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AN tACHT ÁRACHAIS SLÁINTE (FORÁLACHA
ILGHNÉITHEACHA) 2009

[An tiontú oifigiúil]

————————

ACHT DO LEASÚ AN ACHTA ÁRACHAIS SLÁINTE 1994,
AN ACHTA COMHDHLÚITE CÁNACHA 1997, AN
ACHTA COMHDHLÚITE DLEACHTANNA STAMPA
1999 AGUS AN ACHTA ÁRACHAIS 1936, GO hÁIRITHE
CHUN A CHINNTIÚ GO nDÉANFAR, AR MHAITHE
LEIS AN DLÚTHPHÁIRTÍOCHT SOCHAÍ AGUS
IDIRGHLÚINE, AN tUALACH MAIDIR LE COSTAIS
SEIRBHÍSÍ SLÁINTE A CHOMHROINNT AG DAOINE
ÁRACHAITHE TRÍ SHOCRÚ A DHÉANAMH MAIDIR
LE FÓIRDHEONTAS COSTAIS IDIR DAOINE ÓGA
AGUS DAOINE AOSTA; DO DHÉANAMH SOCRÚ, AG
FÉACHAINT DO PHRÍOMHCHUSPÓIR AN AIRE
SLÁINTE AGUS LEANAÍ AGUS AN ÚDARÁIS
ÁRACHÁIS SLÁINTE I gCOMHLÍONADH A
bhFEIDHMEANNA FAOI SEACH DÓIBH FAOIN ACHT
ÁRACHAIS SLÁINTE 1994, MAIDIR LE
CREIDMHEASANNA CÁNACH CHUN A CHUMASÚ DO
DHAOINE AOSTA ROCHTAIN A BHEITH ACU AR
CHUMHDACH ÁRACHAIS SLÁINTE AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE MODH AR A
bhFÉADFAR AON RÓCHÚITEAMH A EASCRAÍONN AS
NA CREIDMHEASANNA CÁNACH SIN A AISÍOC; AGUS
DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
GAOLMHARA.

[19 Iúil,2009]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Árachais Sláinte (Forálacha
Ilghnéitheacha) 2009 a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Árachais Sláinte 1994 go 2009 a ghairm
de na hAchtanna Árachais Sláinte 1994 go 2007 agus de Chuid 2
agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.

(3) Féadfar na hAchtanna Árachais 1909 go 2009 a ghairm de na
hAchtanna Árachais 1909 go 2000 agus de Chuid 5.
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Mínithe.

Príomhchuspóir an
Aire agus an
Údaráis i
gcomhlíonadh a
bhfeidhmeanna faoi
seach faoin Acht.

6

[Uimh. 24.] [2009.]An tAcht Árachais Sláinte (Forálacha
Ilghnéitheacha) 2009.

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1994” an tAcht Árachais Sláinte 1994;

ciallaíonn “Acht 1997” an tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997.

CUID 2

Leasú ar an Acht Árachais Sláinte 1994

3.—Leasaítear Acht 1994 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 1:

“1A.—(1) Is é príomhchuspóir an Aire agus an Údaráis i
gcomhlíonadh a bhfeidhmeanna faoi seach faoin Acht seo a
chinntiú, ar mhaithe le leas an phobail, go mbeidh rochtain ar
chumhdach árachais sláinte ar fáil do thomhaltóirí seirbhísí
sláinte gan aon idirdhealú á dhéanamh eatarthu (cibé acu is trí
bhearta cánach ioncaim nó trí bhearta dleachta stampa, nó trí
bhearta eile, nó trí aon teaglaim díobh sin, a chuirtear in éifeacht
é), go háirithe maidir le costais seirbhísí sláinte, bunaithe go
hiomlán nó go páirteach ar an raon aoise agus an stádas sláinte
ginearálta, faoi seach, atá ag daoine d’aon ghlúin ar leith (nó
aon chuid di), agus á chur san áireamh go háirithe chun críocha
an chuspóra sin—

(a) go méadaíonn ar riachtanais sláinte tomhaltóirí
seirbhísí sláinte de réir mar a dhruideann an
tseanaois leo agus a thagann an tseanaois orthu,

(b) a inmhianaithe atá sé a chinntiú, ar mhaithe leis an
dlúthpháirtíocht sochaí agus idirghlúine, agus gan
féachaint do raon aoise ná stádas sláinte aon ghlúine
ar leith (ná aon chuid di), go ndéanfadh daoine
árachaithe ualach costas seirbhísí sláinte a
chomhroinnt eatarthu trí fhóirdheontas costais a
sholáthar idir daoine óga agus daoine aosta agus, gan
dochar do ghinearáltacht an chuspóra sin, go háirithe
go bhfuil rochtain ag daoine aosta ar chumhdach
árachais sláinte trí chreidmheas cánach, agus

(c) an modh ina n-oibríonn an margadh árachais sláinte
i leith conarthaí árachais sláinte, i ndáil le gnóthais
chláraithe aonair agus ar fud an mhargaidh.

(2) Ní ghabhfaidh gnóthas cláraithe do chleachtas, ná ní
dhéanfaidh sé comhaontú (lena n-áirítear conradh árachais
sláinte) a chur i gcrích, arb é an aidhm nó an éifeacht atá leis
(go hiomlán nó go páirteach) gnóthú an phríomhchuspóra a
shonraítear i bhfo-alt (1) a sheachaint.

(3) Ní dhéanfaidh aon ní san alt seo difear d’oibriú alt 7(5)
ná 7A.”.
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4.—Leasaítear alt 2 d’Acht 1994, i bhfo-alt (1)—

(a) trí na mínithe seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“rátáil phobail”:

ciallaíonn ‘conradh árachais sláinte rátála pobail’ conradh
árachais sláinte a chomhlíonann alt 7(1) nó a
chomhlíonfadh an t-alt sin murach go dtagann sé faoi réim
alt 7(5) nó alt 7A;

ciallaíonn ‘rátáil phobail’ bearta a bhfuil feidhm acu , cibé
acu go hiomlán nó go páirteach, i dtaca leis an
bpríomhchuspóir a shonraítear in alt 1A(1) a ghnóthú;”,

(b) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “seirbhís d’othair lae”:

“ciallaíonn ‘cur i gcrích’, i ndáil le conradh árachais sláinte
nó comhaontú eile, an conradh nó an comhaontú sin a
dhéanamh nó a athnuachan, de réir mar a bheidh;”.

(c) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “íocaíocht slánaíochta othair cónaithe”:

“ciallaíonn ‘préimh ghlan’, i ndáil le conradh árachais
sláinte, an phréimh is iníoctha faoin gconradh i leith
pearsan aonair in aon bhliain mheasúnachta—

(a) tar éis an asbhaint a dhéanamh as an gcéanna a
bhfuil an phearsa aonair ina teideal, don
bhliain mheasúnachta sin, de bhua alt 470 den
Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, agus

(b) tar éis an asbhaint (más ann) a dhéanamh as an
gcéanna a bhfuil an phearsa aonair ina teideal,
don bhliain mheasúnachta sin, de bhua alt
470B den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997;”,

(d) sa mhíniú ar “gnóthas” trí “sláinte;” a chur in ionad
“sláinte.”, agus

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

“tá le ‘bliain mheasúnachta’ an bhrí chéanna atá leis in alt
2 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.”.

5.—Leasaítear alt 3 d’Acht 1994, i bhfo-alt (4)(a), trí “6A(2), 7A,
7B, 7F” a chur in ionad “7A, 7B”.

6.—Leasaítear Acht 1994 trí na hailt seo a leanas a chur in ionad
alt 7:

“Léiriú ar
Chuid II.

6A.—(1) Sa Chuid seo, mura n-éilíonn an
comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn ‘aoisghrúpa’ aoisghrúpa mar a
fhorordaítear i rialacháin arna ndéanamh faoi alt
7D;
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tá le ‘creidmheas cánach aoischoibhneasa’ an bhrí
chéanna atá leis in alt 470B(4) den Acht
Comhdhlúite Cánacha 1997;

ciallaíonn ‘glantionchar airgeadais carnach’, i ndáil
le gnóthas cláraithe nó le hiarghnóthas cláraithe a
thug tuairisceán faisnéise amháin nó níos mó don
Údarás i leith tréimhse, an difríocht idir—

(a) méid iomlán na gcreidmheasanna
cánach aoischoibhneasa a taifeadadh i
gcuntais don ghnóthas sin i leith na
tréimhse sin arna bhaint as cuntais a
thug an gnóthas de bhun alt 7F(1)(a)
agus (b) don Údarás i leith na tréimhse
sin, agus

(b) méid iomlán na dleachta stampa dá
dtagraítear in alt 125A den Acht
Comhdhlúite Dleachtanna Stampa
1999 agus a taifeadadh i gcuntais don
ghnóthas sin i leith na tréimhse sin
arna bhaint as cuntais a thug an
gnóthas de bhun alt 7F(1)(a) agus (b)
don Údarás i leith na tréimhse sin;

tá le ‘dréacht-tuarascáil’ an bhrí a shanntar dó le
halt 7F(7);

ciallaíonn ‘tuairisceán faisnéise’ tuairisceán
faisnéise dá dtagraítear in alt 7D(1);

ciallaíonn ‘deimhneach’, i ndáil leis an
nglantionchar airgeadais carnach ar ghnóthas
cláraithe nó ar iarghnóthas cláraithe a rinne
tuairisceán faisnéise amháin nó níos mó a chur faoi
bhráid an Údaráis i leith tréimhse, gur mó don
tréimhse sin agus don ghnóthas sin, an méid a
shonraítear i mír (a) den mhíniú ar ‘glantionchar
airgeadais carnach’ ná an méid a shonraítear i mír
(b) den mhíniú sin;

ciallaíonn ‘forálacha airgeadais iomchuí’—

(a) alt 470B den Acht Comhdhlúite
Cánacha 1997, nó

(b) alt 125A den Acht Comhdhlúite
Dleachtanna Stampa 1999,

nó iad araon;

ciallaíonn ‘earnáil margaidh iomchuí’, i ndáil le
tuairisceáin faisnéise arna dtabhairt don Údarás
d’aon tréimhse 6 mhí dá dtagraítear in alt 7D(1),
na gnóthais chláraithe nó na hiarghnóthais
chláraithe go léir a thug na tuairisceáin sin;

tá le ‘tréimhse iomchuí’ an bhrí a shanntar dó le
halt 7D(1)(b).
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(2) Déanfar brabús réasúnach a chinneadh faoi
alt 7F(4)—

(a) de réir Airteagal 18 den chreat
Comhphobail le haghaidh cúnaimh
Stáit ar mhodh cúitimh seirbhíse poiblí
(2005/C297/04)1 (a bhfuil an téacs de
leagtha amach mar áis tagartha i
Sceideal 2), agus

(b) de réir aon tosca atá forordaithe mar
thosca a fhéadfar a chur i gcuntas
d’fhonn brabús réasúnach a chinneadh
amhlaidh de réir an Airteagail sin.

Toirmeasc ar
chonarthaí
nach conarthaí
árachais sláinte
rátála pobail.

7.—(1) Faoi réir fho-alt (5) agus alt 7A—

(a) ní dhéanfaidh gnóthas cláraithe
tairiscint chun conradh árachais de
chineál áirithe a chur i gcrích—

(i) mura ndéantar an tairiscint a
choimeád ar fáil—

(I) ar feadh tréimhse nach giorra
ná 31 lá as a chéile dar tosach
an lá a ndéantar an tairiscint
i gcéaduair, agus

(II) i rith na tréimhse sin ar na
téarmaí agus na coinníollacha
céanna ar a ndéantar an
tairiscint i gcéaduair,

agus

(ii) mura tairiscint chun an conradh sin
a chur i gcrích ar feadh 12 mhí as
a chéile an tairiscint ach amháin
go bhféadfaí gur thairiscint chun
an conradh a chur i gcrích ar feadh
tréimhse is giorra nó is faide ná sin
an tairiscint más rud é, agus
amháin más rud é—

(I) in imthosca uile an cháis, go
bhfuil cúis mhaith
dhóthanach ann chun
déanamh amhlaidh, agus

(II) nach ndéantar dochar ar aon
slí don phríomhchuspóir a
shonraítear in alt 1A(1) a
bhaint amach má dhéanann
an gnóthas an conradh,

agus

(b) is ionann an phréimh ghlan is iníoctha
do gach duine árachaithe faoi aon

1IOC 297, 29.11.2005, lch. 4
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chonradh árachais sláinte arna chur i
gcrích ag gnóthas cláraithe áirithe agus
an phréimh ghlan sin is iníoctha faoi
gach aon chonradh eile den sórt sin
(tar éis lamháil chuí a dhéanamh i leith
aon phréimh ghlan a íoc ina
tráthchodanna) ar conradh é—

(i) a chuireann an gnóthas sin i gcrích,

(ii) i leith na tréimhse céanna lena
mbaineann an conradh céadluaite,

(iii) a bhaineann leis na seirbhísí sláinte
céanna lena mbaineann an
conradh céadluaite, agus

(iv) lena ndéantar foráil maidir leis na
híocaíochtaí céanna ag an
ngnóthas i leith na seirbhísí sin
agus na cinn sin a ndearnadh foráil
maidir leo leis an gconradh
céadluaite.

(2) Ní sháróidh gnóthas cláraithe fo-alt (1).

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), ní
dhéanfar préimheanna glana is iníoctha faoi
chonarthaí árachais sláinte a athrú faoi threoir na
nithe seo a leanas—

(a) aois, gnéas nó gnéaschlaonadh duine nó
fulaingt nó fulaingt ionchasach duine ó
ghalar, breoiteacht nó staid sláinte
ainsealach eile nó ó ghalar, breoiteacht
nó staid sláinte de chineál áirithe,

(b) a mhinice a sholáthraítear seirbhísí
sláinte do dhuine, nó

(c) méideanna na n-íocaíochtaí nó líon na
n-íocaíochtaí éagsúla a dtiocfaidh
duine chun bheith ina dteideal faoi
chonradh den sórt sin.

(4) Faoi réir fho-alt (6), ní dhéanfar méideanna
na n-íocaíochtaí a sholáthraítear le conradh
árachais sláinte i leith na seirbhísí sláinte lena
mbaineann sé a athrú faoi threoir aois, ghnéas nó
ghnéaschlaonadh an duine dá soláthraítear na
seirbhísí sin.

(5) D’ainneoin fho-ailt (1) go (3), maidir le
préimh ghlan is iníoctha faoi chonradh árachais
sláinte arna chur i gcrích ag gnóthas cláraithe—

(a) a mhéid a bhaineann sí le duine faoi
bhun 18 mbliana d’aois—

(i) déanfar í a tharscaoileadh, nó
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(ii) déanfar í a laghdú, agus is préimh
ghlan í sin nach mó í ná 50 faoin
gcéad den phréimh ghlan i leith
duine seachas na daoine a
shonraítear san fho-alt seo faoi
chonradh árachais sláinte arna
chur i gcrích ag an ngnóthas sin,

agus

(b) féadfar í a laghdú a mhéid a bhaineann
sí—

(i) le duine atá 18 mbliana d’aois nó os
a chionn agus faoi bhun 23 bliana
d’aois, a bhfuil oideachas á chur
go lánaimseartha air nó uirthi agus
atá i gcleithiúnas an duine lena
ndéantar an conradh a chur i
gcrích, agus is préimh ghlan í sin
nach mó í ná 50 faoin gcéad den
phréimh ghlan i leith duine
seachas na daoine a shonraítear
san fho-alt seo faoi chonradh
árachais sláinte arna chur i gcrích
ag an ngnóthas sin,

(ii) le duine is comhalta de ghnóthas
comhaltais shrianta agus atá ag
fáil pinsin a aithnítear chun
críocha an ghnóthais, nó

(iii) le duine is comhalta, chun críocha
árachais sláinte, de ghrúpa daoine,
agus is préimh ghlan í sin, sa chás
go laghdaítear í, nach lú ná 90
faoin gcéad den phréimh ghlan i
leith duine seachas na daoine a
shonraítear san fho-alt seo faoi
chonradh árachais sláinte arna
chur i gcrích ag an ngnóthas sin.

(6) Más rud é, maidir le haon duine atá
ainmnithe i gconradh árachais sláinte arna chur i
gcrích ag gnóthas cláraithe—

(a) gur céile páirtí sa chonradh, nó leanbh
nó cleithiúnaí dá chuid nó dá cuid, é
nó í, nó

(b) gur céile duine eile atá ainmnithe sa
chonradh, nó leanbh nó cleithiúnaí dá
chuid nó dá cuid, é nó í,

ansin, féadfaidh an gnóthas éilimh i leith seirbhísí
sláinte, seachas seirbhísí d’othair chónaithe, a
chomhiomlánú nó a chur le chéile, de réir mar is
cuí leis, d’fhonn íocaíochtaí a ríomh, seachas
íocaíochtaí slánaíochta othair cónaithe, atá le
déanamh aige de bhun an chonartha.”.
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7.—Leasaítear alt 7A d’Acht 1994—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) San alt seo, ciallaíonn ‘duine árachaithe’ aon
duine, seachas an gnóthas cláraithe—

(a) is páirtí, nó atá ainmnithe, sa chonradh árachais
lena mbaineann (seachas conradh árachais
sláinte de chineál dá dtagraítear in alt 10(3)),
agus

(b) atá 30 bliain d’aois nó os a chionn.”,

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) D’ainneoin alt 7 ach faoi réir fho-alt (2A),
féadfaidh gnóthas cláraithe a cheangal, mar gheall ar aon
cheann de na himthosca dá dtagraítear i mír (a), (b), (c),
(cc) nó (d) d’fho-alt (4), go n-íocfar préimh ghlan faoi
chonradh árachais sláinte ar mó a méid ná méid na
préimhe glaine (dá ngairtear “an phréimh ghlan
neamhchoigeartaithe” san alt seo) a d’fhéadfaí a cheangal
go n-íocfaí í dá mba rud é nár achtaíodh an t-alt seo.

(2A) Cinnteoidh gnóthas cláraithe nach dtarraingeofar
siar aon cheanglas a bheidh déanta aige faoi fho-alt (2)
agus go leanfaidh sé, thairis sin, d’éifeacht a bheith leis.”,

(c) i bhfo-alt (4)—

(i) i mír (c), trí “13 sheachtain” a chur in ionad “12
mhí”, agus

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

“(cc) sa tréimhse 13 sheachtain roimh an dáta a
iarradh ar an ngnóthas cláraithe lena
mbaineann an conradh árachais sláinte a
chur i gcrích, go raibh conradh árachais
sláinte i bhfeidhm ar ina leith ba pháirtí sa
chonradh an duine árachaithe nó a
ainmníodh an duine árachaithe sa
chonradh agus ar duine é nó í a
bhféadfadh aon ghnóthas cláraithe a
sholáthair an conradh sin a cheangal ina
leith préimh ghlan a íoc ba mhó ná an
phréimh neamhchoigeartaithe,”,

(d) i bhfo-alt (5)—

(i) trí “na préimhe glaine” a chur in ionad “na
préimhe”, agus

(ii) trí “na préimhe glaine neamhchoigeartaithe” a chur
in ionad “na préimhe neamhchoigeartaithe”,

(e) i bhfo-alt (6), i mír (b), trí “na préimhe glaine
neamhchoigeartaithe” a chur in ionad “na préimhe
neamhchoigeartaithe”, agus
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(f) i bhfo-alt (7), i mír (a), trí “na préimhe glaine
neamhchoigeartaithe” a chur in ionad “na préimhe
neamhchoigeartaithe”.

8.—Leasaítear Acht 1994 trí na hailt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 7A:

“Cineál nua
conartha
árachais sláinte
a chur faoi
bhráid an
Údaráis agus
cineálacha
áirithe eile
conartha
árachais sláinte
a thabhairt dó.

7AB.—(1) I gcás go mbeartaíonn gnóthas
cláraithe, ar thosach feidhme alt 8 den Acht
Árachais Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009,
nó dá éis, cineál nua conartha árachais sláinte a
thairiscint sa Stát (agus ar neamhaird ar an
gconradh a bheith tairgthe lasmuigh den Stát
cheana féin ag an ngnóthas nó ag aon duine eile),
cuirfidh sé, tráth nach déanaí ná 10 lá oibre sula
ndéanfaidh sé aon tairiscint den sórt sin den chéad
uair, sampla den chonradh faoi bhráid an Údaráis.

(2) Tabharfaidh gnóthas cláraithe, tráth nach
déanaí ná 3 mhí tar éis thosach feidhme alt 8 den
Acht Árachais Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha)
2009, sampla don Údarás de gach uile chineál
conartha árachais sláinte—

(a) atá ar tairiscint aige sa Stát ar an tosach
feidhme sin, nó

(b) nach bhfuil ar tairiscint aige a thuilleadh
sa Stát ach a bhfuil, ina leith, conradh
árachais sláinte amháin nó níos mó den
chineál sin—

(i) curtha i gcrích aige roimh an tosach
feidhme sin, agus

(ii) i bhfeidhm ar an tosach feidhme
sin.

(3) Folaíonn an tagairt i bhfo-alt (1) do chineál
nua conartha árachais sláinte conradh árachais
sláinte a athraíodh in aon phonc ábhartha tar éis
sampla den chonradh a chur faoi bhráid an
Údaráis de bhun an fho-ailt sin.

Clár na
gConarthaí
Árachais
Sláinte.

7AC.—(1) Déanfaidh an tÚdarás, a luaithe is
féidir tar éis thosach feidhme alt 8 den Acht
Árachais Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009,
clár a bhunú agus a chothabháil ar a dtabharfar
Clár na gConarthaí Árachais Sláinte.

(2) Beidh Clár na gConarthaí Árachais Sláinte
i cibé foirm agus beidh cibé sonraí ann a
bhaineann le haon chineál conartha árachais
sláinte atá ar tairiscint sa Stát ar an gClár a bhunú
nó dá éis sin de réir mar a shonróidh an tÚdarás.

(3) Cinnteoidh an tÚdarás go mbeidh an t-
ábhar atá i gClár na gConarthaí Árachais Sláinte
ar fáil lena iniúchadh ag daoine den phobal saor
in aisce in oifig an Údaráis le linn gnáthuaireanta
oibre.
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(4) Féadfaidh an tÚdarás an t-ábhar atá i gClár
na gConarthaí Árachais Sláinte a chur ar fáil lena
iniúchadh ag daoine den phobal saor in aisce ar
shuíomh gréasáin an Údaráis.”.

9.—Leasaítear Acht 1994 trí na hailt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 7B:

“Déanfaidh
árachóirí
cláraithe gach
iarracht
réasúnach
chun faisnéis
áirithe a fháil i
leith daoine
árachaithe, etc.

7C.—(1) Déanfaidh gnóthas cláraithe, i leith
gach conartha árachais sláinte lena ndéantar foráil
maidir le híocaíochtaí slánaíochta othair cónaithe
a dhéanamh agus a chuireann sé i gcrích an 1
Eanáir 2009 nó dá éis, gach iarracht réasúnach
chun an fhaisnéis iomchuí a fháil i leith gach
duine árachaithe.

(2) Féadfaidh gnóthas cláraithe, d’fhonn an
fhaisnéis iomchuí a fháil i leith gach duine
árachaithe i leith conartha árachais sláinte dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), a iarraidh i scríbhinn ar
an sealbhóir polasaí an fhaisnéis iomchuí i leith
gach duine árachaithe a thabhairt don ghnóthas
tráth nach déanaí ná 30 lá ón dáta a fhaightear
an iarraidh.

(3) Beidh cóip den alt seo ag gabháil le
hiarraidh faoi fho-alt (2).

(4) Déanfaidh an sealbhóir polasaí, is ábhar
d’iarraidh faoi fho-alt (2), de réir na hiarrata sin.

(5) Ní dhéanfaidh gnóthas cláraithe a mbeidh
faisnéis iomchuí faighte aige chun críocha fho-alt
(1) an fhaisnéis iomchuí a úsáid ná a nochtadh
ach amháin—

(a) chun éileamh dá dtagraítear in alt
470(3)(b)(ii) nó 470B(6)(b)(ii) den
Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 a
dhéanamh, nó

(b) chun alt 125A den Acht Comhdhlúite
Dleachtanna Stampa 1999 a
chomhlíonadh.

(6) San alt seo, ciallaíonn ‘faisnéis iomchuí’, i
ndáil le duine árachaithe—

(a) ainm an duine,

(b) gnéas an duine,

(c) dáta breithe an duine, agus

(d) Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (de
réir bhrí alt 262 den Acht Comhdhlúite
Leasa Shóisialaigh 2005) an duine.

Oibleagáid
tuairisceáin
faisnéise a
thabhairt don
Údarás.

7D.—(1) Tráth nach déanaí ná 30 lá (nó cibé
tréimhse is faide ná sin a cheadóidh an tÚdarás dá
rogha féin) tar éis dheireadh gach tréimhse 6 mhí,
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a dtosóidh an chéad tréimhse 6 mhí díobh sin an
1 Eanáir 2009, déanfaidh gnóthas cláraithe nó
iarghnóthas cláraithe lena mbaineann an fo-alt seo
de bhua fho-alt (4), tuairisceán faisnéise a
thabhairt don Údarás—

(a) i cibé foirm a fhorordófar, agus

(b) faoi réir fho-ailt (2) agus (5), ina mbeidh
cibé faisnéis a fhorordófar maidir le
gnó árachais sláinte an ghnóthais nó le
hiarghnó sláinte árachais an ghnóthais,
de réir mar a bheidh, le linn na
tréimhse 6 mhí lena mbaineann (dá
ngairtear an ‘tréimhse iomchuí’ sa
Chuid seo).

(2) Faoi réir fho-alt (5), tá na nithe seo a leanas
ar áireamh san fhaisnéis dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) agus a fhéadfar a fhorordú—

(a) an líon iomlán daoine, nó líon iomlán
aicme daoine, arna n-árachú leis an
ngnóthas cláraithe nó leis an
iarghnóthas cláraithe lena mbaineann
le linn na tréimhse iomchuí,

(b) an líon iomlán daoine, nó líon iomlán
aicme daoine, arna n-árachú i ngach
aoisghrúpa agus próifíl inscne gach
aoisghrúpa i leith na tréimhse iomchuí,

(c) an líon iomlán daoine, nó líon iomlán
aicme daoine, i ngach aoisghrúpa, a
chuireann conarthaí árachais sláinte i
gcrích le linn na tréimhse iomchuí,

(d) na híocaíochtaí slánaíochta othair
cónaithe, nó aicme díobh, arna
ndéanamh ag an ngnóthas cláraithe nó
ag an iarghnóthas cláraithe lena
mbaineann le linn na tréimhse
iomchuí,

(e) faisnéis a bhaineann leis na seirbhísí
árachais sláinte a sholáthraítear le linn
na tréimhse iomchuí, agus

(f) cibé faisnéis eile a bhaineann leis an
tréimhse iomchuí, seachas sonraí
pearsanta, a bhféadfar a mheas le
réasún gur faisnéis í a chumasóidh don
Aire nó don Údaráis, nó chuideoidh
leis an Aire nó leis an Údarás, a
bhfeidhmeanna faoi seach faoin Acht
seo a chomhlíonadh.

(3) Féadfaidh faisnéis ar tháinig ann di roimh
an alt seo a achtú a bheith ar áireamh san fhaisnéis
maidir le gnó árachais sláinte nó le hiarghnó
árachais sláinte gnóthais chláraithe nó
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iarghnóthais chláraithe, de réir mar a bheidh, a
bheidh le háireamh i dtuairisceán faisnéise.

(4) Tá feidhm ag fo-alt (1) maidir le gach
gnóthas a bhí ina ghnóthas cláraithe, ach nach
raibh ina ghnóthas comhaltais shrianta, ar feadh
na tréimhse 6 mhí go léir lena mbaineann nó ar
feadh aon chuid den tréimhse sin.

(5) Ní fholóidh na tagairtí i bhfo-alt (1) do ghnó
árachais sláinte agus d’iarghnó árachais sláinte an
oiread sin d’aon ghnó den sórt sin arb éard atá ann
conarthaí árachais sláinte nach bhfuil feidhm ag
na forálacha airgeadais iomchuí maidir leo, agus
forléireofar na tagairtí d’fhaisnéis san fho-alt sin
agus i bhfo-alt (2) dá réir sin.

Meastóireacht
agus anailís a
dhéanamh ar
thuairisceáin
faisnéise, etc.

7E.—(1) Déanfaidh an tÚdarás, d’fhonn a
chumasú don Aire a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna a chomhlíonadh faoin Acht seo nó a
chumasú don Údarás nó cuidiú leis a
fheidhmeanna a chomhlíonadh faoin Acht seo—

(a) meastóireacht agus anailís ar gach
tuairisceán faisnéise a thabharfar dó
agus, gan ginearáltacht an mhéid sin
roimhe seo a theorannú, aird ar leith
a thabhairt—

(i) ar an meáníocaíocht éilimh
árachais in aghaidh an duine
árachaithe a rinne an earnáil
margaidh iomchuí le linn na
dtréimhsí iomchuí do gach
aoisghrúpa lena mbaineann na
tuairisceáin i leith an lín iomláin
daoine san aoisghrúpa sin, nó i
leith lín iomláin aicme díobh, arna
n-árachú, le linn na dtréimhsí
iomchuí,

(ii) ar an meáníocaíocht éilimh
árachais in aghaidh an duine
árachaithe a rinne an earnáil
margaidh iomchuí le linn na
dtréimhsí iomchuí i leith an lín
iomláin daoine, nó i leith lín
iomláin aicme díobh arna
n-árachú le linn na dtréimhsí
iomchuí,

(iii) ar na haoisghrúpaí ar mó an
mheáníocaíocht éilimh árachais dá
dtagraítear i bhfomhír (i) ina leith
ná an mheáníocaíocht éilimh
árachais dá dtagraítear i bhfomhír
(ii) i leith na dtréimhsí iomchuí
céanna,

(iv) i gcás aoisghrúpaí a thagann faoi
réim fhomhír (iii), ar mhéid na
breise dá dtagraítear san fhomhír
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sin is inchurtha i leith gach
aoisghrúpa den sórt sin, agus

(v) ar ghlantionchar airgeadais na
bhforálacha airgeadais iomchuí ar
gach gnóthas cláraithe nó ar gach
iarghnóthas cláraithe le linn na
dtréimhsí iomchuí,

agus

(b) a luaithe is féidir tar éis dheireadh gach
tréimhse 6 mhí, gach tréimhse 12 mhí,
nó gach tréimhse is faide ná sin, de réir
mar a shonróidh an tAire trí fhógra i
scríbhinn arna thabhairt don Údarás
(dá ngairtear an ‘tréimhse shonraithe’
sa mhír seo), tuarascáil a ullmhú agus
a thabhairt don Aire i ndáil leis na
nithe seo a leanas—

(i) an mheastóireacht agus an anailís
sin i leith na dtuairisceán faisnéise
a bhaineann leis an tréimhse
shonraithe,

(ii) cibé nithe a bhaineann le gnó
árachais sláinte a sheoladh agus le
forbairtí i ndáil le hárachas sláinte
i gcoitinne a measfaidh an tÚdarás
gur chóir aird an Aire a tharraingt
orthu (lena n-áirítear faisnéis i
ndáil le brabúsmhaireacht aon
ghnóthais chláraithe nó
iarghnóthais chláraithe i gcás go
bhfuiltear ag súil go mbeidh an
glantionchar airgeadais carnach
deimhneach ar an ngnóthas de
thoradh ar oibriú na bhforálacha
airgeadais iomchuí),

(iii) méideanna na gcreidmheasanna
cánach aoischoibhneasa a
mheasfaidh an tÚdarás, tar éis
aird a thabhairt ar an
meastóireacht sin agus ar an
anailís sin, ba ghá a thabhairt, faoi
alt 470B(4) den Acht
Comhdhlúite Cánacha 1997, do
dhaoine atá árachaithe ag
gnóthais chláraithe (seachas
gnóthais comhaltais shrianta) ag
féachaint don phríomhchuspóir a
shonraítear in alt 1A(1) (a mhéid
a bhaineann an cuspóir sin le
conarthaí árachais sláinte lena
ndéantar foráil maidir le
híocaíochtaí slánaíochta othair
cónaithe) agus don aidhm a bhaint
amach arb éard í íoc róchúitimh le
gnóthas cláraithe nó le
hiarghnóthas cláraithe faoi oibriú
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na bhforálacha airgeadais iomchuí
a sheachaint, agus

(iv) más rud é gur tugadh éifeacht do
na méideanna dá dtagraítear i
bhfomhír (iii) le foráil reachtúil,
méid na dleachta stampa a
mheasfaidh an tÚdarás ba ghá do
ghnóthais chláraithe (seachas
gnóthais comhaltais shrianta) a
íoc, de bhun alt 125A den Acht
Comhdhlúite Dleachtanna
Stampa 1999, i leith na ndaoine
atá árachaithe acu d’fhonn íoc as
an gcostas a bheadh ar an
Státchiste i leith iomlán na
méideanna dá dtagraítear i
bhfomhír (iii).

(2) Déanfaidh an tAire, tar éis aird a
thabhairt—

(a) ar an bpríomhchuspóir a shonraítear in
alt 1A(1),

(b) ar an ngá atá ann le hiomaíocht idir
gnóthais chláraithe a urasú, agus

(c) ar aon tuarascáil a thabharfar dó nó di
de bhun fho-alt (1)(b),

moltaí a chur faoi bhráid an Aire Airgeadais
maidir le halt 470B den Acht Comhdhlúite
Cánacha 1997 nó le halt 125A den Acht
Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999.

(3) Féadfaidh an tAire duine a fhostú chun
comhairle a thabhairt dó nó di agus chun dul i
gcomhairle leis nó léi i ndáil le feidhmeanna an
Aire faoin alt seo ar duine é nó í a mheasfaidh an
tAire a bheith inniúil agus cáilithe chun déanamh
amhlaidh.

Ceanglaítear
ar ghnóthas
dár tugadh
róchúiteamh
íocaíocht a
dhéanamh leis
an Státchiste
má rinne sé
níos mó ná
brabús
réasúnach.

7F.—(1) Déanfaidh gnóthas cláraithe nó
iarghnóthas cláraithe, i leith gach bliana—

(a) ráiteas brabúis agus caillteanais a
choimeád agus a thabhairt don Údarás
(roimh 1 Aibreán sa chéad bhliain eile
ina dhiaidh sin), i cibé foirm a
shonróidh an tÚdarás, ar ráiteas é i
leith na nithe seo a leanas—

(i) a ghnó árachais sláinte sa Stát a
thagann faoi réim mhír (b) d’alt
7D(1), agus

(ii) cibé seirbhísí árachais sláinte eile
arna soláthar ag an ngnóthas a
fhorordófar,
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(b) clár comhardaithe a choimeád agus a
thabhairt don Údarás (roimh 1
Aibreán sa chéad bhliain eile ina
dhiaidh sin), i cibé foirm a shonróidh
an tÚdarás, ar clár é i leith na nithe seo
a leanas—

(i) a ghnó árachais sláinte sa Stát a
thagann faoi réim mhír (b) d’alt
7D(1), agus

(ii) cibé seirbhísí árachais sláinte eile
arna soláthar ag an ngnóthas a
fhorordófar,

agus

(c) cibé faisnéis eile maidir leis an mbliain
a fhorordófar a thabhairt don Údarás
(roimh 1 Aibreán sa chéad bhliain eile
ina dhiaidh sin) agus, gan ginearáltacht
an mhéid sin roimhe seo a theorannú,
féadfaidh ráiteas brabúis agus
caillteanais agus clár comhardaithe i
leith a ghnó árachais sláinte mar a
bhaineann sé leis na daoine sin atá ag
fáil creidmheasanna cánach
aoischoibhneasa a bheith ar áireamh
san fhaisnéis sin.

(2) (a) Déanfaidh cuntasóir neamhspleách
ráiteas brabúis agus caillteanais nó clár
comhardaithe a dheimhniú i cibé foirm
a shonróidh an tÚdarás sula dtabharfar
don Údarás é de bhun fho-alt (1).

(b) Féadfaidh an tAire na boinn a fhorordú
chun costais, préimheanna agus sonraí
airgeadais iomchuí eile a ríomh, ar
costais, préimheanna agus sonraí iad a
bheidh le háireamh i ráiteas brabúis
agus caillteanais nó i gclár
comhardaithe atá le tabhairt don
Údarás de bhun fho-alt (1).

(3) Déanfaidh gnóthas cláraithe nó iarghnóthas
cláraithe a mbeidh faisnéis tugtha don Údarás aige
faoi fho-alt (1) cibé cúnamh is gá le réasún a
thabhairt don Údarás chun go gcomhlíonfaidh an
tÚdarás a fheidhmeanna go cuí faoin alt seo i ndáil
leis an bhfaisnéis sin.

(4) Déanfaidh an tÚdarás, a luaithe is féidir tar
éis dheireadh gach bliana dar tosach an bhliain
2009 agus an bhliain sin san áireamh, cinneadh i
dtaobh an bhrabúis ba bhrabús réasúnach do
ghnóthas cláraithe i leith a ghnó árachais sláinte i
leith na tréimhse ón 1 Eanáir 2009 go dtí deireadh
na bliana lena mbaineann.

(5) Maidir leis an Údarás—
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(a) déanfaidh sé meastóireacht agus anailís
ar an bhfaisnéis a thabharfaidh gnóthas
cláraithe nó iarghnóthas cláraithe dó
faoi fho-alt (1), agus

(b) a luaithe is féidir, déanfaidh sé cinneadh
i dtaobh cibé acu atá nó nach bhfuil
glantionchar airgeadais carnach na
bhforálacha iomchuí airgeadais ar
ghnóthas cláraithe nó ar iarghnóthas
cláraithe deimhneach i leith na
tréimhse ón 1 Eanáir 2009 go dtí
deireadh na bliana lena mbaineann an
fhaisnéis agus, má tá, i dtaobh an
mhéid ar dá réir is glantionchar
airgeadais carnach deimhneach é.

(6) (a) I gcás ina gcinnfidh an tÚdarás faoi fho-
alt (5)(b) go bhfuil glantionchar
airgeadais carnach deimhneach ar
ghnóthas cláraithe nó ar iarghnóthas
cláraithe i leith tréimhse, déanfaidh sé
cinneadh i dtaobh cibé acu a rinne nó
nach ndearna an gnóthas, i leith na
bliana sin, brabús is mó ná an brabús
réasúnach arna chinneadh faoi fho-alt
(4) i leith na tréimhse sin.

(b) I gcás ina gcinnfidh an tÚdarás faoi
mhír (a) go ndearna gnóthas cláraithe
nó iarghnóthas cláraithe brabús is mó
ná brabús réasúnach i leith tréimhse,
déanfaidh sé cinneadh breise i dtaobh
méid coibhéise airgid an bhrabúis ar
mó é ná méid coibhéise airgid
comhréireach an bhrabúis réasúnaigh
sin i leith na tréimhse sin.

(7) Más rud é, maidir le tréimhse, gur chinn an
tÚdarás faoi fho-alt (5)(b) go raibh glantionchar
airgeadais carnach na bhforálacha airgeadais
iomchuí ar ghnóthas cláraithe nó ar iarghnóthas
cláraithe deimhneach, agus gur chinn sé faoi fho-
alt (6)(a) go ndearna an gnóthas brabús is mó ná
an brabús réasúnach arna chinneadh faoi fho-alt
(4), ullmhóidh sé tuarascáil (dá ngairtear an
‘dréacht-tuarascáil’ sa Chuid seo) ina leagfar
amach—

(a) an brabús réasúnach arna chinneadh
faoi fho-alt (4),

(b) an méid a chinnfear faoi fho-alt (5)(b)
gurb é an glantionchar airgeadais
carnach deimhneach ar an ngnóthas é,

(c) an méid coibhéise airgid ar cinneadh
faoi fho-alt (6)(b) gurb é brabús an
ghnóthais é ar mó é ná méid coibhéise
airgid comhréireach an bhrabúis
réasúnaigh sin,
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(d) an méid carnach róchúitimh, arb é an
méid is lú de na méideanna dá
dtagraítear i míreanna (b) agus (c) é,

(e) an méid róchúitimh atá le híoc leis an
Státchiste ag an ngnóthas, arb é an
méid carnach róchúitimh dá
dtagraítear i mír (d) é arna laghdú den
mhéid iomlán róchúitimh arna íoc leis
an Státchiste nó a dhlitear a íoc leis an
Státchiste de bhun oibriú fho-alt (10) i
leith na dtréimhsí go léir roimh an
tréimhse chéadluaite, agus

(f) na boinn ar a ndearna sé na cinntí, agus
ar ar ríomh sé na méideanna, dá
dtagraítear i míreanna (a) go (e).

(8) (a) Déanfaidh an tÚdarás, a luaithe is féidir
tar éis an dréacht-tuarascáil a ullmhú—

(i) cóip den dréacht-tuarascáil a
thabhairt don ghnóthas cláraithe
nó don iarghnóthas cláraithe is
ábhar don tuarascáil,

(ii) a iarraidh ar an ngnóthas uiríll a
dhéanamh chuig an Údarás i ndáil
leis an dréacht-tuarascáil roimh
dheireadh 21 lá (nó cibé tréimhse
is faide ná sin a cheadóidh an
tÚdarás dá rogha féin) ón lá a
fuair an gnóthas an tuarascáil,
agus

(iii) aon uiríll den sórt sin arna
ndéanamh chuige laistigh den
tréimhse sin a chur i gcuntas sula
n-ullmhóidh sé an tuarascáil
chríochnaitheach a luaithe is
indéanta tar éis dheireadh na
tréimhse sin 21 lá (nó, más
infheidhme, tar éis dheireadh na
tréimhse is faide ná sin a
cheadófar de bhun fhomhír (ii)).

(b) Is cinntí críochnaitheacha dochloíte na
cinntí ón Údarás a bheidh ina
thuarascáil chríochnaithe (lena n-
áirítear chun críocha aon imeachtaí
maidir le méid dá dtagraítear i bhfo-alt
(11) a ghnóthú).

(c) Tabharfaidh an tÚdarás an tuarascáil
chríochnaitheach don Aire a luaithe is
féidir tar éis í a ullmhú.

(9) I gcás ina dtabharfar tuarascáil don Aire
faoi fho-alt (8), déanfaidh an tAire, a luaithe is
féidir, cóip den tuarascáil, mar aon le cóip den alt
seo, a thabhairt don ghnóthas cláraithe nó don
iarghnóthas cláraithe is ábhar don tuarascáil.
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(10) I gcás ina dtabharfar cóip de thuarascáil do
ghnóthas cláraithe nó d’iarghnóthas cláraithe faoi
fho-alt (9), déanfaidh sé, tráth nach déanaí ná 2
mhí ón dáta a thabharfar an tuarascáil dó, an méid
a bheidh leagtha amach sa tuarascáil de bhun mhír
(e) d’fho-alt (7) a íoc leis an Státchiste.

(11) Féadfaidh an tAire, thar ceann an Aire
Airgeadais, aon mhéid a bheidh dlite agus ag dul
don Státchiste, de bhun oibriú fho-alt (10), a
ghnóthú mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt
dlínse inniúla ón ngnóthas cláraithe nó ón
iarghnóthas cláraithe ag a mbeidh sé iníoctha.

(12) D’ainneoin nach mbeidh ceangal ar an
Údarás faoi fho-alt (8) tuarascáil a thabhairt don
Aire, i leith bliana áirithe, nó i leith gnóthais
chláraithe nó iarghnóthais chláraithe áirithe,
féadfaidh an tAire iarraidh i scríbhinn a dhéanamh
chuig an Údarás go dtabharfar dó nó di, laistigh
den tréimhse a shonrófar san iarraidh (ar tréimhse
í a bheidh réasúnach sna himthosca), cibé faisnéis
maidir le haon chinneadh a bheidh déanta aige
faoi fho-alt (5) nó (6) i leith gnóthais chláraithe
nó iarghnóthais chláraithe áirithe (lena n-áirítear
faisnéis maidir leis an mbonn ar a ndearnadh an
cinneadh sin) a shonróidh an tAire san iarraidh.

(13) Déanfaidh an tÚdarás de réir iarrata arna
déanamh ag an Aire faoi fho-alt (12).

An t-ábhar atá
i dtuairisceáin
faisnéise a
nochtadh.

7G.—(1) Ní dhéanfar an t-ábhar atá i
dtuairisceáin faisnéise, a mhéid is féidir iad a chur
i mbaint le gnóthais chláraithe nó le hiarghnóthais
chláraithe aonair, a nochtadh ach amháin i gcás
inar gá sin chun críocha fheidhmeanna an Aire nó
an Údaráis faoin Acht seo.

(2) Faoi réir fho-alt (1), féadfaidh an tÚdarás,
i gcás ina measfaidh sé gur cuí déanamh amhlaidh,
sonraí comhiomlána a fhaightear ó thuairisceáin
faisnéise a nochtadh.

(3) Ní choiscfear le haon ní san alt seo faisnéis
a nochtadh ar mhodh tuarascála a thabharfar don
Aire de bhun alt 7E(1)(b) nó 7F(8)(c).

Gnóthas
cláraithe do
sholáthar
faisnéise
áirithe faoi
phréimheanna
do shealbhóirí
polasaithe nó
do dhaoine
áirithe eile.

7H.—I gcás go ndéanfaidh gnóthas cláraithe
conradh árachais sláinte a chur i gcrích ar thosach
feidhme alt 9 den Acht Árachais Sláinte (Forálacha
Ilghnéitheacha) 2009 nó dá éis (lena n-áirítear aon
athnuachan ar chonradh den sórt sin a rinneadh
roimh an tosach feidhme sin), déanfaidh sé, an
tráth céanna a chuireann sé an conradh i gcrích, nó
a luaithe is indéanta dá éis sin, ráiteas i scríbhinn a
thabhairt—

(a) don sealbhóir polasaí, nó

(b) don duine a n-eisíonn an gnóthas
cláraithe an iarraidh ar íoc na préimhe
atá dlite faoin gconradh árachais
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sláinte chuige nó chuici, i gcás nach é
nó í an duine sin an sealbhóir polasaí,

ina leagfar amach—

(i) an phréimh is iníoctha faoin gconradh i
leith gach duine árachaithe sula
ndéantar aon asbhaint dá dtagraítear
sa mhíniú ar ‘préimh ghlan’ in alt 2 as
an bpréimh, agus

(ii) an phréimh ghlan faoin gconradh i leith
gach duine árachaithe.”.

10.—Leasaítear alt 12A tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach
i ndiaidh fho-alt (4):

“(5) D’ainneoin ghinearáltacht fho-alt (1), aon fhaisnéis a
fuarthas ón ábhar atá i dtuairisceáin agus a nocht an tAire don
Aire Airgeadais, is de riachtanas a nochtar amhlaidh í, agus
measfar gurb amhlaidh a nochtadh riamh í—

(a) chun a chumasú an creidmheas cánach
aoischoibhneasa dá dtagraítear in alt 470B den Acht
Comhdhlúite Cánacha 1997 a chinneadh, nó chun
cuidiú leis an gcéanna, nó

(b) chun a chumasú méid an tobhaigh dá dtagraítear in
alt 125A den Acht Comhdhlúite Dleachtanna
Stampa 1999 a chinneadh, nó chun cuidiú leis an
gcéanna.”.

11.—Leasaítear Acht 1994 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad
alt 13:

“13.—(1) Faoi réir fho-alt (3), má mheasann an tAire, tar éis
dul i gcomhairle leis an Údarás, go bhfuil sé ar mhaithe le
sealbhóirí polasaí nó sealbhóirí polasaí ionchasacha ar chineál
conartha árachais sláinte go mbeadh faisnéis áirithe i dteannta
an chonartha, féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh—

(a) ina sonraítear an cineál conartha agus an fhaisnéis,

(b) á cheangal ar ghnóthais chláraithe a sholáthraíonn an
conradh a chinntiú go mbeidh an fhaisnéis i dteannta
an chonartha ar an modh agus san fhoirm a
shonraítear sna rialacháin,

(c) lena rialáiltear nó lena dtoirmiscfear soláthar an
chonartha ag gnóthais chláraithe más rud é maidir le
haon rialachán arna dhéanamh faoi mhír (b) nach
gcomhlíontar é a mhéid a bhaineann an rialachán leis
an gconradh, agus

(d) gan dochar do ghinearáltacht mhír (a), á cheangal ar
ghnóthais chláraithe ráiteas a áireamh ina dtairiscintí
chun conarthaí árachais sláinte a athnuachan, nó in
aicme de thairiscintí den sórt sin, maidir leis na
cearta (lena n-áirítear cearta rollaithe oscailte), nó
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aicme de na cearta sin, atá ag na sealbhóirí polasaí
lena mbaineann i leith na gconarthaí.

(2) Faoi réir fho-alt (3), má mheasann an tAire, tar éis dul i
gcomhairle leis an Údarás, go bhfuil sé ar mhaithe le sealbhóirí
polasaí nó sealbhóirí polasaí ionchasacha ar chineál conartha
árachais sláinte atá sé go mbeadh faisnéis áirithe i dteannta
fógrán a bhaineann (go hiomlán nó go páirteach) leis an
gconradh, féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh—

(a) ina sonraítear an cineál conartha agus an fhaisnéis,
agus

(b) á cheangal ar ghnóthais chláraithe, a mbaineann a
bhfógraíocht (go hiomlán nó go páirteach) leis an
gconradh, a chinntiú go mbeidh an fhaisnéis i
dteannta na bhfógrán ar an modh agus san fhoirm a
shonraítear sna rialacháin.

(3) Ní dhéanfaidh an tAire rialachán faoin alt seo murab é
tuairim an Aire—

(a) go dteastódh an fhaisnéis lena mbaineann ó
ghnáthshealbhóir polasaí nó ó ghnáthshealbhóir
polasaí ionchasach ar an gcineál conartha árachais
sláinte lena mbaineann d’fhonn breith fheasach a
thabhairt i dtaobh conartha, agus

(b) dá ndéanfaí an fhaisnéis sin a choimeád siar, a fhágáil
ar lár nó a cheilt, gur dócha go leanfadh sé as sin go
ndéanfadh gnáthshealbhóir polasaí nó
gnáthshealbhóir polasaí ionchasach ar chonradh den
sórt sin breith a thabhairt i dtaobh conartha nach
dtabharfadh an sealbhóir polasaí nó an sealbhóir
polasaí ionchasach, de réir mar a bheidh, thairis sin.

(4) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a choisceann
rialachán a dhéanamh faoin alt seo a bhfuil feidhm aige maidir
le gach cineál conartha árachais sláinte.

(5) Féadfaidh sé a bheith sainráite i rialacháin arna
ndéanamh faoi fho-alt (2) go mbeidh feidhm acu maidir le cineál
fógráin a shonraítear sna rialacháin.

(6) San alt seo—

maidir le ‘i dteannta’—

(a) i ndáil le faisnéis a bheidh i dteannta conartha
árachais sláinte—

(i) folaíonn sé i dteannta conartha trína bheith
corpraithe sa chonradh nó stampáilte ar an
gconradh, agus

(ii) i gcás tairisceana chun an conradh a athnuachan,
folaíonn sé i dteannta an chonartha trína bheith
corpraithe sa tairiscint, nó stampáilte ar an
tairiscint, arna déanamh sular eisíodh an
conradh i gcás go nglactar leis an tairiscint sin,

agus
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(b) i ndáil le faisnéis a bheidh i dteannta fógráin a
bhaineann (go hiomlán nó go páirteach) le conradh
árachais sláinte, folaíonn sé i dteannta fógráin—

(i) trína bheith corpraithe san fhógrán, nó

(ii) trí thagairt a bheith san fhógrán don mhodh ar a
bhféadfar an fhaisnéis a fháil go réidh;

folaíonn ‘fógrán’ aon chineál fógraíochta nó margaíochta;

ciallaíonn ‘breith a thabhairt i dtaobh conartha’, i ndáil le cineál
conartha árachais sláinte—

(a) breith a thabhairt i dtaobh conradh árachais sláinte
den chineál sin a dhéanamh nó gan é a dhéanamh, nó

(b) más rud é go ndearnadh conradh árachais sláinte den
chineál sin cheana féin, breith a thabhairt i dtaobh—

(i) an conradh a chealú nó gan é a chealú,

(ii) an conradh a athnuachan nó gan é a
athnuachan, nó

(iii) ceart conarthach faoin gconradh a fheidhmiú nó
gan é a fheidhmiú;

folaíonn an briathar ‘soláthar’, i ndáil le conradh árachais
sláinte, é a thabhairt, é a thairiscint nó comhaontú é a sholáthar
agus é a nochtadh nó é a thaispeáint lena sholáthar.”.

12.—Leasaítear alt 14 d’Acht 1994—

(a) i bhfo-alt (5), trí “Faoi réir fho-alt (5A), féadfaidh an
tAire” a chur in ionad “Féadfaidh an tAire”, agus

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

“(5A) Ní dhéanfaidh an tAire, ar thosach feidhme alt
12 den Acht Árachais Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha)
2009 nó dá éis, foráil le rialacháin chun aon ghnóthas
comhaltais shrianta a chlárú nach raibh cláraithe roimh an
tosach feidhme sin.”.

13.—Leasaítear alt 17 d’Acht 1994 tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad fho-alt (1):

“(1) San alt seo, ciallaíonn ‘méid inmheasúnaithe’, i ndáil le
ráithe, an méid comhlán a fuair gnóthas cláraithe ar mhodh
préimheanna sa ráithe sin i leith ghnó árachais sláinte an
ghnóthais sa Stát ar an lá bunaithe nó dá éis, ach sin gan aon
mhéid a áireamh—

(a) a fuarthas amhlaidh i gcúrsa nó ar mhodh athárachú,
nó
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(b) a íocadh amhlaidh i leith dleachta stampa faoi alt
125A den Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa
1999.”.

14.—Leasaítear Acht 1994 tríd an gCuid seo a leanas a chur isteach
i ndiaidh Chuid III:

“CUID IIIA

Fógraí Forfheidhmiúcháin

Léiriú Chuid
IIIA.

18A.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn ‘fógra forfheidhmiúcháin’ fógra faoi alt
18B(1);

ciallaíonn ‘foráil iomchuí’—

(a) foráil den Acht seo, nó

(b) foráil de rialachán faoin Acht seo.

Fógraí
forfheidhm-
iúcháin a
eisiúint.

18B.—(1) Gan dochar do ghinearáltacht ailt 4
agus 15, i gcás gurb é tuairim an Údaráis maidir
le duine—

(a) go bhfuil foráil iomchuí á sárú aige nó
aici, nó

(b) gur sháraigh sé nó sí foráil iomchuí in
imthosca a fhágann gur dóigh go
leanfar den sárú nó go ndéanfar in
athuair é,

ansin féadfaidh an tÚdarás fógra i scríbhinn, a
mbeidh cóip den Chuid seo ag gabháil leis, a
sheirbheáil ar an duine—

(i) á rá gurb é sin a thuairim,

(ii) ina sonrófar an fhoráil iomchuí arb é sin
a thuairim ina leith agus na cúiseanna
arb é sin a thuairim,

(iii) á ordú don duine cibé bearta a
shonrófar san fhógra a dhéanamh chun
an sárú nó, de réir mar a bheidh, na
nithe is cionsiocair leis, a leigheas, agus

(iv) ina sonrófar tréimhse (dar críoch tráth
nach luaithe ná an tréimhse a
shonraítear in alt 18C(1) ar laistigh di
a fhéadfar iarratas a dhéanamh faoin
alt sin in aghaidh aon ordacháin a
shonrófar san fhógra) ar laistigh di
nach mór na bearta sin a dhéanamh, is
tréimhse atá réasúnach sna himthosca.

(2) Maidir leis na bearta a shonrófar i bhfógra
forfheidhmiúcháin chun aon sárú nó aon ní lena
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mbaineann an fógra a leigheas, féadfar iad a
chumadh chun rogha a thabhairt don duine ar a
seirbheálfar é idir bealaí éagsúla chun an sárú nó
an ní, de réir mar a bheidh, a leigheas.

(3) I gcás go ndéanfaidh duine ar ar
seirbheáladh fógra forfheidhmiúcháin iarratas faoi
alt 18C(1) in aghaidh aon ordacháin a shonraítear
san fhógra, ní gá don duine na bearta a shonraítear
san fhógra a dhéanamh go dtí go ndéanfar an t-
iarratas a chinneadh, a tharraingt siar nó a
thréigean.

(4) Féadfaidh an tÚdarás fógra
forfheidhmiúcháin a chealú trí fhógra i scríbhinn a
sheirbheálfar ar an duine lena mbaineann.

(5) I gcás go mainneoidh duine na bearta a
shonraítear i bhfógra forfheidhmiúcháin a
seirbheáladh ar an duine a dhéanamh, féadfaidh
an tÚdarás, iar bhfógra don duine sin, iarratas a
dhéanamh ar mhodh achomair chun na hArd-
Chúirte ar ordú á cheangal ar an duine na bearta
sin a dhéanamh (nó cibé bearta éagsúla nó eile a
dhéanamh chun na críche sin a shonrófar san
ordú), agus maidir leis an gCúirt—

(a) féadfaidh sí—

(i) an t-ordú a iarrtar a dhéanamh,

(ii) an t-ordú a iarrtar a dhéanamh faoi
réir cibé athruithe ar na bearta sin
a shonrófar san ordú, nó

(iii) an t-ordú a iarrtar a dhéanamh faoi
réir cibé bearta eile chun na críche
sin a shonrófar san ordú,

nó

(b) féadfaidh sí an t-iarratas a dhíbhe,

agus, cibé acu atá mír (a) nó (b) infheidhme, cibé
ordú maidir le costais is cuí léi a dhéanamh i leith
an iarratais.

Iarratas ar
ordachán a
shonraítear i
bhfógra
forfheidhm-
iúcháin a
chealú.

18C.—(1) Féadfaidh duine ar ar seirbheáladh
fógra forfheidhmiúcháin, tráth nach déanaí ná 45
lá tar éis an fógra sin a sheirbheáil air nó uirthi,
iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte, iar
bhfógra don Údarás, ar aon ordachán a
shonraítear san fhógra a chealú agus, ar iarratas
den sórt sin a fháil, féadfaidh an Chúirt—

(a) an t-ordachán a chealú,

(b) an t-ordachán a dhaingniú, nó

(c) an t-ordachán a athrú,
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agus, cibé acu atá mír (a), (b) nó (c) infheidhme,
cibé ordú a dhéanamh maidir le costais is cuí léi i
leith an iarratais.

(2) Is breith chríochnaitheach í breith na hArd-
Chúirte faoin alt seo maidir le hordachán a
shonraítear i bhfógra forfheidhmiúcháin ach
amháin go bhféadfaidh an tÚdarás nó an duine
lena mbaineann, de réir mar a bheidh, le cead ón
gCúirt sin nó ón gCúirt Uachtarach, achomharc a
dhéanamh chun na Cúirte Uachtaraí ar cheist dlí.

Rialacha
Cúirte.

18D.—Féadfar foráil a dhéanamh le rialacha
Cúirte maidir le héisteacht imeachtaí faoin gCuid
seo a luathú.”.

15.—Leasaítear alt 20(2) d’Acht 1994 trí “forálacha an Sceidil” a
scriosadh agus “forálacha Sceideal 1” a chur ina ionad.

16.—Leasaítear alt 21 d’Acht 1994 tríd an bhfo-alt seo a leanas a
chur in ionad fho-alt (1):

“(1) I dteannta na bhfeidhmeanna a thugtar don Údarás le
hailt 7AC, 7D, 7E, 7F, 7G, 12, 14, 15, 17 agus 18 agus le Cuid
IIIA, is iad príomhfheidhmeanna an Údaráis—

(a) aon scéimeanna a fhorordaítear faoi alt 12 a bhainistiú
agus a riaradh, agus an ciste dá dtagraítear san alt
sin a bhunú agus a chothabháil,

(b) Clár na nGnóthas Sochar Sláinte agus Clár na
gConarthaí Árachais Sláinte a chothabháil,

(c) meastóireacht agus anailís a dhéanamh ar fhaisnéis
agus ar thuairisceáin eile a thabharfar dó,

(d) cibé gníomh is cuí leis a dhéanamh chun feasacht
daoine den phobal a mhéadú maidir lena gcearta
mar thomhaltóirí árachais sláinte agus maidir leis na
seirbhísí árachais sláinte atá ar fáil dóibh,

(e) comhairle a thabhairt don Aire, ar iarraidh uaidh nó
uaithi nó ar thionscnamh an Údaráis féin, maidir le
nithe a bhaineann le feidhmeanna an Aire faoin
Acht seo, le feidhmeanna an Údaráis faoin Acht seo
agus le hárachas sláinte i gcoitinne,

(f) gan dochar do ghinearáltacht mhír (e), comhairle a
thabhairt don Aire, ar iarraidh uaidh nó uaithi nó ar
thionscnamh an Údaráis féin, i dtaobh an bhfuil, i
dtuairim an Údaráis, an príomhchuspóir a
shonraítear in alt 1A(1) á bhaint amach go feadh an
mhéid chuí, agus

(g) faireachán a dhéanamh ar oibriú an Achta seo agus
ar sheoladh gnó árachais sláinte agus ar fhorbairtí i
ndáil le hárachas sláinte i gcoitinne.”.
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17.—Leasaítear an Sceideal a ghabhann le hAcht 1994 trí “AN
SCEIDEAL” a scriosadh agus “SCEIDEAL 1” a chur ina ionad.

18.—Leasaítear Acht 1994 tríd an Sceideal nua seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh an Sceidil:

“Alt 6A(2).
SCEIDEAL 2

CREAT COMHPHOBAIL LE hAGHAIDH
CÚNAIMH STÁIT AR MHODH CÚITIMH

SEIRBHÍSE POIBLÍ

(2005/C 297/04)

1. CUSPÓIR AGUS RAON FEIDHME

1. Is dealraitheach ó chásdlí Chúirt Bhreithiúnais
na gComhphobal Eorpach (1), nach cúnamh Stáit
de réir bhrí Airteagal 87(1) de Chonradh CE
cúiteamh seirbhíse poiblí má chomhlíonann sé
coinníollacha áirithe. Mura gcomhlíonann
cúiteamh seirbhíse poiblí na coinníollacha sin agus
má chomhlíontar na critéir ghinearálta maidir le
hinfheidhmeacht Airteagal 87(1), áfach, is cúnamh
Stáit cúiteamh den sórt sin.

2. I gCinneadh 2005/842/CE an 28 Samhain 2005
ón gComhairle ar fheidhm Airteagal 86(2) de
Chonradh CE maidir le cúnamh Stáit ar mhodh
cúitimh seirbhíse poiblí arna dheonú do ghnóthais
áirithe a gcuirtear ar a n-iontaoibh seirbhísí ar
mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne a
oibriú (2) leagtar síos na coinníollacha faoinar
cúnamh Stáit atá comhoiriúnach le hAirteagal
86(2) de Chonradh CE iad cineálacha áirithe
cúitimh seirbhíse poiblí agus déantar leis cúiteamh
a chomhlíonann na coinníollacha sin a dhíolmhú
ón gceanglas fógra a thabhairt roimh ré. Maidir le
cúiteamh seirbhíse poiblí is cúnamh Stáit agus
nach dtagann faoi réim Chinneadh 2005/842/CE ar
fheidhm Airteagal 86(2) de Chonradh CE maidir
le cúnamh Stáit ar mhodh cúitimh seirbhíse poiblí
arna dheonú do ghnóthais áirithe a gcuirtear ar a
n-iontaoibh seirbhísí ar mhaithe leis an leas
eacnamaíoch i gcoitinne a oibriú beidh sé feasta
faoi réir an cheanglais fógra a thabhairt roimh ré.
Is é is cuspóir leis an gcreat seo na coinníollacha a
leagan síos go mion faoinar féidir a chinneadh go
bhfuil cúnamh Stáit den sórt sin comhoiriúnach
leis an gcómhargadh de bhun Airteagal 86(2).

3. Tá an creat seo infheidhme maidir le cúiteamh
seirbhíse poiblí arna dheonú do ghnóthais i dtaca
le gníomhaíochtaí atá faoi réir rialacha Chonradh
CE, cé is moite den earnáil iompair, agus den
earnáil craolacháin seirbhíse poiblí a thagann faoi
réim na Teachtaireachta ón gCoimisiún i dtaobh
feidhm a bheith ag rialacha a bhaineann le
Cúnamh Stáit maidir le craolachán seirbhíse
poiblí (3).
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4. Tá feidhm ag forálacha an chreata seo gan
dochar do na forálacha sonracha níos déine a
bhaineann le hoibleagáidí seirbhíse poiblí agus atá
i reachtaíocht agus i mbearta earnála an
Chomhphobail.

5. Tá feidhm ag an gcreat seo gan dochar do na
forálacha Comhphobail atá i bhfeidhm i réimse na
fála poiblí agus na hiomaíochta poiblí (go háirithe
Airteagail 81 agus 82 den Chonradh CE).

(1) Breithiúnais i gCás C-280/00 Altmark Trans
GmbH agus Regierungspräsidium Magdeburg v
Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH
(‘Altmark’) [2003] ECR I-7747 agus Cásanna
Uamtha C-34/01 go C-38/01 Enirisorse SpA v
Ministero delle Finanze [2003] ECR I-14243.

(2) IO L 312, 29.11.2005, lch. 67.

(3) IO C 320, 15.11.2001, lch. 5.

2. COINNÍOLLACHA LENA RIALAÍTEAR
COMHOIRIÚNACHT CÚITIMH SEIRBHÍSE
POIBLÍ IS CÚNAMH STÁIT

2.1 Forálacha ginearálta

6. Sa bhreithiúnas uaithi in Altmark, is mar seo a
leanas a rinne an Chúirt na coinníollacha a leagan
síos ar fúthu nach cúiteamh seirbhíse poiblí é
cúnamh Stáit:

‘[...] Ar an gcéad dul síos, ní foláir go mbeidh
oibleagáidí seirbhíse poiblí le hurscaoileadh
iarbhír ag an ngnóthas is faighteoir, agus ní foláir
na hoibleagáidí a bheith mínithe go soiléir. [...].

[...] Ar an dara dul síos, ní foláir na paraiméadair
a ríomhtar an cúiteamh ar a mbonn a shuíomh
roimh ré ar shlí oibiachtúil thrédhearcach, ionas
nach dtabharfar leis buntáiste eacnamaíoch a
d’fhéadfadh a bheith i bhfabhar an ghnóthais is
faighteoir thar ghnóthais iomaitheora. [...] Maidir
le Ballstát d’íoc cúitimh mar gheall ar an
gcaillteanas arna thabhú ag gnóthas gan na
paraiméadair i dtaobh cúitimh den sórt sin a
shuíomh roimh ré, i gcás ina dtarlaíonn tar éis an
teagmhais nach raibh sé inmharthana ó thaobh
barainneachta de seirbhísí áirithe a oibriú i dtaca
le hoibleagáidí seirbhíse poiblí a urscaoileadh, is
beart airgeadais é, dá bhrí sin, a thagann faoi réim
choincheap an chúnaimh Stáit de réir bhrí
Airteagal 87(1) den Chonradh.

[...] Ar an tríú dul síos, ní mó an cúiteamh ná an
méid is gá chun na costais go léir nó cuid de na
costais arna dtabhú le linn oibleagáidí seirbhíse
poiblí a urscaoileadh, ag cur na bhfáltas iomchuí
agus brabús réasúnach i gcuntas, a chumhdach[...].
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[...] Ar an gceathrú dul síos, más rud é, maidir leis
an ngnóthas atá le hoibleagáidí seirbhíse poiblí a
urscaoileadh, i gcás sonrach, nach roghnaítear é de
bhun nós imeachta fála poiblí trína bhféadfar an
tairgeoir atá in ann na seirbhísí sin a sholáthar ar
an gcostas is lú don phobal a roghnú, ní foláir an
leibhéal cúitimh is gá a chinneadh ar bhonn
anailíse ar na costais a thabhódh gnóthas tipiciúil,
atá dea-riartha agus a soláthraítear modhanna
iompair leordhóthanacha dó ionas go bhfuil sé in
ann déanamh de réir na gceanglas maidir le
seirbhís phoiblí is gá, le linn dó na hoibleagáidí
sin a urscaoileadh, ag cur na bhfáltas iomchuí agus
brabús réasúnach as na hoibleagáidí a
urscaoileadh i gcuntas.’

7. I gcás ina gcomhlíontar na ceithre chritéar seo,
ní cúnamh Stáit cúiteamh seirbhíse poiblí, agus níl
feidhm ag Airteagail 87 agus 88 de Chonradh CE.
Mura n-urramóidh na Ballstáit na critéir seo agus
má chomhlíontar na critéir ghinearálta maidir le
hinfheidhmeacht Airteagal 87(1) de Chonradh
CE, is cúnamh Stáit cúiteamh seirbhíse poiblí.

8. Measann an Coimisiún go bhféadfar, ag an
gcéim reatha ag a bhfuil forbairt an chómhargaidh,
a dhearbhú go bhfuil cúnamh Stáit den sórt sin
comhoiriúnach leis an gConradh faoi Airteagal
86(2) de Chonradh CE más gá é chun seirbhísí ar
mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne a
oibriú agus mura ndéanann sé difear d’fhorbairt
trádála go feadh méid a bheadh contrártha do
leasanna an Chomhphobail. Ba cheart na
coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh
d’fhonn an chothromaíocht sin a bhaint amach.

2.2 Seirbhís fhíorcheart ar mhaithe leis an leas
eacnamaíoch i gcoitinne de réir bhrí Airteagal 86
de Chonradh CE

9. Is dealraitheach ó chásdlí na Cúirte Breithiúnais
go bhfuil lamháil leathan discréide ag na Ballstáit,
seachas i dtaca leis na hearnálacha ina bhfuil
rialacha Comhphobail lena rialaítear an ní, maidir
leis an gcineál seirbhísí a d’fhéadfaí a aicmiú mar
sheirbhísí ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i
gcoitinne. Dá bhrí sin, is é tasc an Choimisiúin a
chinntiú go gcuirtear an lamháil discréide sin chun
feidhme gan earráid fhollasach maidir leis an
míniú ar sheirbhísí ar mhaithe leis an leas
eacnamaíoch i gcoitinne.

10. Is léir ó Airteagal 86(2) gur gnóthais a
gcuirtear ‘tasc áirithe’ ar a n-iontaoibh iad
gnóthais (1) a gcuirtear ar a n-iontaoibh seirbhísí
ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne a
oibriú. Le linn oibleagáidí seirbhíse poiblí a
mhíniú agus le linn measúnú a dhéanamh i dtaobh
an ndéanann na gnóthais lena mbaineann na
hoibleagáidí sin a chomhlíonadh, moltar do na
Ballstáit comhairliúchán forleathan a dhéanamh,
agus béim ar leith á cur ar úsáideoirí.
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2.3 An gá atá le hionstraim lena sonraítear na
hoibleagáidí seirbhíse poiblí agus na modhanna le
cúiteamh a ríomh

11. Ciallaíonn coincheap na seirbhíse ar mhaithe
leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne de réir bhrí
Airteagal 86 de Chonradh CE go ndearna an Stát
tasc speisialta a chur ar iontaoibh na ngnóthas atá i
gceist (2). Leanann freagracht de bheith ar údaráis
phoiblí — cé is moite de na hearnálacha ina bhfuil
rialacha Comhphobail lena rialaítear an ní — as an
gcreat critéar agus coinníollacha a leagan amach le
haghaidh seirbhísí a sholáthar, is cuma faoi stádas
dlíthiúil an tsoláthraí ná an soláthraítear an
tseirbhís ar bhonn saoriomaíochta. Dá réir sin, tá
gá le sannadh seirbhíse poiblí d’fhonn oibleagáidí
na ngnóthas atá i gceist agus oibleagáidí an Stáit
a mhíniú. Folaíonn an téarma ‘Stát’ na húdaráis
lárnacha, réigiúnacha agus áitiúla.

12. Ní foláir an fhreagracht as an tseirbhís a oibriú
ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne a
chur ar iontaoibh an ghnóthais lena mbaineann trí
ghníomh oifigiúil amháin nó níos mó, a
bhféadfaidh gach Ballstát a fhoirm nó a bhfoirm a
chinneadh. Ní foláir na nithe seo a leanas, go
háirithe, a shonrú leis an ngníomh nó leis na
gníomhartha:

(a) cineál na n-oibleagáidí seirbhíse poiblí go
beacht agus a ré;

(b) na gnóthais agus an chríoch lena mbaineann;

(c) cineál aon cheart eisiach nó speisialta arna
sannadh don ghnóthas;

(d) na paraiméadair chun an cúiteamh a ríomh, a
rialú agus a athbhreithniú;

(e) na socruithe chun aon róchúiteamh a
sheachaint agus a aisíoc.

13. Le linn oibleagáidí seirbhíse poiblí a mhíniú
agus le linn measúnú a dhéanamh i dtaobh an
ndéanann na gnóthais lena mbaineann na
hoibleagáidí sin a chomhlíonadh, iarrtar ar na
Ballstáit comhairliúchán forleathan a dhéanamh,
agus béim ar leith á cur ar úsáideoirí.

2.4 An méid cúitimh

14. Ní mó an méid cúitimh ná an méid is gá chun
na costais a thabhaítear le linn na hoibleagáidí
seirbhíse poiblí a urscaoileadh, agus na fáltais
iomchuí agus brabús réasúnach maidir leis na
hoibleagáidí sin a urscaoileadh á gcur i gcuntas, a
chumhdach. Áirítear na buntáistí go léir a
dheonaíonn an Stát nó a dheonaítear trí acmhainní
Stáit in aon fhoirm in aon chor sa mhéid cúitimh.
Féadfar na gnóchain táirgiúlachta go léir, nó cuid
de na gnóchain táirgiúlachta, a bhaineann na
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gnóthais lena mbaineann amach le linn tréimhse
teoranta comhaontaithe gan laghdú a dhéanamh
ar leibhéal cáilíochta na seirbhísí a chuireann an
Stát ar iontaoibh an ghnóthais, a áireamh sa
bhrabús réasúnach.

15. In aon chás, ní foláir an cúiteamh a úsáid
iarbhír chun an tseirbhís áirithe ar mhaithe leis an
leas eacnamaíoch i gcoitinne a oibriú. Níl bonn cirt
maidir le haon chúiteamh seirbhíse poiblí arna
dheonú chun seirbhís ar mhaithe leis an leas
eacnamaíoch i gcoitinne a oibriú, ach a úsáidtear
iarbhír chun oibriú ar mhargaí eile, agus is cúnamh
Stáit neamh-chomhoiriúnach é dá bharr sin.
Féadfaidh an gnóthas a fhaigheann cúiteamh
seirbhíse poiblí brabús réasúnach a theachtadh,
áfach.

16. Folaíonn na costais atá le cur san áireamh na
costais go léir arna dtabhú le linn an tseirbhís ar
mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne a
oibriú. I gcás nach mbaineann gníomhaíochtaí an
ghnóthais atá i gceist ach amháin leis an tseirbhís
ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne,
féadfar a chuid costas go léir a chur san áireamh.
I gcás ina ndéanann an gnóthas gníomhaíochtaí
nach dtagann faoi réim na seirbhíse ar mhaithe leis
an leas eacnamaíoch i gcoitinne freisin, ní fhéadfar
ach amháin na costais a bhaineann leis an tseirbhís
ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne a
chur san áireamh. Maidir leis na costais a
leithroinntear ar an tseirbhís ar mhaithe leis an
leas eacnamaíoch i gcoitinne, féadfar na costais
athraitheacha go léir a thabhaítear le linn an
tseirbhís ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i
gcoitinne a sholáthar, ranníoc cuí faoi chomhair na
gcostas socraithe a bhaineann leis an tseirbhís ar
mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne agus
le gníomhaíochtaí eile araon, agus toradh
leordhóthanach ar chaipiteal an ghnóthais féin
arna shannadh don tseirbhís ar mhaithe leis an leas
eacnamaíoch i gcoitinne a chumhdach leo (3).
Féadfar na costais a bhaineann le hinfheistíochtaí,
go mór mór i dtaca le bonneagar, a chur i gcuntas
nuair is gá le haghaidh fheidhmiú na seirbhíse ar
mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne.
Maidir leis na costais a bhaineann le haon
ghníomhaíochtaí nach dtagann faoi réim na
seirbhíse ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i
gcoitinne, ní foláir na costais athraitheacha go léir,
ranníoc cuí faoi chomhair na gcostas socraithe
comhchoiteann agus toradh leordhóthanach ar
chaipiteal a chumhdach leo. Ní fhéadfar, i gcás ar
bith, na costais sin a chur síos don tseirbhís ar
mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne. Ní
foláir ríomh na gcostas a dhéanamh de réir critéar
arna míniú roimh ré agus a bheidh bunaithe ar
phrionsabail chuntasaíochta um chostas a nglactar
i gcoitinne leo agus ní foláir na prionsabail sin a
chur in iúl don Choimisiún i gcomhthéacs an
fhógra de bhun Airteagal 88(3) de Chonradh CE.
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17. Ní foláir, ar a laghad, an t-ioncam iomlán arna
thuilleamh ón tseirbhís ar mhaithe leis an leas
eacnamaíoch i gcoitinne a bheith ar áireamh san
ioncam atá le cur i gcuntas. Más rud é go
sealbhaíonn an gnóthas atá i gceist cearta
speisialta nó eisiacha a bhaineann le seirbhís ar
mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne trína
ngintear brabús is mó ná an brabús réasúnach, nó
má thairbhíonn sé as buntáistí eile arna ndeonú ag
an Stát, ní foláir iad a chur san áireamh, is cuma
faoina n-aicmiú chun críocha Airteagal 87 de
Chonradh CE, agus déantar iad a chur lena
ioncam. Féadfaidh an Ballstát a chinneadh freisin
nach foláir na brabúis a fhabhraíonn as
gníomhaíochtaí eile nach dtagann faoi réim na
seirbhíse ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i
gcoitinne a leithroinnt go hiomlán nó go páirteach
chun an tseirbhís ar mhaithe leis an leas
eacnamaíoch i gcoitinne a mhaoiniú.

18. Ba cheart a mheas go gciallaíonn ‘brabús
réasúnach’ ráta toraidh ar a chaipiteal féin a
chuireann i gcuntas an priacal, nó an easpa
priacail, ina dtéann an gnóthas de bhua na
hidirghabhála ag an mBallstát, go háirithe má
dheonaíonn an Ballstát cearta eisiacha nó
speisialta. Ní foláir nach mó de ghnáth an ráta sin
ná an meánráta don earnáil lena mbaineann le
roinnt blianta anuas. In earnálacha nach bhfuil aon
ghnóthas iontu atá inchomparáide leis an ngnóthas
a gcuirtear an tseirbhís ar mhaithe leis an leas
eacnamaíoch i gcoitinne ar a iontaoibh, féadfar
comparáid a dhéanamh le gnóthais atá lonnaithe i
mBallstáit eile, nó más gá, in earnálacha eile, ar
choinníoll go ndéantar saintréithe áirithe gach
earnála a chur i gcuntas. Le linn dó cinneadh a
dhéanamh i dtaobh cad is brabús réasúnach ann
féadfaidh an Ballstát critéir dreasachta a thabhairt
isteach a bhaineann, i measc nithe eile, le
caighdeán na seirbhíse a sholáthraítear agus le
gnóchain i dtaca le héifeachtúlacht táirgiúlachta.

19. Nuair a dhéanann cuideachta gníomhaíochtaí
a thagann faoi réim na seirbhíse ar mhaithe leis an
leas eacnamaíoch i gcoitinne, agus gníomhaíochtaí
nach dtagann faoina réim, araon, ní foláir na
costais agus na fáltais a bhaineann leis an tseirbhís
ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne
agus na costais agus na fáltais a bhaineann le
seirbhísí eile, chomh maith leis na paraiméadair
chun costais agus ioncaim a leithroinnt, a
thaispeáint ar leithligh sna cuntais inmheánacha. I
gcás ina gcuirtear oibriú seirbhísí éagsúla ar
mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne ar
iontaoibh gnóthais de bhrí gur údarás éagsúil a
shannann an tseirbhís ar mhaithe leis an leas
eacnamaíoch i gcoitinne nó de bhrí gur seirbhís de
chineál éagsúil an tseirbhís ar mhaithe leis an leas
eacnamaíoch i gcoitinne, ní foláir gur de chineál
iad cuntais inmheánacha an ghnóthais a fhágann
gur féidir a chinntiú nach ndéantar aon
róchúiteamh ag leibhéal gach seirbhíse ar mhaithe
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leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne. Ní dochar na
prionsabail seo d’fhorálacha Threoir 80/723/CEE i
gcásanna ina bhfuil feidhm ag an Treoir sin.

(1) Is é a thuigfear as ‘gnóthas’ aon eintiteas atá
ag gabháil do ghníomhaíocht eacnamaíoch, is
cuma faoi stádas dlíthiúil an eintitis ná faoin gcaoi
a dhéantar é a mhaoiniú. Is é a thuigfear as
‘gnóthas poiblí’ aon ghnóthas a bhféadfaidh na
húdaráis phoiblí tionchar ceannasach a imirt air go
díreach nó go neamhdhíreach de bhua a
n-úinéireachta air, a rannpháirteachais airgeadais
ann, nó na rialacha lena rialaítear é, mar a
mhínítear in Airteagal 2(1)(b) de Threoir
80/723/CEE an 25 Meitheamh 1980 ón gCoimisiún
maidir le trédhearcacht an chaidrimh airgeadais
idir Ballstáit agus gnóthais phoiblí chomh maith le
trédhearcacht airgeadais laistigh de ghnóthais
áirithe (IO L 195, 29.7.1980, lch. 35. Treoir arna
leasú an uair dheireanach le Treoir 2000/52/CE,
IO L 193, 29.7.2000, lch. 75).

(2) Féach, go háirithe, an breithiúnas i gCás C-
127/73 BRT v SABAM [1974] ECR-313

(3) Féach Cásanna Uamtha C-83/01P, C-93/01P
agus C-94/01P Chronopost SA [2003] ECR I - 6993

3. RÓCHÚITEAMH

20. Ní foláir do Bhallstáit seiceáil a dhéanamh go
rialta, nó a shocrú go ndéanfar seiceálacha,
d’fhonn a chinntiú nach ndearnadh aon
róchúiteamh. Ós rud é nach bhfuil gá le ró-
chúiteamh chun an tseirbhís ar mhaithe leis an leas
eacnamaíoch i gcoitinne a oibriú, cúnamh Stáit
neamh-chomhoiriúnach is ea é nach foláir a aisíoc
leis an Stát, agus don todhchaí, ní foláir na
paraiméadair chun an cúiteamh a ríomh a
thabhairt cothrom le dáta.

21. I gcás nach mó an méid róchúitimh ná 10%
den mhéid cúitimh bhliantúil, féadfar an
róchúiteamh sin a thabhairt ar aghaidh go dtí an
chéad bhliain eile. Féadfaidh costais a athraíonn
go suntasach gach bliain a bheith ag gabháil le
roinnt seirbhísí ar mhaithe leis an leas
eacnamaíoch i gcoitinne, go háirithe i dtaca le
hinfheistíochtaí sonracha. I gcásanna den sórt sin,
d’fhéadfadh sé go mbeadh gá, ar bhonn
eisceachtúil, le róchúiteamh de bhreis ar 10% i
mblianta áirithe chun an tseirbhís ar mhaithe leis
an leas eacnamaíoch i gcoitinne a oibriú. Ba cheart
an staid shonrach, a d’fhéadfadh bonn cirt a chur
faoi róchúiteamh de bhreis ar 10%, a mhíniú san
fhógra don Choimisiún. Ba cheart, áfach, an staid
a athbhreithniú i gceann tréimhsí a chinnfear ar
bhonn na staide i ngach earnáil is tréimhsí nach
faide, in aon chás, ná ceithre bliana. Ba cheart an
róchúiteamh go léir a aimseofar i ndeireadh na
tréimhse sin a aisíoc.
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22. Féadfar aon róchúiteamh a úsáid chun seirbhís
eile ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i
gcoitinne arna hoibriú ag an ngnóthas céanna a
mhaoiniú, ach ní foláir aistriú den sórt sin a
thaispeáint i gcuntais an ghnóthais agus é a
dhéanamh de réir na rialacha agus na bprionsabal
atá leagtha amach sa chreat seo, go háirithe iad
sin a bhaineann le fógra roimh ré. Ní foláir do na
Ballstáit a chinntiú go bhfuil aistrithe den sórt sin
faoi réir rialú cuí. Tá feidhm ag na rialacha
trédhearcachta a leagtar síos i dTreoir
80/723/CEE.

23. Ní féidir go leanfaidh an méid róchúitimh de
bheith ar fáil do ghnóthas ar an bhforas go n-
áireofaí é mar chúnamh atá comhoiriúnach leis an
gConradh (mar shampla, cúnamh comhshaoil,
cúnamh fostaíochta agus cúnamh le haghaidh
fiontar beag agus meánmhéide). Más mian le
Ballstát cúnamh den sórt sin a dheonú, ba cheart
an nós imeachta um fhógra roimh ré atá leagtha
síos in Airteagal 88(3) de Chonradh CE a
chomhlíonadh. Ní fhéadfar cúnamh a eisíoc ach
amháin i gcás ina bhfuil sé údaraithe ag an
gCoimisiún. Má tá cúnamh den sórt sin
comhoiriúnach le Rialachán blocdhíolúine, ní mór
coinníollacha an Rialacháin iomchuí blocdhíolúine
a chomhlíonadh.

4. COINNÍOLLACHA AGUS OIBLEAGÁIDÍ
A GHABHANN LE CINNTÍ ON gCOIMISIÚN

24. De réir Airteagal 7(4) de Rialachán (CE)
Uimh 659/1999 an 22 Márta 1999 ón gComhairle
ina leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le
feidhm Airteagal 93 de Chonradh CE (1),
féadfaidh an Coimisiún a chur ag gabháil le
cinneadh dearfach coinníollacha ar faoina réir a
bhféadfar a mheas go bhfuil cúnamh
comhoiriúnach leis an gcómhargadh, agus
féadfaidh sé oibleagáidí a leagan síos chun a
chumasú faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh
an chinnidh. I réimse na seirbhísí ar mhaithe leis
an leas eacnamaíoch i gcoitinne, d’fhéadfadh gá a
bheith le coinníollacha agus oibleagáidí go háirithe
chun a chinntiú nach dtiocfaidh róchúitimh iarbhír
as cúnamh arna dheonú do na gnóthais lena
mbaineann. Sa chomhthéacs seo, d’fhéadfadh gá a
bheith le tuarascálacha tréimhsiúla nó oibleagáidí
eile, i bhfianaise staid shonrach gach seirbhíse ar
mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne.

(1) IO L 83, 27.3.1999, lch. 1. Rialachán arna leasú
le hIonstraim Aontachais 2003.

5. FEIDHM AN CHREATA

25. Beidh feidhm ag an gcreat seo ar feadh
tréimhse sé bliana ó dháta a fhoilsithe in Iris
Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Féadfaidh an
Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle leis na Ballstáit,
an creat a leasú roimh dhul in éag dó, mar gheall
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ar chúiseanna tábhachtacha a bhaineann le
forbairt an chómhargaidh. Ceithre bliana tar éis
dháta foilsithe an chreata seo, déanfaidh an
Coimisiún measúnacht tionchair a bheidh
bunaithe ar fhaisnéis fhíorasach agus ar thorthaí
comhairliúchán leathan arna seoladh ag an
gCoimisiún ar bhonn sonraí, go háirithe, a
sholáthróidh na Ballstáit. Cuirfear torthaí na
measúnachta tionchair ar fáil do Pharlaimint na
hEorpa, do Choiste na Réigiún, don Choiste
Eacnamaíoch agus Sóisialta agus do na Ballstáit.

26. Déanfaidh an Coimisiún forálacha an chreata
seo a chur chun feidhme maidir le gach tionscadal
cúnaimh a dtugtar fógra dó maidir leis agus
déanfaidh sé cinneadh ar na tionscadail sin tar éis
an creat a fhoilsiú san Iris Oifigiúil, fiú má tugadh
fógra faoi na tionscadail dó roimh an bhfoilsiú sin.
I gcás cúnaimh nár tugadh fógra maidir leis,
déanfaidh an Coimisiún na nithe seo a leanas a
chur chun feidhme:

(a) forálacha an chreata seo, má deonaíodh an
cúnamh tar éis an creat a fhoilsiú san Iris Oifigiúil;

(b) na forálacha a bhí i bhfeidhm an tráth a
deonaíodh an cúnamh, i ngach cás eile.

6. BEARTA CUÍ

27. Mar bhearta cuí chun críocha Airteagal 88(1)
de Chonradh CE molann an Coimisiún go
ndéanfaidh Ballstáit a gcuid scéimeanna
láithreacha maidir le cúiteamh seirbhíse poiblí a
chur i gcomhréir leis an gcreat seo, laistigh de 18
mí tar éis é a fhoilsiú san Iris Oifigiúil. Ba cheart
do na Ballstáit a dhearbhú don Choimisiún laistigh
de mhí amháin tar éis an creat a fhoilsiú san Iris
Oifigiúil go gcomhaontaíonn siad leis na bearta cuí
atá molta. D’éagmais aon fhreagra, glacfaidh an
Coimisiún leis nach gcomhaontaíonn an Ballstát
lena mbaineann.”.

CUID 3

Leasú ar an Acht Comhdhlúite Cánacha 1997

19.—Leasaítear alt 112A—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) San alt seo—

(a) maidir leis an méid sin d’íocaíocht a cháilíonn le
haghaidh faoisimh faoi alt 470, tá le ‘céatadán
cuí’, ‘árachóir údaraithe’, ‘conradh iomchuí’
agus ‘méid infhaoisimh’ na bríonna céanna,
faoi seach, atá leo in alt 470,
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(b) maidir leis an méid sin d’íocaíocht a cháilíonn le
haghaidh faoisimh faoi alt 470B, tá le ‘árachóir
údaraithe’ agus ‘conradh iomchuí’ na bríonna
céanna, faoi seach, atá leo in alt 470B,

(c) tá le ‘fostaí’ agus ‘fostóir’ na bríonna céanna,
faoi seach, atá leo in alt 983, agus

(d) tá le ‘árachóir cáilitheach’ agus ‘polasaí cúraim
fadtéarma cáilitheach’ na bríonna céanna, faoi
seach, atá leo in alt 470A.”,

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

“(2A) Más rud é, d’aon bhliain mheasúnachta iomchuí,
go ndéanann fostóir íocaíocht ar scór díolaíochtaí le fostaí
arb é atá inti peircis i bhfoirm íocaíochta le hárachóir
údaraithe faoi chonradh iomchuí, agus go mbeidh an
íocaíocht sin cáilithe le haghaidh faoisimh faoi alt 470B
don bhliain mheasúnachta iomchuí, beidh feidhm ag alt
112 amhail is dá méadófaí an pheircis de mhéid an
chreidmheasa cánach aoischoibhneasa nó na
gcreidmheasanna cánach aoischoibhneasa, de réir mar a
bheidh, a bhfuil an fostaí ina theideal nó ina dteideal faoi
alt 470B i leith na híocaíochta sin.”, agus

(c) i bhfo-alt (3), trí “(de réir bhrí alt 983)” a scriosadh.

20.—Leasaítear alt 458 d’Acht 1997, sa Tábla a ghabhann leis an
alt sin, i gCuid 2, trí “alt 470B” a chur isteach roimh “alt 472”.

21.—Leasaítear alt 470 d’Acht 1997, i bhfo-alt (1), sa mhíniú ar
“méid infhaoisimh”—

(a) i mír (a), trí “arna laghdú de mhéid an chreidmheasa atá
dlite (más ann) faoi alt 470B(4)” a chur isteach i ndiaidh
“méid iomlán na híocaíochta”, agus

(b) i mír (b), trí “arna laghdú de mhéid an chreidmheasa atá
dlite (más ann) faoi alt 470B(4)” a chur isteach i ndiaidh
“is inchurtha i leith na haisíocaíochta nó an urscaoilte
sin”.

22.—Leasaítear Acht 1997 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 470A:

“470B.—(1) San alt seo—

tá le ‘creidmheas cánach aoischoibhneasa’ an bhrí chéanna atá
leis i bhfo-alt (4);

ciallaíonn ‘árachóir údaraithe’ aon ghnóthas (nach gnóthas
comhaltais shrianta) atá taifeadta i gClár na nGnóthas Sochar
Sláinte agus a sheolann go dleathach an gnó árachais liachta sin
dá dtagraítear sa mhíniú ar ‘conradh iomchuí’ ach, i ndáil le
pearsa aonair, ciallaíonn sé freisin aon ghnóthas (nach gnóthas
comhaltais shrianta) arna údarú de bhun Threoir Uimh.
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73/239/CEE an 24 Iúil 19731 ón gComhairle, Threoir Uimh.
88/357/CEE an 22 Meitheamh 19882 ón gComhairle, agus
Threoir Uimh. 92/49/CEE an 18 Meitheamh 19923 ón
gComhairle, i gcás gur cuireadh conradh den sórt sin i gcrích leis
an bpearsa aonair tráth nach raibh cónaí ar an bpearsa aonair
sa Stát ach go raibh cónaí air nó uirthi i mBallstát eile de na
Comhphobail Eorpacha;

tá le ‘fostaí’ agus ‘fostóir’ na bríonna céanna, faoi seach, atá leo
in alt 983,

ciallaíonn ‘conradh árachais eisiata’—

(a) conradh árachais a thagann faoi réim bhrí mhír (d)
den mhíniú ar ‘conradh árachais sláinte’ in alt 2(1)
den Acht Árachais Sláinte 1994, nó

(b) conradh árachais nach mbaineann ach le táillí le
haghaidh seirbhísí ospidéil phoiblí d’othair chónaithe
arna dhéanamh faoi na Rialacháin Sláinte (Táillí
d’Othair Chónaithe) 1987 (I.R. Uimh. 116 de 1987);

tá le ‘íocaíocht slánaíochta othair cónaithe’ an bhrí chéanna atá
leis in alt 2(1) den Acht Árachais Sláinte 1994;

ciallaíonn ‘duine árachaithe’, i ndáil le conradh iomchuí, pearsa
aonair, céile na pearsan aonair, nó leanaí nó cleithiúnaithe eile
na pearsan aonair nó chéile na pearsan aonair, a bhforáiltear
leis an gconradh iomchuí go sonrach ina leith, cibé acu i
dteannta sochar eile nó nach ea, go n-aisíocfar nó go n-
urscaoilfear, go hiomlán nó go páirteach, caiteachais sláinte
iarbhír (de réir bhrí alt 469);

ciallaíonn ‘Uimhir PSP’ i ndáil le pearsa aonair, Uimhir
Phearsanta Seirbhíse Poiblí na pearsan aonair sin de réir bhrí
alt 262 den Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005;

ciallaíonn ‘conradh iomchuí’ conradh árachais (nach conradh
árachais eisiata) lena ndéantar foráil maidir le híocaíochtaí
slánaíochta othair cónaithe a dhéanamh faoin gconradh agus
lena ndéantar, i ndáil le pearsa aonair, céile na pearsan aonair,
nó leanaí nó cleithiúnaithe eile na pearsan aonair nó chéile na
pearsan aonair, foráil go sonrach, cibé acu i dteannta sochar eile
nó nach ea, go n-aisíocfar nó go n-urscaoilfear, go hiomlán nó
go páirteach, costais sláinte iarbhír (de réir bhrí alt 469), agus ar
conradh árachais liachta é;

ciallaíonn ‘bliain mheasúnachta iomchuí’—

(a) faoi réir mhír (b), an bhliain mheasúnachta 2009, 2010
nó 2011,

(b) i gcás gur tráthchuid mhíosúil nó tráthchuid eile chun
an phréimh bhliantúil iomlán a íoc atá dlite faoi
chonradh iomchuí íocaíocht a dhéantar le hárachóir
údaraithe, agus go dtagann íocaíocht tráthchoda den
sórt sin chun bheith dlite agus go ndéantar í sa
bhliain mheasúnachta 2012, an bhliain
mheasúnachta 2012;

1IO Uimh. L228 an 16 Lúnasa 1973, lch. 3
2IO Uimh. L172 an 4 Iúil 1988, lch. 1
3IO Uimh. L228 an 11 Lúnasa 1992, lch. 1
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ciallaíonn ‘méid infhaoisimh’, i ndáil le híocaíocht le hárachóir
údaraithe faoi chonradh iomchuí—

(a) i gcás nach gcumhdaíonn an íocaíocht aon sochair
seachas cibé aisíocaíocht nó urscaoileadh dá
dtagraítear sa mhíniú ar ‘conradh iomchuí’, méid atá
comhionann le méid iomlán na híocaíochta, nó

(b) i gcás go gcumhdaíonn an íocaíocht sochair seachas
cibé aisíocaíocht nó urscaoileadh dá dtagraítear sa
mhíniú sin, méid atá comhionann leis an oiread sin
den íocaíocht is inchurtha i leith na haisíocaíochta
sin nó an urscaoilte sin;

tá le ‘gnóthas comhaltais shrianta’ an bhrí chéanna atá leis in alt
2(1) den Acht Árachais Sláinte 1994.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le híocaíocht arna
déanamh le hárachóir údaraithe faoi chonradh iomchuí arna
athnuachan nó arna dhéanamh an 1 Eanáir 2009 nó dá éis ach
roimh an 1 Eanáir 2012 i gcás go gcáilíonn an íocaíocht le
haghaidh faoisimh faoi alt 470(2).

(3) D’ainneoin alt 470(4), tabharfar faoiseamh atá dlite faoin
alt seo i dteannta faoisimh a thugtar faoi alt 470.

(4) Faoi réir fho-ailt (5) agus (6), más rud é, maidir le bliain
mheasúnachta iomchuí, go ndéanann pearsa aonair nó, más
duine pósta an phearsa aonair a mheasúnaítear i leith cánach de
réir alt 1017, go ndéanann céile na pearsan aonair, íocaíocht le
hárachóir údaraithe faoi chonradh iomchuí agus—

(a) gur íocaíocht í i leith préimhe atá dlite faoin gconradh
iomchuí agus gur athnuadh nó go ndearnadh an
conradh iomchuí an 1 Eanáir 2009 nó dá éis ach
roimh an 1 Eanáir 2012, agus

(b) go bhfuil an íocaíocht nó cuid den íocaíocht, de réir
mar a bheidh, inchurtha i leith duine árachaithe, agus
ina leith sin amháin, atá 50 bliain d’aois nó os a
chionn an dáta a athnuaitear nó a dhéantar an
conradh iomchuí, de réir mar a bheidh,

ansin beidh an phearsa aonair, don bhliain mheasúnachta
iomchuí, i leith an oiread sin den mhéid infhaoisimh den
íocaíocht nó de chuid den íocaíocht, de réir mar a bheidh, is
inchurtha i leith duine árachaithe dá dtagraítear i mír (b), i
dteideal creidmheasa (dá ngairtear ‘creidmheas cánach
aoischoibhneasa’ san alt seo) atá comhionann leis an méid is lú
díobh seo a leanas—

(i) an méid a shonraítear sa dara colún den Tábla a
ghabhann leis an bhfo-alt seo a fhreagraíonn don
aicme duine árachaithe a luaitear sa chéad cholún
den Tábla sin nó, i gcás gur tráthchuid mhíosúil nó
tráthchuid eile chun an phréimh bhliantúil iomlán a
íoc atá dlite faoin gconradh iomchuí an íocaíocht a
dhéantar leis an árachóir údaraithe, méid is
comhionann leis an méid a shonraítear amhlaidh
arna roinnt ar an líon iomlán tráthchodanna atá le
déanamh chun an phréimh bhliantúil iomlán sin a
íoc, agus
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(ii) méid a laghdaíonn an cháin ioncaim a bheidh le
muirearú ar an bpearsa aonair don bhliain
mheasúnachta iomchuí, seachas de réir alt 16(2), go
nialas.

AN TÁBLA

(1) (2)

An aicme duine árachaithe An méid creidmheasa cánach
aoischoibhneasa

50 bliain d’aois agus os a chionn \200.00
ach faoi bhun 60 bliain ar an
dáta a athnuaitear nó a
dhéantar an conradh iomchuí,
de réir mar a bheidh.

60 bliain d’aois agus os a chionn \500.00
ach faoi bhun 70 bliain ar an
dáta a athnuaitear nó a
dhéantar an conradh iomchuí,
de réir mar a bheidh.

70 bliain d’aois agus os a chionn \950.00
ach faoi bhun 80 bliain ar an
dáta a athnuaitear nó a
dhéantar an conradh iomchuí,
de réir mar a bheidh.

80 bliain d’aois agus os a chionn \1,175.00
ar an dáta a athnuaitear nó a
dhéantar an conradh iomchuí,
de réir mar a bheidh.

(5) (a) Ní mó méid an chreidmheasa cánach aoischoibhneasa
a thugtar do bhliain mheasúnachta iomchuí i leith
duine árachaithe ná méid na híocaíochta a dhéantar
le hárachóir údaraithe faoi chonradh iomchuí i leith
an duine árachaithe don bhliain mheasúnachta
iomchuí.

(b) I gcás go ndéanann pearsa aonair íocaíocht le
hárachóir údaraithe is íocaíocht a thugann teideal
don phearsa aonair chun creidmheasa cánach
aoischoibhneasa nó creidmheasanna cánach
aoischoibhneasa, de réir mar a bheidh, don bhliain
mheasúnachta 2012, ní mó an méid comhiomlán
creidmheasa cánach aoischoibhneasa a thabharfar
don phearsa aonair i leith duine árachaithe nó
daoine árachaithe, de réir mar a bheidh, don bhliain
sin agus don bhliain mheasúnachta 2011 ná an
creidmheas cánach aoischoibhneasa nó na
creidmheasanna cánach aoischoibhneasa, de réir mar
a bheidh, a mbeadh an phearsa aonair ina theideal
nó ina dteideal dá n-íocfaí an phréimh bhliantúil
iomlán a bheadh dlite faoin gconradh iomchuí i leith
an duine árachaithe nó na ndaoine árachaithe, de
réir mar a bheidh, sa bhliain mheasúnachta 2011.

(c) Más rud é, d’aon bhliain mheasúnachta iomchuí, go
ndéanann fostóir íocaíocht ar scór díolaíochtaí le
fostaí arb é atá inti peircis i bhfoirm íocaíochta le
hárachóir údaraithe faoi chonradh iomchuí, agus—

(i) go bhfuil an íocaíocht cáilithe le haghaidh
faoisimh faoin alt seo don bhliain mheasúnachta
iomchuí sin, agus
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(ii) gur mó comhiomlán an chreidmheasa cánach
aoischoibhneasa nó na gcreidmheasanna cánach
aoischoibhneasa, de réir mar a bheidh, agus an
fhaoisimh faoi alt 470 atá dlite i leith na
híocaíochta ná an méid cánach ioncaim is
inmhuirearaithe, de réir ailt 112 agus 112A, i
leith na peircise (dá ngairtear ‘an bhreis’ sa
mhír seo),

ní fhéadfaidh an bhreis an cháin ioncaim is
inmhuirearaithe ar aon ioncam eile de chuid an
fhostaí don bhliain mheasúnachta sin nó, más duine
pósta an fostaí a mheasúnaítear i leith cánach de réir
alt 1017, an cháin ioncaim is inmhuirearaithe ar aon
ioncam de chuid chéile an fhostaí don bhliain
mheasúnachta sin, a laghdú.

(6) (a) I gcás go ndéanfaidh pearsa aonair íocaíocht le
hárachóir údaraithe lena dtugtar teideal don phearsa
aonair chun creidmheasa cánach aoischoibhneasa nó
creidmheasanna cánach aoischoibhneasa, de réir mar
a bheidh, do bhliain mheasúnachta iomchuí, beidh
an phearsa aonair i dteideal na méideanna seo a
leanas a asbhaint agus a choinneáil aisti—

(i) más í an phréimh bhliantúil iomlán a dhlífear
faoin gconradh iomchuí lena mbaineann don
bhliain mheasúnachta iomchuí an íocaíocht a
dhéanfar, méid atá comhionann le méid iomlán
an chreidmheasa cánach aoischoibhneasa nó na
gcreidmheasanna cánach aoischoibhneasa, de
réir mar a bheidh,

(ii) más tráthchuid mhíosúil nó tráthchuid eile chun
an phréimh bhliantúil iomlán a íoc a dhlífear
faoin gconradh iomchuí lena mbaineann don
bhliain mheasúnachta iomchuí an íocaíocht a
dhéanfar, méid atá comhionann le méid iomlán
an chreidmheasa cánach aoischoibhneasa nó na
gcreidmheasanna cánach aoischoibhneasa, de
réir mar a bheidh, a mbeadh an phearsa aonair
ina theideal nó ina dteideal dá ndéanfaí an
phréimh bhliantúil iomlán sin go léir a íoc arna
roinnt ar líon iomlán na dtráthchodanna sin a
bheidh le déanamh chun an phréimh bhliantúil
iomlán sin a íoc.

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

(i) déanfaidh sé nó sí an méid a íocfar a ghlacadh,
tar éis asbhaint an chreidmheasa cánach
aoischoibhneasa nó na gcreidmheasanna cánach
aoischoibhneasa, de réir mar a bheidh,
d’urscaoileadh dhliteanas na pearsan aonair an
oiread céanna agus dá mba nach ndearnadh an
asbhaint, agus

(ii) féadfaidh sé nó sí, ar éileamh a dhéanamh de réir
rialachán, méid atá comhionann leis an méid a
asbhaineadh a ghnóthú ó na Coimisinéirí
Ioncaim.
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(c) I gcás ina ndéanann pearsa aonair íocaíocht dá
dtagraítear i mír (a) i leith préimhe atá dlite faoi
chonradh arna athnuachan nó arna dhéanamh an 1
Eanáir 2009 nó dá éis ach roimh an Acht Árachais
Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009 a rith,
measfar go ndearna an phearsa aonair méid is
comhionann le méid an chreidmheasa cánach
aoischoibhneasa nó na gcreidmheasanna cánach
aoischoibhneasa, de réir mar a bheidh, a bhfuil an
phearsa aonair ina theideal nó ina dteideal faoin alt
seo i leith na híocaíochta a asbhaint agus a choimeád
as an íocaíocht sin.

(d) Aon mhéid a bhfuil pearsa aonair i dteideal a asbhaint
agus a choinneáil as íocaíocht dá dtagraítear i mír (a)
is méid é i dteannta an mhéid a bhfuil an phearsa
aonair i dteideal a asbhaint agus a choinneáil as an
íocaíocht de réir alt 470(3).

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

(i) maidir le héileamh faoi fho-alt (6)(b)(ii) ag
árachóir údaraithe, a chláraigh leis na
Coimisinéirí Ioncaim d’fhonn éileamh den sórt
sin a dhéanamh—

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

(II) go ndéanfar é cibé tráth,

(III) go mbeidh cibé doiciméid ag gabháil leis,
agus

(IV) go mbeidh ag gabháil leis cibé faisnéis maidir
le méid na bpréimheanna arna n-íoc faoi
chonarthaí iomchuí i leith daoine
árachaithe atá 50 bliain d’aois nó os a
chionn i mbliain mheasúnachta iomchuí
agus maidir le líon na bpearsan aonair sin
laistigh de gach aicme,

dá bhforáiltear sna rialacháin,

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

(I) gach pearsa aonair a dhéanann íocaíochtaí,
lena mbaineann an t-alt seo, leis na
hárachóirí sin faoi chonarthaí iomchuí i
mbliain mheasúnachta iomchuí,

(II) gach duine árachaithe atá 50 bliain d’aois nó
os a chionn, ar ina leith a rinneadh na
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híocaíochtaí sin sa bhliain mheasúnachta
iomchuí, lena n-áirítear—

(A) ainm an duine árachaithe,

(B) dáta breithe an duine árachaithe, agus

(C) Uimhir PSP an duine árachaithe,

(III) méid iomlán na bpréimheanna arna n-íoc ag
an bpearsa aonair faoi chonradh iomchuí i
leith duine árachaithe atá 50 bliain d’aois
nó os a chionn i mbliain mheasúnachta
iomchuí, agus

(IV) an méid iomlán arna asbhaint faoi fho-alt
(6)(a) ag an bpearsa aonair a dhéanann na
híocaíochtaí sa bhliain mheasúnachta
iomchuí lena mbaineann,

agus

(iii) maidir le haon fhaisnéis eile a thabhairt a
theastóidh le réasún ó na Coimisinéirí Ioncaim
chun críocha na rialachán.

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

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

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

23.—Leasaítear alt 904E d’Acht 1997—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “árachóir údaraithe”:

“tá le ‘árachóir údaraithe’—

(a) faoi réir mhír (b), an bhrí chéanna atá leis in
alt 470,
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(b) i ndáil le héileamh arna dhéanamh faoi alt 470B
(6)(b)(ii), an bhrí chéanna atá leis in alt
470B;”,

agus

(b) i bhfo-alt (2), trí “nó 470B(6)(b)(ii)” a chur isteach i
ndiaidh “alt 470(3)(b)(ii)”.

24.—Leasaítear alt 1024 d’Acht 1997, i bhfo-alt (2)(a)(vi), trí
“, 470B” a chur isteach i ndiaidh “ailt 470, 470A”.

25.—Leasaítear Acht 1997, i Sceideal 29, i gcolún 1, trí “alt 470B
agus Rialacháin faoin alt sin” a chur isteach roimh “alt 473”.

CUID 4

Leasú ar an Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999

26.—Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999
tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 125:

“125A.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘tréimhse chuntasaíochta’ an chéad tréimhse
chuntasaíochta, an dara tréimhse chuntasaíochta, an tríú
tréimhse chuntasaíochta nó an ceathrú tréimhse chuntasaíochta;

ciallaíonn ‘árachóir údaraithe’ aon ghnóthas (nach gnóthas
comhaltais shrianta) atá taifeadta i gClár na nGnóthas Sochar
Sláinte, agus a sheolann go dleathach an gnó árachais liachta sin
dá dtagraítear sa mhíniú ar ‘conradh iomchuí’ ach, i ndáil le
pearsa aonair, ciallaíonn sé freisin aon ghnóthas (nach gnóthas
comhaltais shrianta) arna údarú de bhun Threoir Uimh.
73/239/CEE an 24 Iúil 1973 ón gComhairle4, Threoir Uimh.
88/357/CEE an 22 Meitheamh 1988 ón gComhairle5 agus Threoir
Uimh. 92/49/CEE an 18 Meitheamh 1992 ón gComhairle6, i gcás
gur cuireadh conradh den sórt sin i gcrích leis an bpearsa aonair
tráth nach raibh cónaí ar an bpearsa aonair sa Stát ach go raibh
cónaí air nó uirthi i mBallstát eile de na Comhphobail Eorpacha;

ciallaíonn ‘dáta dlite’, i ndáil le tréimhse chuntasaíochta—

(a) an 30 Meán Fómhair 2009 i gcás na chéad tréimhse
cuntasaíochta,

(b) an 30 Meán Fómhair 2010 i gcás an dara tréimhse
chuntasaíochta,

(c) an 30 Meán Fómhair 2011 i gcás an tríú tréimhse
chuntasaíochta, agus

(d) an 31 Eanáir 2012 i gcás an ceathrú tréimhse
chuntasaíochta;

4IO Uimh. L228 an 16 Lúnasa 1973, lch. 3
5IO Uimh. L172 an 4 Iúil 1988, lch. 1
6IO Uimh. L228 an 11 Lúnasa 1992, lch. 1

45

Cd.3 A.23

Leasú ar alt 1024
d’Acht 1997.

Leasú ar Sceideal
29 a ghabhann le
hAcht 1997.

Tobhach ar
árachóirí údaraithe.



Cd.4 A.26

46

[Uimh. 24.] [2009.]An tAcht Árachais Sláinte (Forálacha
Ilghnéitheacha) 2009.

ciallaíonn ‘conradh árachais eisiata’—

(a) conradh árachais a thagann faoi réim bhrí mhír (d)
den mhíniú ar ‘conradh árachais sláinte’ in alt 2(1)
den Acht Árachais Sláinte 1994, nó

(b) conradh árachais nach mbaineann ach le táillí le
haghaidh seirbhísí ospidéil phoiblí d’othair chónaithe
arna dhéanamh faoi na Rialacháin Sláinte (Táillí
d’Othair Chónaithe) 1987 (I.R. Uimh. 116 de 1987);

ciallaíonn ‘an chéad tréimhse chuntasaíochta’ an tréimhse 7 mí
dar thosach an 1 Eanáir 2009 agus dar chríoch an 31 Iúil 2009;

ciallaíonn ‘an ceathrú tréimhse chuntasaíochta’ an tréimhse 5
mhí dar tosach an 1 Lúnasa 2011 agus dar críoch an 31 Nollaig
2011;

tá le ‘íocaíocht slánaíochta othair cónaithe’ an bhrí chéanna atá
leis in alt 2(1) den Acht Árachais Sláinte 1994;

ciallaíonn ‘duine árachaithe’, i ndáil le conradh iomchuí, pearsa
aonair, céile na pearsan aonair, nó leanaí nó cleithiúnaithe eile
na pearsan aonair nó chéile na pearsan aonair, a bhforáiltear
leis an gconradh iomchuí go sonrach ina leith, cibé acu i
dteannta sochar eile nó nach ea, go n-aisíocfar nó go n-
urscaoilfear, go hiomlán nó go páirteach, caiteachais sláinte
iarbhír (de réir bhrí alt 469 den Acht Comhdhlúite Cánacha
1997);

ciallaíonn ‘conradh iomchuí’ conradh árachais (nach conradh
árachais eisiata) lena ndéantar foráil maidir le híocaíochtaí
slánaíochta othair cónaithe a dhéanamh faoin gconradh agus
lena ndéantar, i ndáil le pearsa aonair, céile na pearsan aonair,
nó leanaí nó cleithiúnaithe eile na pearsan aonair nó chéile na
pearsan aonair, foráil go sonrach, cibé acu i dteannta sochar eile
nó nach ea, go n-aisíocfar nó go n-urscaoilfear, go hiomlán nó
go páirteach, costais sláinte iarbhír (de réir bhrí alt 469 den Acht
Comhdhlúite Cánacha 1997), ar conradh árachais liachta é;

tá le ‘gnóthas comhaltais shrianta’ an bhrí chéanna atá leis in alt
2(1) den Acht Árachais Sláinte 1994;

ciallaíonn ‘an dara tréimhse chuntasaíochta’ an tréimhse 12 mhí
dar tosach an 1 Lúnasa 2009 agus dar críoch an 31 Iúil 2010;

ciallaíonn ‘an tríú tréimhse chuntasaíochta’ an tréimhse 12 mhí
dar tosach an 1 Lúnasa 2010 agus dar críoch an 31 Iúil 2011.

(2) Faoi réir fho-ailt (7), (10) agus (11), déanfaidh árachóir
údaraithe, i leith gach tréimhse cuntasaíochta agus tráth nach
déanaí ná an dáta dlite, ráiteas i scríbhinn a sheachadadh ar na
Coimisinéirí ina dtaispeánfar an líon daoine árachaithe—

(a) atá faoi bhun 18 mbliana d’aois—

(i) an 1 Eanáir 2009 i gcás na chéad tréimhse
cuntasaíochta,

(ii) an 1 Eanáir 2010 i gcás an dara tréimhse
chuntasaíochta,
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(iii) an 1 Eanáir 2011 i gcás an tríú tréimhse
chuntasaíochta, agus

(iv) an 1 Lúnasa 2011 i gcás an ceathrú tréimhse
chuntasaíochta,

agus

(b) atá 18 mbliana d’aois nó os a chionn—

(i) an 1 Eanáir 2009 i gcás na chéad tréimhse
cuntasaíochta,

(ii) an 1 Eanáir 2010 i gcás an dara tréimhse
chuntasaíochta,

(iii) an 1 Eanáir 2011 i gcás an tríú tréimhse
chuntasaíochta, agus

(iv) an 1 Lúnasa 2011 i gcás an ceathrú tréimhse
chuntasaíochta,

a bhfuil conradh iomchuí ina leith idir an t-árachóir údaraithe
agus an duine árachaithe, arb é nó í an phearsa aonair dá
dtagraítear sa mhíniú ar ‘duine árachaithe’, arna athnuachan, nó
arna dhéanamh, le linn na tréimhse cuntasaíochta lena
mbaineann.

(3) Déanfar dleacht stampa a mhuirearú ar gach ráiteas arna
sheachadadh ag árachóir údaraithe de bhun fho-alt (2) de réir
ráta—

(a) \53 i leith gach duine árachaithe atá faoi bhun 18
mbliana d’aois, agus

(b) \160 i leith gach duine árachaithe atá 18 mbliana
d’aois nó os a chionn,

agus atá ar áireamh sa ráiteas.

(4) Maidir leis an dleacht a mhuirearaítear le fo-alt (3) ar
ráiteas arna sheachadadh ag árachóir údaraithe de bhun fho-alt
(2), íocfaidh an t-árachóir údaraithe é ar an ráiteas a
sheachadadh.

(5) Déanfaidh árachóir údaraithe cibé sonraí a thabhairt do
na Coimisinéirí a mheasfaidh na Coimisinéirí is gá i ndáil le haon
ráiteas a cheanglaítear leis an alt seo ar an árachóir údaraithe
a sheachadadh.

(6) I gcás go mainneoidh árachóir údaraithe, i leith tréimhse
cuntasaíochta—

(a) aon ráiteas a gceanglaítear ar an árachóir údaraithe é
a sheachadadh le fo-alt (2), a sheachadadh tráth nach
déanaí ná an dáta dlite, nó

(b) an dleacht stampa is inmhuirearaithe ar aon ráiteas
den sórt sin a íoc ar an ráiteas a sheachadadh,

dlífidh an t-árachóir údaraithe—
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(i) ón dáta dlite sin go dtí an lá a íocfar an dleacht
stampa, i dteannta an dleachta, ús a íoc ar an dleacht
stampa arna ríomh de réir alt 159D, agus

(ii) ón dáta dlite sin, pionós \380 a íoc in aghaidh gach
lae a fhanfaidh an dleacht gan íoc.

(7) Más rud é, le linn aon tréimhse cuntasaíochta, ach roimh
an dáta dlite—

(a) go scoireann árachóir údaraithe de ghnó a sheoladh
ar ina cúrsa a cheanglaítear ar an árachóir ráiteas a
sheachadadh (dá ngairtear an ‘ráiteas céadluaite’ san
fho-alt seo) de bhun fho-alt (2) (lena n-áirítear aon
chás ina gceanglaítear ar an árachóir údaraithe
amhlaidh de bhua ghníomhú an fho-ailt seo roimh
ré) ach nach ndearna sé nó sí amhlaidh roimh an
scor sin, agus

(b) go bhfaigheann duine eile (dá ngairtear an ‘comharba’
san fho-alt seo) an gnó iomlán, nó bunáite an ghnó,

ansin—

(i) ní cheanglaítear ar an árachóir údaraithe an ráiteas
céadluaite a sheachadadh, agus

(ii) déanfaidh an comharba—

(I) más rud é go gceanglaítear ar an gcomharba, ar
leith ón bhfo-alt seo, ráiteas (dá ngairtear an
‘dara ráiteas a luaitear’ san fho-alt seo) a
sheachadadh de bhun fho-alt (2) (lena n-áirítear
aon chás ina gceanglaítear ar an gcomharba
amhlaidh de bhua ghníomhú an fho-ailt seo
roimh ré) i leith na tréimhse cuntasaíochta
céanna ach nach ndearna sé nó sí amhlaidh
roimh an bhfáil sin, an líon daoine árachaithe a
áireamh sa dara ráiteas sin a luaitear a
cheanglófaí a thaispeáint sa ráiteas céadluaite dá
mba nár scoir an t-árachóir údaraithe den ghnó
lena mbaineann a sheoladh,

(II) mura bhfuil fomhír (I) infheidhme, an ráiteas
céadluaite a sheachadadh amhail is dá mba é an
comharba an t-árachóir údaraithe.

(8) Féadfaidh na Coimisinéirí seachadadh aon ráitis a
cheanglaítear le fo-alt (2) a fhorfheidhmiú faoi alt 47 den
Succession Duty Act 1853 ar gach cuma amhail is dá mba
chuntas den sórt a luaitear san alt sin an ráiteas sin agus amhail
is dá mba fhaillí den sórt a luaitear san alt sin an mhainneachtain
an ráiteas sin a sheachadadh.

(9) Ní dhéanfar an dleacht stampa, an t-ús agus aon phionós
is iníoctha faoin alt seo a lamháil mar asbhaint chun aon cháin
nó dleacht is iníoctha ag an árachóir údaraithe agus atá faoi
chúram agus faoi bhainistiú na gCoimisinéirí a ríomh.

(10) I gcás go ndéanfaidh duine árachaithe, arb é nó í an
phearsa aonair dá dtagraítear sa mhíniú ar ‘duine árachaithe’, a
shuíomh chun sástacht árachóra údaraithe (dá ngairtear an ‘dara
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hárachóir údaraithe’ san fho-alt seo) gur ceanglaíodh ar árachóir
údaraithe eile (dá ngairtear an ‘chéad árachóir údaraithe’ san
fho-alt seo) lenar athnuaigh, nó lena ndearna, an phearsa aonair
sin conradh iomchuí le linn tréimhse cuntasaíochta, an duine
árachaithe sin a áireamh i ráiteas a bheidh le seachadadh de
bhun fho-alt (2) ar na Coimisinéirí i leith na tréimhse
cuntasaíochta céanna, ansin féadfaidh an dara hárachóir
údaraithe, lena ndearna an phearsa aonair conradh iomchuí is
déanaí le linn na tréimhse cuntasaíochta céanna, an duine
árachaithe sin a eisiamh as an ráiteas a bheidh le seachadadh de
bhun fho-alt (2) ar na Coimisinéirí ag an dara hárachóir
údaraithe i leith na tréimhse cuntasaíochta céanna.

(11) I gcás go ndéanfaidh duine árachaithe, is duine
árachaithe faoi chonradh iomchuí nach é nó í an phearsa aonair
dá dtagraítear sa mhíniú ar ‘duine árachaithe’ i ndáil leis an
gconradh iomchuí lena mbaineann, a shuíomh chun sástacht
árachóra údaraithe (dá ngairtear an ‘dara hárachóir údaraithe’
san fho-alt seo) gur ceanglaíodh ar árachóir údaraithe eile (dá
ngairtear an ‘chéad árachóir údaraithe’ san fho-alt seo) lena
raibh an duine sin ina dhuine árachaithe nó ina duine árachaithe
a bhí ainmnithe ar chonradh iomchuí a d’athnuaigh, nó a rinne,
pearsa aonair dá dtagraítear sa mhíniú ar ‘duine árachaithe’ le
linn tréimhse cuntasaíochta, an duine árachaithe sin a áireamh i
ráiteas a bheidh le seachadadh de bhun fho-alt (2) ar na
Coimisinéirí don tréimhse chuntasaíochta chéanna, ansin
féadfaidh an dara hárachóir údaraithe, lena ndearna an duine
árachaithe conradh iomchuí le linn na tréimhse cuntasaíochta
céanna, an duine árachaithe sin a eisiamh as an ráiteas a bheidh
le seachadadh de bhun fho-alt (2) ar na Coimisinéirí ag an dara
hárachóir údaraithe i leith na tréimhse cuntasaíochta céanna.

(12) Beidh feidhm ag alt 126B maidir le ráiteas dá dtagraítear
i bhfo-alt (2) amhail is dá bhfolódh an míniú ar ‘alt sonraithe’ i
bhfo-alt (1) den alt sin tagairt don alt seo.

(13) Más rud é—

(a) go n-athnuafaidh nó go ndéanfaidh pearsa aonair dá
dtagraítear sa mhíniú ar ‘duine árachaithe’ conradh
iomchuí le linn tréimhse cuntasaíochta (dá ngairtear
an ‘tréimhse chuntasaíochta thosaigh’ san fho-alt
seo), agus

(b) gur conradh ar feadh tréimhse is faide ná 12 mhí an
conradh iomchuí,

ansin, gan dochar don chaoi a ndéileálfar, de réir fho-alt (2),
leis an gconradh iomchuí agus leis an tréimhse chuntasaíochta
thosaigh, measfar, chun críocha an ailt seo, an conradh iomchuí
a bheith athnuaite—

(i) le linn na tréimhse cuntasaíochta a thagann díreach
tar éis na tréimhse cuntasaíochta tosaigh má
thosaíonn an dara 12 mhí, nó tréimhse is giorra ná
sin, den chonradh iomchuí le linn na tréimhse
cuntasaíochta sin díreach tar éis na tréimhse
cuntasaíochta tosaigh, agus

(ii) le linn gach tréimhse cuntasaíochta eile i gcás go
dtosaíonn aon tréimhse 12 mhí dá éis sin, nó
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Leasú ar alt 3 den
Acht Árachais 1936.
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tréimhse is giorra ná sin, den chonradh iomchuí le
linn tréimhse cuntasaíochta eile den sórt sin.”.

CUID 5

Leasú ar an Acht Árachais 1936

27.—Leasaítear alt 3 den Acht Árachais 1936 tríd an míniú seo a
leanas a chur in ionad an mhínithe ar “praemium”:

“ciallaíonn an focal ‘praemium’ aon airgead nó luach airgid is
iníoctha nó a íoctar le haon duine a sheolann gnó árachais agus
a thógann aon dliteanas air féin faoi aon pholasaí, banna nó
deimhniú i gcomaoin an airgid nó an luacha airgid sin, ach
amháin, chun críocha na nithe seo a leanas—

(a) bearta an ghnó sin maidir le sócmhainneacht (lena
n-áirítear aon chion sócmhainneachta nó cóimheas
sócmhainneachta dá chuid) a ríomh, nó

(b) brabúis duine den sórt sin do thréimhse
chuntasaíochta a ríomh chun críocha cánach
corparáide de réir bhrí an Achta Comhdhlúite
Cánacha 1997,

nach bhfolaíonn an focal sin airgead nó luach airgid de mhéid is
comhionann leis an méid is iníoctha ag duine den sórt sin, nó a
d’íoc duine den sórt sin, i leith dleachta stampa faoi alt 125A
den Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999;”.


