) beidh an t-aonad sin díolmhaithe ó cháin, agus

(b) ní chuirfear an t-aonad sin i gcuntas nuair a bheidh
cáin á ríomh ar aon bhronntanas nó oidhreacht a
ghlac an deontaí nó an comharba,

más rud é, agus ar an gcoinníoll amháin, go suífear chun sástacht
na gCoimisinéirí—

(i) go bhfuil an t-aonad ar áireamh sa bhronntanas nó
san oidhreacht—

(I) ar dháta an bhronntanais nó ar dháta na
hoidhreachta, agus

(II) ar an dáta luachála,

(ii) nach bhfuil, ar dháta na diúscartha, sainchónaí ná
gnáthchónaí ar an diúscróir sa Stát, agus

(iii) nach bhfuil, ar dháta an bhronntanais nó ar dháta na
hoidhreachta, sainchónaí ná gnáthchónaí ar an
deontaí nó ar an gcomharba sa Stát.”.

(2) I ndáil le haon aonad de chuid gnóthais infheistíochta atá ar
áireamh i mbronntanas nó in oidhreacht, measfar, d’ainneoin go
raibh sainchónaí nó gnáthchónaí ar an diúscróir sa Stát ar dháta na
diúscartha, alt 85(2)(ii) (a cuireadh isteach le fo-alt (1)) den Acht
Airgeadais, 1989 a bheith comhlíonta, más rud é—

(a) nárbh é dlí an Stáit dlí cuí na diúscartha ar dháta na
diúscartha, agus

(b) gur tháinig an t-aonad chun bheith in úinéireacht
thairbhiúil an diúscróra nó chun bheith faoi réir na
diúscartha roimh 15 Feabhra 2001.

(3) Beidh éifeacht leis an alt seo i ndáil le haonaid de chuid
gnóthais infheistíochta atá ar áireamh i mbronntanas nó in
oidhreacht i gcás gurb é 1 Aibreán 2000 nó dáta dá éis dáta an
bhronntanais nó dáta na hoidhreachta.

(4) Beidh éifeacht leis an alt seo i ndáil le haonaid de chuid
gnóthais comhinfheistíochta shonraithe atá ar áireamh i
mbronntanas nó in oidhreacht i gcás gurb é 15 Feabhra 2001 nó dáta
dá éis dáta an bhronntanais nó dáta na hoidhreachta agus maidir leis
na haonaid—

(a) go dtagann siad chun bheith in úinéireacht thairbhiúil an
diúscróra an 15 Feabhra 2001 nó dá éis, nó

(b) go dtagann siad chun bheith faoi réir na diúscartha an dáta
sin nó dá éis gan iad a bheith in úinéireacht thairbhiúil
an diúscróra roimhe sin.

225.—(1) Aisghairtear Caibidil I (a bhaineann le cánachas ar
shócmhainní a d’aistrigh ar oidhreacht) de Chuid VI den Acht
Airgeadais, 1993.

(2) Aisghairtear ailt 137, 138, 139 agus 140 den Acht Airgeadais,
1994, alt 143 den Acht Airgeadais, 1997, alt 127 den Acht Airgeadais,
1998, agus ailt 147 agus 150 den Acht Airgeadais, 2000.
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(3) Beidh éifeacht le fo-ailt (1) agus (2) i ndáil le cáin phrobháide
a thiocfadh, mura mbeadh an t-alt seo, chun bheith dlite agus
iníoctha ar dtús an 6 Nollaig 2000 nó dá éis.

226.—(1) Leasaítear alt 133 den Acht Airgeadais, 1993, tríd an
méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii) i bhfo-alt (2)(b):

“(ii) ar dháta na diúscartha, nach bhfuil sainchónaí ná
gnáthchónaí ar an diúscróir sa Stát;”

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo i ndáil le polasaí atá ar áireamh
i mbronntanas nó in oidhreacht i gcás gurb é 15 Feabhra 2001 nó
dáta dá éis dáta an bhronntanais nó dáta na hoidhreachta agus maidir
leis an bpolasaí—

(a) go dtagann sé chun bheith in úinéireacht thairbhiúil an
diúscróra an 15 Feabhra 2001 nó dá éis, nó

(b) go dtagann sé chun bheith faoi réir na diúscartha an dáta
sin nó dá éis gan é a bheith in úinéireacht thairbhiúil an
diúscróra roimhe sin.

227.—(1) Leasaítear alt 124 den Acht Airgeadais, 1994, tríd an
méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(4) Sa Chaibidil seo, déanfar aon tagairt do dheontaí nó do
chomharba a fhorléiriú mar thagairt a fholaíonn tagairt don
aistrí dá dtagraítear in alt 23(1) den Phríomh-Acht.”.

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo i ndáil le bronntanais nó
oidhreachtaí arna nglacadh an 11 Aibreán 1994 nó dá éis.

228.—(1) Leasaítear alt 127 den Acht Airgeadais, 1994—

(a) trí “cibé acu corpraithe sa Stát nó ar shlí eile” a chur in
ionad “atá corpraithe sa Stát”, gach áit a bhfuil sé,

(b) trí “a mhéid atá sé suite sa Stát,” a scriosadh i mír (e)
d’fho-alt (1), agus

(c) trí fho-alt (3) a scriosadh.

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo i ndáil le bronntanais nó
oidhreachtaí arna nglacadh an 15 Feabhra 2001 nó dá éis.

229.—(1) Leasaítear alt 143 den Acht Airgeadais, 1994—

(a) i bhfo-alt (1)—

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

“ciallaíonn ‘oidhreacht iomchuí shocraithe”
oidhreacht iomchuí arna glacadh ar bhás
tionónta saoil;”,

(ii) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach in ionad an
mhínithe ar “an tréimhse iomchuí”:
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“ciallaíonn ‘tréimhse iomchuí’—

(a) i ndáil le hoidhreacht iomchuí is luaithe, an
tréimhse 5 bliana dar tosach dáta báis an
diúscróra,

(b) i ndáil le hoidhreacht iomchuí shocraithe,
an tréimhse 5 bliana dar tosach dáta báis
an tionónta saoil lena mbaineann, agus

(c) i ndáil le hoidhreacht iomchuí is déanaí, an
tréimhse 5 bliana dar tosach an dáta is
déanaí a measadh oidhreacht iomchuí is
déanaí a bheith glactha ón diúscróir;”,

agus

(b) i bhfo-alt (2) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
choinníll a ghabhann le fo-alt (2):

“Ar choinníoll, más rud é i gcás gach uile
oidhreachta iomchuí is luaithe, gach uile
oidhreachta iomchuí socraithe nó gach uile
oidhreachta iomchuí is déanaí, de réir mar a
bheidh, a ghlactar ón aon diúscróir amháin, gur
tháinig cuspóir amháin nó níos mó don
iontaobhas cuí chun teideal tairbhiúil seilbhe a
bheith aige nó acu, sula raibh an tréimhse
iomchuí caite, chuig leas iomlán in iomlán na
maoine arbh í an oidhreacht sin í ar dháta na
hoidhreachta sin agus gach tráth dá éis
(seachas maoin a scoir de bheith faoi réir
théarmaí an iontaobhais chuí de bhua díola nó
malartú leasa iomláin sa mhaoin sin ar
chomaoin iomlán in airgead nó i luach airgid),
ansin, maidir leis na hoidhreachtaí iomchuí is
luaithe sin go léir, leis na hoidhreachtaí
iomchuí socraithe sin go léir nó leis na
hoidhreachtaí iomchuí is déanaí sin go léir, de
réir mar a bheidh, go scoirfidh an t-alt seo
d’fheidhm a bheith aige agus go ndéanfar cáin
a ríomh dá réir sin de réir fhorálacha an ailt sin
109 ionann is dá mba nár achtaíodh an
t-alt seo.”.

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo maidir le hoidhreachtaí iomchuí
arna nglacadh an 26 Eanáir 2001 nó dá éis.

CUID 7

Cáin Mhaoine Fhrith-Amhantrach

230.—Ní dhéanfar cáin mhaoine fhrith-amhantrach a mhuirearú, a
thobhach nó a íoc faoi alt 6 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 2000,
faoi threoir aon dáta luachála (de réir bhrí alt 5(1) den Acht sin) a
tharlóidh an 6 Aibreán 2001, nó dá éis.
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CUID 8

Ilghnéitheach

231.—Sa Chuid seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht
Comhdhlúite Cánacha, 1997.

232.—(1) Leasaítear Caibidil 3 de Chuid 38 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 887:

“Sonra-
phróiseáil
leictreonach a
úsáid.

887.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘na hAchtanna’—

(a) na hAchtanna Cánach,

(b) na hAchtanna um Cháin
Ghnóchan Caipitiúil,

(c) an tAcht Cánach Breisluacha,
1972, agus na hachtacháin ag
leasú nó ag leathnú an Achta
sin,

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

(e) Cuid VI den Acht Airgeadais,
1983,

agus aon ionstraim arna déanamh faoi aon
cheann de na hachtacháin sin;

ciallaíonn ‘taifead’ aon doiciméad a bhfuil
d’oibleagáid ar dhuine, leis na hAchtanna,
é a choinneáil, a eisiúint nó a thabhairt ar
aird lena iniúchadh, agus aon ábhar scríofa
nó clóite eile.

(2) Chun críocha na nAchtanna, ach faoi
réir alt 17 den Acht Cánach Breisluacha,
1972, féadfar taifead a stóráil, a
chothabháil, a thraiseoladh, a atáirgeadh nó
a chur in iúl, de réir mar a bheidh, trí aon
phróiseas leictreonach, fótagrafach nó
eile—

(a) a sholáthraíonn dearbhú iontaofa
maidir le sláine an taifid ón
tráth a gineadh ina fhoirm
dheiridh ar dtús é, tríd an
bpróiseas leictreonach,
fótagrafach nó eile sin,

(b) a cheadaíonn an taifead a
thaispeáint i bhfoirm intuigthe
agus a tháirgeadh i bhformáid
chlóite intuigthe,
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(c) a cheadaíonn an taifead a bheith
inrochtana go réidh chun tagairt
dó ina dhiaidh sin de réir mhír
(b), agus

(d) atá i gcomhréir leis na ceanglais
teicneolaíochta agus nóis
imeachta faisnéise arna leagan
amach agus arna bhfoilsiú ag na
Coimisinéirí Ioncaim de réir
fho-alt (3).

(3) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim,
ó am go ham, na ceanglais teicneolaíochta
agus nóis imeachta faisnéise a mbeidh aon
phróiseas leictreonach, fótagrafach nó eile
a úsáidfidh duine chun aon taifead a stóráil,
a chothabháil, a thraiseoladh, a atáirgeadh
nó a chur in iúl, i gcomhréir leo, a leagan
amach agus a fhoilsiú san Iris Oifigiúil.

(4) Forléireofar an t-údarás a thugtar do
na Coimisinéirí Ioncaim leis an alt seo chun
ceanglais a leagan amach agus a fhoilsiú
mar ní a fholaíonn an t-údarás atá
infheidhme ar an tslí chéanna chun aon
cheanglais den sórt sin a chúlghairm agus a
ionadú nó a leasú.

(5) (a) Gach duine a chaomhnaíonn
taifid trí aon phróiseas
leictreonach, fótagrafach nó
eile, déanfaidh sé nó sí, nuair a
cheanglaítear air nó uirthi le
fógra i scríbhinn ó na
Coimisinéirí Ioncaim, laistigh
de cibé tréimhse a bheidh
sonraithe san fhógra agus nach
lú ná 21 lá ó dháta seirbheála an
fhógra, sonraí iomlána maidir
leis an bpróiseas a úsáideann an
duine sin, lena n-áirítear sonraí
iomlána maidir le bogearraí (de
réir bhrí alt 912), a chur ar fáil
do na Coimisinéirí Ioncaim.

(b) Aon duine a mhainneoidh nó a
dhiúltóidh fógra arna
sheirbheáil ar an duine faoi
mhír (a) a chomhlíonadh,
dlífear pionós £1,000 a chur air
nó uirthi.

(6) (a) Faoi réir mhír (b), i gcás go
gcoinníonn duine taifid (is
duine a bhfuil d’oibleagáid air
nó uirthi, leis na hAchtanna, na
taifid sin a choinneáil) trí aon
phróiseas leictreonach,
fótagrafach nó eile nach bhfuil
i gcomhréir leis na ceanglais dá
dtagraítear i míreanna (a) go
(d) d’fho-alt (2), ansin measfar
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gur mhainnigh an duine an
oibleagáid sin a chomhlíonadh
agus dlífear na pionóis chéanna
a chur ar an duine sin agus a
dhlífí a chur ar air nó uirthi dá
mainneodh an duine aon
oibleagáid a chomhlíonadh faoi
na hAchtanna i ndáil le taifid a
choinneáil.

(b) Ní bheidh feidhm ag mír (a) i
gcás go gcomhlíonfaidh an
duine dá dtagraítear sa mhír sin
aon oibleagáid faoi na
hAchtanna i ndáil le taifid a
choinneáil seachas de réir
fhorálacha fho-alt (2).

(7) I gcás go gcaomhnófar taifid trí aon
phróiseas leictreonach, fótagrafach nó eile,
beidh faisnéis a bheidh i ndoiciméad arna
tháirgeadh ag aon phróiseas den sórt sin,
faoi réir rialacha na cúirte, inghlactha i
bhfianaise in aon imeachtaí, cibé acu
imeachtaí sibhialta nó imeachtaí coiriúla,
go feadh an mhéid chéanna a ghlacfaí leis
na taifid iad féin.

(8) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim
aon duine dá n-oifigigh a ainmniú chun aon
fheidhm a chomhall is feidhm a údaraíonn
an t-alt seo do na Coimisinéirí Ioncaim a
chomhall.”,

(b) trí alt 893 a scriosadh,

(c) trí mhír (d) in alt 894(2) a scriosadh,

(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 896:

“Tuairisceáin i
ndáil le táirgí
eischósta
áirithe.

896.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘cigire cuí’, i ndáil le
hidirghabhálaí—

(a) an cigire is deireanaí a thug fógra
i scríbhinn don idirghabhálaí á
rá gurb eisean nó ise an cigire a
gceanglaítear ar an
idirghabhálaí an tuairisceán atá
sonraithe i bhfo-alt (2) a
sheachadadh air nó uirthi,

(b) i gcás nach bhfuil aon chigire den
sórt dá dtagraítear i mír (a) ann,
an cigire ar gnách don
idirghabhálaí tuairisceán nó
ráiteas ar ioncam nó brabúis a
sheachadadh air nó uirthi, nó

(c) i gcás nach bhfuil aon chigire den
sórt dá dtagraítear i míreanna
(a) nó (b) ann, an cigire
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tuairisceán atá sonraithe in alt
950;

tá le ‘tréimhse inmhuirearaithe’ an bhrí
chéanna atá leis in alt 321(2);

ciallaíonn ‘polasaí saoil coigríche’ polasaí
árachais ar shaol duine arna thosú—

(a) ag brainse nó gníomhaireacht
(atá ag seoladh gnó i Stát
seachas an Stát) de chuid
cuideachta árachais, nó

(b) ag cuideachta árachais (atá ag
seoladh gnó i Stát seachas an
Stát) seachas ag an mbrainse nó
ag an ngníomhaireacht dá cuid
atá ag seoladh gnó sa Stát;

ciallaíonn ‘idirghabhálaí’ aon duine atá ag
seoladh trádála nó gnó sa Stát a ndéanann
an duine sin i gcúrsa oibríochtaí na trádála
nó an ghnó saoráidí iomchuí a sholáthar;

forléireofar ‘leas ábhartha’ de réir alt
743(2);

tá le ‘ciste eischósta’ an bhrí a shanntar dó
le halt 743(1);

ciallaíonn ‘táirge eischósta’—

(a) leas ábhartha i gciste eischósta,
nó

(b) polasaí saoil coigríche;

ciallaíonn ‘saoráidí iomchuí’—

(a) táirgí eischósta a mhargú sa Stát,

(b) gníomhú sa Stát mar
idirghabhálaí i ndáil le fáil nó
diúscairt táirgí eischósta, go
hiomlán nó go páirteach, ag
daoine, nó thar ceann daoine, a
bhfuil cónaí nó gnáthchónaí
orthu sa Stát, nó

(c) saoráidí a sholáthar sa Stát chun
íocaíochtaí a dhéanamh ó
tháirge eischósta le daoine atá i
dteideal an táirge eischósta, cibé
acu ar an táirge eischósta a
dhiúscairt, go hiomlán nó go
páirteach, nó ar shlí eile;

tá le ‘dáta tuairisceáin sonraithe don
tréimhse inmhuirearaithe’, i ndáil le
tréimhse inmhuirearaithe, an bhrí a
shanntar dó le halt 895(1);
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tá le ‘uimhir thagartha cánach’, i ndáil le
duine, an bhrí a shanntar dó le halt 885 i
ndáil le duine sonraithe de réir bhrí an ailt
sin.

(2) Déanfaidh gach idirghabhálaí,
maidir le tréimhse inmhuirearaithe,
tuairisceán a ullmhú agus a sheachadadh ar
an gcigire cuí ar an dáta tuairisceáin
sonraithe don tréimhse inmhuirearaithe nó
roimhe, ina sonrófar, maidir le gach duine
ar ghníomhaigh an t-idirghabhálaí sin mar
idirghabhálaí ina leith sa tréimhse
inmhuirearaithe—

(a) ainm iomlán agus seoladh buan
an duine,

(b) uimhir thagartha cánach an
duine,

(c) tuairisc ar na saoráidí iomchuí a
soláthraíodh, lena n-áirítear
tuairisc ar an táirge eischósta
lena mbaineann agus ainm agus
seoladh an duine a sholáthair an
táirge eischósta, agus

(d) mionsonraí gach íocaíochta arna
déanamh (go díreach nó go
neamhdhíreach) ag an duine nó
leis an duine maidir leis an
táirge eischósta.

(3) I gcás go mainneoidh
idirghabhálaí—

(a) d’aon tréimhse inmhuirearaithe
tuairisceán a thabhairt a
cheanglaítear ar an
idirghabhálaí a thabhairt de réir
fho-alt (2),

(b) mionsonraí aon duine ar
sholáthair an t-idirghabhálaí
saoráidí iomchuí sa tréimhse
inmhuirearaithe dó nó di a
áireamh i dtuairisceán den sórt
sin do thréimhse
inmhuirearaithe, nó

(c) cúram réasúnach a ghlacadh
chun na mionsonraí den chineál
dá dtagraítear i bhfo-alt (2) arna
dtabhairt don idirghabhálaí ag
duine ar sholáthair an
t-idirghabhálaí saoráidí iomchuí
dó nó di sa tréimhse
inmhuirearaithe a dhaingniú,

dlífear pionós £1,500 a chur ar an
idirghabhálaí maidir le gach mainneachtain
den sórt sin.
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(4) I gcás go mainneoidh duine—

(a) sonraí den chineál dá dtagraítear
i bhfo-alt (2) a thabhairt
d’idirghabhálaí atá tar éis
saoráidí iomchuí a sholáthar
don duine, nó

(b) ina dtabharfaidh sé nó sí go
feasach nó go toiliúil
mionsonraí míchearta den
chineál sin don idirghabhálaí,

dlífear pionós £1,500 a chur ar an duine.

(5) Más rud é, in aon tréimhse
inmhuirearaithe, go bhfaighidh duine táirge
eischósta nach mbaineann alt 730I nó 747C
(arna chur isteach leis an Acht Airgeadais,
2001) leis, measfar, d’ainneoin aon ní dá
mhalairt in alt 950 nó 1084, gur duine
inmhuirearaithe an duine don tréimhse
inmhuirearaithe sin chun críocha ailt 951
agus 1084, agus beidh na sonraí seo a leanas
ar áireamh sa tuairisceán ar ioncam a
bheidh le seachadadh ag an duine don
tréimhse inmhuirearaithe sin—

(a) ainm agus seoladh an chiste
eischósta nó, de réir mar a
bheidh, an duine a thosaigh an
polasaí saoil,

(b) tuairisc, lena n-áirítear an costas
don duine, ar an leas ábhartha a
fuarthas nó, de réir mar a
bheidh, tuairisc ar théarmaí an
pholasaí saoil lena n-áirítear
préimheanna is iníoctha, agus

(c) ainm agus seoladh an duine a
bhfuarthas an táirge eischósta
tríd nó tríthi.”,

agus

(e) trí “arna stóráil de réir alt 887” a chur in ionad “arna
stóráil ar aon mhodh a cheadaítear faoi alt 887”in alt
903(1) sa mhíniú ar “taifid”.

(2) (a) San fho-alt seo, tá le “tréimhse inmhuirearaithe” an bhrí
chéanna atá leis in alt 321(2).

(b) Beidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le haon tréimhse
inmhuirearaithe dar tosach 15 Feabhra 2001 nó dá éis.

(3) (a) Leasaítear an Príomh-Acht—

(i) in alt 887 (arna ionadú le fo-alt (1)(a)) trí “€1,265” a
chur in ionad “£1,000” i bhfo-alt (5)(b), agus
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(ii) in alt 896 (arna chur isteach le fo-alt (1)(d)) trí
“€1,900” a chur in ionad “£1,500” i bhfo-ailt (3)
agus (4).

(b) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo amhail ar an agus ón 1
Eanáir 2002.

233.—(1) Leasaítear alt 1078(3) den Phríomh-Acht trí “£1,500” a
chur in ionad “£1,000” i mír (a).

(2) (a) Leasaítear alt 1078(3) den Phríomh-Acht trí “€1,900” a
chur in ionad “£1,500” i mír (a).

(b) Beidh feidhm ag an alt seo amhail ar an agus ón 1
Eanáir 2002.

234.—Leasaítear alt 1094 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1), sa
mhíniú ar “ceadúnas” tríd an mír seo a leanas a chur leis i ndiaidh
mhír (k):

“(l) i bhfo-alt (1A) (arna chur isteach le halt 172 den Acht
Airgeadais, 2001) d’alt 2 den Acht Deochanna
Meisciúla (An Ceoláras Náisiúnta), 1983;”.

235.—(1) Leasaítear Caibidil 6 de Chuid 38 den Phríomh-Acht le
héifeacht ó 15 Feabhra 2001—

(a) in alt 917D(1)—

(i) (I) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “síniú digiteach”:

“ciallaíonn ‘síniú digiteach’, i ndáil le duine, síniú
leictreonach sárfhorbartha (de réir bhrí an Achta
um Thráchtáil Leictreonach, 2000) arna sholáthar
don duine ag na Coimisinéirí Ioncaim d’aon toisc
chun faisnéis a tharchur go leictreonach, ar
faisnéis í a cheanglaítear a bheith ar áireamh i
dtuairisceán lena mbaineann an Chaibidil seo
agus ní chun aon chríche eile agus deimhniú
cáilithe (de réir bhrí an Achta sin) arna sholáthar
don duine ag na Coimisinéirí Ioncaim nó ag
duine a cheapfar chuige sin ag na Coimisinéirí
Ioncaim;”,

(II) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad a
mhínithe ar “tuairisceán”:

“ciallaíonn ‘tuairisceán’ aon tuairisceán, éileamh,
iarratas, fógra, rogha, dearbhú, ainmniúchán,
ráiteas, liosta, clárú, sonraí nó faisnéis eile a
cheanglaítear, nó is féidir a cheangal, ar dhuine
leis na hAchtanna a thabhairt do na Coimisinéirí
Ioncaim nó d’aon oifigeach Ioncaim;”,

agus

(ii) trí fho-alt (2) a scriosadh;

(b) in alt 917F—
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(i) trí “síniú digiteach an duine cheadaithe nó an duine
údaraithe” a chur in ionad “síniú digiteach an duine
cheadaithe” i mír (c) d’fho-alt (1), agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach in ionad fho-
alt (5):

“(5) Más rud é, maidir le tarchur ceadaithe—

(a) gur duine ceadaithe, thar ceann duine eile,
a dhéanann é, nó

(b) gur duine údaraithe, thar ceann duine eile
(nach é nó í an duine a d’údaraigh an
duine údaraithe sin), a dhéanann é,

déanfar agus fíordheimhneofar de réir alt 917K
cruachóip den fhaisnéis a bheidh le tarchur.”;

(c) in alt 917G—

(i) trí “go gcomhlíonann sé nó sí an coinníoll atá
sonraithe i bhfo-alt (3)(a) i ndáil le daoine údaraithe
agus an coinníoll atá sonraithe i bhfo-alt (3)(b) i
ndáil le tarchuir a dhéanamh agus sínithe digiteacha
a úsáid” a chur in ionad “go gcomhlíonann sé nó sí
forálacha an ailt seo agus, go háirithe, na
coinníollacha a shonraítear i bhfo-alt (3)” i bhfo-alt
(1),

(ii) trí “ar cibé modh a chinnfidh na Coimisinéirí
Ioncaim” a chur in ionad “i scríbhinn nó trí cibé
meán eile a bheidh ceadaithe ag na Coimisinéirí
Ioncaim” i bhfo-alt (2), agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Is iad na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-
alt (1)—

(a) go gcuirfidh an duine in iúl do na
Coimisinéirí Ioncaim ar shlí a chinnfidh na
Coimisinéirí Ioncaim na daoine (a
ngairtear ‘duine údaraithe’ de gach duine
acu san alt seo) atá údaraithe, i dteannta
an duine, chun an tarchur a dhéanamh,
agus

(b) go ndéanfaidh an duine agus gach duine is
duine údaraithe i ndáil leis an duine sin le
linn an tarchur a dhéanamh na ceanglais
dá dtagraítear i bhfo-ailt (2) agus (3) d’alt
917H a chomhlíonadh.”;

(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (2) agus
(3) in alt 917H:

“(2) Foilseoidh na Coimisinéirí Ioncaim agus
cuirfidh siad in iúl do gach duine ceadaithe agus do
gach duine údaraithe aon cheanglas a mbeidh
cinneadh déanta acu de thuras na huaire gur ceanglas
é is infheidhme—
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(a) maidir leis an tslí ar a bhfuil faisnéis a
cheanglaítear a bheith ar áireamh i
dtuairisceán lena mbaineann an Chaibidil
seo le tarchur go leictreonach, agus

(b) maidir le síniú digiteach duine a úsáid.

(3) Folaíonn na ceanglais dá dtagraítear i bhfo-alt
(2)—

(a) ceanglais maidir leis na bogearraí nó leis an
gcineál bogearraí a bheidh le húsáid chun
tarchur a dhéanamh,

(b) na téarmaí agus coinníollacha faoina
bhféadfaidh duine tarchur a dhéanamh,
agus

(c) na téarmaí agus coinníollacha faoina
bhféadfaidh duine síniú digiteach an duine
sin a úsáid.”;

(e) trí alt 917I a scriosadh;

(f) in alt 917K(1)(a), trí “a tarchuireadh nó atá le tarchur” a
chur in ionad “atá le tarchur”, agus

(g) in alt 917M(3), trí “chun críocha na nAchtanna” a chur
isteach in ionad “chun críocha aon imeachtaí ar i ndáil
leo a thugtar an deimhniú”.

236.—Amhail ar agus ó dháta rite an Achta seo, leasaítear an
Príomh-Acht—

(a) i gCaibidil 1 de Chuid 42—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5)
in alt 966:

“(5) In imeachtaí de bhun an ailt seo, maidir le
deimhniú arna shíniú ag oifigeach do na Coimisinéirí
Ioncaim lena ndeimhneofar na fíorais seo a leanas:

(a) go raibh, sular tionscnaíodh na himeachtaí, suim
shonraithe i leith cánach ioncaim tagtha chun
bheith dlite agus iníoctha ag an gcosantóir—

(i) faoi mheasúnacht a tháinig chun bheith ina
measúnacht chríochnaitheach dhochloíte,
nó

(ii) faoi alt 942(6),

agus

(b) (i) gur éilíodh go cuí ar an gcosantóir, sular
tionscnaíodh na himeachtaí, an tsuim shonraithe
sin a íoc, agus

(ii) go bhfuil an tsuim shonraithe sin nó cuid
shonraithe den tsuim sin dlite agus
iníoctha ag an gcosantóir fós,
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is fianaise é, go dtí go gcruthófar a mhalairt, ar na
fíorais sin.”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 967:

“Fianaise ar
tharchur
leictreonach
sonraí cánach
ioncaim atá le
bailiú in
imeachtaí chun
cáin a
ghnóthú.

967.—In aon imeachtaí sa
Chúirt Dúiche, sa Chúirt Chuarda
nó san Ard-Chúirt chun aon cháin
ioncaim a ghnóthú nó i ndáil lena
gnóthú, maidir le deimhniú arna
shíniú ag oifigeach do na
Coimisinéirí Ioncaim lena
ndeimhneofar go raibh, sular
tionscnaíodh imeachtaí, suim
shonraithe cánach ioncaim, arna
tarchur de réir alt 928(2), tagtha
chun bheith dlite agus iníoctha ag
an gcosantóir—

(a) (i) faoi mheasúnacht a
tháinig chun bheith ina
measúnacht chríochnaitheach
dhochloíte, nó

(ii) faoi alt 942(6),

agus

(b) go bhfuil éileamh ar íoc na
cánach déanta go cuí,

is fianaise prima facie é, go dtí go
gcruthófar a mhalairt, ar na fíorais
sin, agus féadfar deimhniú á
dheimhniú sin amhlaidh agus a
airbheartóidh a bheith sínithe mar
atá sonraithe san alt seo a
thairiscint i bhfianaise gan
chruthúnas agus measfar, go dtí go
gcruthófar a mhalairt, é a bheith
sínithe ag oifigeach do na
Coimisinéirí Ioncaim.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4)in alt
1080:

“(4) In imeachtaí a thionscnófar de bhua fho-alt (3)—

(a) beidh deimhniú arna shíniú ag oifigeach do na
Coimisinéirí Ioncaim á dheimhniú go bhfuil méid
sonraithe úis dlite ón duine, agus iníoctha ag an duine,
arbh ina choinne nó ina coinne a tionscnaíodh na
himeachtaí, ina fhianaise, go dtí go gcruthófar a
mhalairt, go bhfuil an méid sin dlite agus iníoctha
amhlaidh, agus

(b) féadfar deimhniú á dheimhniú sin amhlaidh agus a
airbheartóidh a bheith sínithe mar atá sonraithe san
alt seo a thairiscint i bhfianaise gan chruthúnas agus



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

measfar, go dtí go gcruthófar a mhalairt, é a bheith
sínithe ag oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim.”.

237.—Leasaítear Caibidil 4 de Chuid 42 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 990—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (1):

“(1A) (a) Más rud é—

(i) go seirbheálfar fógra ar fhostóir faoi fho-alt
(1) i ndáil le bliain mheasúnachta (arb í an
bhliain mheasúnachta 2000-2001 nó bliain
mheasúnachta dá éis), agus

(ii) gur mhainnigh an fostóir, sular seirbheáladh
an fógra, an tuairisceán a cheanglaítear le
Rialachán 35 de na Rialacháin Cánach
Ioncaim (Fostaíochtaí), 1960 (I.R. Uimh. 28
de 1960) a chur faoi bhráid an Ard-
Bhailitheora, i ndáil leis an mbliain
mheasúnachta sin,

ansin, más rud é, laistigh de 14 lá tar éis an fógra
a sheirbheáil, go ndéanfaidh an fostóir—

(I) an tuairisceán sin a sheoladh chuig an Ard-
Bhailitheoir, agus

(II) aon iarmhéid cánach atá gan íoc don bhliain
mheasúnachta sin de réir an tuairisceáin a
íoc, maille le haon ús agus costais a bheidh
tabhaithe i ndáil leis an mainneachtain,

faoi réir mhír (c), beidh an fógra arna
urscaoileadh agus déanfar aon bhreis cánach a
bheidh íoctha a aisíoc.

(b) Más rud é, ar éag don tréimhse dá
dtagraítear i mír (a), nár chomhlíon an
fostóir fomhíreanna (I) agus (II) de mhír (a),
tiocfaidh an iarmhéid cánach atá gan íoc mar
atá sonraithe san fhógra chun bheith dlite
agus inghnóthaithe ionann is dá mbeadh an
t-iarmhéid cánach muirearaithe ar an
bhfostóir faoi Sceideal E.

(c) I gcás go mbeifear tar éis gníomh a
dhéanamh chun cáin a ghnóthú mar a
shonrófar i bhfógra faoi fho-alt (1), is
gníomh ar mhodh imeachtaí a thionscnamh
in aon chúirt nó deimhniú a eisiúint faoi alt
962, ní bheidh feidhm, mura n-ordóidh an
tArd-Bhailitheoir a mhalairt, ag cibé méid
de mhír (a) a bhaineann leis an bhfógra a
urscaoileadh maidir leis an bhfógra sin go dtí
go mbeidh an gníomh sin críochnaithe.”,
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agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (2)
i ndiaidh “faoi fho-alt (1)”:

“agus roimh an fógra sin a sheirbheáil, gur sheol an
fostóir an tuairisceán a cheanglaítear le Rialachán 35
de na Rialacháin Cánach Ioncaim (Fostaíochtaí), 1960
(I.R. Uimh. 28 de 1960) chuig an Ard-Bhailitheoir”,

(b) in alt 991, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1):

“(1A) D’ainneoin aon ní i bhfo-alt (1) ach faoi réir fho-
alt (1B), i gcás ina ndéanfar méid cánach (dá ngairtear ‘an
méid iomchuí’ san fho-alt seo) i leith bliana measúnachta
(arb í an bhliain mheasúnachta 2000-2001 nó bliain
mheasúnachta dá héis) a íoc tráth is déanaí ná 14 lá tar éis
dheireadh na bliana measúnachta sin, beidh ús de réir fho-
alt (1) iníoctha agus déanfar é a ríomh—

(a) i gcás nach mó an méid iomchuí ná 10 faoin
gcéad de mhéid iomlán na cánach a dhligh an
fostóir, faoin gCaibidil seo agus faoi aon
rialacháin arna ndéanamh faoin gCaibidil seo,
a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim don bhliain
mheasúnachta sin, amhail is gurb éard é an
dáta dlite chun an méid iomchuí a íoc an 14ú
lá díreach tar éis dheireadh na bliana
measúnachta, agus

(b) i gcás gur mó an méid iomchuí ná 10 faoi gcéad
den mhéid is iníoctha amhlaidh, amhail is gurb
éard é an dáta dlite chun an méid iomchuí a
íoc—

(i) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2000-
2001, 31 Deireadh Fómhair, 2000,

(ii) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001,
30 Meán Fómhair, 2001, agus

(iii) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2002
agus le blianta measúnachta dá éis, 31 Iúil
sa bhliain.

(1B) Más rud é, laistigh de 1 mhí ón tráth a éileoidh an
tArd-Bhailitheoir ús de réir fho-alt (1A), go ndearbhóidh
an fostóir i scríbhinn don Ard-Bhailitheoir na méideanna
cánach a dhligh sé nó sí a chur ar aghaidh, ach nár chuir
sé nó sí ar aghaidh, i leith gach ceann de na míonna cánach
ioncaim sa bhliain mheasúnachta, déanfar ús a ríomh agus
beidh sé iníoctha maidir leis na méideanna sin de réir fho-
alt (1), gan féachaint d’fho-alt (1A).”,

agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 991:

“Cáin a íoc trí
dhírdhochar.

991A.—Más rud é, maidir le bliain
mheasúnachta (arb í an bhliain
mheasúnachta 2000-2001 nó bliain
mheasúnachta dá éis)—
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(a) go mbeidh fostóir údaraithe ag
an Ard-Bhailitheoir de réir
Rialachán 31A (arna chur
isteach leis na Rialacháin
Cánach Ioncaim (Fostaíochtaí),
1989 (I.R. Uimh. 58 de 1989))
de na Rialacháin Cánach
Ioncaim (Fostaíochtaí), 1960
(I.R. Uimh. 28 de 1960), chun
cáin ioncaim a chur ar aghaidh i
leith tréimhse is faide ná mí
cánach ioncaim, agus

(b) go ina mbeidh an t-údarú sin faoi
réir an choinníll go gceanglófar
ar an bhfostóir méid a íoc leis
an Ard-Bhailitheoir gach mí trí
dhírdhochar ó chuntas bainc an
fhostóra,

ansin, beidh feidhm ag forálacha alt 991
maidir le haon cháin i leith na bliana
measúnachta sin a íocfaidh an fostóir tar éis
dheireadh na bliana sin.”.

238.—Leasaítear alt 1002 den Phríomh-Acht, i mír (a) d’fho-alt
(3), trí “tréimhse 14 lá” a chur isteach in ionad “tréimhse míosa”,
agus déantar an mhír sin (a), arna leasú amhlaidh, a leagan amach
sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

(a) go mbeidh tréimhse 14 lá caite ón dáta ar ar thosaigh an
mhainneachtain sin, agus

239.—Leasaítear alt 1006A den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1) sa mhíniú ar “dliteanas” trí “, agus folaíonn
sé aon ús atá dlite faoi na hAchtanna i ndáil leis an gcáin,
dleacht, tobhach nó muirear eile sin” a chur isteach i
ndiaidh “de réir mar is cuí”, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) D’ainneoin aon fhorála eile de na hAchtanna, más
rud é gur deimhin leis na Coimisinéirí Ioncaim nach
ndearna duine na hoibleagáidí a chomhlíonadh a
forchuireadh ar an duine leis na hAchtanna, i ndáil le
ceachtar de na nithe seo a leanas nó leo araon—

(a) íoc dliteanais a cheanglaítear a íoc, agus

(b) seachadadh tuairisceáin a cheanglaítear a
thabhairt,

féadfaidh siad, i gcás go mbeidh aisíoc dlite don duine i
leith éilimh nó ró-íocaíochta—

(i) i gcás go mbeidh feidhm le mír (a), nó i gcás
ina mbeidh feidhm le míreanna (a) agus (b), in
ionad an t-aisíoc a dhéanamh, méid an éilimh
nó na ró-íocaíochta a fhritháireamh in aghaidh
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aon dliteanais a bheidh dlite faoi na
hAchtanna, agus

(ii) i gcás go mbeidh feidhm le mír (b) amháin,
déanamh an aisíoca a iarchoimeád go dtí cibé
tráth a sheachadfar na tuairisceáin a
cheanglaítear a seachadadh.

(2A) I gcás go mbeidh aisíoc fritháirithe nó
iarchoimeádta ag na Coimisinéirí Ioncaim de bhua fho-alt
(2), tabharfaidh siad fógra i scríbhinn sa chéill sin don
duine lena mbaineann agus, i gcás ina mbeidh feidhm ag
fo-alt (2)(ii), ní bheidh ús iníoctha faoi aon fhoráil de na
hAchtanna ó dháta an fhógra sin maidir le haon aisíoc
arna iarchoimeád amhlaidh.”.

240.—(1) (a) Faoi réir fho-alt (2), i ngach foráil a shonraítear i
gcolún (1) de Sceideal 5 déanfar na focail nó an méid
atá leagtha amach ag an iontráil sin i gcolún (3) den
Sceideal sin a chur in ionad na bhfocal nó an mhéid
atá leagtha amach i gcolún (2) den Sceideal sin ag an
iontráil chomhréire.

(b) I gcás go luaitear focail nó méid níos mó ná aon uair
amháin i bhforáil a shonraítear i gcolún (1) de Sceideal 5,
ansin beidh feidhm ag an ionadú dá bhforáiltear le mír
(a) maidir leis na focail sin nó an méid sin i leith gach áite
ina luaitear na focail sin nó an méid sin san fhoráil sin.

(2) Beidh feidhm ag fo-alt (1)—

(a) go feadh an mhéid a bhaineann na leasuithe le cáin
ioncaim agus nithe gaolmhara, seachas na leasuithe a
bhaineann le cibé nithe dá dtagraítear i bhfomhíreanna
(ii), (iii), (iv), (v) agus (vi) de mhír (l), maidir leis an
mbliain mheasúnachta 2002 agus le blianta measúnachta
dá éis,

(b) go feadh an mhéid a bhaineann na leasuithe le cáin
ghnóchan caipitiúil agus nithe gaolmhara, seachas na
leasuithe a bhaineann le cibé nithe dá dtagraítear i mír
(l)(vii), maidir leis an mbliain measúnachta 2002 agus le
blianta measúnachta dá éis,

(c) go feadh an mhéid a bhaineann na leasuithe le cáin
chorparáide agus nithe gaolmhara, seachas na leasuithe a
bhaineann le cibé nithe dá dtagraítear i bhfomhíreanna
(i), (iii) agus (iv) de mhír (l), i leith tréimhsí cuntasaíochta
dar críoch an 1 Eanáir 2002 nó dá éis,

(d) go feadh an mhéid a bhaineann na leasuithe le
dleachtanna custam agus nithe gaolmhara, amhail ar an
agus ón 1 Eanáir 2002,

(e) go feadh an mhéid a bhaineann na leasuithe le
dleachtanna máil agus nithe gaolmhara, amhail ar an agus
ón 1 Eanáir 2002,

(f) go feadh an mhéid a bhaineann na leasuithe le cáin
bhreisluacha agus nithe gaolmhara, amhail ar an agus ón
1 Eanáir 2002,
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(g) go feadh an mhéid a bhaineann na leasuithe le cáin fháltas
caipitiúil agus nithe gaolmhara, seachas na leasuithe a
bhaineann le cibé nithe dá dtagraítear i bhfomhíreanna
(viii) agus (ix) de mhír (l), maidir le bronntanais nó le
hoidhreachtaí arna nglacadh an 1 Eanáir 2002 nó dá éis,

(h) go feadh an mhéid a bhaineann na leasuithe le
dleachtanna stampa agus nithe gaolmhara, seachas na
leasuithe a bhaineann le cibé nithe dá dtagraítear i
bhfomhíreanna (x), (xi), (xii) agus (xiii) de mhír (l),
maidir le hionstraimí a fhorghníomhófar an 1 Eanáir 2002
nó dá éis,

(i) go feadh an mhéid a leasaítear alt 1086 den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997, maidir le suimeanna
sonraithe den sórt dá dtagraítear i míreanna (c) agus (d)
d’alt 1086(2) den Acht sin a ghlacann na Coimisinéirí
Ioncaim, nó a gheallann siad a ghlacadh, an 1 Eanáir 2002
nó dá éis,

(j) go feadh an mhéid a leasaítear alt 100 den Acht
Airgeadais, 1983, maidir le haon eastát nó leas i maoin
chónaithe a dhíol arb é dáta an chonartha ina leith an 1
Eanáir 2002 nó dáta dá éis,

(k) go feadh an mhéid a dhéanann an t-achtachán a leasaítear
aon fhíneáil, forghéilleadh nó pionós a fhorchur mar
gheall ar aon ghníomh nó neamhghníomh, maidir le haon
ghníomh nó neamhghníomh a tharlóidh nó a thosóidh an
1 Eanáir 2002 nó dá éis,

agus

(l) go feadh an mhéid—

(i) a leasaítear alt 110 den Acht Comhdhlúite Cánacha,
1997 (dá ngairtear “Acht 1997” sa mhír seo), maidir
le cuideachta d’fháil sócmhainní cáilitheacha an 1
Eanáir 2002 nó dá éis,

(ii) a leasaítear ailt 201 agus 202 d’Acht 1997 agus
Sceideal 3 a ghabhann leis an Acht sin, maidir le
híocaíochtaí a dhéanfar an 1 Eanáir 2002 nó dá éis,

(iii) a leasaítear alt 404(6) d’Acht 1997, maidir le léas a
dhéanfar an 1 Eanáir 2002 nó dá éis,

(iv) a leasaítear alt 481(2)(c) d’Acht 1997, maidir le
deimhniú a eiseofar faoi fho-alt (2)(a)(i) den alt sin
an 1 Eanáir 2002 nó dá éis,

(v) a leasaítear alt 491 d’Acht 1997, maidir le scaireanna
cáilithe (de réir bhrí alt 488 den Acht sin) a eiseofar
an 1 Eanáir 2002 nó dá éis,

(vi) a leasaítear alt 494(1) d’Acht 1997, maidir le
hinfheistíocht iomchuí (de réir bhrí alt 488 den Acht
sin) arb í an chéad infheistíocht den sórt sin ag
pearsa aonair arna déanamh an 1 Eanáir 2002 nó dá
éis, agus a leasaítear ailt 494(5) agus 494(6)(b) den
Acht sin, maidir le suibscríobh le haghaidh
scaireanna cáilithe (de réir bhrí alt 488 den Acht sin)
i gcás gurb é an dáta sonraithe (de réir bhrí alt 494
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den Acht sin) i ndáil leis an suibscríobh sin an 1
Eanáir 2002 nó dáta dá éis sin,

(vii) a leasaítear ailt 598 agus 602 d’Acht 1997, maidir le
diúscairtí arna ndéanamh an 1 Eanáir 2002 nó dá éis,

(viii) a leasaítear an Chéad agus an Dara Sceideal a
ghabhann leis an Acht um Cháin Fháltas Caipitiúil,
1976 agus alt 54(1)(b) den Acht sin, maidir le cáin a
ríomh ar bhronntanais agus oidhreachtaí arna
nglacadh an 1 Eanáir 2002 nó dá éis,

(ix) a leasaítear ailt 146(4B)(a)(i)(II),
146(4B)(a)(i)(II)(B), 146(4C)(b) agus 146(4C)(c)
den Acht Airgeadais, 1994, maidir le hiarratais ar
chlárú arna ndéanamh an 1 Eanáir 2002 nó dá éis,

(x) a leasaítear ailt 117(1) agus 117(2)(a) den Acht
Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1997 (dá
ngairtear “Acht 1999” sa mhír seo), maidir le
hidirbhearta a tharlóidh an 1 Eanáir 2002 nó dá éis,

(xi) a leasaítear ailt 123(3)(b)(ii) agus 123(4) d’Acht 1999,
maidir le haon ráiteas a bheidh le seachadadh ag
tionscnóir faoi alt 123 den Acht sin an 1 Eanáir 2002
nó dá éis, agus

(xii) a leasaítear ailt 124(1)(c), 124(2)(c) agus 124(2)(d)(ii)
d’Acht 1999, maidir le haon ráiteas a bheidh le
seachadadh ag banc nó ag tionscnóir faoi alt 124 den
Acht sin an 1 Eanáir 2002 nó dá éis, agus

(xiii) a leasaítear alt 146(3) d’Acht 1999, maidir le haon
cheadúnas arna dheonú ag na Coimisinéirí faoi alt
146(1) den Acht sin an 1 Eanáir 2002 nó dá éis.

241.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) trí na focail “Urrúis arna n-eisiúint an 25ú lá de
Bhealtaine, 1988, nó dá éis, ag Bord Telecom Éireann”
agus “Urrúis arna n-eisiúint an 25ú lá de Bhealtaine,
1988, nó dá éis, ag Infheistíochtaí Teileachumarsáide na
hÉireann cpt.” a scriosadh sa Tábla a ghabhann le halt 37,

(b) trí na focail “Bord Telecom Éireann, Infheistíochtaí
Teileachumarsáide na hÉireann cpt.,” a scriosadh in alt
607(1)(d), agus

(c) trí na focail “Bord Telecom Éireann, Infheistíochtaí
Teileachumarsáide na hÉireann cpt.,” a scriosadh i mír
(ii) den mhíniú ar “urrúis” in alt 838(1)(a).

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo maidir le haon urrúis a eiseoidh
Bord Telecom Éireann nó Infheistíochtaí Teileachumarsáide na
Éireann cpt. an 15 Feabhra 2001 nó dá éis.

242.—Déantar na cánacha agus na dleachtanna go léir a
fhorchuirtear leis an Acht seo a chur faoi chúram agus faoi bhainistiú
na gCoimisinéirí Ioncaim.
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243.—(1) Féadfar an tAcht Airgeadais, 2001 a ghairm den Acht
seo.

(2) Déanfar Cuid 1 (a mhéid a bhaineann le cáin ioncaim) a
fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim agus (a mhéid a
bhaineann le cáin chorparáide) a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna
Cánach Corparáide agus (a mhéid a bhaineann le cáin ghnóchan
caipitiúil) a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna um Cháin
Ghnóchan Caipitiúil.

(3) Déanfar Codanna 2 agus 3 (a mhéid a bhaineann le
dleachtanna máil) a fhorléiriú i dteannta na reachtanna a bhaineann
le dleachtanna máil agus le bainistiú na ndleachtanna sin agus
déanfar Cuid 3 (a mhéid a bhaineann le custaim) a fhorléiriú i
dteannta na nAchtanna Custam.

(4) Déanfar Cuid 4 a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach
Breisluacha, 1972 go 2000, agus féadfar na hAchtanna Cánach
Breisluacha, 1972 go 2001, a ghairm díobh le chéile.

(5) Déanfar Cuid 5 a fhorléiriú i dteannta an Achta Comhdhlúite
Dleachtanna Stampa, 1999.

(6) Déanfar Cuid 6 (a mhéid a bhaineann le cáin fháltas caipitiúil)
a fhorléiriú i dteannta an Achta um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976,
agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú an Achta sin.

(7) Déanfar Cuid 7 (a mhéid a bhaineann le cáin mhaoine fhrith-
amhantrach) a fhorléiriú i dteannta an Achta Airgeadais (Uimh. 2),
2000.

(8) Déanfar Cuid 8 (a mhéid a bhaineann le cáin ioncaim) a
fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim agus (a mhéid a
bhaineann le cáin chorparáide) a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna
Cánach Corparáide agus (a mhéid a bhaineann le cáin ghnóchan
caipitiúil) a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna um Cháin Ghnóchan
Caipitiúil agus (a mhéid a bhaineann le cáin bhreisluacha) a
fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Breisluacha, 1972 go
2001, agus (a mhéid a bhaineann le cáin mhaoine cónaithe) a
fhorléiriú i dteannta Chuid VI den Acht Airgeadais, 1983, agus na
n-achtachán ag leasú nó ag leathnú na Coda sin agus (a mhéid a
bhaineann le cáin bhronntanais nó cáin oidhreachta) a fhorléiriú i
dteannta an Achta um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976, agus na
n-achtachán ag leasú nó ag leathnú an Achta sin.

(9) Beidh feidhm ag Cuid 1, ach amháin mar a fhoráiltear a
mhalairt go sainráite inti, amhail ar an agus ón 6 Aibreán, 2001.

(10) I ndáil le Cuid 4:

(a) measfar gur tháinig ailt 181, 187 agus 189 i bhfeidhm, agus
glacfaidh siad éifeacht, amhail ar an agus ón 1 Eanáir,
2001;

(b) measfar gur tháinig mír (b) d’alt 188 i bhfeidhm, agus
glacfaidh sí éifeacht, amhail ar an agus ón 8 Eanáir, 2001;

(c) beidh éifeacht le míreanna (c), (d) agus (e) d’alt 199, agus
le halt 200, amhail ar an agus ón 1 Bealtaine, 2001;

(d) beidh éifeacht le míreanna (b) agus (c) d’alt 193 amhail ar
an agus ón 1 Iúil, 2001;
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(e) beidh éifeacht le míreanna (a) agus (b) d’alt 199 amhail ar
an agus ón 1 Meán Fómhair, 2001;

(f) beidh éifeacht le halt 198 amhail ar an agus ón 1 Eanáir,
2002;

(g) beidh éifeacht le forálacha na Coda seo, seachas na
forálacha sin a shonraítear i míreanna (a) go (f), amhail
ar agus ó dháta rite an Achta seo.

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

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

(13) San Acht seo, aon tagairt d’fho-alt, do mhír, d’fhomhír, do
chlásal nó d’fhochlásal is tagairt í don fho-alt, don mhír, don fhomhír,
don chlásal nó don fhochlásal den fhoráil (lena n-áirítear Sceideal)
ina bhfuil an tagairt, mura gcuirtear in iúl gur tagairt d’fhoráil éigin
eile atá beartaithe.
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SCEIDEAL 1

Leasuithe de dhroim Athruithe ar Fhaoisimh Phearsanta.

1. Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001 agus le blianta
measúnachta dá éis, leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997,
mar seo a leanas—

(a) i bhfo-alt (1) d’alt 3—

(i) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach roimh an
míniú ar “ard-ráta”:

“ciallaíonn ‘cáin inmhuirearaithe’, i ndáil le
pearsa aonair do bhliain mheasúnachta, an
méid cánach ioncaim a bhfuil an phearsa
aonair inmhuirearaithe ina leith don bhliain
mheasúnachta sin faoi alt 15 maidir lena
ioncam nó lena hioncaim iomlán don bhliain
sin, lena n-áirítear, i gcás pearsan aonair a
mheasúnaítear i leith cánach de réir
fhorálacha alt 1017, ioncam iomlán, más ann,
chéile na pearsan aonair;

ciallaíonn ‘creidmheas cánach ginearálta’, i
ndáil le pearsa aonair do bhliain
mheasúnachta, aon fhaoiseamh (seachas
creidmheas faoi alt 59) atá infheidhme
maidir leis an mbliain mheasúnachta sin, is
faoiseamh nach dtugtar ar mhodh asbhainte
ó ioncam, ach ar mhodh laghdú ar an gcáin
inmhuirearaithe nó asbhainte ón gcáin
inmhuirearaithe nó ar mhodh aisíocaíochta
cánach inmhuirearaithe nuair atá sí íoctha,
seachas creidmheas cánach pearsanta, agus
cinnfear an creidmheas sin faoi threoir
mhéid an laghdaithe, na hasbhainte nó an
aisíocaíochta de réir mar a bheidh;”, agus

(ii) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach roimh an
míniú ar “gaol”:

“ciallaíonn ‘cáin ioncaim is iníoctha’, i ndáil
le pearsa aonair do bhliain mheasúnachta, an
cháin inmhuirearaithe lúide comhiomlán na
gcreidmheasanna cánach pearsanta agus na
gcreidmheasanna cánach ginearálta;

ciallaíonn ‘creidmheas cánach pearsanta’, i
ndáil le pearsa aonair do bhliain
mheasúnachta, creidmheas cánach atá
sonraithe in ailt 461, 461A, 462, 463, 464,
465, 466, 466A, 468 agus 472;”,

(b) in alt 126, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i bhfo-
alt (7) in ionad mhíreanna (a) agus (b):

“(a) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, d’fhonn socrú a
dhéanamh maidir le bailiú agus gnóthú éifeachtach
aon chánach a bheidh dlite i leith sochar lena
mbaineann fo-alt (3), rialacháin a dhéanamh ag
modhnú na Rialachán Cánach Ioncaim (Fostaíochtaí),
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1960 (I.R. Uimh. 28 de 1960), ina bhfeidhm maidir
leis na sochair sin, leis na fostaithe atá ag fáil na
sochar sin, leis na faoisimh ó cháin ioncaim is cuí
maidir leis na fostaithe sin, agus le fostóirí na
bhfostaithe sin nó le deimhnithe creidmheasanna
cánach agus an scoithphointe ráta chaighdeánaigh nó
cártaí asbhainte cánach a shealbhaíonn fostóirí na
bhfostaithe sin i leith na bhfostaithe sin.

(b) Gan dochar do ghinearáltacht mhír (a), féadfaidh
foráil a bheith i rialacháin faoin mír sin go ndéanfaidh
na Coimisinéirí Ioncaim na faoisimh saor ó cháin
ioncaim is cuí maidir leis fostaithe a ath-leithroinnt
(gan fógraí leasaithe i dtaobh cinnidh creidmheasanna
cánach agus scoithphointe an ráta chaighdeánaigh,
deimhnithe creidmheasanna cánach agus
scoithphointe an ráta chaighdeánaigh leasaithe agus
cártaí asbhainte cánach leasaithe a eisiúint) idir na
sochair a bhfuil feidhm ag fo-alt (3) maidir leo agus
díolaíochtaí eile is infhaighte acu.”,

(c) in alt 128, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i bhfo-
alt (2A) (arna chur isteach leis an Acht Airgeadais, 2000),
in ionad mhír (a):

“(a) go n-asbhainfear an méid sin de réir rialachán arna
ndéanamh faoi alt 986 le linn méid a chreidmheasanna
nó a creidmheasanna cánach agus scoithphointe an
ráta chaighdeánaigh a chinneadh, nó”,

(d) in alt 187—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach in ionad fho-
alt (1):

“(1) San alt seo, ciallaíonn ‘an méid sonraithe’, faoi
réir fho-alt (2)—

(a) i gcás go mbeadh teideal ag an bpearsa
aonair, ar leith ón alt seo, chun
creidmheasa cánach a shonraítear in alt
461(a) (arna chur isteach leis an Acht
Airgeadais, 2001), £6,068, agus

(b) in aon chás eile, £3,034.”,

agus

(ii) i mír (a) d’fho-alt (2), trí “£333” a chur isteach in
ionad “£450”, sa dá áit a bhfuil sé, agus trí “£481” a
chur isteach in ionad “£650”,

(e) in alt 458—

(i) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur isteach
in ionad mhír (b):

“(b) i dteideal go ndéanfar an cháin ioncam atá le
muirearú ar an bpearsa aonair a laghdú de cibé
creidmheasanna cánach agus laghduithe eile atá
sonraithe sna forálacha dá dtagraítear i gCuid 2
den Tábla sin, ach sin faoi réir fho-alt (1A) agus
na bhforálacha sin.”,
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(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (1):

“(1A) I gcás go mbeidh teideal ag pearsa aonair
chun creidmheasa cánach atá sonraithe i bhforáil dá
dtagraítear i gCuid 2 den Tábla a ghabhann leis an alt
seo, déanfar an cháin ioncaim a bheidh le muirearú ar
an bpearsa aonair don bhliain mheasúnachta, seachas
de réir alt 16(2), a laghdú den mhéid is lú díobh seo
a leanas—

(a) méid an chreidmheasa cánach, nó

(b) an méid a laghdaíonn an cháin ioncaim sin go
nialas.”,

(iii) i bhfo-alt (2), tríd an méid seo a leanas a chur isteach
in ionad mhír (b):

“(b) ar aon chreidmheasanna cánach nó laghduithe
cánach den sórt a shonraítear sna forálacha dá
dtagraítear i gCuid 2 den Tábla a ghabhann leis
an alt seo.”,

agus

(iv) i gCuid 2 den Tábla a ghabhann leis an alt, trí “Alt
461” a chur isteach in ionad “Alt 461(2)”,

(f) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 461 (arna chur
isteach leis an Acht Airgeadais, 1999):

“Bun-
chreidmheas
cánach
pearsanta.

461.— I ndáil le haon bhliain
mheasúnachta, beidh teideal ag pearsa
aonair chun creidmheasa cánach (ar a
dtabharfar an ‘bunchreidmheas cánach
pearsanta’) arb éard atá ann—

(a) £1,628, i gcás gur duine pósta an
t-éilitheoir—

(i) a mheasúnaítear i leith
cánach don bhliain
mheasúnachta de réir alt
1017, nó

(ii) a chruthóidh nach
gcónaíonn a chéile nó a
céile leis nó léi ach go
bhfuil sé nó sí á
chothabháil nó á
cothabháil go hiomlán nó
go formhór aige nó aici don
bhliain mheasúnachta agus
nach bhfuil an t-éilitheoir i
dteideal, le linn a ioncam
nó a hioncam a ríomh chun
críocha cánach don bhliain
sin, aon asbhaint a
dhéanamh i leith na
suimeanna a d’íoc sé nó sí
chun a chéile nó a céile a
chothabháil,
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(b) £1,628, i gcás gur baintreach an
t-éilitheoir sa bhliain
mheasúnachta, seachas duine a
bhfuil feidhm ag mír (a) maidir
leis nó léi, ar sa bhliain
mheasúnachta a d’éag a chéile
nó a céile, agus

(c) £814, i gcás aon éilitheora eile.”,

(g) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 461A (arna
chur isteach leis an Acht Airgeadais, 2000):

“Creidmheas
cánach breise
do
bhaintreacha
áirithe.

461A.— Beidh ag baintreach, seachas
duine lena mbaineann mír (a) nó (b) d’alt
461, nó lena mbaineann alt 462, i dteannta
teideal chun an bhunchreidmheasa cánach
phearsanta dá dtagraítear in alt 461(c),
teideal chun creidmheasa cánach (ar a
dtabharfar an ‘creidmheas cánach baintrí’)
arb éard atá ann £148.”,

(h) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 462 (arna chur
isteach leis an Acht Airgeadais, 1999):

“Creidmheas
cánach
teaghlaigh
aontuismitheora.

462.— (1) (a) San alt seo, ciallaíonn
‘leanbh cáilitheach’, i ndáil le haon
éilitheoir agus le haon bhliain
mheasúnachta—

(i) leanbh—

(I) a rugadh sa bhliain
mheasúnachta,

(II) atá, i dtosach na bliana
measúnachta, faoi bhun 18
mbliana d’aois, nó

(III) arb amhlaidh dó nó di, má tá
sé nó sí os cionn 18 mbliana
d’aois i dtosach na bliana
measúnachta—

(A) go bhfuil sé nó sí ag fáil
teagasc lánaimseartha
in aon ollscoil, coláiste,
scoil nó bunachas eile
oideachais, nó

(B) go bhfuil sé nó sí, mar
gheall ar éiglíocht
mheabhrach nó
choirp,
buanéagumasaithe ar é
féin nó í féin a
chothabháil agus gur
tháinig sé nó sí chun
bheith
buanéagumasaithe
amhlaidh sula raibh 21
bliain d’aois slánaithe
aige nó aici nó gur
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tháinig sé nó sí chun
bheith
buanéagumasaithe
amhlaidh tar éis dó nó
di 21 bliain d’aois a
shlánú ach sin le linn
dó nó di a bheith ag
fáil teagasc
lánaimseartha den
sórt sin,

agus

(ii) leanbh is leanbh leis an
éilitheoir nó, mura leanbh
den sórt sin é nó í, leanbh
atá i gcoimeád an éilitheora
agus á chothabháil nó á
cothabháil ag an éilitheoir
ar chostas an éilitheora féin
ar feadh iomlán na bliana
measúnachta nó ar feadh
cuid di.

(b) Beidh feidhm ag an alt seo
maidir le pearsa aonair nach
bhfuil teideal aige nó aici chun
bunchreidmheasa cánach
pearsanta a luaitear i mír (a) nó
mír (b) d’alt 461.

(2) Faoi réir fho-alt (3), i gcás go
ndéanfaidh éilitheoir, is pearsa aonair lena
baineann an t-alt seo, a chruthú, maidir le
bliain mheasúnachta, go bhfuil leanbh
cáilitheach ina chónaí nó ina cónaí leis nó
léi ar feadh iomlán na bliana nó ar feadh
cuid di, beidh teideal ag an éilitheoir chun
creidmheasa cánach (ar a dtabharfar an
‘creidmheas cánach teaghlaigh
aontuismitheora’) arb éard atá ann £814,
ach ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir
le haon bhliain mheasúnachta i gcás
fearchéile nó banchéile má chónaíonn an
banchéile lena fearchéile, nó i gcás fear
agus bean a chónaíonn le chéile mar
fhearchéile agus banchéile.

(3) Ní bheidh teideal ag éilitheoir ach
chun aon chreidmheasa cánach amháin faoi
fho-alt (2) d’aon bhliain mheasúnachta, is
cuma cé mhéad leanaí cáilitheacha a
chónaíonn leis an éilitheoir sa bhliain sin.

(4) (a) Na tagairtí i bhfo-alt (1)(a) do
leanbh atá ag fáil teagasc
lánaimseartha i mbunachas oideachais
folóidh siad tagairtí do leanbh atá á
oiliúint nó á hoiliúint ag aon duine (dá
ngairtear ‘an fostóir’ san fho-alt seo)
d’aon cheird nó gairm in imthosca de
shórt go bhfuil ar an leanbh a chuid
ama go léir, nó a cuid ama go léir, a
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chaitheamh leis an oiliúint ar feadh
tréimhse nach lú ná 2 bhliain.

(b) Chun críche éilimh maidir le
leanbh atá á oiliúint nó á
hoiliúint, féadfaidh an cigire a
cheangal ar an bhfostóir sonraí
i dtaobh oiliúint an linbh a
thabhairt i cibé foirm a
fhorordóidh na Coimisinéirí
Ioncaim.

(5) I gcás go n-eascróidh aon cheist i
dtaobh teideal a bheith ag aon duine chun
creidmheasa cánach faoin alt seo maidir le
leanbh atá os cionn 18 mbliana d’aois ar
leanbh é nó í atá ag fáil teagasc
lánaimseartha dá dtagraítear san alt seo,
féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim dul i
gcomhairle leis an Aire Oideachais agus
Eolaíochta.”,

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 463 (arna chur
isteach leis an Acht Airgeadais, 2000):

“Creidmheas
cánach
tuismitheora is
baintreach.

463.— (1) San alt seo—

ciallaíonn ‘éilitheoir’ pearsa aonair a
bhfaigheann a chéile nó a céile bás i
mbliain mheasúnachta;

tá le ‘leanbh cáilitheach’, i ndáil le
héilitheoir agus bliain mheasúnachta, an
bhrí chéanna atá leis in alt 462 agus, maidir
leis an gceist i dtaobh an leanbh cáilitheach
leanbh, cinnfear í ar an mbonn céanna is a
chinnfí í chun críocha alt 462, agus beidh
feidhm ag fo-ailt (3), (4) agus (5) den alt sin
dá réir sin.

(2) I gcás go gcruthóidh éilitheoir, i ndáil
le haon bhliain de na 5 bliana measúnachta
díreach tar éis na bliana measúnachta ina
n-éagann céile an éilitheora—

(a) nár phós sé nó sí arís roimh
thosach na bliana, agus

(b) go bhfuil cónaí ar leanbh
cáilitheach leis nó léi ar feadh
iomlán na bliana nó ar feadh
cuid di,

beidh teideal ag an éilitheoir, maidir le gach
bliain de na blianta a gcruthaíonn sé nó sí
amhlaidh i ndáil léi, chun creidmheasa
cánach (ar a dtabharfar ‘an creidmheas
cánach tuismitheora is baintreach’) mar seo
a leanas—

(i) don chéad bhliain de na 5 bliana
sin, £2,000,

(ii) don dara bliain de na 5 bliana
sin, £1,600,
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(iii) don tríú bliain de na 5 bliana
sin, £1,200,

(iv) don cheathrú bliain de na 5
bliana sin, £800, agus

(v) don chúigiú bliain de na 5 bliana
sin, £400,

ach ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le
haon bhliain mheasúnachta i gcás fear agus
bean a chónaíonn le chéile mar fhearchéile
agus banchéile”,

(j) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 464 (arna chur
isteach leis an Acht Airgeadais, 2000):

“Creidmheas
cánach aoise. 464.— I gcás go mbeidh teideal ag

pearsa aonair chun bunchreidmheasa
cánach pearsanta faoi alt 461 d’aon bhliain
mheasúnachta agus go gcruthóidh sé nó sí
go raibh, tráth ar bith le linn na bliana
measúnachta sin,

(a) an phearsa aonair, nó

(b) i gcás duine phósta a bhfuil a
chéile nó a céile ina chónaí nó
ina cónaí leis nó léi, agus atá á
mheasúnú nó á measúnú i leith
cánach de réir alt 1017, an
phearsa aonair nó céile na
pearsan aonair,

65 bliana d’aois nó os a chionn, beidh
teideal ag an bpearsa aonair, i dteannta an
chreidmheasa cánach a bhfuil teideal ag an
bpearsa aonair chuige faoi alt 461 don
bhliain mheasúnachta sin, chun
creidmheasa cánach breise (ar a dtabharfar
an ‘creidmheas cánach aoise’) arb éard atá
ann—

(i) i gcás gur duine pósta an phearsa
aonair a bhfuil a chéile nó a
céile ina chónaí nó ina cónaí leis
nó léi agus atá á mheasúnú nó á
measúnú i leith cánach de réir
alt 1017, £238, agus

(ii) in aon chás eile, £119.”,

(k) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 465 (arna chur
isteach leis an Acht Airgeadais, 2000):

“Creidmheas
cánach linbh
éagumasaithe.

465.— (1) I gcás go gcruthóidh
éilitheoir go maireann, tráth ar bith i
gcaitheamh bliana measúnachta, aon
leanbh leis nó léi—

(a) atá faoi bhun 18 mbliana d’aois
agus atá buanéagumasaithe mar
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gheall ar éiglíocht mheabhrach
nó choirp, nó

(b) atá, má tá sé nó sí os cionn 18
mbliana d’aois i dtosach na
bliana, buanéagumasaithe, mar
gheall ar éiglíocht mheabhrach
nó choirp, ar é féin nó í féin a
chothabháil agus gur tháinig sé
nó sí chun bheith
buanéagumasaithe amhlaidh
sula raibh 21 bliain d’aois
slánaithe aige nó aici nó gur
tháinig sé nó sí chun bheith
buanéagumasaithe amhlaidh tar
éis dó nó di 21 bliain d’aois a
shlánú ach sin le linn dó nó di a
bheith ag fáil teagasc
lánaimseartha in aon ollscoil,
coláiste, scoil nó bunachas eile
oideachais,

beidh teideal ag an éilitheoir, faoi réir an
ailt seo, i leith gach linbh den sórt sin, chun
creidmheasa cánach (ar a dtabharfar an
‘creidmheas cánach linbh éagumasaithe’)
arb éard atá ann £238.

(2) (a) Ní mheasfar leanbh atá faoi
bhun 18 mbliana d’aois mar
leanbh atá buanéagumasaithe
mar gheall ar éiglíocht
mheabhrach nó choirp ach
amháin i gcás gur éiglíocht í de
chineál go mbeadh ionchas
réasúnach ann, dá mbeadh an
leanbh os cionn 18 mbliana
d’aois, go mbeadh an leanbh
éagumasaithe ar é féin nó í féin
a chothabháil.

(b) Aon chreidmheas cánach faoin
alt seo, is creidmheas cánach é
in ionad, agus ní creidmheas
cánach é i dteannta, aon
chreidmheasa cánach a mbeadh
teideal ag an bpearsa aonair
chuige i leith an linbh chéanna
faoi alt 466.

(3) Más rud é go gcruthóidh an
t-éilitheoir don bhliain mheasúnachta—

(a) go bhfuil aon leanbh á choimeád
nó á coimeád agus á
chothabháil nó á cothabháil ar a
chostas féin aige nó ar a costas
féin ar leanbh cáilitheach dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) a
bheadh ann nó inti ach amháin
nach leanbh leis an éilitheoir é
nó í an leanbh sin, agus
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(b) nach bhfuil teideal ag an
éilitheoir ná ag aon phearsa
aonair eile chun creidmheasa
cánach i leith an linbh chéanna
faoi fho-alt (1) nó faoi aon
fhoráil eile den Chuid seo
(seachas alt 466A), nó, má
bhíonn teideal ag aon phearsa
aonair eile chun creidmheasa
cánach den sórt sin, go bhfuil an
phearsa aonair eile sin tar éis
scaradh lena éileamh nó lena
héileamh ar an gcreidmheas
cánach sin,

beidh an t-éilitheoir i dteideal an
chreidmheasa cánach chéanna i leith an
linbh amhail dá mba leanbh leis an
éilitheoir an leanbh.

(4) (a) An tagairt i bhfo-alt (1) do
leanbh atá ag fáil teagasc
lánaimseartha i mbunachas
oideachais, folóidh sí tagairt do
leanbh atá á oiliúint nó á
hoiliúint ag aon duine (dá
ngairtear ‘an fostóir’ san fho-alt
seo) d’aon cheird nó gairm in
imthosca de shórt a bhfuil ar an
leanbh a chuid ama go léir nó a
cuid ama go léir a chaitheamh
leis an oiliúint ar feadh tréimhse
nach lú ná 2 bhliain.

(b) Chun críche éilimh maidir le
leanbh atá á oiliúint nó á
hoiliúint, féadfaidh an cigire a
cheangal ar an bhfostóir sonraí
i dtaobh oiliúint an linbh a
thabhairt i cibé foirm a
fhorordóidh na Coimisinéirí
Ioncaim.

(5) I gcás go n-eascróidh aon cheist i
dtaobh teideal a bheith ag aon duine chun
creidmheasa cánach faoin alt seo maidir le
leanbh atá os cionn 21 bliain d’aois ar
leanbh é nó í a tháinig chun bheith
buanéagumasaithe, mar gheall ar éiglíocht
mheabhrach nó coirp, ar é féin nó í féin a
chothabháil tar éis dó nó di an aois sin a
shlánú ach le linn dó nó di a bheith ag fáil
teagasc lánaimseartha dá dtagraítear san alt
seo, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim dul
i gcomhairle leis an Aire Oideachais agus
Eolaíochta.

(6) Más rud é, maidir le haon bhliain
mheasúnachta, go bhfuil nó go mbeadh,
mura mbeadh an fo-alt seo, teideal faoin alt
seo ag 2 phearsa aonair nó níos mó, chun
faoisimh i leith an linbh chéanna, beidh
feidhm ag na forálacha seo a leanas:
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(a) ní lamhálfar ach aon
chreidmheas cánach amháin
faoin alt seo i leith an linbh;

(b) i gcás nach mbeidh an leanbh á
chothabháil nó á cothabháil ach
ag aon phearsa aonair amháin,
is ag an bpearsa aonair sin
amháin a bheidh teideal chun
an creidmheas cánach sin a
éileamh;

(c) i gcás go mbeidh an leanbh á
chothabháil nó á cothabháil i
gcomhpháirt ag beirt nó níos
mó de na pearsana aonair,
beidh teideal ag gach duine de
na pearsana aonair sin chun an
chuid sin den chreidmheas
cánach sin a éileamh atá i
gcomhréir leis an méid a chaith
sé nó sí ag cothabháil an linbh;

(d) nuair a bheifear á fháil amach
chun críocha an fho-ailt seo an
bhfuil leanbh á chothabháil nó
á cothabháil ag pearsa aonair
agus, má tá, cá mhéad atá sé nó
sí á chothabháil nó á cothabháil,
measfar nach íocaíocht faoi
chomhair nó i leith chothabháil
an linbh aon íocaíocht a rinne
an phearsa aonair faoi chomhair
nó i leith chothabháil an linbh
is íocaíocht a bheidh an phearsa
aonair i dteideal a asbhaint le
linn a ioncam nó a hioncam
iomlán a ríomh chun críocha na
nAchtanna Cánach Ioncaim.”,

(l) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 466 (arna chur
isteach leis an Acht Airgeadais, 2000):

“Creidmheas
cánach gaoil
chleithiúnaigh.

466.— (1) San alt seo, ciallaíonn ‘méid
sonraithe’ méid nach mó é, de mhéid is mó
ná £163, ná comhiomlán na n-íocaíochtaí a
bhfuil ag pearsa aonair ina dteideal i
mbliain mheasúnachta maidir le pinsin
seanaoise (ranníocach) de réir an ráta uasta
faoin Acht Leasa Shóisialaigh
(Comhdhlúthú), 1993, más rud é, ar feadh
na bliana measúnachta sin go léir, go raibh
an phearsa aonair sin i dteideal pinsin den
sórt sin agus—

(a) nach bhfuil aon chleithiúnaí
aosaithe ná leanaí cáilithe aige
nó aici (de réir bhrí an Achta
sin i ngach cás),

(b) go bhfuil sé nó sí os cionn 80
bliain d’aois (nó cibé aois eile
atá sonraithe de thuras na
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huaire san Acht sin in ionad 80
bliain), agus

(c) go bhfuil sé ina chónaí ina aonar
nó go bhfuil sí ina cónaí ina
haonar, agus

(d) go bhfuil gnáthchónaí air nó
uirthi ar oileán.

(2) Más rud é, maidir le haon bhliain
mheasúnachta, go gcruthóidh éilitheoir go
bhfuil aon duine á chothabháil nó á
cothabháil ar a chostas féin aige nó ar a
costas féin aici, is duine—

(a) is gaol don éilitheoir, nó do
chéile an éilitheora, atá
éagumasaithe mar gheall ar
sheanaois nó éiglíocht ar é féin
nó í féin a chothabháil,

(b) is athair, is baintreach, nó
máthair, is baintreach, an
éilitheora nó chéile an
éilitheora, cibé acu atá sé nó sí
éagumasaithe nó nach bhfuil, nó

(c) is mac nó iníon don éilitheoir a
chónaíonn leis an éilitheoir agus
a bhfuil an t-éilitheoir, mar
gheall ar sheanaois nó éiglíocht,
ag brath ar a sheirbhísí nó a
seirbhísí,

agus is pearsa aonair nach mó a ioncam
iomlán nó a hioncam iomlán ó gach foinse
don bhliain mheasúnachta sin ná suim atá
comhionann leis an méid sonraithe, beidh
teideal ag an éilitheoir, maidir le gach
pearsa aonair a chothabhálann an
t-éilitheoir amhlaidh, chun creidmheasa
cánach (ar a dtabharfar an ‘creidmheas
cánach gaoil chleithiúnaigh’) arb éard atá
ann £33 don bhliain mheasúnachta.

(3) Más rud é go bhfuil aon phearsa
aonair dá dtagraítear i míreanna (a) go (c)
d’fho-alt (2) á chothabháil nó á cothabháil
ag 2 phearsa aonair nó níos mó i gcomhar,
déanfar an creidmheas cánach a bheidh le
deonú faoin alt seo i ndáil maidir leis an
bpearsa aonair sin a chionroinnt eatarthu i
gcomhréir le méid nó luach a ranníocaí faoi
seach i leith chothabháil na pearsan aonair
sin.”,

(m) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 446A (arna
chur isteach leis an Acht Airgeadais, 2000):

“Creidmheas
cánach 
cúramóra sa 
teaghais.

466A.— (1) San alt seo—
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ciallaíonn ‘duine cleithiúnach’, i ndáil le
héilitheoir cáilitheach, duine (seachas céile
an éilitheora cháilithigh) a chónaíonn, faoi
réir fho-alt (3), leis an éilitheoir cáilitheach
sin agus is—

(a) leanbh a bhfuil an t-éilitheoir
cáilitheach nó a chéile nó a
céile, tráth ar bith i mbliain
mheasúnachta, ag fáil sochar
leanaí faoi Chuid IV den Acht
Leasa Shóisialaigh
(Comhdhlúthú), 1993, ina leith,
nó

(b) pearsa aonair atá, tráth ar bith i
rith bliana measúnachta, 65
bliain d’aois nó os a chionn, nó

(c) pearsa aonair atá
buanéagumasaithe mar gheall
ar éiglíocht mheabhrach nó
choirp;

ciallaíonn ‘éilitheoir cáilitheach’, maidir le
bliain mheasúnachta, pearsa aonair—

(a) atá measúnaithe i leith cánach
don bhliain sin de réir alt 1017,
agus

(b) atá, nó a bhfuil a chéile nó a
céile, (dá ngairtear an ‘céile is
cúramóir’ san alt seo) ag gabháil
do chúram a thabhairt do
dhuine cleithiúnach amháin nó
níos mó i rith na bliana sin;

folaíonn ‘gaol’, i ndáil le héilitheoir 
cáilitheach, gaol i ngeall ar phósadh agus 
duine a bhfuil nó a raibh an t-éilitheoir 
cáilitheach ina chaomhnóir nó ina 
caomhnóir dlíthiúil ina leith.

(2) Más rud é, maidir le haon bhliain 
mheasúnachta, go gcruthóidh pearsa aonair 
gur éilitheoir cáilitheach é nó í, beidh 
teideal aige nó aici chun creidmheasa 
cánach (ar a dtabharfar an ‘creidmheas 
cánach cúramóra sa teaghais’) arb 
éard a bheidh ann £444.

(3) Chun críocha an ailt seo—

(a) measfar go bhfuil duine
cleithiúnach i ndáil le héilitheoir
cáilitheach is gaol don éilitheoir
sin nó do chéile an éilitheora ina
chónaí nó ina cónaí leis an
éilitheoir cáilitheach más rud
é—
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(i) go gcónaíonn an gaol an-
chóngarach don éilitheoir
cáilitheach, agus

(ii) go bhfuil córas díreach
cumarsáide ann idir cónaí
an éilitheora cháilithigh
agus cónaí an ghaoil,

agus

(b) measfar go gcónaíonn éilitheoir
cáilitheach agus gaol an-
chóngarach dá chéile má tá
cónaí orthu—

(i) béal dorais i gcónaithe
comharsanacha, nó

(ii) sa mhaoin chéanna, nó

(iii) laistigh de 2 chiliméadar
óna chéile.

(4) Ní bheidh teideal ag éilitheoir
cáilitheach ach chun aon chreidmheasa
cánach amháin faoi fho-alt (2) d’aon bhliain
mheasúnachta gan aird a thabhairt ar líon
na ndaoine cleithiúnacha a bhfuil cónaí
orthu leis an éilitheoir cáilitheach sa
bhliain sin.

(5) Déanfar creidmheas cánach faoin alt
seo i leith duine chleithiúnaigh a dheonú
d’aon éilitheoir amháin, agus ní dhéanfar é
a dheonú ach d’aon éilitheoir amháin, arb
é nó í an duine lena bhfuil gnáthchónaí ar
an duine cleithiúnach sin nó, i gcás go
mbeidh feidhm ag fo-alt (3), an duine a
dhéanann, nó a ndéanann a chéile nó a
céile, cúram a thabhairt don duine
cleithiúnach de ghnáth.

(6) (a) Más rud é go mbeidh teideal ag
an gcéile is cúramóir, ina cheart
féin nó ina ceart féin, in aon
bhliain mheasúnachta chun
ioncaim is mó ná £2,960 sa
bhliain sin, déanfar an
creidmheas cánach a laghdú
d’aon leath amháin de mhéid an
bharrachais sin.

(b) Chun críocha mhír (a), ní
chuirfear i gcuntas—

(i) aon Sochar Cúramóra a
bheidh iníoctha faoi
Chaibidil 11A (arna cur
isteach leis an Acht Leasa
Shóisialaigh, 2000) de
Chuid II den Acht Leasa
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Shóisialaigh
(Comhdhlúthú), 1993, nó

(ii) aon Liúntas Cúramóra a
bheidh iníoctha faoi
Chaibidil 10 de Chuid III
den Acht sin.

(7) (a) D’ainneoin fho-alt (6) ach faoi
réir fhorálacha eile an ailt seo,
lena n-áirítear an fo-alt seo,
féadfar creidmheas cánach a
dheonú do bhliain
mheasúnachta i gcás go raibh an
t-éilitheoir i dteideal
creidmheasa cánach faoin alt
seo don bhliain mheasúnachta
díreach roimhe sin.

(b) Más rud é go mbeidh creidmheas
cánach le deonú do bhliain
mheasúnachta de bhua mhír (a),
ní mó é ná méid an
chreidmheasa cánach a
deonaíodh sa bhliain
mheasúnachta díreach roimhe
sin.

(c) Ní dheonófar creidmheas cánach
do bhliain mheasúnachta de
bhua mhír (a) má deonaíodh
amhlaidh é don bhliain
mheasúnachta díreach roimhe
sin.

(8) Más rud é, maidir le haon bhliain
mheasúnachta, go ndeonófar creidmheas
cánach do phearsa aonair faoin alt seo, ní
bheidh teideal ag an bpearsa aonair chomh
maith chun sochar na forála atá in alt 15(3)
ach féadfaidh an phearsa aonair a roghnú,
trí fhógra i scríbhinn don chigire, go
ndéanfar an sochar faoin alt sin a dheonú in
ionad an chreidmheasa cánach a dheonófar
faoin alt seo.”,

(n) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 468 (arna chur
isteach leis an Acht Airgeadais, 2000):

“Creidmheas
cánach daill. 468.— (1) San alt seo, ciallaíonn ‘dall’

duine nach mó ná 6/60 géire a radhairc
lárnaigh sa tsúil is fearr aige nó aici faoi
lionsaí ceartúcháin, nó ar mó ná 6/60 a
radhairc lárnaigh sa tsúil is fearr aige nó aici
nó sa dá shúil aige nó aici ach go bhfuil
teorainn ag gabháil leis sin sna réimsí
radhairc arb amhlaidh di nach mó ná 20
céim an uillinn a ghabhann an lárlíne is
faide sa réimse radhairc.

(2) Más rud é, maidir le bliain
mheasúnachta, go gcruthóidh pearsa
aonair—
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(a) gur dhall é nó í an bhliain
mheasúnachta go léir nó aon
chuid di, nó

(b) más rud é go measúnaítear é nó
í i leith cánach de réir alt 1017,
gur dhall é nó í nó a chéile nó a
céile nó gur dhall é nó í agus a
chéile nó a céile araon an
bhliain mheasúnachta go léir nó
aon chuid di,

beidh teideal ag an bpearsa aonair chun
creidmheasa cánach (ar a dtabharfar an
‘creidmheas cánach daill’) arb éard a
bheidh ann £444, nó, i gcás gur daill an
phearsa aonair agus a chéile nó a céile
araon, £888.”,

(o) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 472 (arna chur
isteach leis an Acht Airgeadais, 1999):

“Creidmheas
cánach fostaí. 472.— (1) (a) San alt seo—

ciallaíonn ‘céatadán cuí’, i ndáil le bliain
mheasúnachta, céatadán atá comhionann
leis an ráta caighdeánach cánach don
bhliain sin;

ciallaíonn ‘díolaíochtaí’ díolaíochtaí a
bhfuil feidhm ag Caibidil 4 de Chuid 42
maidir leo nó a gcuirtear í chun feidhme
maidir leo, ach ní fholaíonn sé—

(i) díolaíochtaí arna n-íoca go
díreach nó go neamhdhíreach
ag comhlacht corpraithe (nó ag
aon duine a measfaí a bheith
bainteach leis an gcomhlacht
corpraithe) le stiúrthóir
dílseánach de chuid an
chomhlachta chorpraithe nó le
céile stiúrthóra dhílseánaigh
den sórt sin nó le leanbh dá
chuid nó dá cuid, agus

(ii) díolaíochtaí arna n-íoc go díreach
nó go neamhdhíreach ag pearsa
aonair (nó ag comhpháirtíocht
ar páirtí inti an phearsa aonair)
le céile na pearsan aonair nó le
leanbh na pearsan aonair;

ciallaíonn ‘stiúrthóir’—

(i) i ndáil le comhlacht corpraithe a
ndéanann bord stiúrthóirí nó
comhlacht dá shamhail a
ghnóthaí a stiúradh, comhalta
den bhord nó den chomhlacht
sin,
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(ii) i ndáil le comhlacht corpraithe a
ndéanann stiúrthóir aonair nó
duine dá shamhail nó dá
samhail a ghnóthaí a stiúradh,
an stiúrthóir nó duine sin, agus

(iii) i ndáil le comhlacht corpraithe a
ndéanann na comhaltaí iad féin
a ghnóthaí a stiúradh, comhalta
den chomhlacht corpraithe,

agus folaíonn sé aon duine atá nó a bhí
ina stiúrthóir;

ciallaíonn ‘stiúrthóir dílseánach’ stiúrthóir
cuideachta atá ina úinéir tairbhiúil nó ina
húinéir tairbhiúil nó atá in ann, go díreach
nó trí mheán cuideachtaí eile nó ar mhodh
neamhdhíreach eile, rialú a dhéanamh ar
chuid is mó ná 15 faoin gcéad de ghnáth-
scairchaipiteal na cuideachta;

ciallaíonn ‘ranníocóir fostaithe sonraithe’
duine is ranníocóir fostaithe chun críocha
an Achta Leasa Shóisialaigh
(Comhdhlúthú), 1993, ach ní fholaíonn sé
duine—

(i) is ranníocóir fostaithe chun na
gcríoch sin de bhíthin alt 9(1)(b)
den Acht sin, agus dá bhíthin
sin amháin, nó

(ii) lena mbaineann Airteagal 81, 82
nó 83 de na Rialacháin Leasa
Shóisialaigh (Ranníocaí
Comhdhlúite agus
Inárachaitheacht), 1996 (I.R.
Uimh. 312 de 1996).

(b) Chun críocha an mhínithe ar ‘stiúrthóir
dílseánach’, maidir le gnáth-
scairchaipiteal atá ar úinéireacht nó á
rialú ar shlí dá dtagraítear sa mhíniú
sin ag duine is céile nó leanbh
mionaoiseach le stiúrthóir, nó ag
iontaobhaí de chuid iontaobhais chun
sochair do dhuine nó do dhaoine arb é
nó í an duine sin nó an stiúrthóir sin
nó ar a n-áirítear an duine sin nó an
stiúrthóir sin, measfar gur ag an
stiúrthóir sin agus nach ag aon duine
eile atá sé ar úinéireacht nó á rialú.

(2) Ní bheidh feidhm ag eisiamh na
ndíolaíochtaí dá dtagraítear i
bhfomhíreanna (i) agus (ii) den mhíniú ar
‘díolaíochtaí’ d’aon bhliain mheasúnachta
maidir le haon díolaíochtaí den sórt sin a
íocfar le pearsa aonair, is leanbh (seachas
leanbh is stiúrthóir dílseánach) lena
mbaineann fomhír (i) nó (ii) den mhíniú
sin, más rud é, maidir leis an mbliain sin—
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(a) (i) gur ranníocóir fostaithe
sonraithe an phearsa
aonair, nó

(ii) go ndearna an duine a
íocann na díolaíochtaí na
Rialacháin Cánach Ioncaim
(Fostaíochtaí), 1960 (I.R.
Uimh. 28 de 1960), a mhéid
a bhfuil feidhm leo, a
chomhlíonadh i ndáil le
haon díolaíochtaí den sórt
sin a íocadh leis an bpearsa
aonair sa bhliain
mheasúnachta,

(b) gur de chineál iad coinníollacha
na hoifige nó na fostaíochta, ar
ina leith a íoctar aon
díolaíochtaí den sórt sin, go
gceanglaítear ar an bpearsa
aonair bunús a chuid ama ó a
cuid ama a chaitheamh, le linn
na bliana measúnachta, le
dualgais na hoifige nó na
fostaíochta agus go ndéanann
an phearsa aonair amhlaidh
iarbhír, agus

(c) nach lú ná £2,664 méid aon
díolaíochtaí den sórt sin a íoctar
leis an bpearsa aonair sa
bhliain mheasúnachta.

(3) I gcás pearsa aonair a bheith ag fáil
brabús nó gnóchan ó oifig nó ó fhostaíocht
a shealbhaítear nó a fheidhmítear lasmuigh
den Stát, measfar gur díolaíochtaí de réir
bhrí fho-alt (1) na brabúis nó na gnóchain
sin más rud é, maidir leis na brabúis nó na
gnóchain sin—

(a) go bhfuil siad inmhuirearaithe i
leith cánach sa tír ina
n-eascraíonn siad,

(b) ar an duine a dhéanann an
íocaíocht sin iad a íoc, go bhfuil
siad faoi réir córais asbhainte
cánach atá comhchosúil ó
thaobh foirme de leis an gcóras
dá bhforáiltear i gCaibidil 4 de
Chuid 42,

(c) go bhfuil siad inmhuirearaithe i
leith cánach sa Stát ar mhéid
iomlán na mbrabús nó na
ngnóchan sin faoi Sceideal D,
agus

(d) dá mbeadh an oifig nó an
fhostaíocht á sealbhú nó á
feidhmiú sa Stát agus go raibh
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an duine ina chónaí nó ina cónaí
sa Stát gur dhíolaíochtaí de réir
bhrí an fho-ailt sin a bheadh
iontu.

(4) Más rud é, d’aon bhliain
mheasúnachta, go gcruthóidh éilitheoir
gurb éard é go hiomlán nó go páirteach a
ioncam iomlán nó a hioncam iomlán
díolaíochtaí (lena n-áirítear, i gcás gur
duine pósta a mheasúnaítear i leith cánach
de réir alt 1017 an t-éilitheoir, aon
díolaíochtaí de chuid chéile an éilitheora a
mheastar leis an alt sin gur ioncam de chuid
an éilitheora iad chun na gcríoch dá
dtagraítear san alt sin) beidh teideal ag an
éilitheoir chun creidmheasa cánach (ar a
dtabharfar an ‘creidmheas cánach fostaí’)
arb éard atá ann—

(a) más rud é go n-eascraíonn na
díolaíochtaí (ach gan
díolaíochtaí chéile an éilitheora,
más ann, a áireamh, i gcás gur
duine pósta arna mheasúnú nó
arna measúnú amhlaidh an
t-éilitheoir) chuig an éilitheoir,
an méid is lú de mhéid atá
comhionann leis an gcéatadán
cuí de na díolaíochtaí agus
£296, agus

(b) más rud é, i gcás gur duine pósta
arna mheasúnú nó arna
measúnú amhlaidh an
t-éilitheoir, go n-eascraíonn na
díolaíochtaí chuig céile an
éilitheora, an méid is lú de
mhéid atá comhionann leis an
gcéatadán cuí de na díolaíochtaí
agus £296.

(5) I gcás go mbeidh creidmheas cánach
dlite faoin alt seo de bhua fho-alt (2),
tabharfar é ar mhodh aisíocaíochta
cánach.”,

(p) in alt 784A (arna chur isteach leis an Acht Airgeadais,
1999), trí “deimhniú creidmheasanna cánach agus
scoithphointe an ráta chaighdeánaigh” a chur in ionad
“deimhniú liúntas saor ó cháin” i mír (a) d’fho-alt (3),

(q) in alt 885, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír
(a) den mhíniú ar “uimhir thagartha cánach” i bhfo-alt
(1):

“(a) an Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP)
atá luaite ar aon deimhniú creidmheasanna
cánach agus scoithphointe an ráta
chaighdeánaigh arna eisiúint chuig an duine sin
ag cigire, nach deimhniú arna eisiúint chuig
fostóir maidir le fostaí,”,
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(r) in alt 903, trí “deimhnithe creidmheasanna cánach agus
scoithphointe an ráta chaighdeánaigh” a chur in ionad
“deimhnithe liúntas saor ó cháin” sa mhíniú ar “taifid” i
bhfo-alt (1) ,

(s) in alt 983, tríd an méid seo a leanas a chur isteach roimh
an míniú ar “cárta asbhainte cánach”:

“ciallaíonn ‘faoisimh ó cháin ioncaim’ liúntais, asbhaintí
agus creidmheasanna cánach;

ciallaíonn ‘creidmheasanna cánach’ creidmheasanna
cánach pearsanta agus creidmheasanna cánach
ginearálta;”,

(t) in alt 986—

(i) i bhfo-alt (1)—
(I) trí “aon fhaoiseamh ó cháin ioncaim” a chur

isteach i mír (a) in ionad “aon liúntas, asbhaintí
agus creidmheasanna cánach”, agus

(II) tríd an mír seo a leanas a chur isteach in ionad
mhír (g):

“(g) chun a cheangal ar aon fhostóir a
bheidh ag déanamh íoca ar scór
díolaíochtaí lena mbaineann an
Chaibidil seo, nuair a bheidh sé nó sí ag
déanamh asbhainte nó aisíoca cánach de
réir na Caibidle seo agus rialachán faoin
gCaibidil seo, cibé asbhaint nó aisíoc a
dhéanamh ba ghá a dhéanamh dá mba
é méid na ndíolaíochtaí na díolaíochtaí
lúide suim aon ranníocaí is iníoctha ag
an bhfostaí agus is inasbhainte ag an
bhfostóir as na díolaíochtaí a bheidh á
n-íoc agus atá—

(i) de bhua alt 471, á lamháil mar
asbhaint nuair a bheidh méid an
ioncaim ar a mbeidh cáin
ioncaim le muirearú ar an
bhfostaí á fhionnadh, nó

(ii) de bhua Chaibidil 1 de Chuid 30,
á lamháil chun críocha
measúnaithe faoi Sceideal E mar
asbhaint as na díolaíochtaí;”,

(ii) i bhfo-alt (3), trí “faoi réir faoiseamh sealadach ó
cháin ioncaim” a chur in ionad “faoi réir asbhainte
sealadaí i leith liúntas agus faoiseamh” i mír (b), agus

(iii) i bhfo-alt (4), trí “faoisimh ó cháin ioncaim” a chur
isteach in ionad “liúntais, asbhaintí agus faoisimh”,

agus

(u) i Sceideal 3, trí “comhiomlán na méideanna cánach
ioncaim is iníoctha” a chur in ionad “comhiomlán na
méideanna cánach ioncaim is inmhuirearaithe” san
fhoirmle i mír 10, san fhorléiriú ar “T”.
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2. Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2002 agus blianta
measúnachta dá éis, leasaítear tuilleadh an tAcht Comhdhlúite
Cánacha, 1997, arna leasú le mír 1, mar seo a leanas—

(a) in alt 187—

(i) i bhfo-alt (1), trí “€10,420” a chur in ionad “£6,068”
agus trí “€5,210” a chur in ionad “€3,034”, agus

(ii) i mír (a) d’fho-alt (2), trí “€575” a chur in ionad
“£333”, sa dá áit a bhfuil sé, agus trí “€830” a chur
in ionad “£481”,

(b) in alt 461, trí “€2,794” a chur in ionad “£1,628”, sa dá áit
a bhfuil sé, agus trí “€1,397” a chur in ionad “£814”,

(c) in alt 461A, trí “€254” a chur in ionad “£148”,

(d) in alt 462, trí “€1,397” a chur ionad “£814” i bhfo-alt (2),

(e) in alt 463, trí “€2,540”, “€2,032”, “€1,524”, “€1,016” agus
“€508”, faoi seach, a chur in ionad “£2,000”, “£1,600”
“£1,200” “£800” agus “£400” i bhfo-alt (2),

(f) in alt 464, trí “€408” agus “€204”, faoi seach, a chur in
ionad “£238” agus “£119”,

(g) in alt 465, trí “€408” a chur in ionad “£238” i bhfo-alt (2) ,

(h) in alt 466—

(i) trí “€280” a chur in ionad “£163” i bhfo-alt (1) , agus

(ii) trí “€56” a chur in ionad “£33” i bhfo-alt (2),

(i) in alt 466A—

(i) trí “€762” a chur in ionad “£444” i bhfo-alt (2), agus

(ii) trí “€5,080” a chur in ionad “£2,960” i mír (a) d’fho-
alt (6) ,

(j) in alt 468, trí “€762” agus “€1,524”, faoi seach, a chur in
ionad “£444” agus “£888” i bhfo-alt (2), agus

(k) in alt 472—

(i) trí “€4,572” a chur in ionad “£2,664” i bhfo-alt (2),
agus

(ii) trí “€508” a chur in ionad “£296”, sa dá áit ina bhfuil
sé i bhfo-alt (4).
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SCEIDEAL 2

Athrú go Bliain Mheasúnachta de réir an Fhéilire

Leasú ar an Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Faoi réir fhorálacha mhír 61, leasaítear an tAcht Comhdhlúite
Cánacha, 1997, de réir na bhforálacha seo a leanas den Sceideal seo.

Cánachas ar stiallacha urrús

1. In alt 55(1), déanfar “an 31 Nollaig” a chur in ionad “an 5ú lá
d’Aibreán” i mír (a) den mhíniú ar “lá iomchuí”.

Bonn measúnachta faoi Chásanna I agus II de Sceideal D

2. In alt 65, cuirfear an méid seo a leanas isteach i ndiaidh fho-
alt (3):

“(3A) Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001, beidh
feidhm ag fo-alt (2) amhail is dá gcuirfí ‘gurb é 74 faoin gcéad
de bhrabúis nó gnóchain na bliana dar críoch an dáta sin’ in
ionad ‘gurb iad brabúis nó gnóchain na bliana dar críoch an dáta
sin’ i mír (a) agus mír (b) araon den fho-alt sin.

(3B) Chun críocha fho-alt (2)(a), maidir le cuntas a bheidh
déanta amach do thréimhse bliana suas go dtí dáta a thitfidh sa
tréimhse ón 1 Eanáir 2002 go dtí an 5 Aibreán 2002, measfar, i
dteannta é a bheith ina chuntas arna dhéanamh amach go dtí
dáta sa bhliain mheasúnachta 2002, gur cuntas é do thréimhse
bliana arna dhéanamh amach go dtí dáta laistigh den bhliain
mheasúnachta 2001 agus déanfar an tréimhse chomhréireach i
ndáil leis an mbliain mheasúnachta 2000-2001 chun críocha fho-
alt (3) a chinneadh dá réir sin.

(3C) D’ainneoin fho-alt (3), i gcás ina mbeidh sé measta gurb
iad brabúis nó gnóchain na bliana measúnachta 2001 méid
iomlán bhrabúis nó ghnóchain na bliana measúnachta sin de réir
fho-alt (2)(c), agus gur mó méid iomlán bhrabúis nó ghnóchain
na bliana measúnachta 2000-2001 ná na brabúis nó gnóchain ar a
muirearaítear cáin ioncaim don bhliain mheasúnachta sin, ansin,
measfar gurb iad brabúis nó gnóchain na bliana measúnachta
2000-2001 méid iomlán bhrabúis nó ghnóchain na bliana
measúnachta sin agus leasófar an mheasúnacht dá réir sin.

(3D) D’ainneoin fho-alt (3), i gcás go mbeidh sé measta gurb
iad brabúis nó gnóchain tréimhse bliana a chríochnaíonn sa
bhliain mheasúnachta 2002 brabúis nó gnóchain na bliana
measúnachta sin de réir fho-alt (2)(b), agus gur lú na brabúis nó
gnóchain ar a muirearaítear cáin ioncaim don bhliain
mheasúnachta 2001 ná 74 faoi gcéad de bhrabúis nó gnóchain
na tréimhse comhréirí a bhaineann leis an mbliain
mheasúnachta 2001, ansin, measfar gurb iad brabúis nó gnóchain
na bliana measúnachta 2001 74 faoi gcéad de bhrabúis nó
gnóchain na tréimhse comhréirí sin agus leasófar an
mheasúnacht dá réir sin.

(3E) Chun críocha fho-alt (3D), más rud é, ar leith ón bhfo-
alt seo, nach ndéanfaí tréimhse (dá ngairtear an ‘tréimhse
iomchuí’ san fho-alt seo) a áireamh mar an tréimhse
chomhréireach a bhaineann leis an mbliain mheasúnachta 2001
toisc go gcríochnaíonn an tréimhse iomchuí ar dháta a thiteann
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sa tréimhse ón 1 Eanáir 2001 go dtí an 5 Aibreán 2001, déanfar,
d’ainneoin aon fhorála eile de na hAchtanna Cánach Ioncaim,
an tréimhse iomchuí a áireamh mar an tréimhse chomhréireach
a bhaineann leis an mbliain mheasúnachta sin.

(3F) D’ainneoin fho-alt (3), i gcás go mbeidh sé measta gurb
iad brabúis nó gnóchain na bliana measúnachta 2002 méid
iomlán bhrabúis nó ghnóchain na bliana measúnachta sin de réir
fho-alt (2)(c), agus gur mó méid iomlán bhrabúis nó ghnóchain
na bliana measúnachta 2001 ná na brabúis nó gnóchain ar a
muirearaítear cáin ioncaim don bhliain mheasúnachta sin, ansin,
measfar gurb iad brabúis nó gnóchain na bliana measúnachta
2001 méid iomlán bhrabúis nó ghnóchain na bliana sin agus
leasófar an mheasúnacht dá réir sin.”.

Bonn speisialta i dtosach trádála nó gairme

3. In alt 66, cuirfear an méid seo a leanas isteach i ndiaidh fho-
alt (3):

“(3A) Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001, beidh
feidhm ag fo-alt (2) amhail is dá gcuirfí ‘ar 74 faoin gcéad de
mhéid iomlán bhrabúis nó ghnóchain na bliana’ in ionad ‘ar
mhéid iomlán bhrabúis nó na ghnóchain na bliana’ i mír (a) agus
mír (b) araon.

(3B) Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2002—

(a) beidh feidhm ag fo-alt (2) amhail is dá gcuirfí ‘laistigh
den tréimhse ón 6 Aibreán 2001 go dtí an 31 Nollaig
2001’ in ionad ‘laistigh de bhliain amháin roimh an
mbliain mheasúnachta’, agus

(b) beidh feidhm ag fo-alt (3) amhail is dá gcuirfí ‘laistigh
den tréimhse ón 6 Aibreán 2000 go dtí an 5 Aibreán
2001’ in ionad ‘laistigh den bhliain díreach roimh an
mbliain roimh an mbliain mheasúnachta’.

(3C) Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2003, beidh feidhm
ag fo-alt (3) amhail is dá gcuirfí ‘laistigh den tréimhse ón 6
Aibreán 2001 go dtí an 31 Nollaig 2001’ in ionad ‘laistigh den
bhliain díreach roimh an mbliain roimh an mbliain
mheasúnachta’.”.

Bonn speisialta ar scor de thrádáil nó de ghairm

4. In alt 67(1)(a)—

(a) i bhfomhír (i), déanfar “an chéad lá den bhliain
mheasúnachta” a chur in ionad “an 6ú lá d’Aibreán sa
bhliain sin”,

agus

(b) déanfar an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii):

“(ii) más mó méid iomlán bhrabúis nó ghnóchain na
bliana measúnachta roimh an mbliain
mheasúnachta ina dtarlaíonn an scor ná an méid
a muirearaíodh ar an duine sin in aghaidh na
bliana measúnachta sin roimhe sin, nó a
mhuirearófaí air nó uirthi dá mba nár lamháladh
aon asbhaint nó fritháireamh den sórt chun a
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mbeidh teideal ag an duine sin faoi alt 382,
féadfar measúnacht bhreise a dhéanamh ar an
duine sin, ionas go muirearófar an duine sin in
aghaidh na bliana measúnachta sin roimhe sin ar
mhéid iomlán bhrabúis nó ghnóchain na bliana
measúnachta sin roimhe sin, faoi réir aon
asbhainte nó fritháirimh den sórt sin chun a
mbeidh teideal ag an duine sin.”.

Sceideal E: bonn measúnachta, na daoine is inmhuirearaithe agus
méid an mhuirir

5. In alt 112(1), déanfar “a mhuirearú in aghaidh gach bliana
measúnachta” a chur in ionad “a mhuirearú go bliantúil”.

Asbhaint sheasta d’aicmí áirithe daoine

6. In alt 115, déanfar “cothrom comhionann leis an meánmhéid
do bhliain mheasúnachta” a chur in ionad “cothrom comhionann leis
an meánmhéid bliantúil”.

Liúntais chostais agus forálacha a bhaineann le muirear ginearálta
sochar comhchineáil

7. In alt 116(3), déanfar “£1,110” a chur in ionad “£1,500” (sa dá
áit a bhfuil sé).

Tairbhe úsáide cairr

8. In alt 121—

(a) i bhfo-alt (3), déanfar an méid seo a leanas a chur isteach
i ndiaidh mhír (b):

“(c) D’ainneoin mhíreanna (a) agus (b), is í coibhéis
airgid tairbhe cairr don bhliain mheasúnachta 2001 74
faoin gcéad de mhéid choibhéis airgid an chairr don
bhliain sin arna chinneadh faoi na míreanna sin.”,

(b) déanfar an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (4):

“(4A) Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001, beidh
feidhm ag fo-alt (4)—

(a) amhail is dá ndéanfaí ‘11,100 míle’ a chur in
ionad ‘15,000 míle’ i mír (a) den fho-alt sin,

agus

(b) amhail is dá ndéanfaí an méid seo a leanas a
chur in ionad an Tábla a ghabhann leis an
bhfo-alt sin:
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‘AN TÁBLA

An míleáiste gnó

íosteorainn uasteorainn An céatadán
(1) (2) (3)

Mílte Mílte 97.5 faoin gcéad
11,100 11,840 95 faoin gcéad
11,840 12,580 90 faoin gcéad
12,580 13,320 85 faoin gcéad
13,320 14,060 80 faoin gcéad
14,060 14,800 75 faoin gcéad
14,800 15,540 70 faoin gcéad
15,540 16,280 65 faoin gcéad
16,280 17,020 60 faoin gcéad
17,020 17,760 55 faoin gcéad
17,760 18,500 50 faoin gcéad
18,500 19,240 45 faoin gcéad
19,240 19,980 40 faoin gcéad
19,980 20,720 35 faoin gcéad
20,720 21,460 30 faoin gcéad
21,460 22,200 25 faoin gcéad
22,200 —

’.”,

(c) i bhfo-alt (5), déanfar an méid seo a leanas a chur isteach
i ndiaidh mhír (a):

“(aa) Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001, beidh
feidhm ag mír (a) amhail is dá ndéanfaí ‘3,700 míle’ a
chur in ionad ‘5,000 míle’ i bhfomhír (ii) den mhír
sin.”,

agus

(d) i bhfo-alt (6), déanfar an méid seo a leanas a chur isteach
i ndiaidh mhír (b):

“(bb) Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001, beidh
feidhm ag mír (b) amhail is dá ndéanfaí ‘3,700 míle’ a
chur in ionad ‘5,000 míle’.”.

Íoc cánach faoi alt 128 a iarchur (roghanna scaireanna)

9. In alt 128A—

(a) i bhfo-alt (3), déanfar “an 31 Deireadh Fómhair” a chur
in ionad “an 31 Eanáir”,

agus

(b) i bhfo-alt (4), déanfar “an 31 Deireadh Fómhair” a chur
in ionad “an 1 Samhain”(sa dá áit a bhfuil sé).

Dáiltí a chur síos do thréimhsí cuntasaíochta

10. In alt 154(3)(a), déanfar “roimh an 1 Eanáir 2003” a chur in
ionad “roimh an 6ú lá d’Aibreán, 2002,”.

Cáin iarchoimeádta díbhinne a asbhaint ar mhargadhéilimh a shocrú

11. In alt 172LA(7), déanfar “an 15 Feabhra” a chur in ionad “an
21ú lá de Bhealtaine”.
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Faoiseamh i leith athstruchtúrú comhaontaithe pá

12. In alt 202(2)(g), déanfar “an 1 Eanáir 2004” a chur in ionad
“6 Aibreán 2003”.

Faoiseamh i leith úis a íocadh ar iasachtaí baile áirithe

13. In alt 244(1)(a), déanfar “£2,960”, “£1,480”, “£3,700” agus
“£1,850” a chur in ionad “£4,000”, “£2,000”, “£5,000” agus “£2,500”,
faoi seach, sa mhíniú ar “ús infhaosaithe”.

Faoiseamh faoi alt 248 a leathnú chuig pearsana aonair áirithe i
ndáil le hiasachtaí a caitheadh ag fáil leasa i gcuideachtaí áirithe

14. In alt 250(3), déanfar “£1,776” a chur in ionad “£2,400”.

Srian le faoiseamh do phearsana aonair i leith iasachtaí a caitheadh
ag fáil leasa i gcuideachtaí a thiocfaidh chun bheith ina gcuideachtaí

luaite

15. In alt 252(1), déanfar “an 1 Eanáir” a chur in ionad “an 6ú lá
d’Aibreán” i mír (b) den mhíniú ar “an dáta sonraithe”.

Cáin choinneála ar ús taisce

16. In alt 258—

(a) i bhfo-alt (4)(b), déanfar “an 1 Eanáir” a chur in ionad
“an 6ú lá d’Aibreán”,

agus

(b) i ndiaidh fho-alt (4), déanfar an méid seo a leanas a chur
isteach:

“(4A) Chun críocha an ailt seo agus faoi réir fho-alt
(4B), maidir le hús is iníoctha ag glacadóir taisce iomchuí
i leith taisce iomchuí, seachas ús nach féidir a chinneadh
go dtí an dáta íoctha an úis sin, d’ainneoin go ndéantar
na téarmaí faoina ndearnadh an taisce a chomhlíonadh go
hiomlán, measfar—

(a) go bhfabhraíonn sé ó lá go lá, agus

(b) gur ús iomchuí é arna íoc ag an nglacadóir taisce
iomchuí an 31 Nollaig i ngach bliain mheasúnachta go
feadh an mhéid—

(i) a mheasfar go bhfabhraíonn sé sa bhliain
mheasúnachta sin, agus

(ii) nach n-íoctar é sa bhliain mheasúnachta sin,

agus tabharfaidh an glacadóir taisce iomchuí cuntas i
dtaobh cánach cuí dá réir sin.

(4B) (a) Más rud é, ar leith ó fho-alt (4A), go
ndéanfaidh glacadóir taisce iomchuí íocaíocht
úis iomchuí arb éard é, nó a bhfuil ar áireamh
ann, ús (dá ngairtear ‘ús fabhraithe’ i mír (b)),
a measfar, de bhua an fho-ailt sin, gur ús é a
d’íoc an glacadóir taisce iomchuí an 31 Nollaig
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i mbliain mheasúnachta, déanfaidh an
glacadóir taisce iomchuí—

(i) an cháin chuí i ndáil leis an íocaíocht sin a
asbhaint as méid iomlán na híocaíochta sin
de réir alt 257, agus

(ii) cuntas a thabhairt i dtaobh na cánach cuí
sin faoin alt seo,

agus beidh an cháin chuí sin dlite agus iníoctha
ag an nglacadóir taisce iomchuí de réir an ailt
seo.

(b) Déanfar an oiread sin den cháin chuí a bheidh íoctha
ag an nglacadóir taisce iomchuí de bhua fho-alt (4A)
is inchurtha i leith úis fhabhraithe atá ar áireamh in
íocaíocht úis iomchuí dá dtagraítear i mír (a) a
fhritháireamh in aghaidh aon mhéid cánach cuí a
bheidh dlite agus iníoctha ag an nglacadóir taisce
iomchuí don bhliain mheasúnachta ina ndéantar an
íocaíocht úis sin nó in aghaidh aon mhéid, nó aon
mhéid ar cuntas, cánach cuí atá dlite agus iníoctha
aige do bhliain mheasúnachta i ndiaidh na bliana sin
(ach déanfar aon fhritháireamh den sórt sin, a mhéid
is féidir, in aghaidh méid a bheidh dlite agus iníoctha
amhlaidh ar dháta is luaithe seachas ar dháta is
déanaí).”.

17. In alt 259(2)—

(a) déanfar “sa tréimhse 270 lá” a chur in ionad “sa tréimhse
12 mhí”,

agus

(b) i mír (c), déanfar “an 31 Nollaig” a chur in ionad “an 5ú
lá d’Aibreán”.

18. In alt 260(4)(a)(i), déanfar “an 1 Eanáir” a chur in ionad “an
6ú lá d’Aibreán”.

Liúntais chaipitiúla: liúntais caithimh agus cuimilte

19. In alt 284, cuirfear an méid seo a leanas isteach i ndiaidh fho-
alt (3A) (arna chur isteach leis an Acht Airgeadais, 1998):

“(3B) Chun críocha fho-ailt (2)(b) agus (3A)(c), agus
d’ainneoin aon fhorála eile de na hAchtanna Cánach Ioncaim,
measfar gurb é fad na bonntréimhse don bhliain mheasúnachta
2001—

(a) fad na tréimhse sin arna chinneadh de réir alt 306, nó

(b) 270 lá,

cibé acu is lú.”.

Liúntas úinéara-áititheora: Limistéar Duganna Theach an Chustaim,
Limistéar Bharra an Teampaill, Limistéir Ainmnithe agus

Sráideanna Ainmnithe, Limistéar Dugthailte Bhaile Átha Cliath,
Limistéir (Uirbeacha) Cháilitheacha, Limistéir Thuaithe

Cháilitheacha agus Limistéir Ainmnithe de chuid Bailte Áirithe

20. In ailt 328, 337, 349, 371, 372I, 372RA agus 372AH, déanfar
an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2) i ngach ceann
de na hailt sin:
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“(2A) I gcás gurb í an bhliain mheasúnachta 2001 an chéad
bhliain mheasúnachta a luaitear i bhfo-alt (2) nó aon bhliain de
na 9 mbliana measúnachta dá éis sin, beidh feidhm ag an bhfo-
alt sin—

(a) amhail is dá ndéanfaí ‘d’aon bhliain de na 10 mbliana
measúnachta dá éis sin’ a chur in ionad ‘d’aon
bhliain de na 9 mbliana measúnachta dá éis sin’,

(b) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001, amhail is
dá ndéanfaí ‘3.7 faoin gcéad’ agus ‘7.4 faoin gcéad’ a
chur in ionad ‘5 faoin gcéad’ agus ‘10 faoin gcéad’,
faoi seach, agus

(c) maidir leis an mbliain mheasúnachta arb í an 10ú
bliain mheasúnachta i ndiaidh na chéad bhliana
measúnachta a luaitear san fho-alt sin, amhail is dá
ndéanfaí ‘1.3 faoin gcéad’ agus ‘2.6 faoin gcéad’ a
chur in ionad ‘5 faoin gcéad’ agus ‘10 faoin gcéad’,
faoi seach.”.

Liúntas úinéara-áititheora: Oileáin Ainmnithe agus Saoráidí Loctha
agus Marcaíochta

21. In ailt 364 agus 372Y, déanfar an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh fho-alt (2) sa dá alt sin:

“(2A) I gcás gurb í an bhliain mheasúnachta 2001 an chéad
bhliain mheasúnachta a luaitear i bhfo-alt (2)(a) nó aon bhliain
de na 9 mbliana measúnachta dá éis sin, beidh feidhm ag an
bhfo-alt sin—

(a) amhail is dá ndéanfaí ‘d’aon bhliain de na 10 mbliana
measúnachta dá éis sin’ a chur in ionad ‘d’aon
bhliain de na 9 mbliana measúnachta dá éis sin’,

(b) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001, amhail is
dá ndéanfaí ‘3.7 faoin gcéad’ a chur in ionad ‘5 faoin
gcéad’, agus

(c) maidir leis an mbliain mheasúnachta arb í an 10ú
bliain mheasúnachta i ndiaidh na chéad bhliana
measúnachta a luaitear san fho-alt sin, amhail is dá
ndéanfaí ‘1.3 faoin gcéad’ a chur in ionad ‘5 faoin
gcéad’.”.

Faoiseamh i leith costais sláinte

22. In alt 469(2)—

(a) i mír (a), déanfar “£74” a chur in ionad “£100”,

agus

(b) i mír (b), déanfar “£148” a chur in ionad “£200” (sa dá áit
ina bhfuil sé).
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Faoiseamh i leith infheistíochta i scannáin

23. In alt 481—

(a) i bhfo-alt (6), déanfar “£148” a chur in ionad “£200”,

agus

(b) i bhfo-alt (7), déanfar “£18,500”a chur in ionad “£25,000”.

Faoiseamh i leith caiteachais ar fhoirgnimh agus gairdíní suntasacha

24. In alt 482(1)(a)—

(a) i mír (ii) den mhíniú ar “caiteachas cáilitheach”, déanfar
“nó, i gcás gurb í an tréimhse inmhuirearaithe an bhliain
mheasúnachta 2001, £3,700” a chur isteach i ndiaidh
“£5,000”,

agus

(b) i mír (i)(II) den mhíniú ar “caiteachas iomchuí”, déanfar
“nó, i gcás gurb í an tréimhse inmhuirearaithe an bhliain
mheasúnachta 2001, £3,700” a chur isteach i ndiaidh
“£5,000”.

An Scéim um Leathnú Gnó: teorainneacha le faoiseamh

25. In alt 490—

(a) i bhfo-alt (1)(a), déanfar “£148” a chur in ionad “£200”,

agus

(b) i bhfo-alt (2), déanfar “£18,500” a chur in ionad “£25,000”.

An Scéim um Leathnú Gnó: pearsana aonair a bheidh cáilithe le
haghaidh faoisimh síolchaipitil

26. In alt 494(2)(a)(II), cuirfear “nó, i gcás na bliana measúnachta
2001, £11,100” isteach i ndiaidh “£15,000”.

Scéimeanna Brabús-Roinnte: scaireanna breise nó neamhúdaraithe

27. In alt 515, i bhfo-ailt (1) agus (2) araon, déanfar “£7,400” a
chur in ionad “£10,000”.

Cáin Iarchoimeádta Seirbhísí Gairmiúla: léiriú

28. In alt 520—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) déanfar an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír
(i) de mhír (a) den mhíniú ar “bonntréimhse do
bhliain mheasúnachta”:

“(i) má théann 2 bhonntréimhse thar a chéile, ansin,
faoi réir fho-alt (3), go measfar, chun críocha na
Caibidle seo, gur sa dara bonntréimhse amháin atá an
tréimhse a bhaineann leo araon,”,

agus
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(ii) déanfar an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “mí cánach ioncaim”:

“ciallaíonn ‘mí cánach ioncaim’—

(a) i ndáil le tréimhse roimh an 6 Nollaig 2001, mí
dar tosach an 6ú lá de mhí agus dar críoch an 5ú
lá den mhí ina dhiaidh sin,

(b) an tréimhse dar tosach an 6 Nollaig 2001 agus dar
críoch an 31 Nollaig 2001, agus

(c) ina dhiaidh sin, mí féilire;”,

agus

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

“(3) Más rud é, toisc fo-ailt (2)(a) agus (3B) d’alt 65
a chur i bhfeidhm, go ndéileálfar le bonntréimhse duine
sonraithe don bhliain mheasúnachta 2002, is tréimhse 12
mhí dar críoch dáta sa tréimhse ón 1 Eanáir 2002 go dtí
an 5 Aibreán 2002, mar bhonntréimhse an duine
shonraithe don bhliain mheasúnachta 2001 freisin,
measfar, chun críocha na Caibidle seo, gurb í an
bonntréimhse sin an bhonntréimhse don bhliain
mheasúnachta 2001 amháin.”.

Cáin Iarchoimeádta Seirbhísí Gairmiúla: tuairisceáin agus bailiú

29. In alt 525(1), déanfar “14 lá” a chur in ionad “10 lá”.

Cáin Iarchoimeádta Seirbhísí Gairmiúla: aisíocaíochtaí eatramhacha

30. In alt 527, déanfar an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) I gcás go ndéanfaidh duine sonraithe éileamh ar
aisíocaíocht eatramhach den cháin chuí go léir, nó de chuid den
cháin chuí, is inchurtha i leith na bonntréimhse don bhliain
mheasúnachta 2001 nó don bhliain mheasúnachta 2002, beidh
feidhm ag fo-alt (3) amhail is dá mba éard í an tagairt san fho-
alt sin do mhéid na cánach dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b)—

(a) i gcás go mbaineann an t-éileamh leis an
mbonntréimhse don bhliain mheasúnachta 2001,
tagairt do 74 faoin gcéad, agus

(b) i gcás go mbaineann an t-éileamh leis an
mbonntréimhse don bhliain mheasúnachta 2002,
tagairt do 135 faoin gcéad,

den mhéid cánach dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b).”.

Cáin chonarthaí iomchuí: léiriú

31. In alt 530(1)—

(a) déanfar an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “mí cánach ioncaim”:

“ciallaíonn ‘mí cánach ioncaim’—
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(a) i ndáil le tréimhse roimh an 6 Nollaig 2001, mí dar
tosach an 6ú lá de mhí agus dar críoch an 5ú lá den
mhí ina dhiaidh sin,

(b) an tréimhse dar tosach an 6 Nollaig 2001 agus dar
críoch an 31 Nollaig 2001, agus

(c) ina dhiaidh sin, mí féilire;”,

agus

(b) sa mhíniú ar “tréimhse cháilitheach”, déanfar “an 31
Nollaig” agus “an 1 Eanáir” a chur in ionad “an 5ú lá
d’Aibreán” agus “an 6ú lá d’Aibreán”, faoi seach.

Cáin chonarthaí iomchuí: tuairisceáin, íocaíochtaí agus aisíocaíochtaí

32. In alt 531—

(a) i bhfo-alt (3A)(a), déanfar “Tráth nach déanaí ná an 14ú
lá de mhí cánach ioncaim” agus “le linn na míosa cánach
ioncaim roimhe sin” in ionad “Laistigh de 9 lá ó
dheireadh mhí cánach ioncaim” agus “le linn na míosa
cánach ioncaim sin”, faoi seach,

(b) i bhfo-alt (5)(b), déanfar “dar tosach an 1ú lá de bhliain
mheasúnachta agus dar críoch an lá deireanach den mhí
cánach ioncaim ina ndearnadh an íocaíocht” a chur in
ionad “dar tosach an 6ú lá d’Aibreán i mbliain
mheasúnachta agus dar críoch an 5ú lá den mhí i ndiaidh
dháta na híocaíochta nó, más é an 5ú lá de mhí nó aon lá
roimhe a rinneadh an íocaíocht, dar críoch an 5ú lá den
mhí sin”,

(c) i bhfo-alt 12(d), déanfar “le linn na bliana measúnachta”
a chur in ionad “le linn na bliana cánach ioncaim” agus
“den bhliain mheasúnachta” a chur in ionad “den bhliain
cánach ioncaim”.

Cáin Ghnóchan Caipitiúil: caiteachas inlamhála a choigeartú ag
féachaint don treoir-phraghas do thomhaltóirí

33. In alt 556(1), sa mhíniú ar “an uimhir threoir-phraghais do
thomhaltóirí is iomchuí d’aon bhliain mheasúnachta”, déanfar “lár
na Samhna” a chur in ionad “lár na Feabhra”.

Cáin Ghnóchan Caipitiúil: méid díolmhaithe bliantúil

34. In alt 601, déanfar “£740” a chur in ionad “£1,000” (gach áit
a bhfuil sé i bhfo-ailt (1), (2) agus (3)).

Cáin Ghnóchan Caipitiúil: príomh-áit chónaithe a dhiúscairt

35. In alt 604(12)(c), déanfar “£11,100” a chur in ionad “£15,000”.

Cáin Ghnóchan Caipitiúil: diúscairtí áirithe a eisiamh ón réimeas
cánachais a bhaineann le talamh forbraíochta

36. In alt 650, déanfar “£11,100” a chur in ionad “£15,000”.



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

Meán a thógáil ar bhrabúis feirme

37. In alt 657—

(a) i bhfo-alt (5)—

(i) i mír (a), déanfar “an 31 Nollaig” in ionad “an 5ú lá
d’Aibreán”, agus

(ii) déanfar an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (a):

“(aa) Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001,
beidh feidhm ag an bhfo-alt seo amhail is dá
ndéanfaí ‘ar 74 faoin gcéad de mhéid iomlán na
mbrabús nó na ngnóchan sin’ a chur in ionad ‘ar
mhéid iomlán na mbrabús nó na ngnóchan sin’ i
mír (a).

(ab) Chun críocha mhír (a), i gcás go ndéanfaidh
pearsa aonair cuntais bhliantúla amach go dtí
dáta sa tréimhse ón 1 Eanáir 2002 go dtí an 5
Aibreán 2002, déileálfar leis na cuntais sin, i
dteannta déileáil leo mar chuntais arna
ndéanamh amach go dtí dáta sa bhliain
mheasúnachta 2002, mar chuntais arna
ndéanamh amach go dtí dáta sa bhliain
mheasúnachta 2001.”,

(b) déanfar an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (8):

“(8A) I gcás go ndéanfaidh pearsa aonair roghnú go
cuí, nó go measfar roghnú a bheith déanta aige nó aici, de
réir fho-alt (7), maidir leis an mbliain mheasúnachta 2002,
beidh feidhm ag fo-alt (8) amhail is dá ndéanfaí an méid
seo a leanas a chur in ionad mhír (b) den fho-alt sin:

‘(b) déanfar cibé measúnacht nó measúnachtaí, más ann,
is gá chun a áirithiú nach lú méid na mbrabús nó na
ngnóchan ó fheirmeoireacht ar a ndéantar an phearsa
aonair a mhuirearú do gach ceann de na blianta
measúnachta 1999-2000 agus 2000-2001 ná 135 faoin
gcéad den mhéid ar a ndéantar an phearsa aonair a
mhuirearú de bhua fho-alt (6) de réir fho-alt (5) don
bhliain mheasúnachta 2001.’.

(8B) I gcás go ndéanfaidh pearsa aonair roghnú go cuí,
nó go measfar roghnú a bheith déanta aige nó aici, de réir
fho-alt (7), maidir leis an mbliain mheasúnachta 2003,
beidh feidhm ag fo-alt (8) amhail is dá ndéanfaí an méid
seo a leanas a chur in ionad mhír (b) den fho-alt sin:

‘(b) déanfar cibé measúnacht nó measúnachtaí, más ann,
is gá chun a áirithiú, maidir le méid na mbrabús nó na
ngnóchan ó fheirmeoireacht ar a ndéantar an phearsa
aonair a mhuirearú don bhliain mheasúnachta 2000-
2001 agus don bhliain mheasúnachta 2001—

(i) i gcás na bliana measúnachta 2000-2001, nach lú
é ná an méid, agus
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(ii) i gcás na bliana measúnachta 2001, nach lú é ná
74 faoin gcéad den mhéid,

ar a ndéantar an phearsa aonair a mhuirearú de bhua fho-
alt (6) de réir fho-alt (5) don bhliain mheasúnachta 2002.’.

(8C) I gcás go ndéanfaidh pearsa aonair roghnú go cuí,
nó go measfar roghnú a bheith déanta aige nó aici, de réir
fho-alt (7), maidir leis an mbliain mheasúnachta 2004,
beidh feidhm ag fo-alt (8) amhail is dá ndéanfaí an méid
seo a leanas a chur in ionad mhír (b) den fho-alt sin:

‘(b) déanfar cibé measúnacht nó measúnachtaí, más
ann, is gá chun a áirithiú, maidir le méid na
mbrabús nó na ngnóchan ó fheirmeoireacht ar
a ndéantar an phearsa aonair a mhuirearú do
gach ceann de na blianta measúnachta 2001
agus 2002—

(i) i gcás na bliana measúnachta 2001, nach lú
é ná 74 faoin gcéad den mhéid, agus

(ii) i gcás na bliana measúnachta 2002, nach lú
é ná an méid,

ar a ndéantar an phearsa aonair a mhuirearú de bhua fho-
alt (6) de réir fho-alt (5) don bhliain mheasúnachta
2003.’.”,

agus

(c) déanfar an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (11):

“(11A) Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001,
beidh feidhm ag fo-alt (11) amhail is dá ndéanfaí ‘74 faoin
gcéad de thrian den anbharr sin” a chur in ionad “trian den
anbharr sin” agus, i gcás go mbeidh feidhm ag an bhfo-alt
seo, féadfaidh an phearsa aonair a éileamh go ndéanfar,
d’ainneoin aon ní dá mhalairt san fho-alt sin, 26 faoin
gcéad de thrian den anbharr dá dtagraítear i bhfo-alt (11)
a thabhairt ar aghaidh faoi alt 382 le hasbhaint as brabúis
nó gnóchain na pearsan aonair ó fheirmeoireacht d’aon
bhliain mheasúnachta dá éis sin, nó le fritháireamh ina
gcoinne.”.

Feirmeoireacht: liúntais le haghaidh caiteachais chaipitiúil ar
fhoirgniú foirgneamh feirme, etc. chun truailliú a rialú

38. In alt 659(1)(c), déanfar “1 Eanáir 2004” a chur in ionad “6
Aibreán 2003”.

Tuairisceáin ar ús scaire nó ús iasachta ó chumainn tionscail agus
choigiltis

39. In alt 700(3)—

(a) déanfar “an 31 Eanáir” a chur in ionad “an 1ú lá de
Bhealtaine”,

agus

(b) i mír (a), déanfar “£52” a chur in ionad “£70”.
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Scéimeanna infheistíochta speisialta

40. In alt 737(8)(a)(i), déanfar “an 31 Nollaig” a chur in ionad “an
5ú lá d’Aibreán”.

Blianachtaí scoir: an saghas faoisimh do phréimheanna cáilitheacha
agus a mhéid

41. In alt 787(2A), déanfar “£148,000” a chur in ionad “£200,000”.

Áit chónaithe de chuid pearsana aonair

42. In alt 819—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) i mír (a), déanfar “135 lá” a chur in ionad “183 lá”,
agus

(ii) i mír (b), déanfar “244 lá” a chur in ionad “280 lá”,

agus

(b) i bhfo-alt (2), déanfar “22 lá” in ionad “30 lá”.

Feidhm ailt 17 agus 18(1) agus Chaibidil 1 de Chuid 3 i gcás daoine
a bhfuil gnáthchónaí sa Stát orthu

43. In alt 821(1)(b), déanfar “£2,200” a chur in ionad “£3,000”.

Mar a dhéileálfar le cónaí daoine a thugann bronntanais don Stát

44. In alt 825(1), déanfar “135 lá” a chur in ionad “182 lá” i mír
(a) den mhíniú ar “cuairteanna”.

Laghdú ar cháin ioncaim i leith ioncaim áirithe arna thuilleamh
lasmuigh den Stát

45. In alt 825A(1), déanfar “10 seachtain” a chur in ionad “13
sheachtain” i mír (b) den mhíniú ar “fostaíocht cháilitheach”.

Cuntais infheistíochta punainne speisialta

46. In alt 838—

(a) i bhfo-alt (4)(e), déanfar “an 31 Nollaig” a chur in ionad
“an 5ú lá d’Aibreán”,

agus

(b) i bhfo-alt (6)—

(i) i mír (a)(i), déanfar “an 31 Nollaig” a chur in ionad
“an 5ú lá d’Aibreán”,

agus

(ii) i mír (c), déanfar “an 31 Deireadh Fómhair” a chur
in ionad “an 1ú lá de Shamhain”.
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Tuairisceáin ar ioncam

47. In alt 879, déanfar an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (3):

“(3) Déanfar an méid ioncaim ó aon bhunadh nach foláir a
chur i dtuairisceán faoin alt seo a ríomh de réir na nAchtanna
Cánach Ioncaim; ach más rud é, faoi Chaibidil 3 de Chuid 4, go
measfar gurb iad brabúis nó gnóchain (nó, maidir leis an mbliain
mheasúnachta 2001, 74 faoin gcéad de bhrabúis nó gnóchain)
tréimhse 12 mhí ar leith brabúis nó gnóchain bliana
measúnachta, is faoi threoir na tréimhse sin a dhéanfar an
ríomh.”.

Tuairisceáin ó chomhpháirtíochtaí

48. In alt 880, déanfar an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Chun críocha fho-alt (3), maidir le cuntas a bheidh
déanta amach do thréimhse bliana suas go dtí dáta a thitfidh sa
tréimhse ón 1 Eanáir 2002 go dtí an 5 Aibreán 2002, measfar, i
dteannta é a bheith ina chuntas arna dhéanamh amach go dtí
dáta sa bhliain mheasúnachta 2002, gur cuntas é arna dhéanamh
amach go dtí dáta laistigh den bhliain mheasúnachta 2001.”.

Tuairisceáin ar fhaisnéis áirithe ó thríú páirtithe

49. In alt 894(1), déanfar “an 31 Deireadh Fómhair” a chur in
ionad “an 31ú lá d’Eanáir” i mír (a) den mhíniú ar “dáta tuairisceáin
sonraithe don tréimhse inmhuirearaithe”.

Tuairisceáin a bhaineann le cuntais choigríche

50. In alt 895(1), déanfar “an 31 Deireadh Fómhair” a chur in
ionad “an 31ú lá d’Eanáir” i mír (a) den mhíniú ar “dáta tuairisceáin
sonraithe don tréimhse inmhuirearaithe”.

Tuairisceáin díolaíochta, etc., de chuid fostaithe

51. In alt 897(2)(e), déanfar “£1,110” a chur in ionad “£1,500”.

An dáta dlite chun cáin ioncaim a íoc seachas faoi fhéinmheasúnacht

52. In alt 960, déanfar “an 31 Deireadh Fómhair” in ionad “an 1ú
lá de Shamhain” (sa dá áit ina bhfuil sé).

An córas ÍMAT

53. In alt 983, déanfar an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “mí cánach ioncaim”:

“ciallaíonn ‘mí cánach ioncaim’—

(a) i ndáil le tréimhse roimh an 6 Nollaig 2001, mí dar
tosach an 6ú lá de mhí agus dar críoch an 5ú lá den
mhí ina dhiaidh sin,

(b) an tréimhse dar tosach an 6 Nollaig 2001 agus dar
críoch an 31 Nollaig 2001, agus

(c) ina dhiaidh sin, mí féilire;”.
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Déileáil chun críocha cánach le luach saothair neamhíoctha áirithe

54. In alt 996(1), déanfar “an 31ú lá de Nollaig” a chur in ionad
“an 5ú lá d’Aibreán” i mír (b)(ii) den mhíniú ar “dáta iomchuí”.

Srianta ar fhaoiseamh i leith caillteanas, úis agus liúntas caipitiúla i
gcás comhpháirtithe áirithe

55. In alt 1013(2C)—

(a) i mír (d)(iii), déanfar “sa bhliain mheasúnachta 2002” a
chur in ionad “sa bhliain mheasúnachta 2001-2002”,

agus

(b) i mír (e)(II)—

(i) déanfar “an 1 Eanáir 2005” in ionad “an 6 Aibreán
2004”,

agus

(ii) déanfar “don bhliain mheasúnachta 2005” a chur in
ionad “don bhliain mheasúnachta 2004-2005” agus
“sa bhliain mheasúnachta 2005” a chur in ionad “sa
bhliain mheasúnachta 2004-2005”.

Banchéile a mheasúnú i leith ioncam an dá chéile

56. In alt 1019, déanfar “an 1 Aibreán” a chur in ionad “an 6ú lá
d’Iúil” (sa dá áit ina bhfuil sé i bhfo-ailt (2)(a)(ii) agus (5)).

Forálacha speisialta maidir le bliain an phósta

57. In alt 1020—

(a) i bhfo-alt (1), déanfar an méid seo a leanas a chur in ionad
an mhínithe ar “mí ioncaim cánach”:

“ciallaíonn ‘mí cánach ioncaim’—

(a) i ndáil le tréimhse roimh an 6 Nollaig 2001, mí dar
tosach an 6ú lá de mhí agus dar críoch an 5ú lá den
mhí ina dhiaidh sin,

(b) an tréimhse dar tosach an 6 Nollaig 2001 agus dar
críoch an 31 Nollaig 2001, agus

(c) ina dhiaidh sin, mí féilire;”,

agus

(b) san fhoirmle i bhfo-alt (3), déanfar “9” a chur in ionad
“12”.

Iarratas ar mheasúnachtaí ar leithligh

58. In alt 1023, déanfar “an 1 Aibreán” a chur in ionad “an 6ú lá
d’Iúil” (gach áit a bhfuil sé i bhfo-ailt (3) agus (4)).
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Cáin Ghnóchan Caipitiúil: daoine pósta a mheasúnú

59. In alt 1028, déanfar “an 1 Aibreán” a chur in ionad “an 6ú lá
d’Iúil” (gach áit a bhfuil sé i bhfo-ailt (2) agus (3)).

Scéimeanna Brabús-Roinnte: scéimeanna a cheadú

60. I Sceideal 11, déanfar “£7,400” a chur in ionad “£10,000” i
mír 3(4).

Feidhm

61. (a) Ní bheidh feidhm ag míreanna 7, 13, 14, 17(a), 22, 23, 24,
25, 27, 34, 35, 36, 39(b) agus 41, fomhíreanna (a)(i) agus
(b) de mhír 42, agus míreanna 43, 44, 45, 51, 57(b) agus
60 ach amháin maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001.

(b) Beidh feidhm ag mír 9(a) i gcás gurb í an bhliain iomchuí
(de réir bhrí alt 128A(3) den Acht Comhdhlúite Cánach,
1997) an bhliain mheasúnachta 2001 nó aon bhliain
mheasúnachta dá éis sin.

(c) Beidh feidhm ag míreanna 11, 16(b), 17(b), 40, 46, 49, 50
agus 52 maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001 agus le
blianta measúnachta dá éis sin.

(d) Beidh feidhm ag míreanna 15, 29, 31(b), fomhíreanna (a)
agus (b) de mhír 32, agus mír 33 amhail ar an agus ón 1
Eanáir 2002.

(e) Beidh feidhm ag míreanna 16(a), 18, 56, 58 agus 59 maidir
leis an mbliain mheasúnachta 2002 agus le blianta
measúnachta dá éis sin.

(f) Beidh feidhm ag mír 39(a) i ndáil le tuairisceán a bheidh
dlite faoi alt 700(3) den Acht Comhdhlúite Cánach, 1997,
maidir leis an mbliain mheasúnachta 2001 nó le haon
bhliain mheasúnachta dá éis sin.

(g) Ní bheidh feidhm ag mír 42(a)(ii) ach amháin maidir leis
an mbliain mheasúnachta 2001 agus leis an mbliain
mheasúnachta 2002.
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SCEIDEAL 3

Aisghairm agus Cúlghairm a Bhaineann leis an Dlí Máil

CUID 1

Aisghairm

Seisiún agus Gearrtheideal Méid na hAisghairme
Caibidil nó Uimhir

agus Bliain

(1) (2) (3)

7 & 8 Geo. 4, Excise Management Act, Ailt 3, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 29,
c.53. 1827. 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41,

42, 43, 65, 67, 68, 69 (a mhéid a
bhaineann sé le dleachtanna
máil), 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78,
79, 81, 82, 83, 84, 85, 107, 108,
109, 110 agus 111.

9 Geo. 4, c. 44 Excise Act, 1828. Ailt 1 agus 2.

4 & 5 Will. 4, c. Excise Management Act, Ailt 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 (a
51. 1834. mhéid a bhaineann sé le

dleachtanna máil), 16, 19, 20,
22, 23, 25, 28 agus 30.

4 & 5 Vict., c.20. Excise Management Act, Ailt 2, 5, 7 agus 31.
1841.

28 & 29 Vict., c.96. Revenue (No. 2) Act, Alt 26.
1865.

30 & 31 Vict., Revenue Act, 1867. Ailt 12 agus 15.
c.90.

51 & 52 Vict., c.8. Customs & Inland Ailt 5 agus 8.
Revenue Act, 1888.

53 & 54 Vict., Inland Revenue Ailt 7 agus 15. Ailt 25, 26, 29,
c.21. Regulations Act, 1890. 30, 31 agus 35, a mhéid a

bhaineann siad le dleachtanna
máil.

61 & 62 Vict., Revenue Act, 1898. Alt 15, a mhéid a bhaineann sé
c.46. le dleachtanna máil.

63 & 64 Vict., c.7. Finance Act, 1900. Alt 9, a mhéid a bhaineann sé
le dleachtanna máil.

1 & 2 Geo. 5, Finance Act, 1911. Alt 3 a mhéid a bhaineann sé le
c.48. dleachtanna máil.

11 & 12 Geo. 5, Finance Act, 1921. Alt 18, a mhéid a bhaineann sé
c.32. le dleachtanna máil.

Uimh. 31 de 1929. An tAcht Airgid, 1929. Alt 29.
Alt 31, a mhéid a bhaineann sé
le dleachtanna máil.

Uimh. 15 de 1933. An tAcht Airgid, 1933. Alt 33, a mhéid a bhaineann sé
le dleachtanna máil.

Uimh. 28 de 1935. An tAcht Airgid, 1935. Alt 29.

Uimh. 15 de 1946. An tAcht Airgeadais, Ailt 18 agus 23.
1946.

Uimh. 10 de 1985. An tAcht Airgeadais, Alt 39.
1985.

Uimh. 10 de 1988. An tAcht Custam agus Alt 5, a mhéid a bhaineann sé
Máil (Forálacha le dleachtanna máil.
Ilghnéitheacha), 1988.

Uimh. 9 de 1992. An tAcht Airgeadais, Caibidil 2 de Chuid II.
1992.
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Seisiún agus Gearrtheideal Méid na hAisghairme
Caibidil nó Uimhir

agus Bliain

(1) (2) (3)

Uimh. 28 de 1992. An tAcht Airgeadais Ailt 24, 25, 26 agus 27.
(Uimh. 2), 1992.

Uimh. 13 de 1993. An tAcht Airgeadais, Alt 76.
1993.

Uimh. 8 de 1995. An tAcht Airgeadais, Ailt 85, 86, 86A, 87, 87A, 87B,
1995. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 103,

104, 105, 106 agus 107.

CUID 2

Cúlghairm

Uimhir agus Bliain Lua Méid na Cúlghairme
(1) (2) (3)

I.R. Uimh. 307 de An tOrdú d’Fhorchur Rialacháin 17 agus 18.
1975. Dleachtanna (Uimh.

221) (Dleachtanna Máil),
1975.

I.R. Uimh. 394 de Rialacháin na Rialacháin 5, 6, 7, 9, 10, 11 agus
1992. gComhphobal Eorpach 12.

(Custaim agus Mál),
1992.
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SCEIDEAL 4

Na Rátaí Dleachta Máil ar Tháirgí Tobac

An Cineál Táirge An Ráta Dleachta

Toitíní ... ... ... ... ... ... ... ... ... £81.68 an míle mar aon le méid atá
comhionann le 18.89 faoin gcéad den
phraghas ar a miondíoltar na toitíní

Todóga ... ... ... ... ... ... ... ... ... £124.840 an cileagram

Tobac mínghearrtha chun toitíní a £105.347 an cileagram
rolladh...

Tobac eile chun a chaite ina dheatach £86.609 an cileagram
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SCEIDEAL 5

Leasú ar Achtacháin de dhroim an Athraithe go dtí an Euro

CUID 1

Cáin ioncaim, cáin chorparáide, cáin ghnóchan caipitiúil, forálacha
san Inland Revenue Regulation Act, 1890, agus san Acht

Comhdhlúite Cánacha, 1997, a bhfuil feidhm leo freisin maidir le
cánacha agus dleachtanna eile, agus nithe gaolmhara

An t-achtachán Na focail nó an Na focail nó an méid atá
a leasaítear méidatá le hionadú le cur isteach

(1) (2) (3)

Inland Revenue
Regulation Act, 1890
(53 & 54 Vict., c.21)
(arna leasú):
alt 10(1) five hundred pounds €630
alt 10(2) five hundred pounds €630
alt 11 one hundred pounds €125
alt 25(2) one hundred pounds €125
alt 32 fifty pounds €65

An tAcht Comhdhlúite
Cánacha, 1997 (Uimh. 39
de 1997) (arna leasú):
alt 14(1) d’aon phunt d’aon euro
alt 14(1) aon phingin aon cent
mír 6 de Sceideal C in
alt 17(1) gach punt gach euro
mír 1 de Sceideal D in
alt 18(1) gach punt gach euro
mír 2 de Sceideal E in gach euro
alt 19(1) gach punt €12,690,000
alt 110(1) £10,000,000 €1,905
alt 116(3)(a) £1,500 €13
alt 126(4)(b) £10 €215,855,473.33
alt 133(8)(c) £170,000,000 €317,434,519.61
alt 133(11)(a) £250,000,000 €215,855,473.33
alt 133(11)(b) £170,000,000 €10
alt 152(2) £10 €125
alt 152(2) £100 €100
alt 178(7)(a) £100

alt 189A £300,000 €381,000
alt 201(1)(a) £8,000 €10,160
alt 201(1)(a) £600 €765
mír (a) den mhíniú ar
“méid sonraithe” in alt
202(1) £6,000 €7,620
mír (a) den mhíniú ar
“méid sonraithe” in alt
202(1) £200 €255
mír (b) den mhíniú ar
“méid sonraithe” in alt
202(1) £6,000 €7,620
mír (b) den mhíniú ar
“méid sonraithe” in alt
202(1) £500 €635
mír (c) den mhíniú ar
“méid sonraithe” in alt
202(1) £8,000 €10,160
mír (c) den mhíniú ar
“méid sonraithe” in alt
202(1) £600 €765
alt 207(4) £100 €125
alt 211(1) £160 €205
alt 211(1) £1,000 €1,270
alt 211(1) £52 €70
alt 211(6) £100 €125
alt 213(2) £8,000 €10,160
alt 213(2) £2,000 €2,540
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An t-achtachán Na focail nó an Na focail nó an méid atá
a leasaítear méidatá le hionadú le cur isteach

(1) (2) (3)

alt 213(4) £100 €125
alt 236(4)(c) £500 €630
alt 244(1)(a) £4,000 €5,080
alt 244(1)(a) £2,000 €2,540
alt 244(1)(a) £5,000 €6,350
alt 244(1)(a) £2,500 €3,175
alt 250(3) £2,400 €3,050
alt 264(1) £50,000 €63,500
alt 305(4) £500 €630
alt 373(2)(a) £2,500 €3,174.35
alt 373(2)(b) £3,500 €4,444.08
alt 373(2)(c) £4,000 €5,078.95
alt 373(2)(d) £6,000 €7,618.43
alt 373(2)(e) £7,000 €8,888.17
alt 373(2)(f) £10,000 €12,697.38
alt 373(2)(g) £13,000 €16,506.60
alt 373(2)(h) £14,000 €17,776.33
alt 373(2)(i) £15,000 €19,046.07
alt 373(2)(j) £15,500 €19,680.94
alt 373(2)(k) £16,000 €20,315.81
alt 373(2)(l) £16,500 €20,950.68
mír (a) den mhíniú ar
“méid iomchuí” in alt
376(1) £14,000 €17,776.33
mír (b) den mhíniú ar
“méid iomchuí” in alt
376(1) £15,000 €19,046.07
mír (c) den mhíniú ar
“méid iomchuí” in alt
376(1) £15,500 €19,680.94
mír (d) den mhíniú ar
“méid iomchuí” in alt
376(1) £16,000 €20,315.81

mír (e) den mhíniú ar
“méid iomchuí” in alt
376(1) £16,500 €20,950.68
alt 404(1)(b)(iii) £2,000 €2,540
alt 404(6)(c)(ii) £50,000 €63,500
alt 414(1)(b) £100 €100
alt 415(1)(b) £100 €100
alt 438(3) £15,000 €19,050
alt 440(1)(b)(i)(I) £500 €635
alt 440(1)(b)(i)(II) £500 €635
alt 441(4)(b)(i)(I) £500 €635
alt 441(4)(b)(i)(II) £500 €635
alt 469(2)(a) £100 €125
alt 469(2)(b) £200 €250
alt 472A(2) £3,000 €3,810
alt 472A(2) £2,000 €2,540
alt 472A(2) £1,000 €1,270
alt 472A(3)(a) £1,000 €1,270
alt 472A(3)(a) £666 €850
alt 472A(3)(a) £334 €425
alt 472A(3)(b) £1,000 €1,270
alt 472A(3)(b) £666 €850
alt 472A(3)(b) £334 €425
alt 476(1) £250 €315
alt 476(1) £1,000 €1,270
alt 477(1)(a) £150 €195

alt 478(2) £800 €1,015.79
alt 479(2) £5,000 €6,350
alt 481(2)(c)(i) £4,000,000 €5,080,000
alt 481(2)(c)(ii) £4,000,000 €5,080,000
alt 481(2)(c)(ii) £5,000,000 €6,350,000
an fhoirmle in alt
481(2)(c)(ii) £100,000 €127,000
alt 481(2)(c)(iii) £5,000,000 €6,350,000
alt 481(2)(c) £8,250,000 €10,480,000
alt 481(4)(a) £8,000,000 €10,160,000
alt 481(4)(b)(i) £3,000,000 €3,810,000
alt 481(4)(b)(ii) £4,000,000 €5,080,000
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An t-achtachán Na focail nó an Na focail nó an méid atá
a leasaítear méidatá le hionadú le cur isteach

(1) (2) (3)

alt 481(7) £25,000 €31,750
alt 481(16) £500 €630
alt 481(16) £1,000 €1,265
mír (ii) den mhíniú ar
“caiteachas cáilitheach”
in alt 482(1)(a) £5,000 €6,350
mír (i)(II) den mhíniú ar
“caiteachas cáilitheach”
in alt 482(1)(a) £5,000 €6,350
alt 482(7)(c) £500 €630
alt 486B(4) £10,000,000 €12,700,000
alt 486B(5) £7,500,000 €9,525,000
alt 486B(11)(i) £500 €630
alt 486B(11)(i) £1,000 €1,265

alt 490(1)(a) £200 €250
alt 490(2) £25,000 €31,750
alt 491(2) £100,000 €127,000
alt 491(2) £500,000 €635,000
alt 491(2) £1,000,000 €1,270,000
alt 491(2) £250,000 €317,500
alt 491(2) £400,000 €508,000
alt 491(3) £100,000 €127,000
alt 491(3) £500,000 €635,000
alt 491(3) £1,000,000 €1,270,000
alt 491(3) £250,000 317,500
alt 491(3) £400,000 €508,000
alt 493(8)(a)(i) £250,000 €317,500
alt 494(2)(a) £15,000 €19,050
alt 494(5)(a) £100 €130
alt 494(6)(b)(ii) £100,000 €127,000
alt 496(5)(c) £2,000,000 €2,539,476.16
alt 503(6) £500 €630
alt 503(6) £1,000 €1,265
alt 513(6) £10 €13
alt 515(1)(a) £10,000 €12,700
alt 515(1)(b) £30,000 €38,100
alt 515(2) £10,000 €12,700
alt 515(2) £30,000 €38,100

alt 515(2B) £30,000 €38,100
alt 531(14)(a) £1,000 €1,265
alt 531(14)(b) £1,000 €1,265
alt 531(14)(c) £1,000 €1,265
alt 598(2)(a)(i) £375,000 €476,250
alt 598(2)(a)(ii) £375,000 €476,250
alt 601(1) £1,000 €1,270
alt 601(2) £1,000 €1,270
alt 601(3) £1,000 €1,270
alt 602(2) £2,000 €2,540
alt 602(3)(a) £2,000 €2,540
alt 602(4) £2,000 €2,540
alt 602(6)(b) £2,000 €2,540
alt 602(6)(c) £2,000 €2,540
alt 604(12)(c) £15,000 €19,050
alt 606(1)(a) £25,000 €31,740
alt 650 £15,000 €19,050
alt 659(3)(a)(i) £10,000 €12,700
alt 659(3)(a)(ii) £15,000 €19,050
alt 659(3B)(a) £25,000 €31,750
mír (ii)(I) den mhíniú ar
“an méid sonraithe” in
alt 664(1)(a) £2,000 €2,539.48
mír (ii)(II) den mhíniú
ar “an méid sonraithe”
in alt 664(1)(a) £2,800 €3,555.27
mír (ii)(III) den mhíniú
ar “an méid sonraithe”
in alt 664(1)(a) £2,000 €2,539.48
mír (ii)(IV)(A) den
mhíniú ar “an méid
sonraithe” in alt
664(1)(a) £4,000 €5,078.95
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An t-achtachán Na focail nó an Na focail nó an méid atá
a leasaítear méidatá le hionadú le cur isteach

(1) (2) (3)

mír (ii)(IV)(B) den
mhíniú ar “an méid
sonraithe” in alt
664(1)(a) £3,000 €3,809.21
mír (ii)(V)(A) den
mhíniú ar “an méid
sonraithe” in alt
664(1)(a) £6,000 €7,618.43
mír (ii)(V)(B) den
mhíniú ar “an méid
sonraithe” in alt
664(1)(a) £4,000 €5,078.95
alt 664(1)(b)(i) £2,800 €3,555.27
alt 664(1)(b)(ii)(I) £4,000 €5,078.95
alt 664(1)(b)(ii)(II) £3,000 €3,809.21
alt 664(1)(b)(iii)(I) £6,000 €7,618.43
alt 664(1)(b)(iii)(II) £4,000 €5,078.95

alt 700(3) £70 €90
alt 723(1) £200,000,000 €255,000,000
alt 723(3)(b) £50,000 €63,500
alt 723(3)(c) £50,000 €63,500
alt 737(1) £200,000,000 €255,000,000
alt 737(3)(a)(ii) £50,000 €63,500
alt 737(3)(a)(iii) £50,000 €63,500

an fhoirmle sa mhíniú ar
“caiteachas cáilitheach
grúpa ar thaighde agus
forbairt” in alt 766(1)(a) £25,000 €31,743.45
mír (A) den mhíniú ar
“caiteachas cáilitheach
grúpa ar thaighde agus
forbairt” in alt 766(1)(a) £150,000 €190,460.71
alt 766(1)(b)(v)(I) £50,000 €63,486.90
alt 783(6) £500 €630
alt 784C(2)(b)(ii) £50,000 €63,500
alt 784C(3)(b) £50,000 €63,500
alt 784C(4)(a) £10,000 €12,700
alt 787(2A) £200,000 €254,000
alt 789(5) £500 €630
alt 821(1)(b) £3,000 €3,810
alt 823(3) £25,000 €31,750
alt 838(1)(a) £200,000,000 €255,000,000
alt 838(2)(b)(i) £50,000 €63,500
alt 838(2)(b)(i)(B) £10,000 €12,700
alt 838(2)(b)(ii) £50,000 €63,500
alt 838(2)(c) £50,000 €63,500
alt 839(2)(a)(i) £25,000 €31,750
alt 839(2)(a)(i) £50,000 €63,500
alt 839(2)(a)(ii) £25,000 €31,750
alt 839(2)(a)(ii) £50,000 €63,500

alt 839(2)(b)(ii)(I) £25,000 €31,750
alt 839(2)(b)(ii)(I) £50,000 €63,500
alt 839(2)(b)(ii)(II) £25,000 €31,750
alt 839(2)(b)(ii)(II) £50,000 €63,500
alt 839(3) £50,000 €63,500
alt 839(3) £75,000 €95,250
alt 839(4) £25,000 €31,750
alt 839(4) £50,000 €63,500
alt 856(2) £50 €60
alt 857(3) £100 €125
alt 877(5)(b) £5 €5
alt 885(2) £5 €7
alt 886(5) £1,200 €1,520
alt 889(7)(b) £500 €635
alt 889(8) £1,200 €1,520
alt 890(3) £500 €635
alt 891(2)(a) £50 €65
alt 895(4)(a) £2,000 €2,535
alt 895(4)(b) £2,000 €2,535
alt 897(2)(e) £1,500 €1,905
alt 898(3) £1 €2

399

Sc.5



Sc.5

400

[Uimh. 7.] [2001.]An tAcht Airgeadais, 2001.

An t-achtachán Na focail nó an Na focail nó an méid atá
a leasaítear méidatá le hionadú le cur isteach

(1) (2) (3)

alt 900(7) £1,500 €1,900
alt 902(11) £1,500 €1,900

alt 903(5) £1,000 €1,265
alt 904(5) £1,000 €1,265
alt 904A(8) £1,000 €1,265
alt 904A(9) £15,000 €19,045
alt 904A(9) £2,000 €2,535
alt 904C(7) £1,000 €1,265
alt 904C(8) £15,000 €19,045
alt 904C(8) £2,000 €2,535
alt 904D(7) £1,000 €1,265
alt 904D(8) £15,000 €19,045
alt 904D(8) £2,000 €2,535
alt 905(3) £1,000 €1,265
alt 906A(10) £15,000 €19,045
alt 906A(10) £2,000 €2,535
alt 907(9) £15,000 €19,045
alt 907(9) £2,000 €2,535
alt 914(6)(a) £5,000 €6,350
alt 914(6)(b) £15,000 €19,050
alt 917A(4) £2,000 €2,535
alt 917B(5)(b) £2,000 €2,535
alt 917C(3)(b) £2,000 €2,535
alt 923(4) £100 €125
alt 923(4) £20 €25
alt 932 £50 €60

alt 939(3) £750 €950
alt 941(3) £20 €25
alt 942(6)(b) £10 €10
mír (i) den mhíniú ar
“duine inmhuirearaithe”
in alt 950(1) £100 €130
alt 953(7)(a)(i) £10 €10
alt 962(3)(a) £15,000 €19,050
alt 962(3)(b) £2,500 €3,175
alt 962(3)(b) £15,000 €19,050
alt 962(3)(c) £2,500 €3,175
alt 980(3) £300,000 €381,000
alt 986(5)(a) £6 €8
alt 986(5)(a) £1 €2
alt 986(5)(b) £6 €8
alt 986(5)(b) £1 €2
alt 986(5)(b) £26 €36
alt 986(5)(b) £4.50 €9
alt 986(6)(b)(i) £30 €40
alt 987(1) £1,200 €1,520
alt 987(1A) £500 €630
alt 987(1A) £2,000 €2,535
alt 987(2) £750 €950
alt 991(1) £5 €6

alt 1003(2)(c)(i) £75,000 €95,250
alt 1003(2)(c)(ii) £75,000 €95,250
alt 1003(2)(c)(ii) £3,000,000 €3,810,000
alt 1021(2) £20 €25
alt 1052(1) £750 €950
alt 1052(2) £1,200 €1,520
alt 1053(1)(i) £100 €125
alt 1053(2) £100 €125
alt 1053(2) £250 €315
alt 1054(2)(a)(i) £1,000 €1,265
alt 1054(2)(a)(ii) £500 €630
alt 1054(2)(a)(ii) £50 €60
alt 1054(2)(b)(i) £200 €250
alt 1054(2)(b)(ii) £100 €125
alt 1054(3)(a)(i)(I) £500 €630
alt 1054(3)(a)(i)(I) £1,000 €1,265
alt 1054(3)(a)(ii) £100 €125
alt 1054(3)(a)(ii) £200 €250
alt 1054(3)(b)(i) £500 €630
alt 1054(3)(b)(i) £1,000 €1,265



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

An t-achtachán Na focail nó an Na focail nó an méid atá
a leasaítear méidatá le hionadú le cur isteach

(1) (2) (3)

alt 1054(3)(b)(ii) £100 €125
alt 1054(3)(b)(ii) £200 €250
alt 1055 £500 €630
alt 1056(3)(a)(i) £1,200 €1,520

alt 1056(3)(a)(ii) £1,200 €1,520
alt 1056(3)(b)(i) £5,000 €6,345
alt 1056(3)(b)(ii) £5,000 €6,345
alt 1056(3)(b)(ii) £10,000 €12,695
alt 1056(3)(b)(iii) £10,000 €12,695
alt 1056(3)(b)(iii) £25,000 €31,740
alt 1056(3)(b)(iv) £25,000 €31,740
alt 1056(3)(b)(iv) £100,000 €126,970
alt 1056(3)(b)(v) £100,000 €126,970
alt 1057(1) £100 €125
alt 1058(1) £50 €60
alt 1071(1)(a) £500 €630
alt 1071(1)(a) £50 €60
alt 1071(1)(b) £100 €125
alt 1071(2) £1,000 €1,265
alt 1071(2) £200 €250
alt 1072(1) £500 €630
alt 1072(1) £1,000 €1,265
alt 1072(1) £100 €125
alt 1072(1) £200 €250
alt 1073(1)(a) £500 €630
alt 1073(1)(a) £50 €60
alt 1073(1)(b) £100 €125
alt 1074(a) £500 €630

alt 1074(a) £50 €60
alt 1074(b) £100 €125
alt 1075(1) £100 €125
alt 1075(1) £10 €10
alt 1075(2) £100 €125
alt 1075(2) £250 €315
alt 1075(3)(a) £500 €630
alt 1075(3)(a) £50 €60
alt 1075(3)(b) £100 €125
alt 1075(4)(a) £500 €630
alt 1075(4)(a) £1,000 €1,265
alt 1075(4)(b) £100 €125
alt 1075(4)(b) £200 €250
alt 1078(3)(b) £100,000 €126,970
alt 1079(7)(a) £1,000 €1,265
alt 1079(7)(b) £5,000 €6,345
alt 1080(2) £1 €2
alt 1084(2)(a)(i) £10,000 €12,695
alt 1084(2)(a)(ii) £50,000 €63,485
alt 1085(3)(a) £125,000 €158,715
alt 1085(3)(b) £50,000 €63,485
alt 1085(4)(b)(i) £25,000 €31,740
alt 1085(4)(b)(ii) £10,000 €12,695
alt 1086(4)(c) £10,000 €12,700

alt 1091(3) £10 €10
alt 1091(3) £100 €125
Sceideal 2, mír 10 £2.50 €3.50
Sceideal 2, mír 19 £0.675 €0.675
Sceideal 2, mír 19 £1,000 €1,000
Sceideal 2, mír 27 £0.675 €0.675
Sceideal 2, mír 27 £1,000 €1,000
Sceideal 3, mír 8 £4,000 €5,080
Sceideal 3, mír 8 £4,000 €5,080
Sceideal 11, mír 3(4) £10,000 €12,700
Sceideal 11, mír 3(4) £30,000 €38,100
Sceideal 12A, mír 25
(2)(a) £250 €320
Sceideal 12A, mír 25
(2)(b) £10 €12
Sceideal 32, mír 22(1) £8,000,000 €10,157,904.63
Sceideal 32, mír 22(1) £6,000,000 €7,618,428.47
Sceideal 32, mír 22(1) £6,000,000 €7,618,428.47
Sceideal 32, mír 22(6) £3,000,000 €3,809,214.24
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[Uimh. 7.] [2001.]An tAcht Airgeadais, 2001.

An t-achtachán Na focail nó an Na focail nó an méid atá
a leasaítear méidatá le hionadú le cur isteach

(1) (2) (3)

Sceideal 32, mír 22(6) £2,000,000 €2,539,476.16
Sceideal 32, mír 22(7) £3,000,000 €3,809,214.24
Sceideal 32, mír 22(7) £2,000,000 €2,539,476.16



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

CUID 2

Custaim agus nithe gaolmhara

An t-achtachán a An méid nó na focail atá An méid nó na
leasaítear le hionadú focail atá le cur

isteach

(1) (2) (3)

Customs Consolidation
Act, 1876 (39 & 40 Vict.
c.36) (arna leasú):
alt 46 twenty pounds €25
alt 47 one hundred pounds €125
alt 47 twenty pounds €25
alt 49 twenty pounds €25
alt 51 one hundred pounds €125
alt 52 one hundred pounds €125
alt 53 one hundred pounds €125
alt 67 one hundred pounds €125
alt 72 twenty pounds €25
alt 81 five pounds €5
alt 84 one hundred pounds €125
alt 101 one hundred pounds €125
alt 106 one hundred pounds €125
alt 108 two hundred pounds €250
alt 112 five pounds €5
alt 114 twenty pounds €25
alt 126 one hundred pounds €125
alt 130 five pounds €5
alt 130 one hundred pounds €125
alt 132 one hundred pounds €125
alt 134 five pounds €5

alt 135 twenty pounds €25
alt 136 twenty pounds €25
alt 136 one hundred pounds €125
alt 139 one hundred pounds €125
alt 142 one hundred pounds €125
alt 145 twenty pounds €25
alt 146 twenty pounds €25
alt 147 twenty pounds €25
alt 168 five hundred pounds €630
alt 172 five hundred pounds €630
alt 179 fifty pounds €60
alt 179 one hundred pounds €125
alt 181 twenty pounds €25
alt 185 ten pounds €10
alt 185 one hundred pounds €125
alt 190 one hundred pounds €125
alt 195 ten pounds €10
alt 203 twenty pounds €25
alt 203 one hundred pounds €125
alt 206 twenty pounds €25
alt 217 five hundred pounds €630
alt 228 twenty pounds €25
alt 234 one hundred pounds €125

alt 236 one hundred pounds €125
alt 267 two pence €0.01
alt 267 one shilling €0.05
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[Uimh. 7.] [2001.]An tAcht Airgeadais, 2001.

An t-achtachán a An méid nó na focail atá An méid nó na
leasaítear le hionadú focail atá le cur

isteach

(1) (2) (3)

Customs and Inland
Revenue Act, 1878 (41 &
42 Vict. c. 15):
alt 4 twenty pounds €25
alt 6 one hundred pounds €125

Customs and Inland
Revenue Act, 1879 (42 &
43 Vict. c. 21):
alt 7 one hundred pounds €125
alt 8 one hundred pounds €125
alt 9 twenty pounds €25
alt 10 one hundred pounds €125
alt 10 five hundred pounds €630

Customs and Inland
Revenue Act, 1881 (44 &
45 Vict. c. 12) (arna
leasú):
alt 10 fifty pounds €60
alt 11 five pounds €5
alt 12(1) £1,000 €1,265
alt 12(2) £1,000 €1,265
alt 12(3) £1,000 €1,265
alt 12(4) £1,000 €1,265
alt 12(5) £1,000 €1,265

Revenue Act, 1884 (47 &
48 Vict., c. 62):
alt 2 twenty pounds €25
alt 3 five pounds €5

Customs and Inland
Revenue Act, 1888 (50 &
51 Vict. c. 8):
alt 5(2) fifty pounds €60

An tAcht Airgid, 1936
(Uimh. 31 de 1936):
alt 20(4) de chaoga púnt €60

An tAcht Airgeadais,
1938 (Uimh. 25 de 1938):
alt 24 £1,000 €1,265

Acht Custum (Leasú),
1942 (Uimh. 21 de 1942):
alt 1 céad punt €125

An tAcht Aerphoirt
Neamhchustam, 1947
(Uimh. 5 de 1947) (arna
leasú):
alt 6 (3) céad punt €125
alt 9 (6) céad punt €125
alt 10 (3) céad punt €125
alt 11(4) céad punt €125
alt 12(2) £1,000 €1,265

An tAcht Airgeadais,
1950 (Uimh. 18 de 1950)
(arna leasú):
alt 9(2) £1,000 €1,265

An tAcht Custam, 1956
(Uimh. 7 de 1956) (arna
leasú):
alt 3 céad punt €125
alt 4(2) caoga punt €60

An tAcht Aerfoirt
Neamhchustam (Leasú),
1958 (Uimh. 29 de 1958):
alt 4 caoga punt €60



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

An t-achtachán a An méid nó na focail atá An méid nó na
leasaítear le hionadú focail atá le cur

isteach

(1) (2) (3)

An tAcht Airgeadais,
1963 (Uimh. 23 de 1963)
(arna leasú):
alt 29(2) céad punt €125

An tAcht Airgeadais,
1971 (Uimh. 23 de 1971)
(arna leasú):
alt 29(3) £100 €125

An tAcht Airgeadais,
1974 (Uimh. 27 de 1974):
alt 76(1) 50 pingin €0.50

An tAcht Saorphort, 1986
(Uimh. 6 de 1986):
alt 10(5) £500 €630
alt 12 £500 €630

An tAcht Custam agus
Máil (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1988
(Uimh. 10 de 1988):
alt 2 £500 €630
alt 11(9) £1,000 €1,265
alt 11(8)(b) £1,000 €1,265
alt 12(3) £1,000 €1,265
alt 13(2) £1,000 €1,265

An tAcht Airgeadais,
1997 (Uimh. 22 de 1997):
alt 89 £10,000 €12,695

Rialacháin na
gComhphobal Eorpach
(Custaim agus Mál), 1992
(I.R. Uimh. 394 de 1992):
Rialachán 4(7) £1,000 €1,265

Rialacháin na
gComhphobal Eorpach
(Idirthuras Comhphobail),
1992 (I.R. Uimh. 433 de
1992):
Rialachán 5(a) £1,000 €1,265
Rialachán 5(b) £1,000 €1,265
Rialachán 6 £1,000 €1,265

Rialacháin na
gComhphobal Eorpach
(Earraí Góchumtha agus
Bradaithe), 1996 (I.R.
Uimh. 48 de 1996):
Rialachán 4(2) £400 €505
Rialachán 10(1) £1,000 €1,265
Rialachán 10(2) £1,000 €1,265
Rialachán 11 £1,000 €1,265
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[Uimh. 7.] [2001.]An tAcht Airgeadais, 2001.

CUID 3

Dleachtanna máil agus nithe gaolmhara

An t-achtachán a An méid nó na focail le An méid nó na focail
leasaítear hionadú le cur isteach

(1) (2) (3)

Illicit Distillation
(Ireland) Act, 1831 (1 &
2 Will. 4, c. 55) (arna
leasú):
alt 10 £1,000 €1,265
alt 11 £1,000 €1,265
alt 12 £1,000 €1,265
alt 13 £1,000 €1,265
alt 14 £1,000 €1,265
alt 16 £1,000 €1,265
alt 17 £1,000 €1,265
alt 19 £1,000 €1,265
alt 22 £1,000 €1,265
alt 23 £1,000 €1,265
alt 24 £1,000 €1,265
alt 25 £1,000 €1,265
alt 27 £1,000 €1,265
alt 28 £1,000 €1,265
alt 30 £1,000 €1,265
alt 36 twenty pounds €25
alt 36 ten pounds €12.50
alt 42 two pounds €2
alt 42 three pounds €3
alt 42 four pounds €5
alt 42 six pounds €7

alt 42 twelve pounds €15
alt 42 fifteen pounds €19
alt 42 eighteen pounds €22
alt 44 one hundred pounds €125

Spirits (Ireland) Act,
1854 (17 & 18 Vict., c.
89) (arna leasú):
alt 2 four pounds €5
alt 2 ten pounds €12
alt 2 twenty pounds €25
alt 4 five shillings €0.30
alt 4 ten shillings €0.60
alt 4 twenty shillings €1
alt 5 twenty shillings €1
alt 5 four pounds €5
alt 6 forty shillings €2
alt 6 eighty shillings €5
alt 6 ten pounds €12
alt 6 twenty pounds €25

Spirits Act, 1880 (43 &
44 Vict., c. 24) (arna
leasú):
alt 5(2) five hundred pounds €630
alt 6 five hundred pounds €630
alt 7(1) five hundred pounds €630
alt 7(2) one hundred pounds €125

alt 8(1) ten pounds €12
alt 9(3) fifteen pounds €19
alt 10(2) five hundred pounds €630
alt 11(3) two hundred pounds €250
alt 14(2)(a) two hundred pounds €250
alt 14(2)(b) two hundred pounds €250
alt 14(2)(b) twenty pounds €25
alt 14(2)(c) two hundred pounds €250
alt 14(2)(d) fifty pounds €60
alt 14(2)(f) two hundred pounds €250
alt 14(2)(f) twenty shillings €1
alt 15(3) two hundred pounds €250
alt 17 two hundred pounds €250
alt 18(b) five hundred pounds €630
alt 19(5) two hundred pounds €250



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

An t-achtachán a An méid nó na focail le An méid nó na focail
leasaítear hionadú le cur isteach

(1) (2) (3)

alt 22(2) two hundred pounds €250
alt 23(5) fifty pounds €60
alt 24 fifty pounds €60
alt 25(7) five hundred pounds €630
alt 26(2) two hundred pounds €250
alt 27 fifty pounds €60
alt 28(3) two hundred pounds €250
alt 29 two hundred pounds €250

alt 30(d) two hundred pounds €250
alt 31 two hundred pounds €250
alt 33(5) two hundred pounds €250
alt 35(2) two hundred pounds €250
alt 36 two hundred pounds €250
alt 36 six pence €0.03
alt 38(11) two hundred pounds €250
alt 39(d) two hundred pounds €250
alt 40(3) two hundred pounds €250
alt 40(4) two hundred pounds €250
alt 40(4) fifty pence €0.60
alt 41(2) two hundred pounds €250
alt 43(10) two hundred pounds €250
alt 43(11) twenty shillings €1
alt 43(12) fifty pounds €60
alt 44(2) twenty shillings €1
alt 47(2) twenty pounds €25
alt 51 fifty pounds €60
alt 58(9) two hundred pounds €250
alt 60 five pounds €6
alt 64(3) fifty pounds €60
alt 65(4) twenty shillings €1
alt 84(d) two hundred pounds €250

alt 87(2) five hundred pounds €630
alt 88(3) two hundred pounds €250
alt 89(3) five hundred pounds €630
alt 89(3) twenty shillings €1
alt 90(3) two hundred pounds €250
alt 91(2) two hundred pounds €250
alt 91(3) one hundred pounds €125
alt 91(4) fifty pounds €60
alt 92 five hundred pounds €630
alt 93(2) fifty pounds €60
alt 94(3) twenty shillings €1
alt 94(4) twenty shillings €1
alt 98(2) fifty pounds €60
alt 99(2) fifty pounds €60
alt 101(3) two hundred pounds €250
alt 102(4) fifty pounds €60
alt 103(2) twenty shillings €1
alt 105(8) one hundred pounds €125
alt 107(1) five hundred pounds €630
alt 109(1) one hundred pounds €125
alt 110(1) five hundred pounds €630
alt 110(2) five hundred pounds €630
alt 111(2) fifty pounds €60

alt 113 one hundred pounds €125
alt 126(1) fifty pounds €60
alt 127(2) fifty pounds €60
alt 128(1) fifty pounds €60
alt 129 one hundred pounds €125
alt 130(1) one hundred pounds €125
alt 131 two hundred pounds €250
alt 135(5) one hundred pounds €125
alt 136(3) one hundred pounds €125
alt 136(5) five hundred pounds €630
alt 137(2) two hundred pounds €250
alt 138 one hundred pounds €125
alt 140(3) two hundred pounds €250
alt 142 fifty pounds €60
alt 143(3) two hundred pounds €250
alt 144(1) one hundred pounds €125
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[Uimh. 7.] [2001.]An tAcht Airgeadais, 2001.

An t-achtachán a An méid nó na focail le An méid nó na focail
leasaítear hionadú le cur isteach

(1) (2) (3)

alt 145(3) one hundred pounds €125
alt 145(4) ten pounds €12
alt 146(1) one hundred pounds €125
alt 146(2) twenty five pounds €31
alt 146(2) six pounds €7
alt 147 one hundred pounds €125
alt 148 one hundred pounds €125

alt 150 five hundred pounds €630
alt 152 two hundred pounds €250
alt 153 twenty pounds €25

Inland Revenue Act,
1880 (43 & 44 Vict., c.
20) (arna leasú):
alt 21(4) one hundred pounds €125
alt 29(2) one hundred pounds €125
alt 30(3) one hundred pounds €125

Revenue Act, 1889 (52 &
53 Vict., c. 42) (arna
leasú):
alt 27(3) fifty pounds €60

Finance Act, 1901 (1
Edw. 7, c. 7) (arna
leasú):
alt 8 fifty pounds €60

Finance Act, 1902 (2
Edw. 7, c. 7) (arna
leasú):
alt 8(3) fifty pounds €60

Revenue Act, 1906 (6
Edw. 7, c. 20) (arna
leasú):
alt 2(2) fifty pounds €60
alt 2(3) fifty pounds €60
alt 3(3) fifty pounds €60
alt 7(2) fifty pounds €60

Finance (1909-1910) Act,
1910 (10 Edw. 7, c. 8):
alt 50(1) five hundred pounds €630
alt 50(2) £500 €630
alt 50(3) £1,000 €1,265
alt 50(4) fifty pounds €60

Finance Act, 1911 (1 & 2
Geo. 5, c. 48) (arna
leasú):
alt 10 fifty pounds €60

Finance Act, 1915 (5 & 6
Geo. 5, c. 26) (arna
leasú):
alt 8(3) one hundred pounds €125

Finance Act, 1921 (11 &
12 Geo. 5, c. 32) (arna
leasú):
alt 14(3) two hundred pounds €250
alt 16(2) one hundred pounds €125

An tAcht Airgid, 1926
(Uimh. 35 de 1926)
(arna leasú):
alt 26(2) £500 €630
alt 24(4) £1,500 €1,900
alt 25(2) £1,500 €1,900

An tAcht Airgid, 1929
(Uimh. 32 de 1929):
alt 32 de chúig céad punt €630



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

An t-achtachán a An méid nó na focail le An méid nó na focail
leasaítear hionadú le cur isteach

(1) (2) (3)

An tAcht um Gheall-
Chur, 1931 (Uimh. 27 de
1931) (arna leasú):
alt 2(2) £1,500 €1,900
alt 11(1)(m) cúig puint déag €19
alt 11(1)(m) deich bpuint €12
alt 11(1)(m) cúig puint €6
alt 15(4) de dheich bpuint €12
alt 17(4) d’fhiche púnt €25
alt 19(5) céad punt €125
alt 20(6) céad punt €125
alt 21(2) caoga punt €60
alt 22(1) scilling €0.06
alt 22(2) fiche punt €25
alt 23(3) céad punt €125
alt 24(2) deich bpuint €12
alt 25(4) d’fhiche punt €25
alt 26(3) d’fhiche punt €25
alt 29(2) caoga punt €60
alt 29(2) céad punt €125
alt 30(1) cúig puint €6
alt 31(1) cúig puint €6
alt 31(2) cúig puint €6
alt 32(3) cúig puint fhichead €31

alt 32(3) céad punt €125
alt 33(2) de chéad punt €125

Acht Airgeadais, 1939
(Uimh. 18 de 1939):
alt 18(5) £500 €630

Acht Airgeadais, 1940
(Uimh. 14 de 1940)
(arna leasú):
alt 10(5) de chúig céad punt €630
alt 10(7) de chúig céad punt €630
alt 10(8) d’fhiche punt €25

An tAcht um
Cheantálaithe agus
Gníomhairí Tithe, 1947
(Uimh. 10 de 1947)
(arna leasú):
alt 6(3) £500 €630
alt 7(3) £500 €630

Acht na Biotáille
Neamhaibí (Srianadh),
1947 (Uimh. 12 de 1947)
(arna leasú):
alt 2(6) de chéad punt €125

An tAcht Airgeadais,
1966 (Uimh. 17 de 1966)
(arna leasú):
alt 15(3) céad punt €125

An tAcht Airgeadais,
1975 (Uimh. 6 de 1975)
(arna leasú):
alt 43(2)(a) £5 €7
alt 43(5) £1,000 €1,265
alt 43(7)(aa)(i)(A) £25 €31
alt 43(7)(aa)(i)(B) £50 €60
alt 43(7)(aa)(i)(C) £75 €95
alt 43(7)(aa)(i)(D) £100 €125
alt 43(10)(c) £100 €125

An tAcht Airgeadais
(Dleacht Máil ar Tháirgí
Tobac), 1977 (Uimh. 32
de 1977) (arna leasú):
alt 6(5) £500 €630
alt 7(3)(c) £50 €60
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[Uimh. 7.] [2001.]An tAcht Airgeadais, 2001.

An t-achtachán a An méid nó na focail le An méid nó na focail
leasaítear hionadú le cur isteach

(1) (2) (3)

alt 10(1)(a) £150 €190
alt 10(5) £1,500 €1,900
alt 10A(3)(a) £1,500 €1,900
alt 10A(3)(b) £10,000 €12,695
alt 11 £1,500 €1,900

An tAcht Airgeadais,
1980 (Uimh. 14 de 1980)
(arna leasú):
alt 74(1)(a) £100 €125
alt 74(1)(b) £200 €250
alt 74(1)(c) £300 €380

alt 74(1)(d) £400 €505
alt 78(2) £20 €25
alt 78(2) £125 €155
alt 78(3) £90 €110
alt 78(4) £90 €110
alt 78(5) £90 €110

An tAcht Airgeadais,
1984 (Uimh. 9 de 1984)
(arna leasú):
alt 76(5) £100 €125
alt 76(6)(c) £500 €630
alt 76(8)(b) £1,500 €1,900
alt 76(9) £1,000 €1,265

An tAcht Airgeadais,
1988 (Uimh. 12 de 1988)
(arna leasú):
alt 57(3)(a) £1,000 €1,265
alt 57(3)(b) £10,000 €12,695

An tAcht Deochanna
Meisciúla, 1988 (Uimh.
16 de 1988):
alt 9 £3,000 €3,805

An tAcht Airgeadais,
1989 (Uimh. 10 de 1989)
(arna leasú):
alt 42(3) £1,500 €1,900

An tAcht Airgeadais,
1992 (Uimh. 9 de 1992)
(arna leasú):
alt 91(2)(b) £1,000 €1,265
alt 93(5) £1,000 €1,265
alt 94(2) £1,000 €1,265
alt 96(4) £1,000 €1,265
alt 97(1) £1,000 €1,265
alt 97(3)(a) £1,000 €1,265
alt 97(3)(b) £10,000 €12,695
alt 99(3) £1,000 €1,265
alt 120(2)(d)(ii) £5 €7
alt 123(a) £100 €125
alt 123(b) £30 €38
alt 123(c) £60 €75
alt 126(1) £100 €125
alt 126(2) £1,000 €1,265
alt 128(2) £1,000 €1,265
alt 132(3)(a) £250 €315
alt 132(3)(aa) £250 €315
alt 132(3)(b) £250 €315
alt 132(3)(c) £100 €125
alt 132(3)(d) £40 €50
alt 132(3)(f)(i) £2 €2
alt 132(3)(f)(ii) £2 €2
alt 132(3)(f)(ii) £1 €1

alt 139(2) £1,000 €1,265
alt 139(4) £1,000 €1,265
alt 139(5)(a) £1,000 €1,265
alt 139(5)(b) £10,000 €12,695



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

An t-achtachán a An méid nó na focail le An méid nó na focail
leasaítear hionadú le cur isteach

(1) (2) (3)

An Tábla a ghabhann le
halt 155(2) £150,000 €190,500
An Tábla a ghabhann le
halt 155(2) £200 €250
An Tábla a ghabhann le
halt 155(2) £300,000 €381,000
An Tábla a ghabhann le
halt 155(2) £400 €505
An Tábla a ghabhann le
halt 155(2) £500,000 €635,000
An Tábla a ghabhann le
halt 155(2) £900 €1,140
An Tábla a ghabhann le
halt 155(2) £750,000 €952,500
An Tábla a ghabhann le
halt 155(2) £1,400 €1,775
An Tábla a ghabhann le
halt 155(2) £1,000,000 €1,270,000
An Tábla a ghabhann le
halt 155(2) £2,000 €2,535
An Tábla a ghabhann le
halt 155(2) £3,000 €3,805
alt 155(2)(b)(i) £200 €250
alt 155(2)(b)(ii) £200 €250

alt 155(2)(b)(iia) £200 €250
alt 155(2)(b)(iib) £200 €250
alt 155(2)(b)(iic) £200 €250
alt 155(2)(b)(iid) £200 €250
alt 155(2)(b)(iii)
coinníoll I £200 €250
alt 155(2)(b)(iii)
coinníoll II £200 €250
alt 155(4) £1,000 €1,265
alt 159(1) £60 €75
alt 159(2) £10 €12
alt 161 £400 €505
Cuid I den Séú Sceideal £200 €250
Cuid I den Séú Sceideal £40 €50
Cuid II den Séú
Sceideal £30 €38
Cuid II den Séú
Sceideal £5 €6
Cuid II den Séú
Sceideal £20 €25
Cuid III den Séú
Sceideal £125 €155
Cuid III den Séú
Sceideal £250 €315
Cuid III den Séú
Sceideal £375 €475
Cuid III den Séú
Sceideal £500 €630
Cuid IV den Séú
Sceideal £150 €190
Cuid IV den Séú
Sceideal £10 €12
Cuid IV den Séú
Sceideal £200 €250
Cuid IV den Séú
Sceideal £100 €125

An tAcht Airgeadais,
1994 (Uimh. 13 de 1994)
(arna leasú):
alt 80 £15.65 €19.87
An Ceathrú Sceideal £35.03 €44.47
An Ceathrú Sceideal £151.59 €192.47
An Ceathrú Sceideal £215.01 €273.00
An Ceathrú Sceideal £311.97 €396.12
An Ceathrú Sceideal £430.02 €546.01
An Cúigiú Sceideal £71.66 €90.98
An Cúigiú Sceideal £215.01 €273.00
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[Uimh. 7.] [2001.]An tAcht Airgeadais, 2001.

An t-achtachán a An méid nó na focail le An méid nó na focail
leasaítear hionadú le cur isteach

(1) (2) (3)

An Cúigiú Sceideal £311.97 €396.12
An Cúigiú Sceideal £430.02 €546.01

An tAcht Airgeadais,
1995 (Uimh. 8 de 1995)
(arna leasú):
Alt 111 £200 €250

An tAcht Airgeadais,
1996 (Uimh. 9 de 1996)
(arna leasú):
An Dara Sceideal £21.75 €27.61
An Dara Sceideal £15.65 €19.87

An tAcht Airgeadais,
1998 (Uimh. 3 de 1998):
alt 86 £300 €380

An tAcht Airgeadais,
1999 (Uimh. 2 de 1999)
(arna leasú):
alt 98(1) £4.40 €5.58
alt 99(1) £17.90 €22.72
alt 101(8) £200 €250
alt 102(2) £1,500 €1,900
alt 102(4)(a) £1,500 €1,900
alt 102(4)(b) £10,000 €12,695
Sceideal 2 £361.36 €458.83
Sceideal 2 £274.44 €348.46
Sceideal 2 £357.22 €453.57
Sceideal 2 £180.68 €229.41
Sceideal 2 £196.14 €249.04
Sceideal 2 £256.14 €325.23
Sceideal 2 £25.00 €31.74
Sceideal 2 £10.60 €13.45
Sceideal 2 £37.30 €47.36
Sceideal 2 £41.75 €53.01
Sceideal 2 £14.30 €18.15
Sceideal 2 £196.14 €249.04
Sceideal 2 £37.30 €47.36

An tAcht Airgeadais,
2000 (Uimh. 3 de 2000):
alt 105 £200 €250

An tAcht Deochanna
Meisciúla, 2000 (Uimh.
17 de 2000):
alt 20(4)(a) £2,500 €3,170

An tAcht Airgeadais,
2001:
alt 119(3)(a) £1,500 €1,900
alt 119(3)(b) £10,000 €12,695
alt 124 £1,500 €1,900
alt 128(1) £5,000 €6,350
alt 156(2)(a) £361.36 €458.83
alt 156(2)(a) £274.44 €348.46
alt 156(2)(a) £357.22 €453.57
alt 156(2)(a) £180.68 €229.41
alt 156(2)(a) £196.14 €249.04
alt 156(2)(a) £256.14 €325.23
alt 156(2)(a) £25.00 €31.74
alt 156(2)(a) £10.60 €13.45
alt 156(2)(a) £37.30 €47.36
alt 156(2)(a) £41.75 €53.01
alt 156(2)(a) £14.30 €18.15
alt 156(2)(a) £196.14 €249.04
alt 156(2)(a) £37.30 €47.36
alt 171 £200 €250
Sceideal 4 £81.68 €103.71



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

An t-achtachán a An méid nó na focail le An méid nó na focail
leasaítear hionadú le cur isteach

(1) (2) (3)

Sceideal 4 £124.840 €158.514
Sceideal 4 £105.347 €133.763
Sceideal 4 £86.609 €109.970

Rialacháin na
gComhphobal Eorpach
(Custaim agus Mál),
1992 (I.R. Uimh. 394 de
1992):
Rialachán 5(6) £1,000 €1,265
Rialachán 20(4) £1,000 €1,265

Na Rialacháin um
Chlárú agus Cánachas
Feithiclí (Uimh. 2), 1992
(I.R. Uimh. 437 de
1992):
Rialachán 6(2) £250 €315

Na Rialacháin um
Thiománaithe
Míchumasaithe agus
Paisinéirí Míchumasaithe
(Lamháltais Chánach),
1994 (I.R. Uimh. 353 de
1994):
Rialachán 9 £7,500 €9,525
Rialachán 11 £12,500 €15,875
Rialachán 13 £12,500 €15,875
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[Uimh. 7.] [2001.]An tAcht Airgeadais, 2001.

CUID 4

Cáin Bhreisluacha agus nithe gaolmhara

An t-achtachán a An méid nó na focail An méid nó na focail atá
leasaítear atá le hionadú le cur isteach

(1) (2) (3)

An tAcht Cánach
Breisluacha, 1972
(Uimh. 22 de 1972)
(arna leasú):
alt 3(6)(d)(A) £27,565 €35,000
alt 4A(4) £X €X
alt 8(1A)(b) £32,000 €41,000
alt 8(3)(a)(i) £20,000 €25,500
alt 8(3)(a)(ia) £40,000 €51,000
alt 8(3)(a)(ii) £40,000 €51,000
alt 8(3)(a)(iii) £20,000 €25,500
alt 8(3)(a)(iv) £40,000 €51,000
alt 8(3)(c)(i) £40,000 €51,000
alt 8(3)(e) £20,000 €25,500
alt 8(3A) £20,000 €25,500
alt 8(9)(b)(ii) £20,000 €25,500
alt 10A(8)(b) £500 €635
alt 10A(8)(c) £500 €635
alt 11(3) 25 phingin 40 cent
alt 14(1)(b) £500,000 €635,000
alt 15A(3)(c) £100 €130
alt 21(1) £5 €6
alt 26(1) £1,200 €1,520
alt 26(2) £750 €950
alt 26(2A) £750 €950

alt 26(3) £750 €950
alt 26(3A) £1,000 €1,265
alt 26(3B) £1,200 €1,520
alt 27(1)(a) £100 €125
alt 27(2)(a) £100 €125
alt 27(2)(a) £500 €630
alt 27(2)(a) £1,000 €1,265
alt 27(2)(b) £100 €125
alt 27(2)(b) £200 €250
alt 27(4) £500 €630
alt 27(4A) £500 €630
alt 27(5)(b)(i) £100 €125
alt 28 £750 €950
mír (viib) den Séú
Sceideal £20,000 €25,500
mír (viic) den Séú
Sceideal £20,000 €25,500

Na Rialacháin Cánach
Breisluacha, 1979 (I.R.
Uimh. 63 de 1979):
Rialachán 18 £15 €20
Rialachán 24(2) £500 €635
Rialachán 31 £15 €20

Rialacháin na
gComhphobal Eorpach
(Díolúine ó Cháin
Bhreisluacha ar
Allmhairiú Buan Earraí
Áirithe), 1985 (I.R.
Uimh. 183 de 1985):
Rialachán 5(2)(b) 200 ECU €200
Rialachán 5(2)(c) 200 ECU €200
Rialachán 5(2)(c) 1,000 ECU €1,000
Rialachán 8 10 ECU €10
Rialachán 31 £500 €630



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

An t-achtachán a An méid nó na focail An méid nó na focail atá
leasaítear atá le hionadú le cur isteach

(1) (2) (3)

Na Rialacháin Cánach
Breisluacha (Ráiteas
maidir le Soláthairtí
laistigh den
Chomhphobal), 1993
(I.R. Uimh. 54 de
1993):
Rialachán 9(1) £60,000 €85,000
Rialachán 9(1) £12,000 €15,000
Rialachán 9(2) £150,000 €200,000
Rialachán 9(2) £12,000 €15,000

Rialacháin na
gComhphobal Eorpach
(Intrastat), 1993 (I.R.
Uimh. 136 de 1993):
Rialachán 11(2) £1,000 €1,265
Rialachán 11(3) £50 €60

An tOrdú Cánach
Breisluacha (Aisíoc
Cánach) (Uimh. 23),
1992 (I.R. Uimh. 58 de
1992):
mír 2(a) £20,000 €25,390

An tOrdú Cánach
Breisluacha (Aisíoc
Cánach) (Uimh. 25),
1993 (I.R. Uimh. 266 de
1993):
mír 8 £100 €125

An tOrdú Cánach
Breisluacha (Aisíoc
Cánach) (Uimh. 27),
1995 (I.R. Uimh. 38 de
1995):
fomhír (a) den mhíniú
ar “earraí cáilitheacha”
i mír 2 £20,000 €25,390

An tOrdú Cánach
Breisluacha (Aisíoc
Cánach) (Uimh. 29),
1996 (I.R. Uimh. 334 de
1996):
mír 9 £250 €315
mír 13 £100 €125
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[Uimh. 7.] [2001.]An tAcht Airgeadais, 2001.

CUID 5

Cáin Fháltas Caipitiúil agus nithe gaolmhara

An t-achtachán a An méid nó na focail An méid nó na focail atá
leasaítear atá le hionadú le cur isteach

(1) (2) (3)

An tAcht um Cháin
Fháltas Caipitiúil, 1976
(Uimh. 8 de 1976) (arna
leasú):
alt 53(1) £1,000 €1,270
alt 54(1)(b) £15,000 €19,050
alt 61(3) £1,000 €1,265
alt 63(1)(a) £2,000 €2,535
alt 63(1)(b) £25 €30

alt 63(2) £1,000 €1,265
alt 63(3)(i) £5,000 €6,345
alt 63(7) £1,000 €1,265
AN CHÉAD
SCEIDEAL, CUID II,
TÁBLA A £1 €1
AN CHÉAD
SCEIDEAL, CUID III,
TÁBLA B £1 €1
AN DARA
SCEIDEAL, CUID I,
mír 1(a) £300,000 €381,000
AN DARA
SCEIDEAL, CUID I,
mír 1(b) £30,000 €38,100
AN DARA
SCEIDEAL, CUID I,
mír 1(c) £15,000 €19,050

An tAcht Airgeadais,
1986 (Uimh. 13 de
1986):
alt 108(a) £1,000 €1,265

An tAcht Airgeadais,
1993 (Uimh. 13 de
1993):
alt 111(l)(i) £1,000 €1,265
alt 111(l)(i) £5,000 €6,345
alt 111(l)(ii) £400 €505
alt 111(l)(ii) £2,000 €2,535
alt 111(l)(iii) £200 €250
alt 111(l)(iii) £1,000 €1,265
alt 111(l)(iv) £5 €6
alt 111(l)(iv) £25 €30

An tAcht Airgeadais,
1994 (Uimh. 13 de
1994) (arna leasú):
alt 146(4B)(a)(I) £100,000 €127,000
alt 146(4B)(a)(II)(B) £15,000 €19,050
alt 146(4C)(b) £2,000 €2,540
alt 146(4C)(c) £2,000 €2,540



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

CUID 6

Dleachtanna Stampa agus nithe gaolmhara

An t-achtachán a An méid nó na An méid nó na focail
leasaítear focail atá

(1) atá le hionadú le cur isteach
(2) (3)

An tAcht Comhdhlúite
Dleachtanna Stampa, 1999 (Uimh.
31 de 1999) (arna leasú):
alt 5(4) £100 €125
alt 8(3) £1,000 €1,265
alt 10(4) £500 €630
alt 14(1) ar phionós £20 ar phionós €25
alt 14(1) gur mó ná £20 gur mó ná €30
alt 15(2) £5,000 €6,350
alt 25(2) £500 €630
alt 38(1) £100 €130
alt 42(3) £10 €12.50
alt 59(1) £500 €630
alt 62 £1 €1
alt 65 £500 €630

alt 66(2) £500 €630
alt 70(2)(b) ar phingin ar cent
alt 70(2)(b) an phingin an cent
alt 70(2)(b) aon leathphingin aon leathcent
alt 70(2)(b) an chéad phingin an chéad cent
alt 75(5) £1,000 €1,265
alt 76(2) £1,000 €1,265
alt 76(3) £1,000 €1,265
alt 83(1) £10 €12.50
alt 92A(1) £1 €1
alt 92A(1) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
alt 92B(2) £1 €1
alt 92B(2) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
alt 117(1) £1 €1
alt 117(1) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
alt 117(2)(a) £1 €1
alt 123(3)(b)(ii) £10 €12.70
alt 123(4) £5 €6.25
alt 123(7) £300 €380
alt 124(1)(c) £15 €19
alt 124(2)(c) £7.50 €9.50
alt 124(2)(d)(ii) £15 €19
alt 124(5)(b) £300 €380
alt 128(2) £100 €125

alt 129(1) £500 €630
alt 142(4) £1,000 €1,265
alt 144(1) £500 €630
alt 146(3) £1,000 €1,265
alt 146(5) £1,000 €1,265
alt 147(2) £1,000 €1,265
An ceannteideal “BILLE
MALAIRTE nó NÓTA
GEALLTANAIS.”, i Sceideal 1 7p €0.08
An ceannteideal “TÍOLACAS
nó AISTRIÚ ar dhíol aon stoc
nó urrús inmhargaidh.”, i
Sceideal 1 £1 €1
An ceannteideal “TÍOLACAS
nó AISTRIÚ ar dhíol aon stoc
nó urrús inmhargaidh.”, i suas go dtí an £ is síos go dtí an € is
Sceideal 1 gaire gaire
An ceannteideal “TÍOLACAS
nó AISTRIÚ ar dhíol polasaí
árachais nó polasaí árachais
saoil i gcás gur sa Stát atá an
fiontar lena mbaineann an
polasaí.”, i Sceideal 1 £1 €1
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[Uimh. 7.] [2001.]An tAcht Airgeadais, 2001.

An t-achtachán a An méid nó na An méid nó na focail
leasaítear focail atá

(1) atá le hionadú le cur isteach
(2) (3)

An ceannteideal “TÍOLACAS
nó AISTRIÚ ar dhíol polasaí
árachais nó polasaí árachais
saoil i gcás gur sa Stát atá an
fiontar lena mbaineann an suas go dtí an £ is síos go dtí an € is
polasaí.”, i Sceideal 1 gaire gaire

An ceannteideal “TÍOLACAS
nó AISTRIÚ ar dhíol aon
mhaoine seachas stoic nó urrúis
inmhargaidh nó polasaí
árachais nó polasaí árachais
saoil.”, i Sceideal 1:
mír (1) £100,000 €127,000
mír (1) £1 €1

suas go dtí an £ is síos go dtí an € is
mír (1) gaire gaire
mír (2) £150,000 €190,500
mír (2) £1 €1

suas go dtí an £ is síos go dtí an € is
mír (2) gaire gaire
mír (3) £200,000 €254,000
mír (3) £1 €1

suas go dtí an £ is síos go dtí an € is
mír (3) gaire gaire
mír (4) £250,000 €317,500
mír (4) £1 €1

suas go dtí an £ is síos go dtí an € is
mír (4) gaire gaire
mír (5) £300,000 €381,000
mír (5) £1 €1

suas go dtí an £ is síos go dtí an € is
mír (5) gaire gaire
mír (6) £500,000 €635,000
mír (6) £1 €1

suas go dtí an £ is síos go dtí an € is
mír (6) gaire gaire
mír (6A) £1 €1

mír (6A) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is
gaire gaire

mír (7) £5,000 €6,350
mír (8) £10,000 €12,700
mír (8) £1 €1
mír (8) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (9) £15,000 €19,050
mír (9) £1 €1
mír (9) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (10) £25,000 €31,750
mír (10) £1 €1
mír (10) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (11) £50,000 €63,500
mír (11) £1 €1
mír (11) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (12) £60,000 €76,200
mír (12) £1 €1
mír (12) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (13) £1 €1
mír (13) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (14) £1 €1
mír (14) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (15) £1 €1
mír (15) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

An t-achtachán a An méid nó na An méid nó na focail
leasaítear focail atá

(1) atá le hionadú le cur isteach
(2) (3)

An ceannteideal “TÍOLACAS
nó AISTRIÚ d’aon chineál
nach bhfuil tuairiscithe cheana
sa Sceideal seo.”, i Sceideal 1 £10 €12.50
An ceannteideal “DÚBLACH
nó CONTRAPHÁIRT aon
ionstraime ar arb
inmhuirearaithe le haon
dleacht.”, i Sceideal 1 £10 €12.50
An ceannteideal “MALAIRT
— ionstraimí lena gcuirtear
malairt i gcrích.”, i Sceideal 1
An ceannteideal “LÉAS.”, i
Sceideal 1: £10 €12.50
mír (1) £15,000 €19,050
mír (3)(a)(i) £100,000 €127,000
mír (3)(a)(i) £1 €1
mír (3)(a)(i) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (3)(a)(ii) £150,000 €190,500
mír (3)(a)(ii) £1 €1
mír (3)(a)(ii) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (3)(a)(iii) £200,000 €254,000
mír (3)(a)(iii) £1 €1
mír (3)(a)(iii) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (3)(a)(iv) £250,000 €317,500
mír (3)(a)(iv) £1 €1
mír (3)(a)(iv) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire

mír (3)(a)(v) £300,000 €381,000
mír (3)(a)(v) £1 €1
mír (3)(a)(v) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (3)(a)(vi) £500,000 €635,000
mír (3)(a)(vi) £1 €1
mír (3)(a)(vi) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (3)(a)(vii) £1 €1
mír (3)(a)(vii) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (3)(b)(i) £5,000 €6,350
mír (3)(b)(ii) £10,000 €12,700
mír (3)(b)(ii) £1 €1
mír (3)(b)(ii) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (3)(b)(iii) £15,000 €19,050
mír (3)(b)(iii) £1 €1
mír (3)(b)(iii) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (3)(b)(iv) £25,000 €31,750
mír (3)(b)(iv) £1 €1
mír (3)(b)(iv) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (3)(b)(v) £50,000 €63,500
mír (3)(b)(v) £1 €1
mír (3)(b)(v) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (3)(b)(vi) £60,000 €76,200
mír (3)(b)(vi) £1 €1

mír (3)(b)(vi) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is
gaire gaire

mír (3)(b)(vii) £1 €1
mír (3)(b)(vii) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (3)(b)(viii) £1 €1
mír (3)(b)(viii) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (3)(c)(i) £1 €1
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[Uimh. 7.] [2001.]An tAcht Airgeadais, 2001.

An t-achtachán a An méid nó na An méid nó na focail
leasaítear focail atá

(1) atá le hionadú le cur isteach
(2) (3)

mír (3)(c)(i) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is
gaire gaire

mír (3)(c)(ii) £1 €1
mír (3)(c)(ii) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (3)(c)(iii) £1 €1
mír (3)(c)(iii) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (4) £10 €12.50
mír (5) £10 €12.50
An ceannteideal
“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:
mír (1) £1 €1
mír (1) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (1) £500 €630
mír (2) £10 €12.50

mír (3) £1 €1
mír (3) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (3) £500 €630
mír (4) £1 €1
mír (4) suas go dtí an £ is síos go dtí an € is

gaire gaire
mír (4) £500 €630
An ceannteideal “POLASAÍ
ÁRACHAIS seachas Árachas
Saoil i gcás gur sa Stát atá an
fiontar lena mbaineann an
polasaí.”, i Sceideal 1 £15 €20
An ceannteideal “POLASAÍ
ÁRACHAIS seachas Árachas
Saoil i gcás gur sa Stát atá an
fiontar lena mbaineann an
polasaí.”, i Sceideal 1 £1 €1
An ceannteideal “Aon mhaoin,
nó aon cheart ar aon mhaoin
nó aon leas in aon mhaoin, a
SCAOILEADH nó a
THRÉIGEAN.”, i Sceideal 1 £10 €12.50
An ceannteideal “Aon mhaoin,
nó aon cheart nó leas in aon
mhaoin, a GHÉILLEADH.”, i
Sceideal 1 £10 €12.50



[2001.] [Uimh. 7.]An tAcht Airgeadais, 2001.

CUID 7

Cáin Mhaoine Cónaithe agus nithe gaolmhara

An t-achtachán a An méid nó na focail An méid nó na focail atá le
leasaítear atá le hionadú cur isteach

(1) (2) (3)

Cuid VI den Acht
Airgeadais, 1983 (Uimh.
15 de 1983) (arna
leasú):
alt 100(1) £300,000 €382,000
alt 100(1) £1,000 €1,000
alt 112(1)(a) £1,000 €1,265
alt 112(1)(b) £50 €60
alt 112(2) £1,000 €1,265
alt 112(3)(d)(i) £2,000 €2,535
alt 112(7) £1,000 €1,265
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