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AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH AGUS PINSEAN 2007

[An tiontú oifigiúil]
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RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal, forléiriú, comhlua agus tosach feidhme.

2. Mínithe.

CUID 2

Leasuithe ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

3. Leasú ar an míniú ar oibrí forbartha deonach.

4. Sochar linbh — rátaí nua.

5. Sochar breoiteachta — feabhsuithe

6. Sochar máithreachais — feabhsuithe.

7. Sochar uchtaíoch — feabhsuithe.

8. Sochar cuardaitheora poist — feabhsú.

9. Liúntas cuardaitheora poist, liúntas réamhscoir, liúntas
míchumais agus cúnamh feirme — leasuithe ar
fhorálacha maidir le hacmhainn.

10. Costas cúraim liachta — leasuithe.

11. Dícháiliúcháin chun sochar díobhála nó sochar míthreorach
a fháil — leasú.

12. Sochar cúramóra — teideal chun sochar a fháil.

13. Pinsean Stáit (ranníocach) — leasú.

14. Méadú i leith aosaigh cháilithe — íocaíocht dhíreach.

15. Teideal d’fhaighteoirí pinsin easláine — leasú.

16. Pinsean easláine — leasú ar an teideal chun pinsin.
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17. Íocaíocht chaomhnóra (ranníocach) agus íocaíocht
chaomhnóra (neamhranníocach) — leasuithe.

18. Deontas méala — feabhsuithe.

19. Deontas tuismitheora is baintreach — leasú.

20. Liúntas cuardaitheora poist — feabhsú.

21. Liúntas réamhscoir — leasuithe.

22. Íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora — méadú ar an
teorainn tuillimh.

23. Íocaíochtaí iomchuí — coinníollacha chun iad a fháil.

24. Liúntas cúramóra a íoc in imthosca áirithe.

25. Liúntas leasa forlíontach — leasuithe.

26. Liúntas míchumais — dícháiliú a leasú.

27. Sochar linbh — leasú.

28. Deontas cúraim faoisimh — méadú ar dheontas agus
leasuithe.

29. Íocaíochtaí — leasú.

30. Coinníoll maidir le gnáthchónaí — leasú.

31. Faisnéis áirithe a nochtadh.

32. Uimhir phearsanta seirbhíse poiblí — leasuithe.

33. Buiséadú i ndáil le híocaíochtaí leasa shóisialaigh — leasú.

34. Oifigigh bhreithiúnachta a cheapadh — leasú.

35. Sceideal 3 — leasuithe.

36. Liúntas leasa forlíontach — leasuithe maidir le hacmhainn
a ríomh.

CUID 3

Leasuithe ar Acht na bPinsean 1990

37. Leasuithe ar Acht na bPinsean 1990.

CUID 4

Leasuithe Ilghnéitheacha ar Achtanna eile

38. Leasú ar an Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

39. Freastal os comhair an Choiste um Chuntais Phoiblí —
leasuithe ar Achtanna eile.

SCEIDEAL 1

Leasuithe ar an Liúntas Leasa Forlíontach
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SCEIDEAL 2

Leasuithe ar Acht na bPinsean 1990

CUID 1

Leasuithe a bhaineann le Conarthaí Blianachta Scoir
Iontaobhais

CUID 2

Leasuithe a bhaineann le Fíneálacha agus Pionóis

CUID 3

Leasuithe Ilghnéitheacha

SCEIDEAL 3

Freastal os comhair an Choiste um Chuntais Phoiblí

CUID 1

Leasú ar an Acht um Ghníomhaireacht do Chomhrac na
Bochtaine 1986

CUID 2

Leasú ar an Acht fán nGníomhaireacht um Thacaíocht
Teaghlaigh 2001

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Shaoire Uchtaíoch 1995, Uimh. 2

An tAcht um Chúram Leanaí 1991 1991, Uimh. 17

An tAcht um Ghníomhaireacht do Chomhrac na
Bochtaine 1986 1986, Uimh. 14

An tAcht um an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
(Leasú) 1993 1993, Uimh. 8

An tAcht fán nGníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh
2001 2001, Uimh. 54

An tAcht um Ranníocaí Sláinte 1979 1979, Uimh. 4

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 1992 1992, Uimh. 12

An tAcht um Chosaint Mháithreachais 1994 1994, Uimh. 34

Acht na bPinsean 1990 1990, Uimh. 25

Achtanna na bPinsean 1990 go 2006

Acht na bPinsean (Leasú) 1996 1996, Uimh. 18

An tAcht Leasa Shóisialaigh 2005 2005, Uimh. 30

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2005 2005, Uimh. 4

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005 2005, Uimh. 26

An tAcht um Athchóiriú an Dlí Leasa Shóisialaigh agus
um Pinsin 2006, Uimh. 5

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997 1997, Uimh. 39
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ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA
LEASA SHÓISIALAIGH, ACHT NA bPINSEAN 1990, AN
ACHTA UM GHNÍOMHAIREACHT DO CHOMHRAC NA
BOCHTAINE 1986, AN ACHTA COMHDHLÚITE
CÁNACHA 1997 AGUS AN ACHTA FÁN
nGNÍOMHAIREACHT UM THACAÍOCHT TEAGHLAIGH
2001.

[30 Márta, 2007]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007 a
ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh agus ailt 1 go 36 a
léamh le chéile mar aon ní amháin.

(3) Féadfar Achtanna na bPinsean 1990 go 2007 a ghairm d’alt 37
agus d’Achtanna na bPinsean 1990 go 2006 le chéile.

(4) Tiocfaidh ailt 5, 8, 9, 14, 18, 20 go 25, 27, 28 agus 34 go 37 i
ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire 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.

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 2006” an tAcht um Athchóiriú an Dlí Leasa
Shóisialaigh agus um Pinsin 2006;

ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh
2005.
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CUID 2

Leasuithe ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

3.—Leasaítear alt 2(1) den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas
a chur in ionad an mhínithe ar “oibrí forbartha deonach”:

“ciallaíonn ‘oibrí forbartha deonach’ duine atá fostaithe go
sealadach lasmuigh den Stát i dtír fhorásach agus a d’áirithigh
an fhostaíocht sin—

(a) tríd an Roinn Gnóthaí Eachtracha nó trí
ghníomhaireacht neamhrialtasach sa Stát, nó

(b) trí ghníomhaireacht rialtasach nó neamhrialtasach in
aon Bhallstát seachas an Stát, nó

(c) go díreach le rialtas tíre forásaí,

agus atá fostaithe ag aon cheann de na gníomhaireachtaí sin nó
ag rialtas na tíre forásaí nó acu araon faoi choinníollacha luacha
saothair atá comhchosúil le coinníollacha áitiúla atá i bhfeidhm
sa tír sin agus a raibh cónaí air nó uirthi sa Stát díreach roimh
dhul i mbun na fostaíochta sin;”.

4.—(1) Leasaítear Sceideal 4 a ghabhann leis an bPríomh-Acht
tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Chuid 4 (a cuireadh isteach
le halt 16 d’Acht 2006):

“CUID 4

Na Méideanna Sochair Linbh

An méid i leith gach linbh den An méid i leith gach linbh de
chéad 2 leanbh bhreis ar 2

(1) (2)

\160.00 \195.00

”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1 Aibreán 2007.

5.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 40(3), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (e):

“(ea) d’ainneoin mhír (d), i gcás duine a bhí, an 1
Bealtaine 2007 nó dá éis, ag fáil sochar
breoiteachta ar feadh tréimhse nach lú ná 624
lá i leith tréimhse éagumais chun oibre agus a
bhfuil tréimhsí éagumais chun oibre dá éis sin
aige nó aici laistigh den tréimhse bhearnaithe
fostaíochta chéanna, déanfar aon 2 thréimhse
éagumais chun oibre dá éis sin den sórt sin
laistigh den tréimhse bhearnaithe fostaíochta
sin nach bhfuil níos mó ná 26 sheachtain



[2007.] [Uimh. 8.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean 2007.

eatarthu a áireamh mar thréimhse amháin
éagumais chun oibre,”,

(b) in alt 41—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (1)(c)(i):

“(ia) tuilleamh seachtainiúil forordaithe, i
gcás duine a bhí díreach roimh an
tseachtain éagumais ar ina leith a
éilíodh sochar breoiteachta—

(I) ag fáil sochar cúramóra nó liúntas
cúramóra, agus

(II) ag fáil sochar breoiteachta díreach
roimh íocaíocht dá dtagraítear i
bhfomhír (I) a fháil,

nó”,

agus

(ii) i bhfo-alt (12), trí na focail “arna dhéanamh roimh 1
Iúil in aon bhliain” a chur isteach roimh “más rud é”,

agus

(c) in alt 46—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(1)(b):

“(b) go mainneoidh an duine gan chúis mhaith
cibé ceanglais a shonrófar leis na
rialacháin a chomhlíonadh, lena n-áirítear
na nithe seo a leanas ach ní gá go mbeidh
siad teoranta dóibh:

(i) dul, nó teacht i láthair chun dul, faoi
aon scrúdú dochtúra nó scrúdú eile nó
cóireáil liachta nó cóireáil eile;

(ii) treoracha a bhaineann lena éagumas
nó lena héagumas arna n-eisiúint ag
lia-chleachtóir cláraithe a
chomhlíonadh;

(iii) staonadh ó iompar is dóigh a chuirfidh
treampán ar a théarnamh nó a
téarnamh;

(iv) a bheith ar fáil chun bualadh le
hoifigeach don Aire maidir lena
éileamh nó lena héileamh ar shochar
breoiteachta.”,

agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (1):

7
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“(1A) Ní bheidh duine dícháilithe chun sochar
breoiteachta a fháil le linn dó nó di a bheith ag gabháil
do cibé aicme nó aicmí fostaíochta nó oiliúna, agus
faoi réir cibé imthosca agus coinníollacha, a
fhorordófar.”.

6.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 47—

(i) i bhfo-alt (1)(a), trí “nó go ndeimhneoidh lia-
chleachtóir cláraithe nó go ndeimhneofar ar shlí eile
chun sástacht an Aire go raibh bean i luí seoil,” a
chur isteach i ndiaidh “an deimhniú,”,

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

“(a) Faoi réir an Achta seo agus mhír (b), i gcás
go n-éagfaidh bean, ar saolaíodh leanbh
beo di, tráth ar bith roimh dheireadh an
ceathrú seachtain is fiche i ndiaidh
sheachtain a luí seoil, beidh teideal ag
athair an linbh chun sochair faoin
gCaibidil seo, amhail is dá mba bhean é
agus beidh feidhm ag forálacha na
Caibidle seo (seachas ailt 48 agus 50(b))
ar gach slí i gcás an fhir sin.”,

agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5)(c):

“(c) le fear—

(i) is ranníocóir fostaithe, don tréimhse
saoire a bhfuil teideal aige chuici faoi
alt 16 den Acht um Chosaint
Mháithreachais 1994 nó do thréimhse
6 sheachtain, cibé acu tréimhse ama is
faide, nó

(ii) atá i bhféinfhostaíocht inárachaithe, do
thréimhse dar tosach an lá tar éis an
lae a tharlóidh éag na máthar—

(I) i gcás go n-éagfaidh an mháthair
roimh dhul in éag don cheathrú
seachtain is fiche tar éis
sheachtain a luí seoil, go dtí
deireadh an ceathrú seachtain is
fiche tar éis sheachtain a luí seoil,
nó do thréimhse 6 sheachtain,
cibé acu tréimhse ama is faide,
nó

(II) i gcás go n-éagfaidh an mháthair
tar éis dul in éag don cheathrú
seachtain is fiche ach roimh dhul
in éag don daicheadú seachtain i
ndiaidh sheachtain a luí seoil, go
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dtí deireadh an daicheadú
seachtain i ndiaidh sheachtain a
luí seoil, nó do thréimhse 6
sheachtain, cibé acu tréimhse
ama is faide,

ach más rud é go n-éagfaidh an tairbhí, ní
bheidh an sochar iníoctha i leith aon lae
dá éis sin.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 50:

“Dícháiliúcháin. 50.—Féadfar a fhoráil le rialacháin go
ndícháileofar bean chun sochar
máithreachais a fháil más rud é—

(a) go ngabhfaidh sí, le linn na
tréimhse a mbeidh an sochar
iníoctha ina leith, d’aon chineál
fostaíochta inárachaithe,
d’fhostaíocht inárachaithe
(díobhálacha ceirde),
d’fhéinfhostaíocht inárachaithe,
d’aon fhostaíocht dá dtagraítear
i mír 1, 2, 3 nó 6 de Chuid 2 de
Sceideal 1 nó d’aon
fhéinfhostaíocht dá dtagraítear i
mír 1 nó 5 de Chuid 3 de
Sceideal 1, nó

(b) go mainneoidh sí, gan chúis
mhaith, dul, nó teacht i láthair
chun dul, faoi aon scrúdú
dochtúra is gá de réir rialachán
a dhéanfar faoin alt seo.”.

7.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 58(4)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) i gcás ranníocóra fhostaithe—

(i) don tréimhse saoire uchtaíche a
mbeidh an tuismitheoir is
uchtaitheoir ina teideal faoi alt 6 den
Acht um Shaoire Uchtaíoch 1995, nó

(ii) don tréimhse saoire uchtaíche a
mbeidh an tuismitheoir is
uchtaitheoir ina teideal faoi alt 9 den
Acht um Shaoire Uchtaíoch 1995 nó
do thréimhse 6 sheachtain, cibé
tréimhse ama acu is faide, agus ní
bheidh feidhm ag forálacha alt 59,”,

agus
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(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b)(ii):

“(ii) ar tuismitheoir is uchtaitheoir é nó í de
réir bhrí fho-alt (1)(b)(ii), i gcás go
bhfaighidh an mháthair is
uchtaitheoir bás—

(I) roimh an lá suímh, do thréimhse
24 sheachtain as a chéile dar
tosach an lá suímh, nó

(II) ar an lá suímh nó dá éis, do
thréimhse 24 sheachtain lúide
tréimhse in ionannas leis an
tréimhse dar tosach an lá suímh
agus dar críoch lá a báis nó do
thréimhse 6 sheachtain cibé acu
tréimhse ama is faide, agus ní
bheidh feidhm ag forálacha alt
59,”,

agus

(b) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 61:

“Dícháiliúchán. 61.—Féadfar a fhoráil le rialacháin go
ndícháileofar tuismitheoir is uchtaitheoir
chun sochar uchtaíoch a fháil i gcás go
ngabhfaidh sé nó sí, le linn na tréimhse a
mbeidh an sochar iníoctha ina leith, d’aon
chineál fostaíochta inárachaithe,
d’fhostaíocht inárachaithe (díobhálacha
ceirde), d’fhéinfhostaíocht inárachaithe,
d’aon fhostaíocht dá dtagraítear i mír 1, 2,
3 nó 6 de Chuid 2 de Sceideal 1 nó d’aon
fhéinfhostaíocht dá dtagraítear i mír 1 nó 5
de Chuid 3 de Sceideal 1.”.

8.—Leasaítear alt 64 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1)(c)(i):

“(ia) tuilleamh seachtainiúil ináirithe forordaithe, i
gcás duine a bhí, díreach roimh an tseachtain
dífhostaíochta ar ina leith a éilíodh sochar
cuardaitheora poist—

(I) ag fáil sochar cúramóra nó liúntas cúramóra
agus,

(II) ag fáil sochar cuardaitheora poist díreach
roimh íocaíocht dá dtagraítear i bhfomhír
(I) a fháil,

nó”.
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9.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 141(2), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (d):

“(d) Faoi réir mhír (e), i gcás inar céile dá dtagraítear
in aon cheann d’fhomhíreanna (iii) go (vii)
d’alt 2(2)(a) céile éilitheora ar liúntas
cuardaitheora poist, measfar gurb í acmhainn
an éilitheora leath na hacmhainne.

(e) D’ainneoin mhír (d), más rud é, sna 4 sheachtain
díreach roimh thosach feidhme alt 9 den Acht
Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007, go raibh
duine i dteideal liúntas cuardaitheora poist a
fháil nó ag fáil liúntas cuardaitheora poist i
leith aon lae dífhostaíochta agus nach aosach
cáilithe an éilitheora ar liúntas cuardaitheora
poist é nó í céile an éilitheora, nó gur céile é
nó í ar ina leith atá méadú iníoctha de bhua
rialachán arna ndéanamh faoi alt 297, measfar
gurb í acmhainn an éilitheora leath na
hacmhainne nó an acmhainn arna ríomh de
réir mhír (d), cibé acu is mó fabhar.

(f) I gcás ina ndéanfar aon tráth acmhainn
éilitheora a ríomh de réir mhír (e) agus a ríomh
dá éis sin de réir mhír (d), ní bheidh feidhm a
thuilleadh ag mír (e) maidir leis an éilitheoir.

(g) Más rud é, d’aon tréimhse nach giorra ná 4
sheachtain as a chéile tar éis thosach feidhme
alt 9 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean
2007, go scoirfidh éilitheoir a ndearnadh a
acmhainn nó a hacmhainn a ríomh de réir mhír
(e) de bheith i dteideal liúntas cuardaitheora
poist a fháil nó de bheith ag fáil liúntas
cuardaitheora poist, beidh feidhm ag mír (d)
maidir le haon éilimh ina dhiaidh sin.”,

(b) in alt 142(1)(b)(i), trí “nó céile dá dtagraítear in alt
141(2)(d)” a chur isteach i ndiaidh “aosach cáilithe”,

(c) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 146:

“Méid na
méaduithe is
iníoctha i leith
linbh cháilithe
i gcásanna
áirithe.

146.—Maidir le haon mhéadú ar liúntas
cuardaitheora poist is iníoctha faoi alt
142(1) i leith linbh cháilithe a chónaíonn go
rialta leis an éilitheoir nó leis an tairbhí
agus le céile an éilitheora nó an tairbhí,
beidh sé iníoctha de réir ráta aon leath den
mhéid cuí in aon chás, maidir le céile an
éilitheora nó an tairbhí—

(a) nach aosach cáilithe é nó í, nó

(b) inar céile dá dtagraítear in alt
141(2)(d) é nó í,

agus léifear alt 142(1), agus beidh éifeacht
leis, dá réir sin.”,
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(d) in alt 149, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (4):

“(4) Faoi réir fho-alt (4A), i gcás inar céile dá
dtagraítear in aon cheann d’fhomhíreanna (iii) go (vii)
d’alt 2(2)(a) céile éilitheora ar liúntas réamhscoir, measfar
gurb í acmhainn an éilitheora leath na hacmhainne.

(4A) D’ainneoin fho-alt (4), más rud é, sna 4 sheachtain
díreach roimh thosach feidhme alt 9 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean 2007, go raibh duine i dteideal
liúntas réamhscoir a fháil nó ag fáil liúntas réamhscoir i
leith aon lae scoir agus nach aosach cáilithe an éilitheora
ar liúntas réamhscoir é nó í céile an éilitheora, nó gur céile
é nó í ar ina leith atá méadú iníoctha de bhua rialachán
arna ndéanamh faoi alt 297, measfar gurb í acmhainn an
éilitheora leath na hacmhainne nó an acmhainn arna
ríomh de réir fho-alt (4), cibé acu is mó fabhar.

(4B) I gcás ina ndéanfar aon tráth acmhainn éilitheora
a ríomh de réir fho-alt (4A) agus a ríomh dá éis sin de réir
fho-alt (4), ní bheidh feidhm a thuilleadh ag fo-alt (4A)
maidir leis an éilitheoir.

(4C) Más rud é, d’aon tréimhse nach giorra ná 4
sheachtain as a chéile tar éis thosach feidhme alt 9 den
Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007, go scoirfidh
éilitheoir a ndearnadh a acmhainn nó a hacmhainn a
ríomh de réir fho-alt (4A) de bheith i dteideal liúntas
réamhscoir a fháil nó de bheith ag fáil liúntas réamhscoir,
beidh feidhm ag fo-alt (4) maidir le haon éilimh ina
dhiaidh sin.”,

(e) in alt 150—

(i) i bhfo-alt (1)(a), trí “nó céile dá dtagraítear in alt
149(4)” a chur isteach i ndiaidh “aosach cáilithe”,
agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Maidir le haon mhéadú ar liúntas réamhscoir
is iníoctha faoi fho-alt (1)(b) i leith linbh cháilithe a
chónaíonn go rialta leis an éilitheoir nó leis an tairbhí
agus le céile an éilitheora nó an tairbhí, beidh sé
iníoctha de réir ráta aon leath den mhéid cuí in aon
chás, maidir le céile an éilitheora nó an tairbhí—

(a) nach aosach cáilithe é nó í, nó

(b) inar céile dá dtagraítear in alt 149(4) é nó í,

agus léifear fo-alt (1)(b), agus beidh éifeacht leis, dá
réir sin.”,

(f) in alt 210, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (2):

“(2) Faoi réir fho-alt (2A), i gcás inar céile dá
dtagraítear in aon cheann d’fhomhíreanna (iii) go (vii)
d’alt 2(2)(a) céile éilitheora ar liúntas míchumais, measfar
gurb í acmhainn an éilitheora leath na hacmhainne.
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(2A) D’ainneoin fho-alt (2), más rud é, sna 4 sheachtain
díreach roimh thosach feidhme alt 9 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean 2007, go raibh duine i dteideal
liúntas míchumais a fháil nó ag fáil liúntas míchumais agus
nach aosach cáilithe an éilitheora ar liúntas míchumais é
nó í céile an éilitheora, nó gur céile é nó í ar ina leith atá
méadú iníoctha de bhua rialachán arna ndéanamh faoi alt
297, measfar gurb í acmhainn an éilitheora leath na
hacmhainne nó an acmhainn arna ríomh de réir fho-alt (2),
cibé acu is mó fabhar.

(2B) I gcás ina ndéanfar aon tráth acmhainn éilitheora
a ríomh de réir fho-alt (2A) agus a ríomh dá éis sin de réir
fho-alt (2), ní bheidh feidhm a thuilleadh ag fo-alt (2A)
maidir leis an éilitheoir.

(2C) Más rud é, d’aon tréimhse nach giorra ná 4
sheachtain as a chéile tar éis thosach feidhme alt 9 den
Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007, go scoirfidh
éilitheoir a ndearnadh a acmhainn nó a hacmhainn a
ríomh de réir fho-alt (2A) de bheith i dteideal liúntas
míchumais a fháil nó de bheith ag fáil liúntas míchumais,
beidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le haon éilimh ina
dhiaidh sin.”,

(g) in alt 211—

(i) i bhfo-alt (1)(a), trí “nó céile dá dtagraítear in alt
210(2)” a chur isteach i ndiaidh “aosach cáilithe”,
agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Maidir le haon mhéadú ar liúntas míchumais
is iníoctha faoi fho-alt (1)(b) i leith linbh cháilithe a
chónaíonn go rialta leis an éilitheoir nó leis an tairbhí
agus le céile an éilitheora nó an tairbhí, beidh sé
iníoctha de réir ráta aon leath den mhéid cuí in aon
chás, maidir le céile an éilitheora nó an tairbhí—

(a) nach aosach cáilithe é nó í, nó

(b) inar céile dá dtagraítear in alt 210(2) é nó í,

agus léifear fo-alt (1)(b), agus beidh éifeacht leis, dá
réir sin.”,

(h) in alt 214, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (2):

“(2) Faoi réir fho-alt (3), i gcás inar céile dá dtagraítear
in aon cheann d’fhomhíreanna (iii) go (vii) d’alt 2(2)(a)
céile éilitheora ar chúnamh feirme, measfar gurb í
acmhainn an éilitheora leath na hacmhainne.

(3) D’ainneoin fho-alt (2), más rud é, sna 4 sheachtain
díreach roimh thosach feidhme alt 9 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean 2007, go raibh duine i dteideal
cúnamh feirme a fháil nó ag fáil cúnamh feirme agus nach
aosach cáilithe an éilitheora ar chúnamh feirme é nó í céile
an éilitheora nó gur céile é nó í ar ina leith atá méadú
iníoctha de bhua rialachán arna ndéanamh faoi alt 297,
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measfar gurb í acmhainn an éilitheora leath na
hacmhainne nó an acmhainn arna ríomh de réir fho-alt (2),
cibé acu is mó fabhar.

(4) I gcás ina ndéanfar aon tráth acmhainn éilitheora a
ríomh de réir fho-alt (3) agus a ríomh dá éis sin de réir
fho-alt (2), ní beidh feidhm a thuilleadh ag fo-alt (3) maidir
leis an éilitheoir.

(5) Más rud é, d’aon tréimhse nach giorra ná 4
sheachtain as a chéile tar éis thosach feidhme alt 9 den
Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007, go scoirfidh
éilitheoir a ndearnadh a acmhainn nó a hacmhainn a
ríomh de réir fho-alt (3) de bheidh i dteideal cúnamh
feirme a fháil nó de bheith ag fáil cúnamh feirme, beidh
feidhm ag fo-alt (2) maidir le haon éilimh ina dhiaidh sin.”,

(i) in alt 215(1)(a), trí “nó céile dá dtagraítear in alt 214(2)”
a chur isteach i ndiaidh “aosach cáilithe”, agus

(j) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 216:

“Méid na
méaduithe is
iníoctha i leith
linbh cháilithe
i gcásanna
áirithe.

216.—Maidir le haon mhéadú ar
chúnamh feirme is iníoctha faoi alt 215(1) i
leith linbh cháilithe a chónaíonn go rialta
leis an éilitheoir nó leis an tairbhí agus le
céile an éilitheora nó an tairbhí, beidh sé
iníoctha de réir ráta aon leath den mhéid
cuí in aon chás, maidir le céile an éilitheora
nó an tairbhí—

(a) nach aosach cáilithe é nó í, nó

(b) nach céile dá dtagraítear in alt
214(2) é nó í,

agus léifear fo-alt 215(1), agus beidh
éifeacht leis, dá réir sin.”.

10.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 39(1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (f):

“(f) sochar díobhálacha ceirde lena gcuimsítear
sochar díobhála, sochar míthreorach agus
sochar báis,”,

(b) in alt 86—

(i) trí fho-alt (5) a scriosadh, agus

(ii) i bhfo-alt (6), trí “I gcás ina ndéanfaidh duine éileamh
ar chostas cúraim liachta faoin alt seo” a chur in
ionad “I gcás ina dtabharfar fógra faoi fho-alt (5)”,

(c) in alt 240, sa mhíniú ar “sochar”, tríd an méid seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) costas cúraim liachta faoi alt 86,”,
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agus

(d) in alt 241(2), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (a):

“(aa) i gcás cúraim liachta, i leith aon tréimhse is
luaithe ná 12 mhí roimh an dáta a dhéanfar an
t-éileamh,”.

11.—Leasaítear alt 91(1) den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (d):

“(d) cibé ceanglais a shonrófar leis na rialacháin a
chomhlíonadh, lena n-áirítear na nithe seo a
leanas ach ní gá go mbeidh siad teoranta dóibh:

(i) treoracha a bhaineann lena éagumas nó
lena héagumas arna n-eisiúint ag lia-
chleachtóir cláraithe a chomhlíonadh;

(ii) staonadh ó iompar is dóigh a chuirfidh
treampán ar a théarnamh nó a téarnamh;

(iii) a bheith ar fáil chun bualadh le hoifigeach
don Aire maidir lena éileamh nó lena
héileamh ar shochar díobhála nó ar
shochar míthreorach.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (1):

“(1A) Ní bheidh duine dícháilithe chun sochar díobhála
nó sochar míthreorach a fháil le linn dó nó di a bheith ag
gabháil do cibé aicme nó aicmí fostaíochta nó oiliúna, agus
faoi réir cibé imthosca agus coinníollacha, a fhorordófar.”.

12.—Leasaítear alt 100(1)(b) agus (3) den Phríomh-Acht trí
“d’fhostaíocht, d’fhéinfhostaíocht, nó d’aon chúrsa oideachais nó
oiliúna” a chur in ionad “d’fhostaíocht nó d’fhéinfhostaíocht” aon áit
a bhfuil sé.

13.—Leasaítear alt 108(5) agus (8) den Phríomh-Acht trí “alt
109(1)” a chur in ionad “alt 109(1)(a) agus (c)” aon áit a bhfuil sé.

14.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 112, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1):

“(1A) Maidir le méid an mhéadaithe ar phinsean dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), i leith aon éilimh ar phinsean
Stáit (ranníocach) a dhéanfar tar éis an 24 Meán Fómhair
2007, íocfar é—
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(a) go díreach leis an aosach cáilithe lena
mbaineann, nó

(b) le cibé duine eile a ainmneoidh an t-aosach
cáilithe d’fhonn an méadú ar phinsean dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) a fháil thar ceann an
aosaigh cháilithe.

(1B) I gcás ina scoirfidh tairbhí de bheith i dteideal
pinsin Stáit (ranníocach) scoirfear freisin den mhéadú ar
phinsean dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a íoc le haosach
cáilithe.”,

(b) in alt 113, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (5):

“(6) Maidir le méid an mhéadaithe pinsin dá
dtagraítear i bhfo-alt (5)(a), i leith aon éilimh ar phinsean
faoin alt seo a dhéanfar tar éis an 24 Meán Fómhair 2007,
íocfar é—

(a) go díreach leis an aosach cáilithe lena
mbaineann, nó

(b) le cibé duine eile a ainmneoidh an t-aosach
cáilithe d’fhonn an méadú ar phinsean dá
dtagraítear i bhfo-alt (5)(a) a fháil thar ceann
an aosaigh cháilithe.

(7) I gcás ina scoirfidh tairbhí de bheith i dteideal pinsin
faoin alt seo scoirfear freisin den mhéadú ar phinsean dá
dtagraítear i bhfo-alt (5)(a) a íoc le haosach cáilithe.”,

(c) in alt 117, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1):

“(1A) Maidir le méid an mhéadaithe ar phinsean dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), i leith aon éilimh ar phinsean
Stáit (aistriú) a dhéanfar tar éis an 24 Meán Fómhair 2007,
íocfar é—

(a) go díreach leis an aosach cáilithe lena
mbaineann, nó

(b) le cibé duine eile a ainmneoidh an t-aosach
cáilithe d’fhonn an méadú ar phinsean dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) a fháil thar ceann an
aosaigh cháilithe.

(1B) I gcás ina scoirfidh tairbhí de bheith i dteideal
pinsin Stáit (aistriú) scoirfear freisin den mhéadú ar
phinsean dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a íoc le haosach
cáilithe.”,

(d) in alt 157 (1), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (2):

“(3) Maidir le méid an mhéadaithe ar phinsean dá
dtagraítear i bhfo-alt (1)(a), i leith aon éilimh ar phinsean
Stáit (neamhranníocach) a dhéanfar tar éis an 24 Meán
Fómhair 2007, íocfar é—
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(a) go díreach leis an gcéile lena mbaineann, nó

(b) le cibé duine eile a ainmneoidh an céile d’fhonn
an méadú ar phinsean dá dtagraítear i bhfo-alt
1(a) a fháil thar ceann an chéile.

(4) I gcás ina scoirfidh tairbhí de bheith i dteideal pinsin
Stáit (neamhranníocach) scoirfear freisin den mhéadú ar
phinsean dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) a íoc le céile.”,

agus

(e) tríd an alt seo a leanas a chur isteach roimh alt 334, ach i
gCuid 11:

“Léiriú (Cuid
11). 333A.—(1) San alt seo ciallaíonn ‘ailt

iomchuí’ ailt 334(1)(a), 335, 336, 337, 338,
339, 341(9) agus 342.

(2) Chun críocha na Coda seo—

(a) léifear tagairtí do ‘sochar’ sna
hailt iomchuí mar thagairtí a
fholaíonn íocaíocht faoi alt 112
(1A), 113(6) nó 117(1A) de réir
mar is cuí, agus

(b) léifear tagairtí do ‘cúnamh’ sna
hailt iomchuí mar thagairtí a
fholaíonn íocaíocht faoi alt 157
(3).”.

15.—Leasaítear alt 113A (a cuireadh isteach le hAcht 2006) den
Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (3) trí “Faoi réir fho-ailt (4) agus (6),” a chur in
ionad “Faoi réir fho-alt (4),”, agus

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

“(6) Más rud é, maidir le duine atá ag fáil pinsean
easláine faoi Chaibidil 17 den Chuid seo de réir ráta
laghdaithe de bhua socrú cómhalartach faoi alt 287, go
slánóidh sé nó sí aois inphinsin agus nach mbeidh sé nó sí
i dteideal pinsin faoi alt 108 de bhua a ranníocaí faoin Acht
seo, is é an ráta seachtainiúil pinsin is iníoctha an ceann is
mó díobh seo a leanas—

(a) méid an phinsin easláine ab iníoctha murach an
t-alt seo, arna ríomh de réir an tsocraithe
chómhalartaigh iomchuí, nó

(b) an ráta pinsin Stáit (ranníocach) is iníoctha de
réir socraithe chómhalartaigh iomchuí.”.

16.—Leasaítear alt 118 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (3):
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“(3) Féadfar a fhoráil le rialacháin go ndícháileofar duine
chun pinsean easláine a fháil i gcás ina mainneoidh an duine gan
cúis mhaith déanamh de réir cibé ceanglas a bheidh sonraithe
leis na rialacháin, lena n-áirítear na nithe seo a leanas ach ní gá
go mbeidh siad teoranta dóibh:

(a) dul, nó teacht i láthair chun dul, faoi aon scrúdú
dochtúra nó scrúdú eile nó cóireáil liachta nó
cóireáil eile;

(b) treoracha a bhaineann lena éagumas nó lena
héagumas arna n-eisiúint ag lia-chleachtóir cláraithe
a chomhlíonadh;

(c) staonadh ó iompar is dóigh a chuirfeadh treampán ar
a théarnamh nó ar a téarnamh;

(d) a bheith ar fáil chun bualadh le hoifigeach don Aire
maidir lena éileamh nó lena héileamh ar phinsean
easláine.

(4) Ní bheidh duine dícháilithe chun pinsean easláine a fháil
le linn dó nó di a bheith ag gabháil do cibé aicme nó aicmí
fostaíochta nó oiliúna, agus faoi réir cibé imthosca agus
coinníollacha, a fhorordófar.”.

17.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 130, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (2):

“(2) Ní bheidh íocaíocht chaomhnóra (ranníocach)
iníoctha in aghaidh aon tréimhse a ndéanfar íocaíocht lena
linn i leith linbh faoi Chuid VI den Acht um Chúram
Leanaí 1991 agus faoi rialacháin arna ndéanamh faoin
gcéanna.”,

agus

(b) in alt 168, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (4):

“(4) Ní bheidh íocaíocht chaomhnóra
(neamhranníocach) iníoctha in aghaidh aon tréimhse a
ndéanfar íocaíocht lena linn i leith linbh faoi Chuid VI den
Acht um Chúram Leanaí 1991 agus faoi rialacháin arna
ndéanamh faoin gcéanna.”.

18.—Leasaítear alt 134(3) den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad an mhínithe ar “leanbh cáilithe”:

“ciallaíonn ‘leanbh cáilithe’, in alt 134(1)(b)—

(a) duine—

(i) atá, ar dháta an bháis, faoi bhun 18 mbliana
d’aois nó os cionn 18 mbliana d’aois agus faoi
22 bhliain d’aois, agus atá ag fáil oideachas
lánaimseartha, a ndéanfar na himthosca ina leith
a shonrú i rialacháin,
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(ii) a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát ar an
dáta sin, agus

(iii) nach gcomhlíonann árachas an duine nó árachas
chéile an duine sin na coinníollacha ranníoca
iomchuí le haghaidh deontais méala i leith a
bháis nó a báis;

nó

(b) duine atá, ar dháta an bháis, os cionn 16 bliana d’aois
agus faoi bhun 22 bhliain d’aois agus atá ag fáil
liúntas míchumais.”.

19.—Leasaítear alt 137 den Phríomh-Acht i mír (b)(ii) den mhíniú
ar “tuismitheoir is baintreach” tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad chlásail (II), (III) agus (IV):

“(II) pinsean baintrí (ranníocach) faoi Chaibidil
18 de Chuid 2, nó

(III) pinsean baintrí fir (ranníocach) faoi
Chaibidil 18 de Chuid 2, nó

(IV) pinsean baintrí (ranníocach) faoi Chaibidil
18 de Chuid 2 nó pinsean baintrí fir
(ranníocach) faoi Chaibidil 18 de Chuid 2
de bhua Rialachán (CEE) Uimh. 1408/71
an 14 Meitheamh 1971 ón gComhairle1nó
de bhua comhaontú cómhalartach faoi alt
287, nó”.

20.—Leasaítear alt 142(1)(a)(ii) den Phríomh-Acht tríd an méid
seo a leanas a chur isteach i ndiaidh chlásal (I):

“(IA) a bhí ag fáil pinsean baintrí
(neamhranníocach) nó pinsean baintrí fir
(neamhranníocach), ach atá scortha de
bheith i dteideal an phinsin sin de bhua
nach meastar a thuilleadh gur baintreach í
nó gur baintreach fir é de réir bhrí alt
162(1), nó”.

21.—Leasaítear alt 149 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (c)(iii)(II):

“(II) ag fáil liúntas cúramóra, ach—

(A) atá scortha de bheith i dteideal liúntais
cúramóra de bhua nach meastar a
thuilleadh gur cúramóir de réir bhrí alt
179(1) é nó í, nó

(B) a bhí ag fáil liúntas réamhscoir díreach
sula bhfuair sé nó sí liúntas
cúramóra.”,

1OJ Uimh. L149, 5.7.1971, lch. 2
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(b) i bhfo-alt (7) (a cuireadh isteach le halt 15 d’Acht 2006),
trí “faoi réir fho-ailt (8) agus (9)” a chur in ionad “faoi
réir fho-alt (8)”, agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(8) (a cuireadh isteach le halt 15 d’Acht 2006):

“(9) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (7) maidir le duine—

(a) a bhí ag fáil liúntas cúramóra díreach roimh an
dáta a fhorordaítear chun críocha fho-alt (7),
agus

(b) a bhí ag fáil liúntas réamhscoir díreach sula
bhfuair sé nó sí liúntas cúramóra.”.

22.—Leasaítear alt 173(3) den Phríomh-Acht trí “\400” a chur in
ionad “\375”.

23.—Leasaítear alt 178A (a cuireadh isteach le halt 10 den Acht
Leasa Shóisialaigh 2005) den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(4) Féadfar le rialacháin, faoi réir na gcoinníollacha agus sna
himthosca agus ar feadh na dtréimhsí a fhorordófar, teideal chun
íocaíochta a thabhairt do bhean a scoireann de bheith i dteideal
sochair banchéile thréigthe de bhua tuillimh a bheith aici de
bhreis ar an méid a fhorordaítear chun críocha fho-alt (1)(a).

(5) Forálfar le rialacháin faoi fho-alt (4) go mbeidh íocaíocht
is iníoctha de bhua na rialachán sin iníoctha de réir ráta is lú ná
an ráta a shonraítear i gcolún (2) de Chuid 1 de Sceideal 2 agus
féadfaidh an ráta a shonraítear le rialacháin athrú faoi threoir an
mheánmhéid bhliantúil arna ríomh de réir fho-alt (2)(b)(ii).”.

24.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 182, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír
(a):

“(a) ní bheidh iníoctha le cúramóir ach aon liúntas
cúramóra amháin nó íocaíocht faoi alt 186A,
de réir mar a bheidh, agus ní bheidh ach aon
liúntas cúramóra amháin nó íocaíocht faoi alt
186A, de réir mar a bheidh, iníoctha in aon
seachtain i leith an chúraim agus na haire
lánaimseartha atá á gcur ar fáil do dhuine
iomchuí, agus”,

(b) in alt 184(1), trí “liúntais cúramóra nó íocaíochta faoi alt
186A agus go bhfaighidh sé nó sí é nó í” a chur in ionad
“liúntais cúramóra agus go bhfaighidh sé nó sí é”.

(c) in alt 185—

(i) trí “liúntas cúramóra nó íocaíocht faoi alt 186A” a
chur in ionad “liúntas cúramóra” aon áit a bhfuil
sé, agus
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(ii) i bhfo-alt (2), trí “an liúntas nó an íocaíocht, de réir
mar a bheidh” a chur in ionad “an liúntas”,

(d) in alt 186(2)(a), trí “liúntais cúramóra nó íocaíochta faoi
alt 186A” a chur in ionad “liúntais cúramóra”,

(e) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 186 ach
é a bheith i gCaibidil 8:

“Liúntas
cúramóra a íoc
in imthosca
áirithe.

186A.—(1) Faoi réir an Achta seo,
déanfar, sna himthosca agus faoi réir na
gcoinníollacha a fhorordófar, íocaíocht le
cúramóir.

(2) Ní bheidh cúramóir i dteideal
íocaíochta faoin alt seo mura mbeidh cónaí
rialta ar an gcúramóir sa Stát ar dháta
déanta an iarratais ar an íocaíocht.

(3) Faoi réir fho-alt (5), déanfar an ráta
íocaíochta faoin alt seo a ríomh de réir alt
181 (seachas fomhíreanna (i), (ia) agus (ii)
d’fho-alt (1)).

(4) Is é an méid is iníoctha faoin alt seo
leath an mhéid a ríomhfar de réir fho-alt
(3).

(5) D’ainneoin an ailt seo—

(a) ní íocfar le cúramóir ach aon
íocaíocht amháin faoin alt seo,
agus ní dhéanfar ach aon
íocaíocht amháin den sórt sin in
aon seachtain i leith an chúraim
agus na haire lánaimseartha atá
á gcur ar fáil do dhuine iomchuí,

(b) ní dhéanfar íocaíocht faoin alt
seo i leith an chúraim agus na
haire lánaimseartha atá á gcur
ar fáil do dhuine iomchuí in aon
chás ina bhfuil sochar cúramóra
faoi Chuid 2 á íoc le haon duine
i leith an chúraim agus na haire
lánaimseartha atá á gcur ar fáil
don duine iomchuí céanna,

(c) ní dhéanfar íocaíocht faoin alt
seo le duine iomchuí,

(d) ní dhéanfar íocaíocht faoin alt
seo más rud é, maidir leis an
gcúramóir—

(i) go ngabhfaidh sé nó sí
d’fhostaíocht,
d’fhéinfhostaíocht, nó
d’aon chúrsa oideachais nó
oiliúna,
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(ii) go mbeidh sé nó sí i dteideal
sochar cuardaitheora poist
nó liúntas cuardaitheora
poist a fháil nó ag fáil
sochar cuardaitheora poist
nó liúntas cuardaitheora
poist,

(iii) gur duine é nó í lena
mbaineann Airteagal 58 de
Rialacháin 1996 i leith
dífhostaíochta cruthaithe,
nó

(iv) go mbeidh sé nó sí i dteideal
liúntas leasa forlíontach
seachtainiúil a fháil, nó ag
fáil liúntas leasa forlíontach
seachtainiúil, faoi alt 197.

(6) D’ainneoin fho-alt (5)(d)(i), chun
crı́ocha ı́ocaı́ochta faoin alt seo, féadfaidh an
tAire rialacháin a dhéanamh chun a fhoráil go
bhféadfaidh cúramóir gabháil d’fhostaı́ocht,
d’fhéinfhostaı́ocht, nó d’aon chúrsa oideachais
nó oiliúna, faoi réir na gcoinnı́ollacha agus sna
himthosca a fhorordófar.”,

(f) in alt 224(1)(a), trı́ “ag fáil sochar cúramóra, liúntas cúramóra
nó ı́ocaı́ocht faoi alt 186A nó i dteideal é nó ı́ a fháil” a chur
in ionad “ag fáil sochar cúramóra nó liúntas cúramóra nó i
dteideal é a fháil”, agus

(g) in alt 247—

(i) i bhfo-alt (1)(b), trı́ “ı́ocaı́ocht faoi alt 186A,” a chur
isteach roimh “liúntas leasa forlı́ontach”

(ii) trı́d an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (3):

“(3A) D’ainneoin fho-ailt (1) agus (2) agus faoi réir
fho-alt (3B), i gcás ina mbeadh sochar mı́threorach agus
aon sochar a thuairiscı́tear in alt 39(1) (lena n-áirı́tear aon
mhéadú air) nó cúnamh a thuairiscı́tear in alt 139(1) (lena
n-áirı́tear aon mhéadú air) inı́octha le duine nó ina leith
maidir leis an tréimhse chéanna, féadfar an dá ı́ocaı́ocht
sin a ı́oc leis an duine sin nó ina leith maidir leis an
tréimhse sin.

(3B) Chun crı́ocha fho-alt (3A), nı́ bheidh ar áireamh
i sochar mı́threorach méadú—

(a) mar gheall ar éagumas de bhua alt 77,

(b) i leith aosaigh cháilithe nó linbh cháilithe, de
bhua alt 76,

(c) i leith sı́orfhreastail de bhua alt 78, seachas i
gcás ina bhfuil sochar, mar a thuairiscı́tear in
alt 39(1), inı́octha.”,
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agus

(iii) trı́d an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (5):

“(5A) Nı́ bheidh ı́ocaı́ocht faoi alt 186A inı́octha i gcás
ina mbeidh duine ag fáil nı́os mó ná ı́ocaı́ocht amháin de
bhua rialachán a dhéanfar faoi fho-alt (4).”.

25.—(1) Leasaı́tear an Prı́omh-Acht in alt 198—

(a) i bhfo-alt (3), trı́ “faoi réir fho-ailt (3B), (3D) agus (4)” a chur
in ionad “faoi réir fho-alt (4)”,

(b) trı́d an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) D’ainneoin alt 191(1), féadfar leanúint d’fhorlı́onadh
a ı́oc faoi chomhair an mhéid cı́osa is inı́octha ag duine i leith
a áite cónaithe nó a háite cónaithe más rud é, maidir leis an
duine—

(a) go ngabhfaidh sé nó sı́ d’fhostaı́ocht chúititheach
lánaimseartha agus, le linn na tréimhse 12 mhı́
dı́reach sula ngabhfaidh sé nó sı́ d’fhostaı́ocht
chúititheach lánaimseartha, nár measadh, chun
crı́ocha na Caibidle seo, go raibh an duine ag
gabháil d’fhostaı́ocht chúititheach lánaimseartha,
nó

(b) go mbeidh sé nó sı́ páirteach—

(i) i scéim ar a dtugtar an Scéim Fiontair Liúntas
Limistéir, arna ceadú ag cuideachta ar a
dtugtar Comhpháirtı́ocht Limistéir, i
gcomhairle leis an Aire,

(ii) i scéim a riarann an Foras Áiseanna Saothair
agus ar a dtugtar Fostaı́ocht Phobail, nó

(iii) i scéim a riarann an tAire agus ar a dtugtar an
Scéim um Liúntas chun Filleadh ar Obair,

agus go mbeidh glactha leis an duine mar dhuine a bhfuil gá
aige nó aici le cóirı́ocht faoi scéim arna maoiniú ag an Aire
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus ar a
dtugtar an Scéim Cóirı́ochta ar Cı́os.

(3B) Faoi réir fho-alt (3C), nı́ bheidh ı́ocaı́ocht dá
dtagraı́tear i bhfo-alt (3) inı́octha i leith áite cónaithe duine i
gcás ina bhfuil a áit chónaithe nó a háit chónaithe suite i
limistéar a mbeidh fógra tugtha don Aire ag an Aire
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil gur limistéar
athghiniúna d’fhonn foráil do lánpháirtiú sóisialta nı́os fearr é.

(3C) Faoi réir na gcoinnı́ollacha agus na n-imthosca a
fhorordófar, nı́ bheidh feidhm ag fo-alt (3B)—

(a) maidir le duine a bheidh ag fáil forlı́onadh cı́osa i
leith a áite cónaithe nó a háite cónaithe dı́reach
sula dtabharfar fógra don Aire gur limistéar
athghiniúna dá dtagraı́tear i bhfo-alt (3B) an
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limistéar ina bhfuil a áit chónaithe nó a háit
chónaithe suite,

(b) maidir le duine atá ina chónaı́ nó ina cónaı́ i
limistéar a mbeidh fógra tugtha don Aire ina leith
gur limistéar athghiniúna dá dtagraı́tear i bhfo-alt
(3B) é agus is duine a thiocfaidh chun bheith i
dteideal ı́ocaı́ocht faoi fho-alt (3) a fháil, i gcás gur
deimhin leis an bhFeidhmeannacht, ar iarratas a
bheith déanta ar fhorlı́onadh faoi fho-alt (3),

(i) go raibh súil ag an duine, a mhéid a bhı́
réasúnach sna himthosca go léir, tráth
thosach na tionóntachta, go leanfadh sé nó sı́
de bheith in ann méid an chı́osa a ı́oc, agus

(ii) go bhfuil mórathrú tagtha ar imthosca an
duine sa chaoi nach féidir leis nó léi méid an
chı́osa a ı́oc.

(3D) Féadfaidh an Fheidhmeannacht a chinneadh nach
bhfuil ı́ocaı́ocht dá dtagraı́tear i bhfo-alt (3) inı́octha i gcás ina
bhfaighidh an Fheidhmeannacht fógra ó údarás tithı́ochta (de
réir bhrı́ Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 1992) i
dtaobh neamhchomhlı́onadh caighdeán a bheidh forordaithe
de thuras na huaire faoi alt 18 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha) 1992.”.

(2) Leasaı́tear an Prı́omh-Acht mar a chuirtear in iúl i Sceideal 1.

26.—Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 212 den Phrı́omh-Acht:

“Dı́cháiliú. 212.—(1) Féadfar a fhoráil le rialacháin go
ndı́cháileofar duine chun liúntas mı́chumais a fháil i
gcás ina mainneoidh an duine gan cúis mhaith
déanamh de réir cibé ceanglas a shonrófar leis na
rialacháin, lena n-áirı́tear na nithe seo ach nı́ gá go
mbeidh siad teoranta dóibh:

(a) dul, nó teacht i láthair chun dul, faoi aon
scrúdú dochtúra nó scrúdú eile nó
cóireáil liachta nó cóireáil eile;

(b) treoracha a bhaineann lena éagumas nó
lena héagumas arna n-eisiúint ag lia-
chleachtóir cláraithe a chomhlı́onadh;

(c) staonadh ó iompar is dóigh a chuirfidh
treampán ar a théarnamh nó ar a
téarnamh;

(d) a bheith ar fáil chun bualadh le hoifigeach
don Aire maidir lena éileamh nó lena
héileamh ar liúntas mı́chumais.

(2) Nı́ bheidh duine dı́cháilithe chun liúntas
mı́chumais a fháil le linn dó nó di a bheith ag gabháil
do cibé aicme nó aicmı́ fostaı́ochta nó oiliúna, agus
faoi réir cibé imthosca agus coinnı́ollacha, a
fhorordófar.”.
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27.—Aisghairtear alt 220(2)(b) den Phrı́omh-Acht.

28.—Leasaı́tear alt 225 den Phrı́omh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), trı́ “\1,500” a chur in ionad “\1,200”, agus

(b) i bhfo-ailt (2)(a) agus (3), trı́ “d’fhostaı́ocht, d’fhéinfhostaı́ocht,
nó d’aon chúrsa oideachais nó oiliúna” a chur in ionad
“d’fhostaı́ocht nó d’fhéinfhostaı́ocht” aon áit a bhfuil sé.

29.—Cuirtear an méid seo a leanas in ionad alt 242(1)(b) den
Phrı́omh-Acht:

“(b) an fhaisnéis agus an fhianaise a thabharfaidh éilitheoir
nó tairbhı́—

(i) le linn iarratas a dhéanamh go n-ı́ocfar sochar, nó

(ii) nuair atá athrú tagtha ar imthosca an éilitheora nó
an tairbhı́ a fhéadfaidh difear a dhéanamh d’ı́oc an
tsochair lena mbaineann,

agus,”.

30.—Leasaı́tear alt 246 den Phrı́omh-Acht trı́d an méid seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(4) D’ainneoin na toimhdean i bhfo-alt (1), déanfaidh oifigeach
breithiúnachta nó an Fheidhmeannacht, le linn dó nó di cinneadh a
dhéanamh i dtaobh gnáthchónaı́ a bheith ar dhuine sa Stát, imthosca
uile an cháis a chur san áireamh lena n-áirı́tear, go háirithe, na nithe
seo a leanas:

(a) fad agus leanúnachas tréimhse cónaithe sa Stát nó in aon
tı́r áirithe eile;

(b) fad agus cuspóir aon tréimhse asláithreachta ón Stát;

(c) cineál agus pátrún fhostaı́ocht an duine;

(d) prı́omh-láthair leasa an duine; agus

(e) a bhfuil ar intinn ag an duine lena mbaineann a
dhéanamh sa todhchaı́ de réir mar is léir sin ó na
himthosca go léir.”.

31.—Leasaı́tear an Prı́omh-Acht—

(a) in alt 261(1), trı́ “nó cibé faisnéis atá i ndearbhuithe arna
ndéanamh de réir Rialachán 3 de na Rialacháin Chánach
Ioncaim (Conarthaı́ Iomchuı́) 2000 (I.R. Uimh. 71 de 2000)”
a chur isteach i ndiaidh “nó le haon ı́ocaı́ochtaı́ arna
ndéanamh faoin Acht seo”, agus
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(b) trı́d an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 261:

“Faisnéis áirithe
a nochtadh don
Aire Fiontar,
Trádála agus
Fostaı́ochta, etc.

261A.—(1) San alt seo—

ciallaı́onn ‘comhlacht sonraithe’ an comhlacht
atá tiomnaithe do chomhlı́onadh ceart
fostaı́ochta agus a bhunófar nó atá bunaithe
(ar bhonn eatramhach agus reachtúil araon)
agus dá dtagraı́tear in ailt 12.3 agus 13.1 de
Chuid a Dó den fhoilseachán dar teideal
‘Creat-Chomhaontú Comhpháirtı́ochta
Sóisialaı́ Deich mBliana 2006-2015’, arna
fhoilsiú thar ceann Roinn an Taoisigh i
Meitheamh 2006 ag Oifig an tSoláthair agus
ar a dtugtar ‘I dTreo 2016’.

(2) D’ainneoin aon oibleagáide rúndacht a
choimeád nó aon sriain eile maidir le faisnéis
a nochtadh nó a thabhairt ar aird ar faisnéis ı́
a gheobhaidh an tAire nó a thabharfar don
Aire, féadfaidh an tAire faisnéis atá i seilbh
an Aire agus a bhaineann leis na daoine seo a
leanas a aistriú chuig an Aire Fiontar, Trádála
agus Fostaı́ochta nó chuig an gcomhlacht
sonraithe—

(a) fostóirı́ pearsan aonair, nó

(b) pearsana aonair, i dtaobh an bhfuil
nó nach bhfuil siad i bhfostaı́ocht
inárachaithe nó i
bhféinfhostaı́ocht inárachaithe,

agus féadfaidh an tAire Fiontar, Trádála agus
Fostaı́ochta nó an comhlacht sonraithe, de réir
mar a bheidh, faisnéis den chineál dá
dtagraı́tear i mı́r (a) nó (b) atá i seilbh an Aire
Fiontar, Trádála agus Fostaı́ochta nó an
chomhlachta shonraithe a aistriú chuig an
Aire.

(3) Maidir le faisnéis a aistreoidh an tAire
faoi fho-alt (2) chuig an Aire Fiontar, Trádála
agus Fostaı́ochta nó chuig an gcomhlacht
sonraithe, nı́ fhéadfaidh ach an tAire Fiontar,
Trádála agus Fostaı́ochta nó an comhlacht
sonraithe, de réir mar a bheidh, ı́ a úsáid, i
bhfeidhmiú a gcumhachtaı́ agus a
bhfeidhmeanna i ndáil le comhlı́onadh ceart
fostaı́ochta agus nı́ dhéanfaidh an tAire
Fiontar, Trádála agus Fostaı́ochta nó an
comhlacht sonraithe ı́ a nochtadh d’aon duine
eile (seachas dá chéile) chun aon chrı́che eile
ar bith.”.

32.—Leasaı́tear an Prı́omh-Acht—

(a) in alt 262—

(i) i bhfo-alt (3)(a), trı́d an méid seo a leanas a chur isteach
i ndiaidh fhomhı́r (x):
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“(xa) deimhniú báis, más iomchuı́;

(xb) grianghraf den duine, seachas i gcás duine
éagtha;

(xc) sı́niú an duine, seachas i gcás duine éagtha;”,

(ii) trı́d an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (3);

“(3A) Féadfaidh oifigeach don Aire aon doiciméad a
choinneáil (lena n-áirı́tear pas, vı́osa, cárta aitheantais,
ceadúnas tiomána, deimhniú breithe nó deimhniú pósta
nó aon doiciméad eile lena suitear náisiúntacht nó
céannacht duine), is doiciméad a thabharfar chun aon
chrı́che faoin Acht seo, ar feadh cibé tréimhse a bheidh
réasúnach agus ar tréimhse ı́ nach rachaidh, in aon chás,
thar 21 lá.

(3B) I gcás ina gcoinneofar doiciméad faoi fho-alt
(3A) eiseofar admháil san fhoirm fhorordaithe ina leith
don duine lena mbaineann.”,

(iii) i bhfo-alt (6)(a), trı́ “maidir leis an idirbheart sin” a chur
isteach i ndiaidh “is gá”,

(b) trı́d an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 262:

“Cion. 262A.—(1) Beidh duine ciontach i gcion
más rud é, d’fhonn uimhir phearsanta
seirbhı́se poiblı́ a leithroinnt air nó uirthi agus
a eisiúint chuige nó chuici nó le haghaidh aon
duine eile (lena n-áirı́tear duine éagtha)—

(a) go ndéanfaidh sé nó sı́ aon ráiteas
nó uirı́oll go feasach, ó bhéal nó i
scrı́bhinn, ar ráiteas nó uirı́oll é is
eol dó nó di a bheith bréagach nó
mı́threorach in aon phonc
ábhartha, nó aon fhı́oras ábhartha
a cheilt go feasach, nó

(b) go dtabharfaidh sé nó sı́ aon
doiciméad nó faisnéis eile nó go
gcuirfidh sé nó sı́ faoi deara, nó go
gceadóidh sé nó sı́ go feasach, é
nó ı́ a thabhairt, ar doiciméad nó
faisnéis é nó ı́ a cheanglaı́tear ar
an duine a thabhairt faoi alt 262
nó faoi rialacháin arna ndéanamh
faoi agus is eol dó nó di a bheith
bréagach nó mı́threorach in aon
phonc ábhartha.

(2) Aon duine a bheidh ciontach i gcion
faoin alt seo dlı́fear—

(a) ar é nó ı́ a chiontú go hachomair,
fı́neáil nach mó ná \1,500 nó
prı́osúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 6 mhı́, nó iad araon, a
chur air nó uirthi, nó
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(b) ar é nó ı́ a chiontú ar dı́otáil, fı́neáil
nach mó ná \25,000 nó
prı́osúnacht ar feadh téarma nach
faide ná 5 bliana, nó iad araon, a
chur air nó uirthi.”,

(c) in alt 263, trı́d an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Féadfaidh an tAire cárta (dá ngairtear “cárta seirbhı́se
poiblı́” san Acht seo) a eisiúint chuig duine san fhormáid is
cuı́ leis an Aire agus beidh—

(a) ainm, uimhir phearsanta seirbhı́se poiblı́, grianghraf
agus sı́niú an duine agus uimhir eisiúna an chárta
agus dáta éagtha an chárta inscrı́ofa ar an gcárta,
agus

(b) ainm, uimhir phearsanta seirbhı́se poiblı́, dáta
breithe agus gnéas an duine, gach sloinne roimhe
sin (má ba ann) de chuid mháthair an duine,
grianghraf agus sı́niú an duine agus dáta éagtha an
chárta ionchódaithe go leictreonach ar an gcárta,

agus beidh aon fhaisnéis eile a fhorordófar inscrı́ofa nó
ionchódaithe go leictreonach ar an gcárta.”,

agus

(d) i Sceideal 5, i mı́r 1.(4), trı́ “An Post” a scriosadh.

33.—Leasaı́tear alt 290(3) den Phrı́omh-Acht trı́d an mı́r seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh mhı́r (b):

“(ba) gnóthas údaraithe de réir bhrı́ Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Lı́onraı́ agus Seirbhı́sı́
Cumarsáide Leictreonaı́) (Údarú) 2003 (I.R. Uimh. 306
de 2003),”.

34.—Cuirtear an t-alt seo a leanas in ionad alt 299 den Phrı́omh-Acht:

“Oifigigh
bhreithiúnachta
a cheapadh.

299.—Féadfaidh an tAire cibé daoine agus cibé
lı́on daoine is cuı́ leis nó léi a cheapadh chun bheith
ina n-oifigigh bhreithiúnachta chun crı́ocha aon
fhorála nó aon fhorálacha den Acht seo, agus beidh
gach duine a cheapfar amhlaidh ina oifigeach
breithiúnachta nó ina hoifigeach breithiúnachta fad is
toil leis an Aire é.”.

35.—Leasaı́tear Sceideal 3 a ghabhann leis an bPrı́omh-Acht—

(a) i gCuid 2—

(i) trı́d an méid seo a leanas a chur in ionad Riail 1(1):

“(1) seachas sna himthosca agus faoi réir na
gcoinnı́ollacha agus in aghaidh na dtréimhsı́ a
fhorordófar, luach seachtainiúil maoine de chuid an duine
(nach maoin a úsáideann nó a theachtann an duine go
pearsanta ná feirm thalún atá ar léas aige nó aici) atá
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infheistithe nó atá á húsáid go sochrach ar shlı́ eile ag an
duine nó nach bhfuil infheistithe nó á húsáid go sochrach,
cé go bhféadfaı́ ı́ a infheistiú nó a úsáid go sochrach, agus
is éard atá sa luach seachtainiúil, arna rı́omh—

(a) chun crı́ocha liúntais cuardaitheora poist,
liúntais réamhscoir nó cúnaimh feirme de
réir thagairt 1 de Thábla 1 a ghabhann leis
an Sceideal seo, nó

(b) chun crı́ocha liúntais mı́chumais de réir
thagairt 2 de Thábla 1 a ghabhann leis an
Sceideal seo,

acmhainn sheachtainiúil duine ón maoin sin ach, i gcás
cúnaimh feirme, nı́ dhéanfar aon leithdháileadh ar an
maoin a chur i gcuntas faoi aon fhoráil eile de na
Rialacha seo chun crı́che caiteachais reatha;”,

(ii) i Riail 1(2)(b)(iii) (arna leasú le halt 4 agus Sceideal 1
d’Acht 2006), trı́ “i gcás liúntais cuardaitheora poist,” a
scriosadh, agus

(iii) trı́ Riail 1(2)(b)(vii) a scriosadh,

(b) i gCuid 3 (arna leasú le halt 24 d’Acht 2006)—

(i) i Riail 1(1), trı́ “de réir thagairt 1 de Thábla 1” a chur in
ionad “de réir Thábla 1”, agus

(ii) trı́ Riail 1(2)(b)(vii) agus (viii) a scriosadh,

(c) i gCuid 5 (a cuireadh isteach le halt 25 d’Acht 2006)—

(i) i Riail 1(1), trı́ “de réir thagairt 1 de Thábla 1” a chur in
ionad “de réir Thábla 1”,

(ii) i Riail 1(2)(b)(iii), trı́ “i gcás ı́ocaı́ochta teaghlaigh
aontuismitheora,” a scriosadh agus

(iii) trı́ Riail 1(2)(b)(xi) a scriosadh,

agus

(d) trı́d an méid seo a leanas a chur in ionad Thábla 1:

“Tábla 1

Uimh. Luach Seachtainiúil a Rı́omh
Thagartha

1. Déanfar luach seachtainiúil na maoine dá dtagraı́tear i Riail
1(1) de Chuid 2 (chun crı́ocha liúntais cuardaitheora poist,
liúntais réamhscoir agus cúnaimh feirme), i Riail 1(1) de
Chuid 3 agus i Riail 1(1) de Chuid 5 a rı́omh mar seo a
leanas:

(a) eisiafar an chéad \20,000 de luach caipitiúil na
maoine;

(b) déanfar luach seachtainiúil an oiread sin de luach
caipitiúil na maoine is mó ná \20,000 ach nach mó
ná \30,000 a mheasúnú de réir \1 in aghaidh gach
\1,000;

(c) déanfar luach seachtainiúil an oiread sin de luach
caipitiúil na maoine is mó ná \30,000 ach nach mó
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Uimh. Luach Seachtainiúil a Ríomh
Thagartha

ná \40,000 a mheasúnú de réir \2 in aghaidh gach
\1,000; agus

(d) déanfar luach seachtainiúil an oiread sin de luach
caipitiúil na maoine is mó ná \40,000 a mheasúnú
de réir \4 in aghaidh gach \1,000.

2. Déanfar luach seachtainiúil na maoine dá dtagraı́tear i Riail
1(1) de Chuid 2, chun crı́ocha liúntais mı́chumais, a rı́omh
mar seo a leanas:

(a) eisiafar an chéad \50,000 de luach caipitiúil na
maoine;

(b) déanfar luach seachtainiúil an oiread sin de luach
caipitiúil na maoine is mó ná \50,000 ach nach mó
ná \60,000 a mheasúnú de réir \1 in aghaidh gach
\1,000;

(c) déanfar luach seachtainiúil an oiread sin de luach
caipitiúil na maoine is mó ná \60,000 ach nach mó
ná \70,000 a mheasúnú de réir \2 in aghaidh gach
\1,000; agus

(d) déanfar luach seachtainiúil an oiread sin de luach
caipitiúil na maoine is mó ná \70,000 a mheasúnú
de réir \4 in aghaidh gach \1,000.

3. Déanfar luach seachtainiúil na maoine dá dtagraı́tear i
Riail 1(1) de Chuid 4 a rı́omh mar seo a leanas:

(a) eisiafar an chéad \5,000 de luach caipitiúil na
maoine;

(b) déanfar luach seachtainiúil an oiread sin de luach
caipitiúil na maoine is mó ná \5,000 ach nach mó ná
\15,000 a mheasúnú de réir \1 in aghaidh gach
\1,000;

(c) déanfar luach seachtainiúil an oiread sin de luach
caipitiúil na maoine is mó ná \15,000 ach nach mó
ná \40,000 a mheasúnú de réir \2 in aghaidh gach
\1,000; agus

(d) déanfar luach seachtainiúil an oiread sin de luach
caipitiúil na maoine is mó ná \40,000 a mheasúnú
de réir \4 in aghaidh gach \1,000.

”.

36.—Leasaı́tear Cuid 4 de Sceideal 3 a ghabhann leis an bPrı́omh-
Acht—

(a) i Riail 1—

(i) trı́d an méid seo a leanas a chur in ionad mhı́r (1):

“(1) seachas sna himthosca agus faoi réir na
gcoinnı́ollacha agus in aghaidh na dtréimhsı́ a
fhorordófar, luach seachtainiúil maoine de chuid an duine
(nach maoin ı́ a úsáideann nó a theachtann an duine go
pearsanta ná feirm thalún atá ar léas aige nó aici) atá
infheistithe nó á húsáid go sochrach ar shlı́ eile ag an
duine nó nach bhfuil infheistithe nó á húsáid go sochrach,
cé go bhféadfaı́ ı́ a infheistiú nó a úsáid go sochrach, agus
is éard atá sa luach seachtainiúil, arna rı́omh de réir
thagairt 3 de Thábla 1 a ghabhann leis an Sceideal seo,
acmhainn sheachtainiúil duine ón maoin sin;”,
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(ii) i mı́r (2)(b)—

(I) i gclásal (iv), trı́ “agus” a scriosadh,

(II) trı́d an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
chlásal (iv):

“(iva) aon airgead a gheofar ar mhodh
ı́ocaı́ochta caomhnóra (rannı́ocach),
íocaíochta caomhnóra
(neamhranníocach) nó deontais
cúraim faoisimh, agus”,

agus

(III) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad chlásal
(v):

“(v) i gcás duine a bheidh ag fáil
forlíonadh faoi alt 198 faoi
chomhair an mhéid úis morgáiste
nó cíosa is iníoctha ag an duine i
leith a áite cónaithe nó a háite
cónaithe:

(I) méid is comhionann le haon
ioncam breise, i gcás ina n-
eascraíonn an t-ioncam sin
as aon fhostaíocht nó
oiliúint a fhorordófar agus
nach mó é ná \75, nó méid
is comhionann le 25 faoin
gcéad d’aon ioncam breise
den sórt sin is mó ná \75
agus, faoi réir neamhshuime
íosta \75, nuair a bheidh an
t-ioncam breise sin
laghdaithe de chomhiomlán
na méideanna seo a
leanas—

(A) aon ranníoc inlamhála dá
dtagraítear i Rialacháin
41 agus 42 de na
Rialacháin Cánach
Ioncaim (Fostaíochtaí)
(Comhdhlúite)
2001(I.R. Uimh. 559 de
2001),

(B) aon mhéid a baineadh as
tuilleamh ináirithe faoi
alt 13 agus faoi
rialacháin arna
ndéanamh faoi alt 14,

(C) aon mhéid a baineadh as
tuilleamh ináirithe faoi
alt 5 den Acht um
Ranníocaí Sláinte 1979,
agus
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(D) méid is comhionann le
méid an laghdaithe, más
ann, ar an ráta liúntais
cuardaitheora poist nó
ar an ráta íocaíochta
teaghlaigh
aontuismitheora faoi
Chuid 3 de dhroim an
tuilleamh sin a fháil ó
fhostaíocht;

(II) an méid ar mó liúntas
cúramóra ná méid an
liúntais leasa fhorlíontaigh
atá leagtha amach i gcolún
(3) ag tagairt 10 de Chuid 1
de Sceideal 4, i gcás
éilitheora, nó a chéile nó a
céile, atá ag fáil liúntas
cúramóra faoi Chuid 3;

(III) an méid ar mó liúntas
cúramóra ná méid an
liúntais leasa fhorlíontaigh
atá leagtha amach i gcolún
(2) ag tagairt 10 de Chuid 1
de Sceideal 4, i gcás
éilitheora nach duine de
lánúin é nó í agus atá ag fáil
liúntas cúramóra faoi Chuid
3;

(IV) an méid is iníoctha faoi alt
186A;”,

agus

(b) tríd an Riail seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Riail 1:

“1A. (1) Chun sochair nach sochair airgid dá
dtagraítear i Riail 1(2) a chinneadh le linn teideal chun
forlíonadh úis morgáiste nó cíosa is iníoctha faoi alt 198 a
chinneadh, déanfar an luach don duine, i nglanluach airgid
seachtainiúil a ghabhann lena chostais bhliantúla
tithíochta nó lena costais bhliantúla tithíochta arna dtabhú
iarbhír agus a d’íoc gaol faoi dhliteanas, a ríomh mar seo
a leanas:

(a) déanfar luach seachtainiúil \4,952 sa bhliain a
mheasúnú go hiomlán;

(b) maidir le luach seachtainiúil an oiread sin de na
costais tithíochta arna dtabhú iarbhír agus a
d’íoc gaol faoi dhliteanas is mó ná \4,952 sa
bhliain ach nach mó ná \8,852 sa bhliain,
déanfar neamhshuim de;

(c) déanfar luach seachtainiúil an oiread sin de na
costais tithíochta arna dtabhú iarbhír agus a
d’íoc gaol faoi dhliteanas is mó ná \8,852 sa
bhliain a mheasúnú de réir 75 cent in aghaidh
gach \1.
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(2) Le linn acmhainn duine a mheasúnú chun críche
forlíonta úis morgáiste nó cíosa is iníoctha faoi alt 198, i
gcás 65 bliain d’aois a bheith slánaithe ag éilitheoir, agus
inar mó a ioncam teaghlaigh, nó a hioncam teaghlaigh, le
chéile ná an ráta liúntais leasa fhorlíontaigh is cuí maidir
lena imthosca nó lena himthosca, déanfar neamhshuim de
mhéid is comhionann leis an difríocht idir an ráta uasta
pinsin Stáit (ranníocach) is cuí maidir lena imthosca nó
lena himthosca agus an ráta liúntais leasa fhorlíontaigh
sin.

(3) I gcás ina mbeidh ag duine nó ag a chéile nó ag a
céile aon ioncam breise lena mbaineann Riail 1(2)(b)(iv),
Riail 1(2)(b)(v)(I) nó Riail 1A(1), ní bheidh feidhm ach
ag Riail amháin acu sin, arb í an Riail is mó fabhar í.

(4) Faoi réir mhír (5), ní bheidh d’éifeacht le Rialacha
1(1), 1(2)(b)(iva), 1(2)(b)(v) agus 1A go laghdóidh siad an
ráta liúntais leasa fhorlíontaigh faoi bhun an ráta ab
iníoctha díreach roimh thosach feidhme alt 36 den Acht
Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2007.

(5) Scoirfidh mír (4) d’fheidhm a bheith aige maidir le
haon duine i gcás ina mbeidh a acmhainn nó a hacmhainn
tar éis méadú.”.

CUID 3

Leasuithe ar Acht na bPinsean 1990

37.—Leasaítear Acht na bPinsean 1990 mar a chuirtear in iúl i
Sceideal 2.

CUID 4

Leasuithe Ilghnéitheacha ar Achtanna eile

38.—Cuirtear an t-alt seo a leanas isteach i ndiaidh alt 1093 den
Acht Comhdhlúite Cánacha 1997:

“Faisnéis
áirithe a
nochtadh don
Aire Fiontar,
Trádála agus
Fostaíochta,
etc.

1093A.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘Aire’ an tAire Fiontar, Trádála agus
Fostaíochta;

ciallaíonn ‘comhlacht sonraithe’ an comhlacht atá
tiomnaithe do chomhlíonadh ceart fostaíochta
agus a bhunófar nó atá bunaithe (ar bhonn
eatramhach agus reachtúil araon) agus dá
dtagraítear in ailt 12.3 agus 13.1 de Chuid a Dó
den fhoilseachán dar teideal ‘Creat-Chomhaontú
Comhpháirtíochta Sóisialaí Deich mBliana 2006-
2015’, arna fhoilsiú thar ceann Roinn an Taoisigh
i Meitheamh 2006 ag Oifig an tSoláthair agus ar a
dtugtar ‘I dTreo 2016’.

(2) D’ainneoin aon oibleagáide rúndacht a
choimeád nó aon sriain eile maidir le faisnéis a
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nochtadh nó a thabhairt ar aird ar faisnéis í a
gheobhaidh na Coimisinéirí Ioncaim nó a
thabharfar dóibh, féadfaidh na Coimisinéirí
Ioncaim faisnéis atá ina seilbh a aistriú chuig an
Aire nó chuig an gcomhlacht sonraithe—

(a) is faisnéis i ndáil leis na fostóirí nó le
hioncaim thuillte pearsan aonair, nó

(b) is faisnéis atá i ndearbhuithe arna
ndéanamh de réir Rialachán 3 de na
Rialacháin Chánach Ioncaim
(Conarthaí Iomchuí) 2000 (I.R. Uimh.
71 de 2000).

agus féadfaidh an tAire nó an comhlacht
sonraithe, de réir mar a bheidh, faisnéis den
chineál dá dtagraítear i mír (a) atá i seilbh an Aire
nó an chomhlachta shonraithe a aistriú chuig na
Coimisinéirí Ioncaim.

(3) Maidir le faisnéis a aistreoidh na
Coimisinéirí Ioncaim faoi fho-alt (2) chuig an Aire
nó chuig an gcomhlacht sonraithe, ní fhéadfaidh
ach an tAire nó an comhlacht sonraithe, de réir
mar a bheidh, í a úsáid, i bhfeidhmiú a
gcumhachtaí agus a bhfeidhmeanna i ndáil le
comhlíonadh ceart fostaíochta agus ní dhéanfaidh
an tAire nó an comhlacht sonraithe í a nochtadh
d’aon duine eile (seachas dá chéile) chun aon
chríche eile ar bith.”.

39.—(1) Leasaítear an tAcht um Ghníomhaireacht do Chomhrac
na Bochtaine 1986 mar a chuirtear in iúl i gCuid 1 de Sceideal 3.

(2) Leasaítear an tAcht fán nGníomhaireacht um Thacaíocht
Teaghlaigh 2001 mar a chuirtear in iúl in gCuid 2 de Sceideal 3.

SCEIDEAL 1

Leasuithe ar an Liúntas Leasa Forlíontach

An fhoráil dá An leasú
ndéantar

difear

(1) (2)

Alt 2(1) An míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar
“oifigeach breithiúnachta”:

“ciallaíonn ‘duine ainmnithe’ duine a bheidh ainmnithe ag an
Aire chun na feidhmeanna a thugtar do dhuine ainmnithe leis an
Acht seo a chomhlíonadh;”.

Alt 194 An t-alt a aisghairm.

Alt 195 “duine ainmnithe” a chur in ionad “an Fheidhmeannacht”.

Alt 198 (a) I bhfo-alt (3C)(b) (a cuireadh isteach le halt 25(1)(b)), “le
duine ainmnithe” a chur in ionad “leis an bhFeidhmeannacht”.

(b) I bhfo-alt (3D) (a cuireadh isteach le halt 25(1)(b)),
“Féadfaidh duine ainmnithe” a chur in ionad “Féadfaidh an
Fheidhmeannacht”.
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(1) (2)

Alt 199 (a) I bhfo-alt (3), “duine ainmnithe” a chur in ionad “an
Fheidhmeannacht” agus “nó féadfaidh an duine ainmnithe” a
chur in ionad “nó féadfaidh sí”.

(b) I bhfo-alt (4)—

(i) “féadfaidh duine ainmnithe” a chur in ionad “féadfaidh an
Fheidhmeannacht”, agus

(ii) “i dtuairim an duine ainmnithe” a chur in ionad “i dtuairim
na Feidhmeannachta”.

(c) i bhfo-alt (5), “ag duine ainmnithe” a chur in ionad “ag an
bhFeidhmeannacht”.

Alt 200 “don duine ainmnithe nó” a chur in ionad “don Fheidhmeannacht
nó” agus “an duine ainmnithe” a chur in ionad “an
Fheidhmeannacht” aon áit a bhfuil sé.

Alt 201 “Féadfaidh an duine ainmnithe nó an t-oifigeach breithiúnachta,
in aon chás inar dóigh leis an duine ainmnithe” a chur in ionad
“Féadfaidh an Fheidhmeannacht nó an t-oifigeach
breithiúnachta, in aon chás inar dóigh leis an
bhFeidhmeannacht”.

Alt 202 “an duine ainmnithe” a chur in ionad “an Fheidhmeannacht” aon
áit a bhfuil sé, “don duine ainmnithe” a chur in ionad “don
Fheidhmeannacht” agus “leis an duine ainmnithe” a chur in ionad
“leis an bhFeidhmeannacht”.

Alt 203(a) “ag an duine ainmnithe” a chur in ionad “ag an
bhFeidhmeannacht”.

Alt 204 (a) “ag an duine ainmnithe nó ag an oifigeach breithiúnachta” a
chur in ionad “ag an bhFeidhmeannacht nó ag an oifigeach
breithiúnachta” agus “an duine ainmnithe nó an t-oifigeach
breithiúnachta” a chur in ionad “an Fheidhmeannacht nó an
t-oifigeach breithiúnachta”.

(b) I mír (c), “ag an bhFeidhmeannacht” a scriosadh.

Alt 205 “an duine ainmnithe” a chur in ionad “an Fheidhmeannacht” aon
áit a bhfuil sé agus “ón duine ainmnithe” a chur in ionad “ón
bhFeidhmeannacht”.

Ailt 206 agus Na hailt a aisghairm.
207

Alt 244(1)(c) An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (iii):

“(iv) maidir le liúntas leasa forlíontach, cibé cion den liúntas a
mheasfaidh an tAire a bheith réasúnach sna himthosca,”.

Alt 246 I bhfo-alt (4) (a cuireadh isteach le halt 30) “duine ainmnithe” a
chur in ionad “an Fheidhmeannacht”.

Alt 249(6) “liúntas leasa forlíontach” a chur isteach i ndiaidh “chun”.

Alt 272 An méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Féadfar ionchúiseamh mar gheall ar chion achomair a
thionscnamh—

(a) ar agra an Aire, nó

(b) ar agra an Ard-Bhailitheora in aon chás a éiríonn as
a fheidhmeanna nó a feidhmeanna faoin Acht seo
a fheidhmiú.”,
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Alt 300 (a) I bhfo-alt (2)—

(i) “Faoi réir fho-ailt (3) agus (3A)” a chur in ionad “Faoi réir
fho-alt (3)”, agus

(ii) an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) faoi Chuid 3 (cúnamh sóisialach) gan liúntas leasa
forlíontach a áireamh seachas cibé earnálacha éileamh a
fhorordófar faoi fho-alt (3A).”,

(b) An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Déanfaidh oifigeach breithiúnachta breith a
thabhairt ar na hearnálacha éileamh seo a leanas ar
liúntas leasa forlíontach:

(a) éilimh arna ndéanamh faoi alt 197 in aon chás
ina mbeidh iarratas déanta ag duine ar shochar
den sórt sin faoi Chuid 2 nó ar chúnamh den
sórt sin faoi Chuid 3 de réir mar a fhorordófar,
agus nach mbeidh breith tugtha fós maidir leis
an teideal chuig an sochar nó an cúnamh sin
nó ina mbeidh breith tugtha ina leith agus go
mbeidh an bhreith sin ina hábhar achomhairc
faoi alt 311; agus

(b) éilimh faoi alt 198 ar fhorlíonadh faoi chomhair
an mhéid cíosa nó úis morgáiste is iníoctha ag
duine i leith a áite cónaithe nó a háite cónaithe
i cibé earnálacha cásanna a fhorordófar.”.

Alt 301 (a) I bhfo-alt (2), “ó dhuine ainmnithe” a chur in ionad “ó fhostaí
de chuid na Feidhmeannachta, lena n-áirítear fostaí de chuid
na Feidhmeannachta a ainmnítear faoi alt 323,”.

(b) An méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“2(A) Féadfaidh oifigeach breithiúnachta aon tráth
aon chinneadh ó dhuine ainmnithe a athbhreithniú, más
dealraitheach don oifigeach breithiúnachta an cinneadh a
bheith earráideach ag féachaint d’fhianaise nua nó
d’fhíorais nua a cuireadh in iúl don oifigeach
breithiúnachta ón dáta a rinneadh é nó mar gheall ar
dhearmad éigin a bheith déanta i ndáil leis an dlí nó leis
na fíorais, nó más dealraitheach don oifigeach
breithiúnachta go raibh aon athrú iomchuí tagtha ar na
himthosca ó rinneadh an cinneadh agus maidir le
forálacha na Coda seo i dtaca le hachomhairc beidh
feidhm acu maidir le breith ó oifigeach breithiúnachta
faoin bhfo-alt seo mar atá feidhm acu maidir le
bunbhreith ó oifigeach breithiúnachta.”.

(c) An méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) nó (2A) maidir le
cinneadh a bhaineann le ní atá ar achomharc faoi alt 311
mura rud é gur i bhfabhar an éilitheora a bheadh an
bhreith ó oifigeach breithiúnachta faoi fho-alt (2A) nó
an bhreith athbhreithnithe faoi fho-alt (1), de réir mar
a bheidh.”.
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Alt 311 (a) “nó leis an gcinneadh ó dhuine ainmnithe” a chur isteach i
ndiaidh “oifigeach breithiúnachta” i bhfo-alt (1).

(b) An méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Nuair a bheidh oifigeach achomhairc ag tabhairt
breith ar cheist a tharchuirfear chuige nó chuici faoi fho-
alt (1), ní bheidh air nó uirthi cloí leis na forais ar a raibh
breith an oifigigh breithiúnachta nó cinneadh an duine
ainmnithe, de réir mar is gá sa chás, bunaithe, ach
féadfaidh sé nó sí breith a thabhairt ar an gceist amhail
is dá mbeadh breith á tabhairt uirthi den chéad uair.”.

Ailt 312 agus Na hailt a aisghairm.
323

Alt 324 An t-alt seo a leanas a chur in ionad alt 324:

“Athbhreithniú ar chinneadh maidir le teideal chun liúntais
leasa fhorlíontaigh.

324.—(1) Féadfaidh duine ainmnithe (dá ngairtear an ‘duine
ainmnithe céadluaite’ san fho-alt seo) tráth ar bith—

(a) cinneadh ó dhuine ainmnithe eile maidir le teideal chun
liúntais leasa fhorlíontaigh a athbhreithniú má fheicfear don
duine ainmnithe céadluaite an cinneadh a bheith earráideach
ag féachaint d’fhianaise nua nó d’fhíorais nua a cuireadh in iúl
don duine ainmnithe céadluaite ón dáta a rinneadh an
cinneadh nó mar gheall ar dhearmad éigin a bheith déanta i
ndáil leis an dlí nó leis na fíorais, nó má fheicfear don duine
ainmnithe céadluaite aon athrú iomchuí a bheith tagtha ar na
himthosca ó rinneadh an cinneadh,

(b) breith ó oifigeach achomhairc a athbhreithniú, má fheicfear
don duine ainmnithe aon athrú iomchuí a bheith tagtha ar na
himthosca is athrú a tháinig chun solais ó tugadh an bhreith,

agus beidh feidhm ag forálacha na Coda seo i dtaobh achomharc
maidir leis an gcinneadh athbhreithnithe nó leis an mbreith
athbhreithnithe, de réir mar a bheidh, ar an modh céanna a bhfuil
feidhm acu maidir le cinneadh bunaidh ó dhuine ainmnithe.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le cinneadh a
bhaineann le ní atá ar achomharc faoi alt 311 mura rud é gur i
bhfabhar an éilitheora a bheadh an cinneadh athbhreithnithe.

Alt 325 (a) “a dhéanfaidh duine ainmnithe” a chur in ionad “a dhéanfaidh
fostaí de chuid na Feidhmeannachta”

(b) “de rogha an duine ainmnithe” a chur in ionad “de rogha an
fhostaí de chuid na Feidhmeannachta” i mír (a), “don duine
ainmnithe” a chur in ionad “don fhostaí de chuid na
Feidhmeannachta” i mír (b) agus “an duine ainmnithe” a chur
in ionad “an fostaí de chuid na Feidhmeannachta” i míreanna
(b) agus (c).

Alt 328 An méid seo a leanas a chur in ionad alt 328:

“Deimhniú ó oifigeach breithiúnachta, ó oifigeach achomhairc
nó ó dhuine ainmnithe.

328.—Aon doiciméad a airbheartóidh a bheith—

(a) ina dheimhniú ar bhreith a thug oifigeach
breithiúnachta nó oifigeach achomhairc faoin
Acht seo, nó

(b) ina dheimhniú ar chinneadh a rinne duine ainmnithe
faoin Acht seo,
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agus a bheith sínithe aige nó aici, beidh sé ina fhianaise
prima facie gur tugadh an bhreith nó go ndearnadh an
cinneadh, de réir mar a bheidh, agus ar théarmaí na
breithe sin nó an chinnidh sin, gan cruthúnas ar shíniú an
oifigigh nó an duine lena mbaineann nó ar a cháil nó ar
a cáil oifigiúil.”.

Alt 329 “ó dhuine ainmnithe” a chur in ionad “ó fhostaí de chuid na
Feidhmeannachta”.

Alt 330 (a) I mír (b),“303 agus 311” a cur in ionad “303, 311 agus 312”.

(b) An méid seo a leanas a chur in ionad mhír (c):

“(c) duine ainmnithe le linn cinntí a dhéanamh i ndáil
le liúntas leasa forlíontach.”.

Alt 334 (a) I bhfo-alt (2)(a), “(seachas liúntas leasa forlíontach arna
chinneadh ag an bhFeidhmeannacht)” a scriosadh.

(b) Fo-alt (3) a scriosadh.

Alt 335 (a) “duine ainmnithe” a chur in ionad “fostaí de chuid na
Feidhmeannachta”.

(b) I mír (b), “(seachas liúntas leasa forlíontach arna chinneadh
ag an bhFeidhmeannacht faoi Chuid 3)” a scriosadh.

(c) Mír (c) a scriosadh.

Alt 336 (a) I bhfomhír (i) “agus” a chur isteach i ndiaidh “sochair,”.

(b) An méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii):

“(ii) leis an Aire, i gcás cúnaimh, sochair linbh, forlíonta
luathchúraim leanaí, forlíonta ar ioncam
teaghlaigh nó íocaíochta leantaí i leith leanaí
cáilithe,”.

(c) Fomhír (iii) a scriosadh.

Alt 337 (a) I mír (a), “agus” a chur isteach i ndiaidh “sochair,”

(b) An méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) leis an Aire, i gcás cúnaimh, sochair linbh, forlíonta
luathchúraim leanaí, forlíonta ar ioncam
teaghlaigh nó íocaíochta leantaí i leith leanaí
cáilithe,”.

(c) Mír (c) a scriosadh.

Alt 338 (a) I mír (a), “agus” a chur isteach i ndiaidh “sochair,”.

(b) An méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) leis an Aire, i gcás cúnaimh, sochair linbh, forlíonta
luathchúraim leanaí, forlíonta ar ioncam
teaghlaigh nó íocaíochta leantaí i leith leanaí
cáilithe,”.

(c) Mír (c) a scriosadh.
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Alt 341 (a) Fo-alt (6) a scriosadh.

(b) I bhfo-alt (9)—

(i) “nó leis an bhFeidhmeannacht” a scriosadh aon áit
a bhfuil sé, agus

(ii) “(de réir mar a bheidh)” a scriosadh.

Alt 342 “, nó i gcás liúntais leasa fhorlíontaigh arna chinneadh ag fostaí
de chuid na Feidhmeannachta,” a scriosadh.

Alt 344 An méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “údarás
inniúil”:

“ciallaíonn ‘údarás inniúil’ i ndáil le híocaíocht teaghlaigh
aontuismitheora agus le liúntas leasa forlíontach, an
tAire;”.

Sceideal 6 Mír 4 a aisghairm.

SCEIDEAL 2

Leasuithe ar Acht na bPinsean 1990

CUID 1

Leasuithe a bhaineann le Conarthaí Blianachta Scoir
Iontaobhais

An fhoráil dá An leasú
ndéantar

difear

(1) (2)

Alt 2(1) (a) Sa mhíniú ar “iniúchóir” “, CBS Iontaobhais” a chur isteach
i ndiaidh “le scéim” agus “, an CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “na scéime”.

(b) An méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“comhalta”:

“ciallaíonn ‘comhalta’—

(a) i ndáil le scéim, faoi réir ailt 62 agus 154, aon
duine a leanfaidh, tar éis é a bheith glactha
mar chomhalta faoi rialacha na scéime, de
bheith i dteideal aon sochair faoin scéim i
leith tréimhse seirbhíse fad atá sé ar fostú
laistigh den Stát,

(b) i ndáil le CBS iontaobhais, aon duine dá
dtugann, nó dá dtabharfaidh, a
ghníomhaíochtaí ceirde teideal chun sochair
scoir (de réir bhrí Airteagal 6 den Treoir) a
fháil de réir rialacha an CBS iontaobhais;”.

(c) Sa mhíniú ar “acmhainní”, “nó CBS iontaobhais” a chur
isteach i ndiaidh “le scéim”, “nó an CBS iontaobhais” a chur
isteach i ndiaidh “an scéim” agus “nó an CBS iontaobhais” a
chur isteach i ndiaidh “scéime”.
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(d) Sa mhíniú ar “rialacha”, “nó CBS iontaobhais” a chur isteach
i ndiaidh “scéim” agus “scéime”.

(e) An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar
“scéim bheag”:

“ciallaíonn ‘Conradh Blianachta Scoir iontaobhais beag’ nó
‘CBS iontaobhais beag’ CBS iontaobhais ar lú ná 100 líon
a chomhaltaí;

ciallaíonn ‘Conradh Blianachta Scoir iontaobhais’ nó ‘CBS
iontaobhais’ scéim iontaobhais de réir bhrí alt 784(4) den
Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 ar scéim í atá ceadaithe
ag na Coimisinéirí Ioncaim chun críocha alt 784(4) nó
785(5) den Acht sin nó a bhfuil an t-iarratas ar cheadú ina
leith faoi cheachtar de na forálacha sin á bhreithniú;”.

(f) An méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“iontaobhaithe”:

“ciallaíonn ‘iontaobhaithe’—

(a) i ndáil le scéim arna bunú faoi iontaobhas nó
faoi CBS iontaobhais, iontaobhaithe na
scéime nó an CBS iontaobhais,

(b) i ndáil le scéim arna bunú ar shlí seachas faoi
iontaobhas, riarthóir na scéime agus, dá réir
sin, déanfar tagairtí d’iontaobhaithe, ach
amháin in ailt 59, 59A, 62, 63 agus 64, a
fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn tagairtí
do riarthóirí.”.

Alt 3 (a) I bhfo-alt (1)(a)(iv), “nó iniúchóir CBS iontaobhais” a chur
isteach i ndiaidh “CCSP”.

(b) I bhfo-alt (2A)(b), “, CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “scéime”.

Alt 3B(2) I mír (c), “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “sonraí
clárúcháin scéime” agus “nó an CBS iontaobhais sin” a chur
isteach i ndiaidh “na scéime sin”.

Alt 4 I bhfo-ailt (1) agus (3), “, le Conarthaí Blianachta Scoir
iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “scéimeanna pinsean ceirde”
aon áit a bhfuil sé.

Alt 5 I bhfo-alt (5), “, CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“scéim”.

Alt 10(1) I míreanna (c)(i), (d) agus (e), “agus CBS-anna iontaobhais” a
chur isteach i ndiaidh “scéimeanna” aon áit a bhfuil sé.

Alt 18 I bhfo-alt (1) “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“scéime”, i bhfo-alt (2) “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “le scéim”, “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “na scéime” agus “nó leis an CBS iontaobhais” a chur
isteach i ndiaidh “leis an scéim”, i bhfo-alt (3A) “nó CBS
iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “le scéim” agus “nó leis an
CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “an scéim” aon áit a
bhfuil sé, i bhfo-alt (5) “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “scéime”, “nó don CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “don scéim” agus “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach
i ndiaidh “na scéime”, i bhfo-alt (6) “nó CBS iontaobhais” a chur
isteach i ndiaidh “le scéim” agus “nó don CBS iontaobhais” a
chur isteach i ndiaidh “don scéim” agus i bhfo-alt (7) “nó CBS
iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “ghníomhaire scéime” agus
“nó an CBS iontaobhais” a cur isteach i ndiaidh “na scéime”.

Alt 25 (a) “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “iontaobhaithe
scéime” agus “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
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“na scéime”.

(b) “nó CBS-anna iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“scéimeanna”.

Alt 54 (a) An méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Déanfaidh iontaobhaithe scéime nó CBS
iontaobhais nó aon fhostóir lena mbaineann scéim cibé
faisnéis a thabhairt, do cibé daoine, i cibé imthosca, agus
laistigh de cibé teorainneacha ama, a fhorordófar i ndáil leis
na nithe seo a leanas, is é sin le rá:

(a) comhdhéanamh na scéime nó an CBS
iontaobhais;

(b) riaradh agus gnóthaí airgeadais na scéime nó
an CBS iontaobhais, lena n-áirítear aon
choimisiún, muirear, caiteachas nó luach
saothair arna íoc nó arna fháil i dtaca leis an
scéim nó leis an CBS iontaobhais;

(c) na cearta agus na hoibleagáidí a éiríonn nó a
d’fhéadfadh éirí faoin scéim nó faoin CBS
iontaobhais; agus

(d) cibé nithe eile a fhorordófar agus a
dhealraíonn don Aire a bheith iomchuí
maidir leis na nithe seo a leanas—

(i) scéimeanna de thuairisc áirithe lena
mbaineann an scéim, nó

(ii) CBS-anna iontaobhais de thuairisc áirithe
lena mbaineann an CBS iontaobhais.”.

(b) I bhfo-alt (4)—

(i) an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) Féadfaidh achtúire nó iniúchóir scéime, nó féadfaidh
iniúchóir CBS iontaobhais, a iarraidh ar
iontaobhaithe na scéime nó an CBS iontaobhais nó
ar aon fhostóir lena mbaineann an scéim cibé faisnéis
a thabhairt dó a bheidh ag teastáil uaidh le réasún
chun críocha a fheidhmeanna faoin Acht seo nó
rialacháin faoi, agus déanfaidh na hiontaobhaithe nó
an fostóir de réir aon iarrata den sórt sin.”,

(ii) an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (c):

“(c) Féadfaidh an Bord, le fógra i scríbhinn, a iarraidh ar
fhostóir lena mbaineann scéim nó ar iontaobhaithe
scéime nó CBS iontaobhais cibé faisnéis a shonróidh
an Bord a thabhairt don Bhord, agus sin a dhéanamh
laistigh de cibé teorainneacha ama a shonróidh an
Bord, ar faisnéis í a bhaineann leis na nithe a
thuairiscítear i bhfo-alt (1) agus déanfaidh an fostóir
nó na hiontaobhaithe, de réir mar a bheidh, de réir
aon iarrata den sórt sin.”.

(c) An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(7) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le CBS
iontaobhais beag.”.
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ndéantar difear
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Alt 55 (a) I bhfo-alt (1)—

(i) “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“iontaobhaithe scéime”,

(ii) “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“le hoibriú na scéime”,

(iii) an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) gach bliain dar tosach an dáta a bheidh
sonraithe chun críche na scéime nó an
CBS iontaobhais—

(i) in aon doiciméad a chuimsíonn an
scéim nó an CBS iontaobhais nó atá
ar áireamh sna doiciméid a
chuimsíonn í nó é, nó

(ii) i rialacha na scéime nó an CBS
iontaobhais,”,

agus

(iv) i mír (c)(ii),“nó an CBS iontaobhais” a chur isteach
i ndiaidh “an scéim”.

(b) I bhfo-alt (2)—

(i) i mír (a), “maidir le scéim nó CBS iontaobhais arb é
an t-aon sochar amháin fúithi nó faoi” a chur in
ionad “maidir le scéim arb é an t-aon sochar
amháin fúithi”,

(ii) i mír (c), “go páirteach, nó” a chur in ionad “go
páirteach.”, agus

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

“(d) CBS iontaobhais beag”.

Alt 56 (a) I bhfo-alt (1)—

(i) “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“iontaobhaithe scéime”, agus

(ii) i mír (a), “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “na scéime” aon áit a bhfuil sé.

(b) I bhfo-alt (2)(a), “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “na scéime”.

(c) An méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2A):

“(2A) Déanfaidh iontaobhaithe scéime ranníocaí
sainithe nó CBS iontaobhais a chur faoi deara go
ndéanfar dliteanais na scéime nó an CBS
iontaobhais a luacháil ar cibé modh agus cibé
tráthanna a fhorordófar.”.

(d) I bhfo-alt (3), “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“scéim”.

(e) I bhfo-alt (4)—

(i) “nó CBS iontaobhais áirithe” a chur isteach i ndiaidh
“scéim áirithe”, agus
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(ii) “nó ar an CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“ar an scéim” agus “nó an CBS iontaobhais” a
chur isteach i ndiaidh “na scéime”.

(f) I bhfo-alt (6)(a)(ii), “maidir le scéim nó CBS iontaobhais arb
é an t-aon sochar amháin fúithi nó faoi” a chur in ionad
“maidir le scéim arb é an t-aon sochar amháin fúithi”.

(g) An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(7) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le CBS
iontaobhais beag.”.

Alt 57 “maidir le scéimeanna nó CBS-anna sonraithe nó earnálacha
sonraithe scéimeanna nó CBS-anna” a chur in ionad “maidir le
scéimeanna sonraithe nó earnálacha sonraithe scéimeanna” agus
“nó na CBS-anna sin” a chur isteach i ndiaidh “na scéimeanna
sin”

Alt 58 (a) I bhfo-alt (1), “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“scéime”.

(b) I bhfo-alt (2)—

(i) i mír (a), “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “scéime”, agus

(ii) an méid seo a leanas a chur in ionad na bhfocal go
léir ó “is é an Bord a chinnfidh í” go dtí deireadh
an fho-ailt sin:

“is é an Bord a chinnfidh í, ar iarratas
chuige sin a bheith déanta i scríbhinn
chuige—

(a) i gcás scéime, ag duine atá, i ndáil leis
an scéim, ag freagairt do dhuine a
luaitear in alt 38 (3) i ndáil leis an
scéim a luaitear ann,

(b) i gcás CBS iontaobhais, ag duine is
comhalta nó iontaobhaí de chuid an
CBS iontaobhais.”.

(c) I bhfo-alt (3), “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“scéim”.

(d) An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(4) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le
CBS iontaobhais beag.”.

Alt 58A (a) I bhfo-ailt (1) “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“scéime”, i bhfo-alt (2) “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “théarmaí scéime”, “nó CBS iontaobhais” a chur
isteach i ndiaidh “scéime ranníoca shainithe” agus “nó an CBS
iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “na scéime” agus i bhfo-
alt (3) “scéime nó CBS iontaobhais nó” a chur in ionad
“scéime nó” aon áit a bhfuil sé agus “nó CBS iontaobhais” a
chur isteach i ndiaidh “scéime sochair shainithe”.

(b) I bhfo-alt (4), “nó mar ranníoc le CBS iontaobhais” a chur
isteach i ndiaidh “sochar fadseirbhíse a áirithiú”.

43

Sc.2



Sc.2

44

[Uimh. 8.] [2007.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean 2007.

An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear
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Alt 59 (a) I bhfo-alt (1)—

(i) “agus CBS-anna” a chur isteach i ndiaidh
“scéimeanna”,

(ii) an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(a):

“(aa) a chinntiú go ndéanfar na ranníocaí le
CBS iontaobhais a infheistiú de réir mhír
(b) laistigh de 10 lá ó dheireadh na
míosa ina bhfaighfear na ranníocaí sin;”,

agus

(iii) i míreanna (b) agus (c), “nó an CBS iontaobhais”
a chur isteach i ndiaidh “na scéime” aon áit a
bhfuil sé.

(b) I bhfo-alt (1A), “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“iontaobhaithe scéime” agus “nó an CBS iontaobhais” a chur
isteach i ndiaidh “na scéime”.

(c) I bhfo-alt (1B)—

(i) “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“iontaobhaithe scéime”,

(ii) “nó CBS iontaobhais beag, de réir mar a bheidh,” a
chur isteach i ndiaidh “scéim bheag”, agus

(iii) i mír (a), “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “na scéime”.

Alt 59A I bhfo-alt (1) “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“iontaobhaí scéime” agus “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach
i ndiaidh “na scéime”, i bhfo-ailt (2)(a), (4), (8) agus (10) “nó
CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “scéime” aon áit a
bhfuil sé agus i bhfo-alt (9)(c) “nó an CBS iontaobhais” a chur
isteach i ndiaidh “na scéime”.

Alt 60 (a) I bhfo-alt (1), “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“scéime” agus “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “an scéim”.

(b) An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) Clárófar CBS iontaobhais tráth nach déanaí ná—

(a) i gcás gur thosaigh an CBS iontaobhais roimh
thosach feidhme Chuid 1 de Sceideal 2 a
ghabhann leis an Acht Leasa Shóisialaigh
agus Pinsean 2007, bliain tar éis an tosach
feidhme sin,

(b) in aon chás eile, bliain tar éis thosach feidhme
an CBS iontaobhais.”.

(c) I bhfo-alt (3), “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“scéime”.

Alt 61B “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “na scéime”
agus “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“iontaobhaithe scéime” aon áit a bhfuil sé.
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Alt 63 I bhfo-alt (1) “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“iontaobhaí scéime” aon áit a bhfuil sé, i bhfo-alt (2) “nó CBS
iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “le hiontaobhaithe scéime”,
“nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “an scéim”, “nó
an CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “na scéime” agus
“nó faoin CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “faoin
scéim”, i bhfo-alt (3)(b) “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach
i ndiaidh “na scéime” aon áit a bhfuil sé, i bhfo-alt (4) “nó CBS
iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “iontaobhaí scéime” agus
“nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “na scéime”
aon áit a bhfuil sé, i bhfo-alt (5) “nó an CBS iontaobhais” a chur
isteach i ndiaidh “na scéime” aon áit a bhfuil sé, i bhfo-alt (6)
“nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “na scéime”
agus i bhfo-alt (8) “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “na scéime” aon áit a bhfuil sé.

Alt 63A (a) I bhfo-alt (1), “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“iontaobhaí scéime” agus “nó an CBS iontaobhais” a chur
isteach i ndiaidh “na scéime” aon áit a bhfuil sé.

(b) An méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Féadfaidh feidhm a bheith ag ordú faoi fho-alt (1)
maidir le scéim nó CBS iontaobhais áirithe, le haicme
áirithe scéimeanna nó CBS-anna nó le scéimeanna nó CBS-
anna i gcoitinne.”.

(c) I bhfo-alt (5), “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“scéime”.

(d) An méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6):

“(6) Féadfar ordú faoi fho-alt (1) a dhéanamh ar aon
cheann de na forais i míreanna (b) go (e) den fho-alt sin
cibé acu a rinneadh nó nach ndearnadh na himeachtaí a
thionscnamh, an achainí a thíolacadh nó an t-iarratas a
dhéanamh (de réir mar a bheidh)—

(a) i gcás scéime, roimh Acht na bPinsean (Leasú)
1996 a rith nó dá éis,

(b) i gcás CBS iontaobhais, roimh thosach
feidhme Chuid 1 de Sceideal 2 a ghabhann
leis an Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean
2007 nó dá éis.”.

(e) I bhfo-alt (7)—

(i) “nó le CBS iontaobhais áirithe” a chur isteach i
ndiaidh “scéim”, agus

(ii) “nó CBS-anna iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “scéimeanna”.

(f) I bhfo-ailt (8), (10), (11) agus (13), “nó an CBS iontaobhais”
a chur isteach i ndiaidh “na scéime”.

Alt 63B “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “scéime” aon áit
a bhfuil sé.

Alt 64 (a) I bhfo-alt (1) “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“le scéim”, “nó don CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“don scéim” agus “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “na scéime” aon áit a bhfuil sé, i bhfo-alt (3) “nó CBS
iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “iontaobhaí scéime” agus
“nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “na scéime”
aon áit a bhfuil sé, i bhfo-alt (5) “nó an CBS iontaobhais” a
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chur isteach i ndiaidh “na scéime” aon áit a bhfuil sé, i bhfo-
alt (6) “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “na
scéime”, i bhfo-alt (7) “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “scéim” agus “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach
i ndiaidh “na scéime” aon áit a bhfuil sé agus i bhfo-alt (9) “nó
an CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “na scéime” aon
áit a bhfuil sé.

(b) An méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4)(c):

“(c) Beidh na daoine seo a leanas i dteideal go
bhfeidhmeofaí ar a son agus go bhfaighidís
éisteacht ar aon achomharc faoin bhfo-alt
seo:

(i) i gcás scéime, an Bord, na hiontaobhaithe,
an fostóir agus comhaltaí na scéime;

(ii) i gcás CBS iontaobhais, an Bord agus
iontaobhaithe agus comhaltaí an CBS
iontaobhais.”.

Alt 64A (a) I bhfo-alt (1), “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“scéime”.

(b) I bhfo-alt (2)—

(i) i mír (a), “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “scéime”, agus

(ii) an méid seo a leanas a chur in ionad na bhfocal go
léir ó “is é an Bord a chinnfidh í” go dtí deireadh
an fho-ailt sin:

“is é an Bord a chinnfidh í, ar iarratas
chuige sin a bheith déanta i scríbhinn
chuige—

(a) i gcás scéime, ag duine atá, i ndáil leis
an scéim, ag freagairt do dhuine a
luaitear in alt 38 (3) i ndáil leis an
scéim a luaitear ann,

(b) i gcás CBS iontaobhais, ag duine is
comhalta nó iontaobhaí de chuid an
CBS iontaobhais.”.

(c) I bhfo-alt (3), “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“scéim”.

Alt 82 (a) “, CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “le scéim”.

(b) I míreanna (a), (b), (c), “nó ar an CBS iontaobhais” a chur
isteach i ndiaidh “ar an scéim” agus i mír (d), “nó leis an
CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “leis an scéim”.

(c) I mír (e), “, an CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“na scéime” aon áit a bhfuil sé.

(d) I mír (f), “nó ar an CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “ar an scéim” agus i mír (g), “nó an CBS
iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “na scéime” aon áit a
bhfuil sé.
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Alt 83 (a) I bhfo-alt (1), “, CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“scéime”.

(b) An méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le haon
chreideamh a dtiocfar air de thoradh ar fhaisnéis a
fuarthas—

(a) i gcás scéime, roimh Acht na bPinsean
(Leasú), 1996 a rith,

(b) i gcás CBS iontaobhais, roimh thosach
feidhme Chuid 1 de Sceideal 2 a ghabhann
leis an Acht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean 2007.”.

(c) I bhfo-alt (6), “, an CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “scéime”.

Ailt 84, 85, 88, In ailt 84 agus 85 “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
89 agus 90 “scéime” aon áit a bhfuil sé, in alt 88 “nó CBS iontaobhais” a

chur isteach i ndiaidh “de chuid scéime”, “nó faoin CBS
iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “ faoin scéim” agus “nó an
CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “na scéime”, in alt 89
“nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “iontaobhaithe
scéime”, “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “na
scéime” aon áit a bhfuil sé agus “nó faoin CBS iontaobhais” a
chur isteach i ndiaidh “faoin scéim” agus in alt 90 “nó CBS
iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “de chuid scéime”, “nó
faoin CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “faoin scéim”
aon áit a bhfuil sé, “an CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “na scéime” agus “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “seoladh scéime”.

Alt 126 (a) I bhfo-alt (1)—

(i) i mír (b) den mhíniú ar “páirtí”, “, an CBS
iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “na scéime”,

(ii) sa mhíniú “sochar aoisliúntais” “bháis;” a chur in
ionad “bháis.”, agus

(iii) an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “sochar aoisliúntais”:

“ ciallaíonn ‘Conradh Blianachta Scoir
iontaobhais’ nó ‘CBS iontaobhais’ scéim
iontaobhais de réir bhrí alt 784(4) den Acht
Comhdhlúite Cánacha 1997 is scéim a
cheadaigh na Coimisinéirí Ioncaim chun
críocha alt 784(4) nó 785(5) den Acht sin nó a
bhfuil breithniú á dhéanamh ar an iarratas ar
cheadú ina leith faoi ceachtar ceann de na
forálacha sin, seachas scéim nach ndéanann
infheistiú, ar leith ó shealúchais shealadacha in
airgead chun críocha leachtaíochta, ach amháin
i bpolasaithe árachais saoil;”.

(b) An méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Chun críocha na Coda seo, measfar na daoine seo a
leanas a bheith freagrach as bainistiú scéime pinsean ceirde
nó CBS iontaobhais, de réir mar a bheidh:

(a) aon iontaobhaí de chuid na scéime nó an
CBS iontaobhais;

(b) aon iar-iontaobhaí de chuid na scéime nó an
CBS iontaobhais;
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(c) aon fhostóir lena mbaineann an scéim;

(d) aon iar-fhostóir lena mbaineann an scéim;

(e) aon fhostóir nó iar-fhostóir ar a
gceanglaítear, faoi alt 58A, ranníocaí a íoc
leis an CBS iontaobhais;

(f) cibé duine eile nó cibé earnáil eile daoine a
fhorordófar.”.

Alt 131(2) “, CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “scéime pinsean
agus (7)(b) ceirde” agus “an CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh

“scéim” aon áit a bhfuil sé.

Alt 132 (a) An méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, a
cheangal le rialacháin—

(a) ar iontaobhaithe scéime,

(b) ar iontaobhaithe CBS iontaobhais, agus

(c) ar sholáthraí CCSP,

nósanna imeachta a bhunú chun déileáil le gearáin arna
ndéanamh ag daoine forordaithe, agus chun díospóidí idir
daoine forordaithe a réiteach, ar gearáin agus díospóidí iad
i ndáil le nithe forordaithe a bhaineann leis an scéim nó an
CBS iontaobhais, nó le CCSP arna sholáthar ag soláthraí
den sórt sin, de réir mar a bheidh.”.

(b) An méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Gan dochar d’alt 5(2), féadfar, maidir le scéimeanna
nó CBS-anna iontaobhais, i rialacháin faoi fho-alt (1),
ceanglais éagsúla a shonrú faoi threoir aicme na scéime nó
an CBS iontaobhais lena mbaineann (arb aicme í a bheidh
mínithe sna rialacháin faoi threoir líon na gcomhaltaí sa
scéim nó sa CBS iontaobhais nó cibé nithe eile is cuí leis
an Aire).”.

Alt 138(3) I mír (a), “, an CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “na
scéime”.

Alt 139(2) “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “rialacha
scéime”, “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“iontaobhaithe scéime” agus “nó an CBS iontaobhais” a chur
isteach i ndiaidh “rialacha na scéime”.

Alt 148 (a) Sa mhíniú ar “gnóthas”, “nó CBS iontaobhais” a chur isteach
i ndiaidh “le scéim” agus “nó an CBS iontaobhais” a chur
isteach i ndiaidh “an scéim”.

(b) Sa mhíniú ar “ceanglais reachtúla iomchuí”, “nó CBS-anna”
a chur isteach i ndiaidh “scéimeanna”.

Alt 149 (a) I bhfo-alt (1), “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“scéime” agus “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“scéim”.

(b) I bhfo-alt (2)(b), “nó CBS-anna iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “scéimeanna” aon áit a bhfuil sé.

(c) I bhfo-alt (3), “nó CBS iontaobhais bhig” a chur isteach i
ndiaidh “scéime bige” agus “nó CBS iontaobhais beag é” a
chur isteach i ndiaidh “gur scéim bheag í”.

(d) I bhfo-alt (4)—
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An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

(1) (2)

(i) i mír (a)—

(I) “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“na scéime” agus “nó leis an CBS iontaobhais” a
chur isteach i ndiaidh “leis an scéim”, agus

(II) “nó CBS iontaobhais bhig” a chur isteach i ndiaidh
“scéime bige”,

agus

(ii) i mír (b), “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“scéime” agus “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “an scéim”.

(e) I bhfo-alt (5), “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “an scéim”.

Alt 150 (a) I bhfo-alt (1)(b), “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i
ndiaidh “na scéime”.

(b) I bhfo-ailt (2), (3) agus (4), “nó an CBS iontaobhais” a chur
isteach i ndiaidh “na scéime” aon áit a bhfuil sé agus i bhfo-
alt (4), “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “leis
an scéim”.

Alt 151 I bhfo-alt (1), “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“scéime” agus “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“an scéim”, i bhfo-alt (4) “nó leis an CBS iontaobhais” a chur
isteach i ndiaidh “leis an scéim” agus “nó an CBS iontaobhais” a
chur isteach i ndiaidh “na scéime”, i bhfo-alt (6) “nó an CBS
iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “na scéime” agus i bhfo-
alt(7), “nó an CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “na
scéime” aon áit a bhfuil sé.

Alt 152 “nó CBS iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “iontaobhaithe
scéime” aon áit a bhfuil sé, “nó an CBS iontaobhais” a chur
isteach i ndiaidh “an scéim” aon áit a bhfuil sé agus “nó an CBS
iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “na scéime” aon áit a
bhfuil sé.

Alt 153 I bhfo-ailt (1) agus (4) “nó duine féinfhostaithe” a chur isteach i
ndiaidh “fostóir” aon áit a bhfuil sé, i bhfo-alt (5) “nó don duine
féinfhostaithe” a chur isteach i ndiaidh “don fhostóir”, “nó do
dhuine féinfhostaithe” a chur isteach i ndiaidh “d’fhostóir” agus
i bhfo-alt (7) “nó an duine féinfhostaithe” a chur isteach i ndiaidh
“an fostóir”.

Alt 154 I bhfo-alt (1)—

(a) “nó CBS-anna iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh “le
scéimeanna”,

(b) “nó CBS-anna iontaobhais” a chur isteach i ndiaidh
“iontaobhaithe scéimeanna”, agus

(c) “nó leis an CBS iontaobhais” a chur isteach roimh “lena
mbaineann”.
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CUID 2

Leasuithe a bhaineann le Fíneálacha agus Pionóis

An fhoráil dá An leasú
ndéantar

difear

(1) (2)

Alt 3 (a) I bhfo-alt (3)—

(i) i mír (a), “\5,000” a chur in ionad “£1,500”, agus

(ii) i mír (b), “\25,000” a chur in ionad “£10,000”.

(b) An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(7) Ní dhéanfar fíneáil arna forchur faoin alt
seo a íoc amach as acmhainní aon scéime nó CBS
iontaobhais nó amach as sócmhainní aon CCSP, de
réir mar a bheidh.”.

Alt 3A (a (a) I bhfo-alt (1), “cion lena mbaineann an t-alt seo” a chur in
cuireadh ionad “cion faoin Acht seo”.
isteach le
hAcht 2006)

(b) An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Tá feidhm ag an alt seo maidir le cion—

(a) faoi alt 3(1)(a) ag éirí as sárú ar aon cheann
de na forálacha seo a leanas den Acht seo,
eadhon ailt 18(2)(c), 25, 34, 43, 47, 55(1), (3),
(4) nó (5), 56(1) nó (2A), 58A(3), 59(1B),
(1C) nó (2)(a)(iii) nó (iv), 59C, 60, 113(2)
agus 121(5),

(b) faoi 54(1) nó (4), nó

(c) faoi rialacháin a dhéanfar faoi aon cheann de
na forálacha a luaitear i míreanna (a) agus
(b) nó rialacháin a dhéanfar faoin Acht seo
agus a bhainfidh leis na forálacha sin.”.

(c) An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6)—

“(7) Ní dhéanfar íocaíochtaí a íocfar leis an
mBord faoin alt seo a íoc amach as acmhainní aon
scéime nó CBS iontaobhais nó amach as
sócmhainní aon CCSP, de réir mar a bheidh.”.

Alt 18 (a) I bhfo-alt (5)—

(i) i bhfomhír (i), “\5,000” a chur in ionad “£1,500”,
agus

(ii) i bhfomhír (ii), “\25,000” a chur in ionad “£10,000”.

(b) An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (9):

“(10) Ní dhéanfar fíneáil arna forchur faoin alt
seo a íoc amach as acmhainní aon scéime nó CBS
iontaobhais nó amach as sócmhainní aon CCSP, de
réir mar a bheidh.”.

Alt 24(2) “\5,000” a chur in ionad “£1,500”.

Alt 26(4) (a) I mír (c)—

(i) i bhfomhír (i), “\5,000” a chur in ionad “£1,500”,
agus

(ii) i bhfomhír (ii), “\25,000” a chur in ionad “£10,000”.
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An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

(1) (2)

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

“(d) Ní dhéanfar fíneáil arna forchur faoin alt seo a íoc
amach as acmhainní aon scéime nó CBS iontaobhais,
de réir mar a bheidh.”.

Alt 54 (a) I bhfo-alt (5), “\5,000” a chur in ionad “£1,500”.

(b) An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

“(5A) Ní dhéanfar fíneáil arna forchur faoin alt seo a íoc
amach as acmhainní aon scéime nó CBS iontaobhais, de réir
mar a bheidh.”.

Alt 63B (a) I mír (a), “\5,000” a chur in ionad “£1,500”.

(b) I mír (b), “\25,000” a chur in ionad “£10,000”.

(c) An fhoráil láithreach a athuimhriú mar fho-alt (1) den alt sin
agus an méid seo a leanas a chur isteach:

“(2) Ní dhéanfar fíneáil arna forchur faoin alt seo a íoc
amach as acmhainní aon scéime nó CBS iontaobhais, de réir
mar a bheidh.”.

Alt 83 (a) I bhfo-alt (4)—

(i) i mír (a), “\5,000” a chur in ionad “£1,500”, agus

(ii) i mír (b), “\25,000” a chur in ionad “£10,000”.

(b) An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(7) Ní dhéanfar fíneáil arna forchur faoin alt seo a íoc
amach as acmhainní aon scéime nó CBS iontaobhais nó
amach as sócmhainní aon CCSP, de réir mar a bheidh.”.

CUID 3

Leasuithe Ilghnéitheacha

An fhoráil dá An leasú
ndéantar

difear

(1) (2)

Alt 3 I bhfo-alt (2A)(c), “, 64A nó 81G” a chur in ionad “nó 64A”.

Alt 10(1) (a) An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (f):

“(fa) na feidhmeanna a thugtar don Bhord leis an Acht
seo a chomhlíonadh;”.

Alt nua An t-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 22:

“Freastal os comhair an Choiste um Chuntais Phoiblí.

22A.—(1) Aon uair a cheanglóidh an Coiste de Dháil
Éireann arna bhunú faoi Bhuan-Orduithe Dháil Éireann
chun scrúdú a dhéanamh ar na cuntais leithreasa agus ar
thuarascálacha an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus
chun tuarascáil a thabhairt orthu do Dháil Éireann ar an
príomhfheidhmeannach déanamh amhlaidh, tabharfaidh sé
fianaise don Choiste sin maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) rialtacht agus cuibheas na n-idirbheart a
taifeadadh nó a cheanglaítear a thaifeadadh
in aon leabhar nó in aon taifead eile cuntais
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An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

(1) (2)

atá faoi réir a iniúchta ag an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste agus a cheanglaítear, faoin
Acht seo, ar an mBord nó ar an
bpríomhfheidhmeannach a ullmhú,

(b) barainneacht agus éifeachtúlacht an Bhoird i
dtaca le húsáid a acmhainní,

(c) na córais, na nósanna imeachta agus na
cleachtais a úsáideann an Bord chun
éifeachtacht a chuid oibríochtaí a mheas,
agus

(d) aon ní a dhéanann difear don Bhord agus dá
dtagraítear i dtuarascáil speisialta ón Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste faoi alt 11(2)
d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
(Leasú) 1993 nó in aon tuarascáil eile ón
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (a mhéid
a bhainfidh sé le ní a shonraítear i mír (a),
(b) nó (c)) a leagtar faoi bhráid Dháil
Éireann.

(2) Ní dhéanfaidh an príomhfheidhmeannach, le linn a
dhualgais a chomhlíonadh faoi fho-alt (1), ceist a chur nó
tuairim a nochtadh i dtaobh tuillteanas aon bheartais de
chuid an Rialtais nó de chuid Aire den Rialtas nó i dtaobh
tuillteanas cuspóirí beartais den sórt sin.”.

Alt 26 I bhfo-ailt (1)(a) agus (6), “81G” a chur in ionad “75” aon áit a
bhfuil sé.

Ailt 38(4), “tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis dháta an chinnidh ón mBord”
53(3), 58(3) a chur isteach i ndiaidh “faoi fho-alt (2) i ndáil le scéim” aon áit
agus 64A(3) a bhfuil sé.

Alt 43(1) An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(ba) i gcás scéime lena mbaineann an Chuid seo de bhua
an leasaithe arna dhéanamh le halt 31(a) den Acht
Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2005, dáta nach
déanaí ná an 1 Aibreán 2007, agus”.

Alt 49 An méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Faoi réir Rialachán faoin alt seo, féadfaidh an Bord,
i ndáil le scéim, ar iarratas chuige sin a bheith déanta chuige
ag iontaobhaithe na scéime, sna himthosca agus ar na
téarmaí is cuí leis, chun críocha fho-alt (2)(a), dáta a shonrú
is déanaí ná dáta éifeachtach an chéad deimhnithe
maoiniúcháin achtúirigh eile—

(a) i gcás ina ndeimhneoidh an t-achtúire lena
mbaineann maidir le mainneachtain na
scéime an caighdeán maoiniúcháin a
chomhlíonadh, go mbaineann sí sin go
hiomlán nó go formhór le ceachtar de na
nithe seo a leanas, nó leo araon:

(i) sócmhainní na scéime a bheith níos lú ná
mar a bhíothas ag súil leis más rud é—

(I) gur mar gheall ar fheidhmíocht margaí
iomchuí i ndáil le hinfheistíochtaí
arna ndéanamh le sócmhainní na
scéime a tharla sé sin agus nach
bhfuil feidhmíocht na margaí sin i
ndáil leis na hinfheistíochtaí sin ar
neamhréir le feidhmíocht
ghinearálta margaí iomchuí le
haghaidh infheistíochta sa tréimhse
chéanna, agus
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An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

(1) (2)

(II) ag féachaint d’fheidhmíocht
ghinearálta margaí iomchuí le
haghaidh infheistíochta, gur dóigh
leis an mBord gur gá nó gur cuí dáta
is déanaí a shonrú agus nach mbeidh
sé sin contrártha do leasanna
chomhaltaí na scéime;

nó

(ii) dliteanais na scéime a bheith níos mó ná
mar a bhíothas ag súil leis más rud é—

(I) gur mar gheall ar cibé tosca agus
imthosca a fhorordófar a tharla sé
sin, agus

(II) gur dóigh leis an mBord gur gá nó gur
cuí dáta is déanaí a shonrú agus nach
mbeidh sé sin contrártha do
leasanna chomhaltaí na scéime;

nó

(b) i gcás scéime dá dtagraítear in alt 43(1)(d), i
gcás inar dóigh leis an mBord gur gá nó gur
cuí dáta is déanaí a shonrú agus nach mbeidh
sin in aghaidh leasanna chomhaltaí na
scéime.”.

Alt 50
(a) I bhfo-alt (1)(b), “de réir alt 49,” a chur in ionad “de réir

alt 49.”.

(b) An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1)(b):

“(c) go ndeimhneofar sa deimhniú maoiniúcháin
achtúireach nach gcomhlíonann an scéim an
caighdeán maoiniúcháin agus go mbeidh
togra maoiniúcháin curtha faoi bhráid an
Bhoird ag iontaobhaithe na scéime de réir
alt 49.”.

(c) I bhfo-alt (2)(a)—

(i) “ar fhorálacha mhír 2(2)” a chur in ionad “ar
fhorálacha fhomhír 1(2)”, agus

(ii) “mhír 4(b)(i)(I)” a chur in ionad “fhomhír
4(b)(i)(I)”.

(d) An méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2)(b):

“(b) is de chineál é a fhágfaidh, i dtuairim an
achtúire lena mbaineann—

(i) go gcomhlíonfadh an scéim an caighdeán
maoiniúcháin de réir alt 44 díreach tar
éis an laghdú, nó

(ii) i gcás scéime dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(c), go bhféadfaí le réasún a bheith ag
súil leis go gcomhlíonfadh an scéim an
caighdeán maoiniúcháin ar dháta
éifeachtach an chéad deimhnithe
maoiniúcháin achtúirigh eile nó, más
infheidhme, ar aon dáta is déanaí arna
shonrú faoi alt 49(3).”.

(e) I bhfomhír (3)(a)(i) “nó, i gcás scéime ar cuireadh togra

53

Sc.2



Sc.2

54

[Uimh. 8.] [2007.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean 2007.

An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

(1) (2)

maoiniúcháin faoi bhráid an Bhoird ina leith de bhun alt 49,
de chineál a fhágfaidh go bhféadfaí le réasún a bheith ag súil
leis, i dtuairim an achtúire lena mbaineann, go gcomhlíonfadh
an scéim an caighdeán maoiniúcháin ar dháta éifeachtach an
chéad deimhnithe maoiniúcháin achtúirigh eile nó, más
infheidhme, ar aon dáta is déanaí arna shonrú faoi alt 49(3)”
a chur isteach i ndiaidh “go gcomhlíonfadh an scéim, i dtuairim
an achtúire lena mbaineann, an caighdeán maoiniúcháin de
réir alt 44 díreach i ndiaidh an laghdaithe”.

(f) An méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (3)(b)(ii):

“(ii) deimhniú maoiniúcháin achtúireach á dheimhniú—

(I) go gcomhlíonann an scéim an caighdeán
maoiniúcháin ar an dáta éifeachtach, arb é
dáta an laghdaithe ar shochair é, nó

(II) i gcás scéime ar cuireadh togra maoiniúcháin
faoi bhráid an Bhoird ina leith de bhun alt
49, ar dháta éifeachtach an chéad
deimhnithe maoiniúcháin achtúirigh eile nó,
más infheidhme, ar aon dáta is déanaí arna
shonrú faoi alt 49(3), go bhféadfaí le réasún
a bheith ag súil leis go gcomhlíonfadh an
scéim an caighdeán maoiniúcháin.”.

Alt 54 (arna (a) I bhfo-alt (1)—
leasú le Cuid 1

(i) “Déanfaidh achtúire nó iontaobhaithe scéime nóden Sceideal
iontaobhais CBS” a chur in ionad “Déanfaidhseo)
iontaobhaithe scéime nó iontaobhais CBS”,

(ii) i mír (c), “agus” a scriosadh”, agus

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

“(ca) an obair achtúireach de réir bhrí alt
51A(5) i ndáil leis an scéim, lena n-
áirítear doiciméid, sonraí agus
comhairle, ach ní gá go mbeidh siad
teoranta dóibh, agus a bhaineann leis na
doiciméid dá dtagraítear in alt 51A(5).”.

(b) I bhfo-alt (4)(c)—

(i) “nó ar achtúire do scéim nó ar iontaobhaithe” a
chur in ionad “ar iontaobhaithe”, agus

(ii) “, an t-achtúire” a chur isteach i ndiaidh “an
fostóir”.

Alt 56(6) I mír (b)(i) “, seachas scéim ranníoca shainithe lena mbaineann
alt 31(a) den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2005,” a chur
isteach roimh “nó”.

Alt 59A(2) An méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) sonrófar iontu—

(i) na himthosca ina measfar go bhfuil na
cáilíochtaí sonraithe agus an taithí
shonraithe dá dtagraítear i mír (a) ag
iontaobhaithe, agus
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An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

(1) (2)

(ii) an modh ina bhféadfaidh iontaobhaithe an
Bord a shásamh gur fhostaigh siad
comhairleoirí, nó go ndearna siad socruithe
le comhairleoirí, ag a bhfuil na cáilíochtaí
agus an taithí dá dtagraítear i mír (a).”.

Alt 81G (a) I bhfo-alt (1), “scéim shochair shainithe nó” a chur isteach i
ndiaidh “díospóid i dtaobh an”.

(b) I bhfo-alt (2), “laistigh de shé mhí tar éis dháta an chinnidh
ón mBord” a chur isteach i ndiaidh “faoi fho-alt (1) i ndáil
le scéim”.

Alt 104 I bhfo-alt (11), “aon mhéaduithe” a chur in ionad “aon
athruithe”.

Alt nua An t-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 143—

“Freastal os comhair an Choiste um Chuntais Phoiblí.

143A.—(1) Aon uair a cheanglóidh an Coiste de Dháil
Éireann arna bhunú faoi Bhuan-Orduithe Dháil Éireann
chun scrúdú a dhéanamh ar na cuntais leithreasa agus ar
thuarascálacha an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus
chun tuarascáil a thabhairt orthu do Dháil Éireann ar an
Ombudsman Pinsean déanamh amhlaidh, tabharfaidh sé
fianaise don Choiste sin maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) rialtacht agus cuibheas na n-idirbheart a
taifeadadh nó a cheanglaítear a thaifeadadh
in aon leabhar nó in aon taifead eile cuntais
atá faoi réir a iniúchta ag an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste agus a cheanglaítear, faoin
Acht seo, ar an Ombudsman Pinsean a
ullmhú,

(b) barainneacht agus éifeachtúlacht an
Ombudsman Pinsean i dtaca le húsáid
acmhainní,

(c) na córais, na nósanna imeachta agus na
cleachtais a úsáideann an tOmbudsman
Pinsean chun éifeachtacht oibríochtaí Oifig
an Ombudsman Pinsean a mheas, agus

(d) aon ní a dhéanann difear don Ombudsman
Pinsean agus dá dtagraítear i dtuarascáil
speisialta ón Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste faoi alt 11(2) d’Acht an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993
nó in aon tuarascáil eile ón Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste (a mhéid a bhainfidh sé le
ní a shonraítear i mír (a), (b) nó (c)) a
leagtar faoi bhráid Dháil Éireann.

(2) Ní dhéanfaidh an tOmbudsman Pinsean, le linn a
dhualgais a chomhlíonadh faoi fho-alt (1), ceist a chur nó
tuairim a nochtadh i dtaobh tuillteanas aon bheartais de
chuid an Rialtais nó de chuid Aire den Rialtas nó i dtaobh
tuillteanas cuspóirí beartais den sórt sin.”.

Alt 150(1) An méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) ar a bheith deimhin dó nár comhlíonadh, nó nach
bhfuiltear ag comhlíonadh, aon cheann de na
coinníollacha i gcomhair údarú faoi alt 149(4), nó”.
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Alt 39.
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[Uimh. 8.] [2007.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean 2007.

SCEIDEAL 3

Freastal os comhair an Choiste um Chuntais Phoiblí

CUID 1

Leasú ar an Acht um Ghníomhaireacht do Chomhrac na
Bochtaine 1986

An fhoráil dá An leasú
ndéantar

difear

(1) (2)

Alt nua An t-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 12:

“Cuntasacht os comhair an Choiste um Chuntais Phoiblí.

12A.—(1) Aon uair a cheanglóidh an Coiste de Dháil
Éireann arna bhunú faoi Bhuan-Orduithe Dháil Éireann
chun scrúdú a dhéanamh ar na cuntais leithreasa agus ar
thuarascálacha an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus
chun tuarascáil a thabhairt orthu do Dháil Éireann ar an
Stiúrthóir déanamh amhlaidh, tabharfaidh sé fianaise don
Choiste sin maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) rialtacht agus cuibheas na n-idirbheart a
taifeadadh nó a cheanglaítear a thaifeadadh
in aon leabhar nó in aon taifead eile cuntais
atá faoi réir a iniúchta ag an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste agus a cheanglaítear ar an
nGníomhaireacht nó ar an Stiúrthóir a
ullmhú faoin Acht seo,

(b) barainneacht agus éifeachtúlacht na
Gníomhaireachta i dtaca le húsáid a
hacmhainní,

(c) na córais, na nósanna imeachta agus na
cleachtais a úsáideann an Ghníomhaireacht
chun éifeachtacht a cuid oibríochtaí a
mheas, agus

(d) aon ní a dhéanann difear don
Ghníomhaireacht agus dá dtagraítear i
dtuarascáil speisialta ón Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste faoi alt 11(2) d’Acht an
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú)
1993 nó in aon tuarascáil eile ón Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste (a mhéid a
bhainfidh sé le ní a shonraítear i mír (a), (b)
nó (c)) a leagtar faoi bhráid Dháil Éireann.

(2) Ní dhéanfaidh an Stiúrthóir, le linn a dhualgais a
chomhlíonadh faoi fho-alt (1) den alt seo, ceist a chur nó
tuairim a nochtadh i dtaobh tuillteanas aon bheartais de
chuid an Rialtais nó de chuid Aire den Rialtas nó i dtaobh
tuillteanas cuspóirí beartais den sórt sin.”.



[2007.] [Uimh. 8.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean 2007.

CUID 2

Leasú ar an Acht fán nGníomhaireacht um Thacaíocht
Teaghlaigh 2001

An fhoráil dá An leasú
ndéantar

difear

(1) (2)

Alt 26 An t-alt seo a leanas a chur in ionad alt 26:

“Cuntasacht os comhair an Choiste um Chuntais Phoiblí.

26.—(1) Aon uair a cheanglóidh an Coiste de Dháil
Éireann arna bhunú faoi Bhuan-Orduithe Dháil Éireann
chun scrúdú a dhéanamh ar na cuntais leithreasa agus ar
thuarascálacha an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste agus
chun tuarascáil a thabhairt orthu do Dháil Éireann ar an
bpríomhfheidhmeannach déanamh amhlaidh, tabharfaidh
sé nó sí fianaise don Choiste sin maidir leis na nithe seo
a leanas—

(a) rialtacht agus cuibheas na n-idirbheart a
taifeadadh nó a cheanglaítear a thaifeadadh
in aon leabhar nó in aon taifead eile cuntais
atá faoi réir a iniúchta ag an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste agus a cheanglaítear leis
an Acht seo ar an nGníomhaireacht nó ar an
bpríomhfheidhmeannach a ullmhú,

(b) barainneacht agus éifeachtúlacht na
Gníomhaireachta i dtaca le húsáid a
hacmhainní,

(c) na córais, na nósanna imeachta agus na
cleachtais a úsáideann an Ghníomhaireacht
chun éifeachtacht a cuid oibríochtaí a
mheas, agus

(d) aon ní a dhéanann difear don
Ghníomhaireacht agus dá dtagraítear i
dtuarascáil speisialta ón Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste faoi alt 11(2) d’Acht an
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú)
1993 nó in aon tuarascáil eile ón Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste (a mhéid a
bhainfidh sé le ní a shonraítear i mír (a), (b)
nó (c)) a leagtar faoi bhráid Dháil Éireann.

(2) Ní dhéanfaidh an príomhfheidhmeannach, le linn a
dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh faoi fho-alt (1),
ceist a chur nó tuairim a nochtadh i dtaobh tuillteanas aon
bheartais de chuid an Rialtais nó de chuid Aire den Rialtas
nó i dtaobh tuillteanas cuspóirí beartais den sórt sin.”.
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