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AN tACHT AIRGEADAIS 2010
[An tiontú oifigiúil]

————————

RIAR NA nALT

CUID 1

Anailís Costais agus Tairbhe ar Chaiteachais Chánachais

Alt
1. Anailís costais agus tairbhe ar chaiteachais chánachais.

CUID 2

Tobhach Ioncaim, Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin
Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil 1

Léiriú

2. Léiriú (Cuid 2).

Caibidil 2

Tobhach Ioncaim

3. Tobhach ioncaim.

Caibidil 3

Cáin Ioncaim

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

5. Scor faoiseamh áirithe.

6. Leasú ar alt 469 (faoiseamh i leith caiteachas sláinte) den
Phríomh-Acht.

7. Leasú ar alt 244 (faoiseamh i leith úis a íocadh ar iasachtaí
áirithe tí cónaithe) den Phríomh-Acht.

8. Leasú ar alt 997A (creidmheas i leith cánach arna hasbhaint
ó dhíolaíochtaí stiúrthóirí áirithe) den Phríomh-Acht.

9. Leasú ar alt 71 (urrúis agus sealúchais choigríche) den
Phríomh-Acht.

10. Leasú ar alt 825B (cáin a aisíoc i gcás nach gcuirfear
tuilleamh ar aghaidh) den Phríomh-Acht.
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11. Leasú ar alt 825A (laghdú ar cháin ioncaim i leith ioncaim
áirithe arna thuilleamh lasmuigh den Stát) den
Phríomh-Acht.

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

13. Leasú ar alt 216A (faoiseamh i leith seomra a ligean ar cíos)
den Phríomh-Acht.

14. Leasú ar alt 667B (socruithe nua d’fheirmeoirí cáilitheacha)
den Phríomh-Acht.

15. Leasú ar alt 384 (faoiseamh faoi Chás V i leith caillteanas)
den Phríomh-Acht.

16. Sochair scoir.

17. Leasú ar alt 128D (mar a dhéileálfar, ó thaobh cánach, le
stiúrthóirí cuideachtaí agus le fostaithe a fhaigheann
scaireanna srianta) den Phríomh-Acht.

18. Faisnéis i leith dámhachtainí scaireanna.

19. Leasú ar Sceideal 11 (scéimeanna brabús-roinnte) a
ghabhann leis an bPríomh-Acht.

20. Leasú ar alt 470B (faoiseamh aoischoibhneasa i leith
préimheanna árachais sláinte) den Phríomh-Acht.

21. Cáin ioncaim: srian le húsáid caillteanas ar fhoirgnimh
cheadaithe.

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

23. Teorainn a chur le méid faoiseamh áirithe a mbaineann
pearsana aonair áirithe a thuilleann mór-ioncam leas
astu.

Caibidil 4

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

24. Forálacha maidir le carthanais agus le deonacháin do
chomhlachtaí ceadaithe.

25. Leasú ar Chuid 22 (forálacha a bhaineann le déileáil i
dtalamh nó forbairt talún agus diúscairtí talún
forbraíochta) den Phríomh-Acht.

26. Leasú ar alt 843A (liúntais chaipitiúla le haghaidh
foirgneamh a úsáidtear chun críocha áirithe a
bhaineann le cúram leanaí) den Phríomh-Acht.

27. Scéim infheistíochta bonneagair turasóireachta chonair na
Sionainne Láir.

28. Cáin a íoc trí mhaoin oidhreachta a thabhairt.

29. Íocaíochtaí le fochonraitheoirí i dtionscail áirithe.
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30. Leasú ar alt 731 (gnóchain inmhuirearaithe a fhabhraíonn
chuig iontaobhais aonad) den Phríomh-Acht.

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

32. Leasú ar alt 1035A (foráil shaortha ar alt 1035) den
Phríomh-Acht.

33. Cáin iarchoimeádta díbhinne.

34. Leasú ar alt 175 (cuideachta luaite do cheannach a cuid
scaireanna féin) den Phríomh-Acht.

35. Leasú ar Chuid 3 (forálacha a bhaineann le muirear Sceideal
C agus le hurrúis rialtais agus urrúis phoiblí eile) den
Phríomh-Acht.

36. Leasú ar alt 299 (liúntais do léasaithe) den Phríomh-Acht.

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

38. Leasú ar alt 481 (faoiseamh i leith infheistíochta i scannáin)
den Phríomh-Acht.

39. Idirbhearta airgeadais sonraithe.

40. Íocaíochtaí úis le cónaitheoirí i gcríocha iomchuí.

41. Creidmheas i leith cánach coigríche.

42. Praghsáil aistrithe.

Caibidil 5

Cáin Chorparáide

43. Sócmhainní doláimhsithe, etc.

44. Luathú liúntas caithimh agus cuimilte i leith trealaimh áirithe
atá tíosach ar fhuinneamh.

45. Leasú ar alt 486C (faoiseamh ó cháin do chuideachtaí nua-
thionscanta áirithe) den Phríomh-Acht.

46. Faoiseamh aontaobhach (ioncam ríchíosa).

47. Cáin choigríche neamhfhaoisimh a thabhairt ar aghaidh.

48. Leasú ar alt 847 (faoiseamh ó cháin i leith brabús áirithe
brainse) den Phríomh-Acht.

49. Díbhinní a íoctar as brabúis choigríche.

50. Díbhinní coigríche.

51. Sócmhainní a aistreofar i gcúrsa scéime athchóirithe nó
cónasctha.

52. Leasú ar alt 80A (cánachas ar léasanna gearrthéarma áirithe
gléasra agus innealra) den Phríomh-Acht.

3



4

[Uimh. 5.] [2010.]An tAcht Airgeadais 2010.

53. Leasú ar alt 402 (airgeadra coigríche: mar a dhéileálfar ó
thaobh cánach le liúntais chaipitiúla agus le caillteanais
trádála cuideachta) den Phríomh-Acht.

54. Leasú ar alt 766 (creidmheas cánach le haghaidh caiteachais
taighde agus forbartha) den Phríomh-Acht.

55. Mar a dhéileálfar ó thaobh cánach le ríchíosanna áirithe.

Caibidil 6

Cáin Ghnóchan Caipitiúil

56. Leasú ar alt 542 (tráth diúscartha agus fála) den Phríomh-
Acht.

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

58. Leasú ar alt 598 (gnó nó feirm a dhiúscairt ar “scor”) den
Phríomh-Acht.

59. Srianta ar chaillteanais inlamhála.

60. Leasú ar alt 607 (urrúis Rialtais agus urrúis áirithe eile) den
Phríomh-Acht.

61. Leasú ar alt 611 (diúscairtí chun an Stáit, comhlachtaí poiblí
agus carthanas) den Phríomh-Acht.

62. Leasú ar alt 958 (dáta le cáin a íoc) den Phríomh-Acht.

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

CUID 3

Custaim agus Mál

Caibidil 1

Muirear Carbóin Cánach Ola Mianra

64. Muirear carbóin cánach ola mianra.

65. Scor d’fheidhm a bheith ag cáin ola mianra maidir le gual.

Caibidil 2

Cáin Charbóin Gáis Nádúrtha.

66. Mínithe (Caibidil 2).

67. Muirearú agus rátaí cánach carbóin gáis nádúrtha.

68. Dliteanas cáin charbóin gáis nádúrtha a íoc.

69. Soláthróirí gáis nádúrtha a chlárú.

70. Tuairisceáin agus íocaíocht ag soláthróirí gáis nádúrtha.

71. Faoisimh ó cháin charbóin gáis nádúrtha.

72. Aisíocaíochtaí cánach carbóin gáis nádúrtha.
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73. Cion agus pionós (Caibidil 2).

74. Rialacháin (Caibidil 2).

75. Cúram agus bainistiú (Caibidil 2).

76. Tosach feidhme (Caibidil 2).

Caibidil 3

Cáin Charbóin Bhreosla Sholadaigh

77. Léiriú (Caibidil 3).

78. Cáin charbóin bhreosla sholadaigh a mhuirearú agus rátaí na
cánach sin.

79. Dliteanas cáin charbóin breosla sholadaigh a íoc.

80. Soláthróirí breosla sholadaigh a chlárú.

81. Tuairisceáin agus íocaíocht ag soláthróirí breosla sholadaigh.

82. Faoisimh ó cháin charbóin bhreosla sholadaigh.

83. Aisíocaíochtaí cánach carbóin breosla sholadaigh.

84. Cion agus pionós (Caibidil 3).

85. Rialacháin (Caibidil 3).

86. Cúram agus bainistiú (Caibidil 3).

87. Tosach feidhme (Caibidil 3).

Caibidil 4

Ilghnéitheach

88. Rátaí cánach táirgí alcóil.

89. Leasú ar alt 98A (faoiseamh i leith bithbhreosla) den Acht
Airgeadais 1999.

90. Leasú ar Chaibidil 1 (cáin ola mianra) de Chuid 2 den Acht
Airgeadais 1999.

91. Leasú ar Chaibidil 3 (cáin táirgí tobac) de Chuid 2 den Acht
Airgeadais 2005.

92. Leasú ar Chaibidil 1 (cáin táirgí alcóil) de Chuid 2 den Acht
Airgeadais 2003.

93. Leasú ar Chuid 2 (an dlí máil ginearálta a chomhdhlúthú
agus a nuachóiriú) den Acht Airgeadais 2001.

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

95. Alt 186 (illegally importing) den Customs Consolidation Act
1876 agus pionóis mar gheall ar chionta.

96. Leasú ar alt 3 (pionós mar gheall ar earraí d’onnmhuiriú go
neamhdhleathach) den Acht Custam 1956.
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97. Faisnéis a sholáthar i ndáil le daoine, córacha iompair agus
earraí.

98. Leasú ar alt 102 (pionóis mar gheall ar chionta áirithe cánach
ola mianra) den Acht Airgeadais 1999.

99. Leasú ar alt 119 (pionóis mar gheall ar chionta áirithe máil)
den Acht Airgeadais 2001.

100. Leasú ar alt 79 (pionóis mar gheall ar chionta áirithe cánach
táirgí alcóil) den Acht Airgeadais 2003.

101. Leasú ar alt 78 (pionóis mar gheall ar chionta áirithe cánach
táirgí tobac) den Acht Airgeadais 2005.

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

103. Leasú ar alt 130B (cumhachtaí áirithe de chuid na
gCoimisinéirí Ioncaim a tharmligean) den Acht
Airgeadais 1992.

104. Leasú ar alt 131 (Na Coimisinéirí Ioncaim do chlárú feithiclí)
den Acht Airgeadais 1992.

105. Leasú ar alt 132 (dleacht mháil a mhuirearú) den Acht
Airgeadais 1992.

106. Leasú ar alt 135 (díolúine shealadach ó chlárú) den Acht
Airgeadais 1992.

107. Méideanna cánach cláraithe feithiclí a aisíoc i leith feithiclí
nua áirithe a chlárú.

108. Loghadh nó aisíoc i leith cánach cláraithe feithiclí ar feithiclí
leictreacha hibrideacha plugála áirithe, ar fheithiclí
leictreacha áirithe agus ar ghluaisrothair leictreacha
áirithe.

109. Daoine inniúla a údarú.

110. Leasú ar alt 141 (rialacháin) den Acht Airgeadais 1992.

111. Tuairisceán ar shonraí árachais gluaisteán.

CUID 4

Cáin Bhreisluacha

112. Léiriú (Cuid 4).

113. Leasú ar alt 1 (léiriú) den Phríomh-Acht.

114. Leasú ar alt 4B (soláthairtí earraí dochorraithe) den
Phríomh-Acht.

115. Leasú ar alt 4C (bearta idirthréimhseacha le haghaidh
soláthairtí earraí dochorraithe) den Phríomh-Acht.

116. Leasú ar alt 5 (seirbhísí a sholáthar) den Phríomh-Acht.

117. Leasú ar alt 8 (daoine cuntasacha) den Phríomh-Acht.
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118. Leasú ar alt 10 (an méid ar arb inmhuirearaithe cáin) den
Phríomh-Acht.

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

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

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

122. Leasú ar alt 12B (scéim speisialta maidir le córacha iompair
arna soláthar ag déileálaithe inchánach) den Phríomh-
Acht.

123. Leasú ar alt 12C (scéim speisialta i leith innealra
talmhaíochta) den Phríomh-Acht.

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

125. Leasú ar alt 15 (cáin a mhuirearú ar earraí allmhairithe) den
Phríomh-Acht.

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

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

128. Leasú ar alt 26 (pionóis i gcoitinne) den Phríomh-Acht.

129. Sceideal 7 a chur ag gabháil leis an bPríomh-Acht.

130. Sceidil nua a chur in ionad an Chéad Sceidil agus an Dara
Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

131. Leasú iarmhartach ar an Acht Cánach Breisluacha 1972.

132. Leasuithe agus aisghairm réamh-chomhdhlúite (Cuid 4).

133. Lamháltais i gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa a
sholáthar.

CUID 5

Dleachtanna Stampa

134. Léiriú (Cuid 5).

135. Faisnéis a mhalartú leis an Údarás Clárúcháin Maoine.

136. Tíolacas i gcomaoin féich.

137. Deimhnithe infheistíochta áirithe.

138. Cistí: atheagrú.

139. Tobhach ar phréimheanna áirithe árachais saoil.

140. Tobhach ar árachóirí údaraithe.

141. Leasú ar Sceideal 2B (cáilíochtaí chun iarratas a dhéanamh
ar fhaoiseamh ó dhleacht stampa i leith aistrithe chuig
feirmeoirí óga oilte) a ghabhann leis an bPríomh-Acht.
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CUID 6

Cáin Fháltas Caipitiúil

142. Léiriú (Cuid 6).

143. Leasú ar alt 57 (ró-íoc cánach) den Phríomh-Acht.

144. Eintitis infheistíochta áirithe a dhíolmhú.

145. Leasú ar alt 82 (fáltais áirithe a dhíolmhú) den Phríomh-
Acht.

146. Leasú ar alt 89 (forálacha a bhaineann le maoin
talmhaíochta) den Phríomh-Acht.

147. Riarachán na cánach fáltas caipitiúil a nuachóiriú.

CUID 7

Ilghnéitheach

148. Léiriú (Cuid 7).

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

150. Tobhach sainchónaithe.

151. Alt 825 (mar a dhéileálfar le cónaí daoine a thugann
bronntanais don Stát) den Phríomh-Acht do scor.

152. An Coimisiún um Rialáil Tacsaithe do sholáthar faisnéise.

153. Cumhachtaí na gCoimisinéirí Ioncaim.

154. An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní
do sholáthar faisnéise.

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

156. Deimhnithe imréitigh cánach.

157. Leasú ar alt 826 (comhaontuithe maidir le faoiseamh ó
chánachas dúbailte) den Phríomh-Acht.

158. Leasú ar Sceideal 24A (comhshocraíochtaí arna ndéanamh
ag an Rialtas le rialtas aon chríche lasmuigh den Stát i
ndáil le faoiseamh ó chánachas dúbailte a thabhairt
agus faisnéis a mhalartú i ndáil le cáin) a ghabhann leis
an bPríomh-Acht.

159. Leasuithe ilghnéitheacha teicniúla i ndáil le cáin.

160. Leasú ar alt 1 (mínithe) den Acht um Bhailiú Shealadach
Cánach 1927.

161. Bronntanais don Stát ag deontóirí áirithe.

162. An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

163. Leasú ar an Acht um Chomhaontuithe Bretton Woods 1957.

164. Cúram agus bainistiú cánacha agus dleachtanna.
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165. Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

SCEIDEAL 1

Rátaí Cánach Carbóin Breosla Sholadaigh

SCEIDEAL 2

Leasú Iarmhartach ar an Acht Cánach Breisluacha 1972

SCEIDEAL 3

Leasuithe agus Aisghairmeacha roimh Chomhdhlúthú (Cuid 4)

SCEIDEAL 4

Leasuithe Teicniúla Ilghnéitheacha i nDáil le Cáin

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Chomhaontuithe Bretton Woods 1957 1957, Uimh. 18

An tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003 2003, Uimh. 1

An tAcht um Chúram Leanaí 1991 1991, Uimh. 17

Acht na gCuideachtaí 1963 1963, Uimh. 33

Acht na gCuideachtaí 1990 1990, Uimh. 33

An tAcht Cúirteanna Breithiúnais 1924 1924, Uimh. 10

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) 1961 1961, Uimh. 39

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil 1967 1967, Uimh. 12

Customs Consolidation Act 1876 39 & 40 Vict., c.36

An tAcht Custam 1956 1956, Uimh. 7

An tAcht Cosanta 1954 1954, Uimh. 18

An tAcht Cosanta (Leasú) 2007 2007, Uimh. 24

An tAcht um Leasacháin, Ábhair Bheatha agus Meascáin
Mhianrúla 1955 1955, Uimh. 8

Finance (1909-10) Act 1910 10 Edw. 7, c.8

An tAcht Airgid 1931 1931, Uimh. 31

An tAcht Airgeadais 1950 1950, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais 1963 1963, Uimh. 23

An tAcht Airgeadais 1975 1975, Uimh. 6

An tAcht Airgeadais 1976 1976, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais 1983 1983, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais 1992 1992, Uimh. 9

An tAcht Airgeadais 1997 1997, Uimh. 22

An tAcht Airgeadais 1999 1999, Uimh. 2

An tAcht Airgeadais 2001 2001, Uimh. 7

An tAcht Airgeadais 2002 2002, Uimh. 5

An tAcht Airgeadais 2003 2003, Uimh. 3

An tAcht Airgeadais 2005 2005, Uimh. 5

An tAcht Airgeadais 2007 2007, Uimh. 11

An tAcht Airgeadais 2008 2008, Uimh. 3

An tAcht Airgeadais (Uimh. 2) 2008 2008, Uimh. 25

An tAcht Airgeadais 2009 2009, Uimh. 12

An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le
Leas an Phobail 2009 2009, Uimh. 5

An tAcht um Chearrbhachas agus Crannchuir 1956 1956, Uimh. 2

An tAcht Sláinte 1970 1970, Uimh. 1

An tAcht um Ranníocaí Sláinte 1979 1979, Uimh. 4

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

An tAcht Deochanna Meisciúla 2008 2008, Uimh. 17

Judgement Mortgage (Ireland) Act 1850 13 & 14 Vict., c.29

Judgement Mortgage (Ireland) Act 1858 21 & 22 Vict., c.105

An tAcht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha 2009 2009, Uimh. 27

An tAcht Rialtais Áitiúil 2001 2001, Uimh. 37

Acht na Lia-Chleachtóirí 1978 1978, Uimh. 4

Acht na Lia-Chleachtóirí 2007 2007, Uimh. 25

An tAcht fán nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní 2009 2009, Uimh. 34

An tAcht fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais 2009 2009, Uimh. 15

Acht na bPinsean 1990 1990, Uimh. 25
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An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 2000, Uimh. 30

An tAcht um Bhailiú Shealadach Cánach 1927 1927, Uimh. 7

Roads Act 1920 10 & 11 Geo. 5, c.72

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 1961 1961, Uimh. 24

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre 1968 1968, Uimh. 25

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2009 2009, Uimh. 10

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005 2005, Uimh. 26

An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999 1999, Uimh. 31

An tAcht Comharbais 1965 1965, Uimh. 27

An tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997 1997, Uimh. 39

An tAcht um Rialáil Tacsaithe 2003 2003, Uimh. 25

An tAcht um Iontaobhais Aonad 1990 1990, Uimh. 37

An tAcht Cánach Breisluacha 1972 1972, Uimh. 22
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Uimhir 5 de 2010

————————

AN tACHT AIRGEADAIS 2010
[An tiontú oifigiúil]

————————

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

[3 Aibreán, 2010]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Anailís Costais agus Tairbhe ar Chaiteachais Chánachais

1.—Déanfaidh an tAire laistigh de thrí mhí ó dháta rite an Achta
seo tuarascáil a ullmhú agus a leagan faoi bhráid Dháil Éireann
maidir le hanailís costais agus tairbhe ar chaiteachais chánachais dá
bhforáiltear leis an Acht seo, a leagfar amach inti costais na cánach
a seachligeadh agus na tairbhí ó thaobh poist a chruthú nó ó thaobh
aon ní eile.

CUID 2

Tobhach Ioncaim, Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin
Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil 1

Léiriú

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

Caibidil 2

Tobhach Ioncaim

3.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht i gCuid 18A—

(a) in alt 531B, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír
(a) den Tábla a ghabhann le fo-alt (1):
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“(a) Is é an t-ioncam a thuairiscítear sa mhír seo, ar a
dtabharfar ‘díolaíochtaí iomchuí’, díolaíochtaí
lena mbaineann Caibidil 4 de Chuid 42 nó a
gcuirtear an Chaibidil sin chun feidhme
maidir leo—

(i) seachas íocaíochtaí leasa shóisialaigh agus
íocaíochtaí de chineál dá samhail,

(ii) seachas díolaíochtaí eisiata,

(iii) gan aird a thabhairt ar chaiteachas, a
bhféadfadh fostaí a bheith i dteideal
faoisimh ó cháin ioncaim ina leith, agus a
thagann faoi réim Rialachán 10(3) de
Rialacháin ÍMAT,

(iv) ag féachaint d’aon fhaoiseamh faoi alt
201(5)(a) agus faoi mhíreanna 6 agus 8 de
Sceideal 3, agus

(v) gan díolaíochtaí pearsan aonair a áireamh,
is pearsa aonair a bhfuil cónaí air nó uirthi
i gcríoch lena bhfuil socruithe déanta faoi
fho-alt (1)(a)(i) nó (1B)(a)(ii) d’alt 826 i
ndáil le faoiseamh a thabhairt ó chánachas
dúbailte, i gcás gur ábhar d’fhógra arna
eisiúint faoi alt 984(1) na díolaíochtaí
sin.”,

(b) in alt 531B, i mír (b) den Tábla a ghabhann le fo-alt (1),
tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fhomhír (iv):

“(iva) ag féachaint d’aon laghdú a eascróidh de
bhua alt 825A, agus”,

(c) in alt 531B, i mír (b) den Tábla a ghabhann le fo-alt (1),
tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír
(iva) (a cuireadh isteach le mír (b)):

“(ivb) ag féachaint d’aon liúntais a bheidh dlite
faoi alt 659 a eascraíonn as na hoibleagáidí
faoi Threoir 91/676/CEE an 12 Nollaig
1991ón gComhairle1 maidir le huiscí a
chosaint ar thruailliú ar níotráití ó fhoinsí
talmhaíochta faoi deara é.”,

agus

(d) in alt 531B, i mír (b) den Tábla a ghabhann le fo-alt (1),
trí fhomhíreanna (v), (vi) agus (vii) a scriosadh.

(2) Leasaítear an Príomh-Acht i mír 1(1) de Chuid 1 de Sceideal
24 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “na
cánacha Éireannacha”—

“ciallaíonn ‘na cánacha Éireannacha’ cáin ioncaim, tobhach
ioncaim agus cáin chorparáide;”.

(3) Tá feidhm ag an alt seo—
1IO Uimh. L375, 31.12.1991, lch. 1
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(a) maidir le míreanna (a), (b) agus (d) d’fho-alt (1) agus le
fo-alt (2), don bhliain mheasúnachta 2009 agus blianta dá
héis, agus

(b) maidir le mír (c) d’fho-alt (1), don bhliain mheasúnachta
2010 agus blianta dá héis.

Caibidil 3

Cáin Ioncaim

4.—Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2010 agus blianta
measúnachta dá héis, leasaítear alt 122 den Phríomh-Acht i bhfo-
alt (1)(a)—

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

“tá le ‘iasacht cháilitheach’ an bhrí a shanntar
dó le halt 244(1)(a);”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur ionad mhír (i) den mhíniú
ar “an ráta sonraithe”:

“(i) i gcás gurb iasacht cháilitheach an iasacht
tosaíochta, ráta 5 faoin gcéad in aghaidh
na bliana nó cibé ráta eile (más ann) a
fhorordóidh an tAire Airgeadais le
rialacháin,”.

5.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 236, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (6):

“(7) Scoireann an t-alt seo d’éifeacht a bheith leis don
bhliain mheasúnachta 2010 agus do bhlianta measúnachta
dá héis.”,

agus

(b) in alt 470A tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (12):

“(13) Scoireann an t-alt seo d’éifeacht a bheith leis don
bhliain mheasúnachta 2010 agus do bhlianta measúnachta
dá héis.”.

6.—(1) Leasaítear alt 469 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “cúram sláinte”:

“ciallaíonn ‘cúram sláinte’ easláinte, díobháil, éiglíocht,
ainimh nó míchumas a chosc, a fháthmheas, a mhaolú nó
a chóireáil, agus folaíonn sé cúram a thugtar do bhean i
leith toirchis, ach ní fholaíonn sé—
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(a) gnáthchóireáil oftalmach,

(b) gnáth-dhéadchóireáil, nó

(c) máinliacht chosmaideach nó gnáthaimh dá
samhail, mura bhfuil an mháinliacht nó an
gnáthamh riachtanach chun míchuma choirp
mar gheall ar éalang ó bhroinn, ar dhíobháil
phearsanta nó ar ghalar máchaileach, nó a
bhaineann go díreach leis an gcéanna, a
mhaolú;”,

(b) i bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “caiteachais sláinte” tríd an
méid seo a leanas a chur in ionad mhír (c):

“(c) cothabháil nó cóireáil arna tabhú de riachtanas
i dtaca leis na seirbhísí nó na gnáthaimh dá
dtagraítear i mír (a) nó (b),”,

(c) i bhfo-alt (1), tríd an míniú ar “ospidéal” a scriosadh,

(d) i bhfo-alt (1), i mír (a) den mhíniú ar “cleachtóir”, trí “alt
43 d’Acht na Lia-Chleachtóirí 2007” a chur in ionad “alt
26 d’Acht na Lia-Chleachtóirí, 1978”,

(e) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2)—

“(2) (a) Faoi réir an ailt seo, i gcás go gcruthóidh pearsa
aonair do bliain mheasúnachta gur íoc sé nó sí
caiteachais sláinte sa bhliain mheasúnachta a
tabhaíodh chun cúram sláinte a sholáthar,
déanfar an cháin ioncaim a bheidh le muirearú
ar an bpearsa aonair, seachas de réir alt 16(2),
don bhliain mheasúnachta sin, a laghdú den
mhéid is lú díobh seo a leanas—

(i) an méid atá comhionann leis an gcéatadán
cuí den mhéid sonraithe, agus

(ii) an méid lena laghdaítear an cháin ioncaim
sin go nialas,

ach, i gcás go gcruthóidh pearsa aonair gur íoc
sé nó sí costais sláinte a tabhaíodh chun cúram
sláinte de chineál cothabhála nó cóireála a
sholáthar i dteach banaltrais, seachas teach
banaltrais nach soláthraíonn rochtain ar
chúram banaltrachta 24 huaire an chloig ar an
láthair, beidh an phearsa aonair i dteideal,
chun méid an ioncaim a mbeidh cáin ioncaim
le muirearú air nó uirthi ina leith a fháil amach,
go n-asbhainfear an méid a chruthófar a íocadh
amhlaidh as a ioncam iomlán nó as a hioncam
iomlán.

(b) Chun críocha an ailt seo, aon ranníoc a
dhéanfaidh pearsa aonair chun caiteachais arna
dtabhú i leith táillí tí banaltrais a íoc i gcás go
mbeidh an phearsa aonair sin i dteideal
tacaíochta Stáit nó go mbeidh tacaíocht Stáit
faighte aige nó aici (de réir bhrí alt 3(1) den
Acht fán Scéim um Thacaíocht Tithe
Banaltrais 2009), déileálfar leis mar



[2010.] [Uimh. 5.]An tAcht Airgeadais 2010.

chaiteachais sláinte atá cáilithe le haghaidh
faoisimh faoin alt seo.

(c) Ní dhéileálfar le tacaíocht airgeadais (de réir
bhrí an Achta fán Scéim um Thacaíocht Tithe
Banaltrais 2009) mar chaiteachais sláinte chun
críocha an ailt seo.”,

agus

(f) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (7)—

“(8) (a) I gcás go gcinnfidh an tAire Airgeadais, maidir
le caiteachais nó maidir le haicme caiteachas
arb éard iad an costas a bhaineann le haon ní
dá dtagraítear i míreanna (a) go (i) sa mhíniú
ar ‘caiteachais sláinte’ i bhfo-alt (1), gur
tabhaíodh iad nó go bhféadfaí iad a thabhú ag
soláthar cúraim sláinte is dóigh leis an Aire
Airgeadais a bheith míchuí ag féachaint don
bheartas poiblí, ansin féadfaidh an tAire, le
hordú, na caiteachais sin nó an aicme
caiteachas sin a fhorordú mar chaiteachais
nach bhfuil incháilithe le haghaidh faoisimh
faoin alt seo.

(b) Ní dhéanfaidh an tAire Airgeadais ordú faoi
mhír (a) mura mbeidh sé nó sí tar éis dul i
gcomhairle leis an Aire Sláinte agus Leanaí
agus le cibé daoine, comhlachtaí nó forais (más
ann) a bheidh cáilithe go cuí agus is dóigh leis
an Aire Airgeadais nó leis an Aire Sláinte agus
Leanaí gur cóir dul i gcomhairle leo.

(c) Gach ordú arna dhéanamh ag an Aire
Airgeadais faoi mhír (a), leagfar é faoi bhráid
Dháil Éireann a luaithe is féidir tar éis a
dhéanta agus, má dhéanann Dáil Éireann,
laistigh den 21 lá a shuífidh Dáil Éireann tar
éis an t-ordú a leagan faoina bráid, rún a rith
ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar
neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do
bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin
ordú.”.

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo don bhliain mheasúnachta 2010
agus do bhlianta measúnachta dá héis.

7.—Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2010 agus le blianta
measúnachta dá héis, leasaítear alt 244 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(a), trí “a bhainfear amach ar an 1 Eanáir
2004 nó dá éis agus ar an 31 Nollaig 2011 nó roimhe”
a chur isteach i ndiaidh “iasachta cáilithí” sa mhíniú ar
“ús infhaoisimh”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b) d’fho-
alt (1A):
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“(b) D’ainneoin mhír (a), leanfaidh an t-alt seo
d’fheidhm a bheith aige —

(i) don bhliain mheasúnachta 2010 agus do
bhlianta measúnachta dá héis anuas go dtí
an bhliain mheasúnachta 2017 agus an
bhliain sin san áireamh i leith úis
cháilithigh arna íoc i leith iasachta cáilithí
a bhainfear amach ar an 1 Eanáir 2004 nó
dá éis agus ar an 31 Nollaig 2011 nó
roimhe, agus

(ii) don bhliain mheasúnachta 2012 agus do
bhlianta measúnachta dá héis anuas go dtí
an bhliain mheasúnachta 2017 agus an
bhliain sin san áireamh i leith úis
cháilithigh arna íoc ar iasacht cháilitheach
a bhainfear amach ar an 1 Eanáir 2012 nó
dá éis agus ar an 31 Nollaig 2012 nó
roimhe.”,

agus

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

“(2) (a) San fho-alt seo, ciallaíonn ‘céatadán cuí’, i ndáil
le bliain mheasúnachta—

(i) i leith úis cháilithigh lena mbaineann fo-alt
(1A)(b)(i)—

(I) i gcás go gcinnfear ús infhaoisimh faoi
threoir mhír (i) nó (ii) den mhíniú ar
‘ús infhaoisimh’, 15 faoin gcéad don
bhliain sin, agus

(II) i gcás go gcinnfear ús infhaoisimh faoi
threoir mhír (iii) nó (iv) den mhíniú
ar ‘ús infhaoisimh’:

(A) 25 faoin gcéad don chéad bhliain
mheasúnachta agus don dara
bliain mheasúnachta dá bhfuil
teideal chun faoisimh faoin alt
seo,

(B) 22.5 faoin gcéad don tríú, don
cheathrú agus don chúigiú bliain
mheasúnachta dá bhfuil teideal
chun faoisimh faoin alt seo, agus

(C) céatadán a bheidh ar cóimhéid leis
an ráta caighdeánach cánach don
séú agus don seachtú bliain
mheasúnachta dá bhfuil teideal
chun faoisimh faoin alt seo,

agus

(ii) i leith úis cháilithigh lena mbaineann fo-alt
(1A)(b)(ii)—
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(I) i gcás go gcinnfear ús infhaoisimh faoi
threoir mhír (i) nó (ii) den mhíniú ar
‘ús infhaoisimh’, 10 faoin gcéad don
bhliain sin, agus

(II) i gcás go gcinnfear ús infhaoisimh faoi
threoir na chéad 6 bliana
measúnachta nó, más giorra an
tréimhse teidil chun faoisimh faoin alt
seo, faoi threoir na tréimhse is giorra
sin, 15 faoin gcéad don bhliain sin.”.

8.—Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2010 agus le blianta
measúnachta dá héis, leasaítear alt 997A den Phríomh-Acht tríd an
bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5)—

“(6) Más rud é, de réir fho-alt (5), gur mó an cháin a bheidh
le háireamh mar cháin atá asbhainte as na díolaíochtaí a íocadh
le gach duine lena mbaineann an t-alt seo ná an méid cánach
iarbhír atá asbhainte as díolaíochtaí gach duine, ansin ní bheidh
an méid creidmheasa a bheidh le tabhairt i leith cánach arna
hasbhaint as na díolaíochtaí sin níos mó ná an méid cánach
iarbhír arna hasbhaint amhlaidh.”.

9.—Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2010 agus le blianta
measúnachta dá héis, leasaítear alt 71 den Phríomh-Acht—

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

“(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le haon duine
a dheimhneoidh do na Coimisinéirí Ioncaim nach bhfuil
sainchónaí air nó uirthi sa Stát.”,

(b) i bhfo-alt (3), trí “Sa chás a luaitear i bhfo-alt (2)” a chur
in ionad “Sna cásanna a luaitear i bhfo-alt (2)”, agus

(c) i bhfo-alt (5), trí “maidir le sainchónaí” a chur in ionad
“maidir le sainchónaí nó gnáthchónaí”.

10.—Maidir leis an mbliain mheasúnachta 2010 agus le blianta
measúnachta dá héis, leasaítear alt 825B den Phríomh-Acht—

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

“(1A) Maidir le pearsana aonair nach bhfuil sainchónaí
orthu sa Stát agus, ar an 1 Eanáir 2010 nó dá éis—

(a) a thiocfaidh chun bheith ina gcónaí sa Stát chun
críocha cánach den chéad uair, agus

(b) a fheidhmeoidh dualgais a bhfostaíochta sa Stát
den chéad uair,

ansin, beidh feidhm ag an alt seo amhail is dá ndéanfaí i
bhfo-alt (1)—

(i) na focail ‘nach páirtí i gcomhaontú LEE í, ach’
a scriosadh as an míniú ar ‘cuideachta
chomhlachaithe’;
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(ii) na focail ‘nach páirtí i gcomhaontú LEE ach’ a
scriosadh as an míniú ar ‘fostaí iomchuí’; agus

(iii) na focail ‘nach páirtí i gcomhaontú LEE ach’ a
scriosadh as an míniú ar ‘fostóir iomchuí’.”,

(b) i bhfo-alt (2)—

(i) i mír (c), trí “bliana amháin ” a chur in ionad “3
bliana”, agus

(ii) trí “agus nach mbeidh aisíoctha” a chur isteach i
ndiaidh “aon cháin a bhainfear”,

(c) i bhfo-alt (5), trí “, arna ríomh faoi threoir mhíreanna (i)
agus (ii) d’fho-alt (2),” a chur isteach i ndiaidh “dlífidh
an phearsa aonair cáin ioncaim a íoc ar na díolaíochtaí
sin”, agus

(d) i bhfo-alt (6), trí “bliana amháin” a chur in ionad “3
bliana”.

11.—Leasaítear alt 825A den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (7):

“(7) Chun críocha an ailt seo—

(a) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2009 agus blianta
measúnachta roimhe sin, measfar go bhfuil pearsa
aonair i láthair sa Stát ar feadh lae má tá an phearsa
aonair i láthair sa Stát i ndeireadh an lae, agus

(b) maidir leis an mbliain mheasúnachta 2010 agus le
blianta measúnachta dá héis, measfar pearsa aonair
a bheith i láthair sa Stát ar feadh lae má tá an
phearsa aonair i láthair sa Stát aon tráth i rith an
lae sin.”.

12.—Leasaítear alt 477 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (7):

“(8) Scoirfidh an t-alt seo d’éifeacht a bheith leis maidir le
muirir sheirbhíse arna n-íoc sa bhliain airgeadais 2011 don
bhliain airgeadais sin agus i mblianta airgeadais dá éis sin do na
blianta airgeadais sin.”.

13.—Leasaítear alt 216A den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3A):

“(3B) (a) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) do bhliain
mheasúnachta maidir le suimeanna iomchuí a
eascróidh—

(i) chuig pearsa aonair, nó

(ii) chuig duine atá bainteach leis an bpearsa aonair,

i gcás gur sealbhóir oifige nó fostaí an phearsa
aonair—
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(I) de chuid an duine a dhéanann an íocaíocht, nó

(II) de chuid duine atá bainteach leis an duine a
dhéanann an íocaíocht.

(b) Beidh feidhm ag an bhfo-alt seo is cuma cé acu a
íocfaidh an duine dá dtagraítear i gclásail (I) agus
(II) de mhír (a) na suimeanna iomchuí go díreach nó
go neamhdhíreach leis an bpearsa aonair nó le duine
atá bainteach leis an bpearsa aonair.”.

14.—Leasaítear an Tábla a ghabhann le halt 667B den Phríomh-
Acht i mír (3) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fhomhír (a):

“(aa) Baitsiléir Eolaíochta Talmhaíochta — Eolaíocht
Talmhaíochta Comhshaoil arna dhámhachtain ag an
gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath;”.

15.—Leasaítear alt 384 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (3), trí “Faoi réir fho-alt (4), tabharfar aon
fhaoiseamh” a chur in ionad “Tabharfar aon
fhaoiseamh”, agus

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

“(4) Aon liúntas a bheidh le tabhairt le linn ioncam a
mhuirearú faoi Chás V de Sceideal D de réir alt 305(1)(a),
tabharfar é i dtosaíocht ar aon fhaoiseamh a bheidh le
tabhairt faoin alt seo.”.

16.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 784A(1BA), trí mhír (a) a scriosadh agus tríd an
méid seo a leanas a chur in ionad mhír (c):

“(c) is é a bheidh sa mhéid sonraithe do bhliain
mheasúnachta ná méid atá coibhéiseach leis an
méid a chinnfear de réir na foirmle—

(A × 3)
— B

100

i gcás gur mó ná nialas an méid a chinnfear
amhlaidh agus i gcás—

gurb é A luach na sócmhainní i gciste scoir
ceadaithe an 31 Nollaig sa bhliain
mheasúnachta nó, i gcás go mbeidh níos
mó ná ciste scoir ceadaithe amháin ann a
bhfuil a shócmhainní ar úinéireacht ag an
bpearsa aonair chéanna agus á mbainistiú
ag an mbainisteoir céanna ciste
cháilithigh, comhiomlán luach na
sócmhainní i ngach ciste scoir ceadaithe an
dáta sin (dá ngairtear an ‘luach iomchuí’
san fho-alt seo cibé acu atá ciste scoir
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ceadaithe amháin den sórt sin nó níos mó
ann), agus

gurb é B méid nó luach an dáilte nó
comhiomlán mhéideanna nó luachanna an
dáilte nó na ndáiltí (dá ngairtear an
‘dáileadh iomchuí’ san fho-alt seo), más
ann, a rinne bainisteoir an chiste
cháilithigh i rith na bliana measúnachta i
leith sócmhainní arna sealbhú—

(i) sa chiste scoir ceadaithe nó, de réir mar
a bheidh, sna cistí scoir ceadaithe dá
dtagraítear sa mhíniú ar ‘A’, agus

(ii) i gciste scoir íosta ceadaithe, más ann,
a bhfuil a shócmhainní ar úinéireacht
thairbhiúil ag an bpearsa aonair agus
á mbainistiú ag an mbainisteoir ciste
cháilithigh sin,

(dá ngairtear na ‘cistí’ sa mhír seo) is cistí
ar ghlac an bainisteoir ciste cháilithigh na
sócmhainní iontu isteach sna cistí den
chéad uair an 6 Aibreán 2000 nó dá éis.”,

(b) in alt 787O(1), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (b) den mhíniú ar “dáta an teagmhais
reatha”:

“(ba) go dtiocfadh an bhlianacht chun bheith iníoctha
thairis sin faoi CCSP de chineál dá dtagraítear
i mír (c) den mhíniú ar ‘socrú pinsin iomchuí’
i gcás nach roghnóidh pearsa aonair rogha a
fheidhmiú de réir alt 787H(1) agus ina ionad
sin go gcoinneoidh sé nó sí na sócmhainní a
bheidh ar fáil sa CCSP an dáta sin sa CCSP sin
nó in aon CCSP eile,”,

(c) i Sceideal 23, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír 2A:

“Soláthrófar faisnéis i bhformáid leictreonach.

2B. I gcás scéime ceadaithe a gcaithfidh an riarthóir
cuntais bhliantúla scéime a sheachadadh ar na
Coimisinéirí Ioncaim ina leith, seachadfaidh an
riarthóir na cuntais trí cibé meán leictreonach a
cheanglóidh nó a cheadóidh na Coimisinéirí.”,

(d) i Sceideal 23B, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fhomhír (b) de mhír 2:

“(ba) nach roghnóidh an phearsa aonair rogha a
fheidhmiú de réir alt 787H(1) agus, ina ionad sin, go
gcoinneoidh sé nó sí sócmhainní an CCSP sa CCSP
sin nó in aon CCSP eile,”,

agus

(e) i Sceideal 23B, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fhomhír (d) de mhír 3:
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“(da) i gcás gur teagmhas de chineál dá dtagraítear i mír
2(ba) an teagmhas criostalaithe sochair, comhiomlán
mhéid an oiread sin de shuimeanna airgid thirim agus
de mhargadhluach cibé sócmhainní de na sócmhainní
a choinneofar sa CCSP nó in aon CCSP eile,”.

(2) (a) Beidh éifeacht le mír (a) d’fho-alt (1) don bhliain
mheasúnachta 2010 agus do bhlianta measúnachta dá
héis.

(b) Beidh éifeacht le míreanna (b), (d) agus (e) d’fho-alt (1)
amhail ar an agus ón 4 Feabhra 2010.

(c) Beidh éifeacht le mír (c) d’fho-alt (1) maidir le scéimeanna
ceadaithe a gcríochnaíonn a mbliain chuntasaíochta an 1
Eanáir 2011 nó dá éis.

17.—(1) Leasaítear alt 128D den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh an mhínithe ar “stiúrthóir” agus ar “fostaí”—

“ciallaíonn ‘Comhaontú LEE’ an Comhaontú ar an
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch a síníodh in Oporto an 2
Bealtaine 1992, arna choigeartú leis na leasuithe go léir ina
dhiaidh sin ar an gComhaontú sin;

ciallaíonn ‘stát de chuid LEE’ stát, seachas an Stát, is Páirtí
Conarthach i gComhaontú LEE;”,

(b) i bhfo-alt (1) sa mhíniú ar “tréimhse shonraithe” trí “fo-
alt (3)(a);” a chur in ionad “fo-alt (3)(a).” agus tríd an
méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe sin:

“ciallaíonn ‘iontaobhas’ iontaobhas a bunaíodh sa Stát nó
i stát de chuid LEE, agus a bhfuil cónaí ar a iontaobhaithe
sa Stát nó i stát de chuid LEE.”,

(c) i bhfo-alt (4)—

(i) trí “an méid is inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim”
a chur in ionad “aon mhuirir i leith cánach ioncaim”
agus in ionad “an muirear i leith cánach ioncaim”,
agus

(ii) sa bhrí a shanntar do “A” san fhoirmle i mír (a) trí
“méid an ioncaim is inmhuirearaithe i leith cánach”
a chur in ionad “méid an mhuirir i leith cánach
ioncaim”,

(d) i bhfo-alt (5)—

(i) trí “méid is inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim” a
chur in ionad “muirear i leith cánach ioncaim”,

(ii) trí “an méid is inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim”
a chur in ionad “an muirear cánach ioncaim”, agus

(iii) trí “Income Tax Acts” a chur in ionad “Income Taxes
Acts” sa leagan Béarla den Acht,

agus
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(e) i bhfo-alt (6)—

(i) trí “méid is inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim” a
chur in ionad “muirear i leith cánach ioncaim”, agus

(ii) trí “an méid is inmhuirearaithe i leith cánach ioncaim”
a chur in ionad “méid an mhuirir cánach ioncaim”.

(2) (a) Tá feidhm ag míreanna (a) agus (b) d’fho-alt (1) maidir le
scaireanna arna bhfáil an 4 Feabhra 2010 nó dá éis.

(b) Tá feidhm ag míreanna (c), (d) agus (e) d’fho-alt (1) maidir
le scaireanna arna bhfáil an 20 Samhain 2008 nó dá éis.

18.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) I gCaibidil 3 de Chuid 38 tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 897A:

“Tuairisceáin
faisnéise i leith
dámhachtainí
scaireanna ar
stiúrthóirí agus
ar fhostaithe.

897B.—(1) San alt seo—

tá le ‘stiúrthóir’, ‘fostaí’ agus ‘fostóir’ na
bríonna, faoi seach, a thugtar dóibh le
770(1);

folaíonn ‘scaireanna’ stoc agus urrúis de
réir bhrí alt 135.

(2) (a) Más rud é, in aon bhliain
mheasúnachta, go ndéanfaidh
fostóir nó duine eile scaireanna
a dhámhachtain ar stiúrthóir nó
ar fhostaí agus go bhféadfaidh
cáin ioncaim faoi Sceideal D nó
Sceideal E a bheith
inmhuirearaithe ar an stiúrthóir
nó ar an bhfostaí i leith na
scaireanna a dhámhfar,
déanfaidh an fostóir nó an
duine eile, de réir mar a bheidh,
sonraí i dtaobh gach
dámhachtana den sórt sin a
sheachadadh ar na Coimisinéirí
Ioncaim an 31 Márta, nó
roimhe, sa bhliain
mheasúnachta tar éis na bliana
ina ndearnadh an dámhachtain.

(b) Ní bheidh feidhm ag mír (a) i
gcás go mbeidh oibleagáid ar an
bhfostóir nó ar an duine, de réir
mar a bheidh, na sonraí sin a
sholáthar faoi aon fhoráil eile
de na hAchtanna Cánach
Ioncaim.”,

agus

(b) i Sceideal 29, colún 3, trí “alt 897B” a chur isteach roimh
“alt 904”.
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(2) (a) Tá feidhm ag mír (a) d’fho-alt (1) amhail ar an agus ón 1
Eanáir 2010 i leith scaireanna arna ndámhachtain an 1
Eanáir 2009 nó dá éis.

(b) Tá feidhm ag mír (b) d’fho-alt (1) amhail ar agus ó dháta
rite an Achta seo.

19.—(1) Leasaítear Sceideal 11 a ghabhann leis an bPríomh-
Acht—

(a) i gCuid 2, mír 4, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fhomhír (1B):

“(1C) (a) Maidir le scéim brabús-roinnte arna ceadú an
4 Feabhra 2010 nó dá éis, déanfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim deimhin de nach mbeidh
aon socruithe ann a bhfuil baint acu ar aon slí,
go díreach nó go neamhdhíreach, leis an scéim,
ar socruithe iad lena ndéantar foráil maidir le
hiasacht nó le hiasachtaí a thabhairt do chuid
de na pearsana aonair, nó dóibh go léir, atá
cáilithe chun a bheith rannpháirteach sa scéim.

(b) Chun críocha na fomhíre seo—

folaíonn ‘socruithe’ aon scéim, comhaontú,
gealltanas nó comhthuiscint d’aon chineál, cibé
acu atá nó nach bhfuil sí nó sé, nó a
bheartaítear nó nach mbeartaítear í nó é a
bheith, infhorfheidhmithe le dlí;

folaíonn ‘iasacht’ aon chineál creidmheasa.”,

agus

(b) i gCuid 3, i mír 8, trí “Faoi réir mhíreanna 8A agus 8B,” a
chur in ionad “Faoi réir mhír 8A,”, agus tríd an méid seo
a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 8A:

“8B.(1) Ní bheidh na scaireanna ina scaireanna—

(a) i gcuideachta sheirbhíse, nó

(b) i gcuideachta a bhfuil rialú aici ar chuideachta
sheirbhíse, i gcás go bhfuil an chuideachta faoi
rialú duine nó daoine dá dtagraítear i bhfomhír
(2)(a)(i) mar atá feidhm aici maidir le
cuideachta sheirbhíse.

(2) Chun críocha na míre seo—

(a) is cuideachta sheirbhíse cuideachta más é atá go
hiomlán nó go formhór sa ghnó a sheolann an
chuideachta seirbhísí daoine atá ar fostú ag an
gcuideachta a sholáthar agus má sholáthraítear
formhór na seirbhísí sin—

(i) do dhuine a bhfuil an chuideachta faoina
rialú, nó do bheirt nó níos mó a bhfuil an
chuideachta faoina rialú in éindí,
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(ii) do chuideachta atá comhlachaithe leis an
gcuideachta, nó

(iii) do chomhpháirtíocht atá comhlachaithe leis
an gcuideachta,

(b) tá cuideachta comhlachaithe le cuideachta eile
más rud é—

(i) go bhfuil an dá chuideachta faoi rialú (de
réir bhrí alt 432) an duine chéanna nó na
ndaoine céanna, nó

(ii) go bhféadfaí a mheas le réasún—

(I) go ngníomhaíonn an dá chuideachta
chun comh-aidhm a bhaint amach,

(II) go bhfuil nó go raibh ag aon duine nó
ag aon ghrúpa daoine nó aon ghrúpaí
daoine a bhfuil comhchoiteannacht
réasúnach céannachta acu an chaoi nó
an chumhacht, cibé acu go díreach nó
go neamhdhíreach, chun na
hoibríochtaí trádála a sheolann an dá
chuideachta nó a bheidh le seoladh
acu a chinneadh, nó

(III) go bhfuil an dá chuideachta faoi rialú
aon duine nó grúpa daoine nó grúpaí
daoine a bhfuil comhchoiteannacht
réasúnach céannachta acu,

(c) go bhfuil comhpháirtíocht comhlachaithe le
cuideachta i gcás go ngníomhaíonn an
chomhpháirtíocht agus an chuideachta chun
comh-aidhm a bhaint amach,

(d) go bhfolaíonn tagairt do dhuine tagairt do
chomhpháirtíocht, agus

(e) i gcás go bhfuil rialú ar chuideachta ag
comhpháirtí, nó ag comhpháirtí in éindí le
duine eile nó le daoine eile, go measfar rialú ar
an gcuideachta sin a bheith ag an
gcomhpháirtíocht.”.

(2) Tá feidhm ag mír (b) d’fho-alt (1) maidir le leithreasú
scaireanna arna dhéanamh ag iontaobhaithe scéime ceadaithe (de
réir bhrí alt 510(1)) an 4 Feabhra 2010 nó dá éis.

20.—Leasaítear alt 470B den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Faoi réir fho-ailt (5) agus (6), más rud é maidir le bliain
mheasúnachta iomchuí, go ndéanfaidh pearsa aonair nó, más
duine pósta an phearsa aonair a mheasúnaítear i leith cánach
de réir alt 1017, 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
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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 den 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) maidir le conradh iomchuí arna athnuachan nó arna
dhéanamh an 1 Eanáir 2009 nó dá éis ach roimh an
1 Eanáir 2010, 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 faoi chomhair
an phréimh bhliantúil iomlán atá dlite faoin
gconradh iomchuí a íoc an íocaíocht a dhéantar leis
an árachóir údaraithe, méid atá 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;

(ii) maidir le conradh iomchuí arna athnuachan nó arna
dhéanamh an 1 Eanáir 2010 nó dá éis, an méid a
shonraítear sa tríú 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
faoi chomhair an phréimh bhliantúil iomlán atá dlite
faoin gconradh iomchuí a íoc an íocaíocht a dhéantar
leis an árachóir údaraithe, méid atá 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

(iii) méid lena laghdaítear 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) (3)

An Aicme Duine An méid An méid creidmheasa
Árachaithe creidmheasa cánach cánach aois-

aois-choibhneasa choibhneasa

Aois 50 bliain agus €200.00 €200.00
os a chionn ach
níos lú ná 60 bliain
an dáta a
athnuaitear nó a
dhéantar, de réir
mar a bheidh, an
conradh iomchuí.
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(1) (2) (3)

An Aicme Duine An méid An méid creidmheasa
Árachaithe creidmheasa cánach cánach aois-

aois-choibhneasa choibhneasa

Aois 60 bliain agus €500.00 €525.00
os a chionn ach
níos lú ná 70 bliain
an dáta a
athnuaitear, nó a
dhéantar, de réir
mar a bheidh, an
conradh iomchuí.

Aois 70 bliain agus €950.00 €975.00
os a chionn ach
níos lú ná 80 bliain
an dáta a
athnuaitear, nó a
dhéantar, de réir
mar a bheidh, an
conradh iomchuí.

Aois 80 bliain agus €1,175.00 €1,250.00
os a chionn an dáta
a athnuaitear, nó a
dhéantar, an
conradh iomchuí de
réir mar a bheidh.

”.

21.—Leasaítear alt 409C den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur isteach tar éis fho-alt (4)—

“(4A) (a) D’ainneoin fho-alt (4), i gcás go bhfuil feidhm ag an
alt seo maidir leis an mbliain mheasúnachta 2010 nó
le bliain mheasúnachta is déanaí, is é a bheidh i méid
an chaillteanais dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(a), ar
féidir a mheas go laghdaíonn sé ioncam faoi alt
381(1) do gach bliain mheasúnachta den sórt sin,
nialas.”.

(a) Ní bheidh feidhm ag an bhfo-alt seo maidir leis na blianta
measúnachta 2010 ná 2011—

(i) i ndáil le hobair a cuireadh i gcrích roimh an 4
Feabhra 2010,

(ii) i ndáil le hobair a bhí idir lámha an 4 Feabhra 2010, ná

(iii) i ndáil le hobair a dhéanfar faoi ghealltanas
conarthach a tugadh roimh an 4 Feabhra 2010 agus
a fianaíodh i scríbhinn roimh an dáta sin i gcás go
dtosóidh an obair tar éis an dáta sin.”.

22.—(1) Leasaítear Sceideal 13 a ghabhann leis an bPríomh-
Acht—

(a) trí mhíreanna 31, 45, 57, 66, 67, 71, 72, 75, 78, 104, 113,
123, 130 agus 172 a scriosadh,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír 73:

“73. Pobal.”,
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(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír 102:

“102. An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh.”,

(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír 119:

“119. An Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol
Digiteach.”,

agus

(e) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
174 (a cuireadh isteach leis an Acht fán nGníomhaireacht
Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní 2009):

“175. An tÚdarás Náisiúnta Iompair.

176. Comhairle na nDochtúirí Leighis.

An Bhanc-Chorparáid Angla-Éireannach Teoranta.

178. Banc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais
na hÉireann.

179. Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais.

180. Údarás Craolacháin na hÉireann.”.

(2) Tá feidhm ag fo-alt (e) den alt seo amhail ar an agus ón 1
Bealtaine 2010.

23.—(1) Leasaítear Caibidil 2A de Chuid 15 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 485C(1), trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh an mhínithe ar “barrachas faoisimh”:

“ciallaíonn ‘méid tairsí ioncaim’, i ndáil le bliain chánach
agus pearsa aonair—

(a) €125,000, nó

(b) i gcás go bhfuil ar áireamh in ioncam na pearsan
aonair don bhliain chánach ioncam imfhálaithe
agus gur lú ná €400,000 a ioncam coigeartaithe
nó a hioncam coigeartaithe don bhliain
chánach, an méid a chinnfear de réir na
foirmle—

€125,000 × A

B

i gcás—

gurb é A ioncam coigeartaithe na pearsan aonair
don bhliain, agus

gurb é B an méid a chinnfear de réir na foirmle—
T + S

i gcás go bhfuil na bríonna céanna le T agus S faoi
seach atá leo sa mhíniú ar ‘ioncam
coigeartaithe’;
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ciallaíonn ‘méid tairsí faoisimh’, i ndáil le bliain chánach
agus pearsa aonair, €80,000;”,

(b) in alt 485C(1), tríd an míniú ar “méid tairsí” a scriosadh,

(c) in alt 485D—

(i) i mír (a), trí “an méid tairsí ioncaim” a chur in ionad
“an méid tairsí”,

(ii) i mír (b), trí “an méid tairsí faoisimh” a chur in ionad
“an méid tairsí”, agus

(iii) trí “20 faoin gcéad d’ioncam coigeartaithe na pearsan
aonair” a chur in ionad “leath amháin d’ioncam
coigeartaithe na pearsan aonair”,

(d) in alt 485E, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
fhorléirithe ar “Y” san fhoirmle san alt sin—

“gurb é Y an ceann is mó de na méideanna seo
a leanas—

(i) an méid tairsí faoisimh, agus

(ii) 20 faoin gcéad d’ioncam coigeartaithe na
pearsan aonair don bhliain chánach.”,

agus

(e) in alt 485FB(6)(b), trí “an méid tairsí ioncaim” a chur in
ionad “an méid tairsí” sa dá áit a bhfuil sé.

(2) Tá feidhm ag fo-alt (1) maidir leis an mbliain mheasúnachta
2010 agus blianta measúnachta dá héis.

Caibidil 4

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

24.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 208:

“Carthanachtaí
thar lear. 208A.—(1) San alt seo agus in alt

208B—

ciallaíonn ‘carthanas’ aon chomhlacht
daoine nó iontaobhas arna bhunú chun
críocha carthanúla amháin;

“ciallaíonn ‘Comhaontú LEE’ an
Comhaontú ar an Limistéar Eorpach
Eacnamaíoch a síníodh in Porto an 2
Bealtaine 1992, arna choigeartú leis na
leasuithe go léir ina dhiaidh sin ar an
gComhaontú sin;

ciallaíonn ‘stát de chuid LEE’ stát, seachas
an Stát, is Páirtí Conarthach i
gComhaontú LEE;
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ciallaíonn ‘stát de chuid CSTE’ stát, seachas
stát de chuid LEE, is Ballstát de
Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa.

(2) Féadfaidh duine nó iontaobhas atá
bunaithe i stát de chuid LEE nó i stát de
chuid CSTE, ar éileamh a bheith déanta
chuig na Coimisinéirí Ioncaim, cinneadh a
lorg arb é atá ann, dá mbeadh ioncam de
chineál dá dtagraítear in alt 207 nó 208 ag
an duine nó ag an iontaobhas sa Stát, go
gcáileodh an t-ioncam le haghaidh na
ndíolúintí dá bhforáiltear leis na hailt sin.

(3) Is iad na Coimisinéirí Ioncaim, nó
cibé oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim
(lena n-áirítear cigire) a údaróidh siad
chuige sin, a chinnfidh éileamh dá
dtagraítear i bhfo-alt (2).

(4) I gcás go mbeidh éileamh dá
dtagraítear i bhfo-alt (2) arna chinneadh de
réir fho-alt (3) agus gurb é atá sa
chinneadh, dá mbeadh ioncam de chineál
dá dtagraítear in alt 207 nó 208 ag an duine
nó ag an iontaobhas sa Stát, go gcáileodh
an t-ioncam le haghaidh na ndíolúintí dá
bhforáiltear leis na hailt sin, déanfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim nó cibé oifigeach do
na Coimisinéirí Ioncaim a údaróidh siad
chuige sin fógra maidir leis an gcinneadh
sin a eisiúint chuig an duine nó chuig an
iontaobhas.

(5) Gach éileamh a dhéanfar faoin alt
seo, fíorófar é le doiciméad a fhreagraíonn
do mhionnscríbhinn arna mionnú sa Stát,
nó le ráiteas coibhéiseach faoi mhionn, agus
féadfaidh an cisteoir, an t-iontaobhaí nó
aon ghníomhaire a bheidh údaraithe go cuí
cruthúnas a thabhairt ar an éileamh.

Carthanais —
ilghnéitheach.

208B.—(1) San alt seo—

folaíonn ‘iontaobhaí carthanais’—

(a) i gcás carthanais is cuideachta,
stiúrthóirí na cuideachta agus
na hoifigigh eile di, agus

(b) i gcás carthanais is comhlacht
corpraithe (seachas cuideachta)
nó comhlacht neamhchorpraithe
daoine, aon oifigeach don
chomhlacht nó aon duine a
bheidh de thuras na huaire ag
comhlíonadh feidhmeanna
oifigigh don chomhlacht;

ciallaíonn ‘duine cáilithe’—

(a) duine atá cáilithe, de réir alt 187
d’Acht na gCuideachtaí 1990,
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lena cheapadh nó lena ceapadh
mar iniúchóir cuideachta, nó

(b) i ndáil le duine nó iontaobhas—

(i) a rinne éileamh ar
chinneadh faoi alt 208A(2),

(ii) atá bunaithe i stát de chuid
LEE nó i stát de chuid
CSTE, agus

(iii) nach bhfuil príomháit ghnó
aige nó aici sa Stát,

duine atá cáilithe faoi dhlí an
stáit sin de chuid LEE nó an stáit
sin de chuid CSTE, de réir mar a
bheidh, chun feidhmeanna a
chomhlíonadh atá comhionann,
nó atá comhchosúil, leis na
feidhmeanna a fhéadfaidh duine
dá dtagraítear i mír (a) a
chomhlíonadh sa Stát.

(2) Aon éileamh ó dhuine nó ó
iontaobhas—

(a) ar chinneadh faoi alt 864 i ndáil
le héileamh faoi alt 207 nó 208,
nó

(b) ar chinneadh faoi alt 208A,

beidh cibé faisnéis ag tacú leis a
cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim le
réasún chun an t-éileamh a chinneadh.

(3) Aon charthanas—

(a) dár deonaíodh díolúine faoi alt
207 nó 208, nó

(b) ar eisíodh fógra cinnidh chuige
de réir alt 208A(4),

déanfaidh sé, má iarrtar air é, cibé faisnéis
a sholáthar do na Coimisinéirí Ioncaim a
cheanglóidh siad i leith ghníomhaíochtaí an
charthanais sin in aon bhliain airgeadais tar
éis díolúine a dheonú nó, de réir mar a
bheidh, tar éis fógra faoin gcinneadh a
eisiúint.

(4) Aon fhaisnéis a bheidh le soláthar do
na Coimisinéirí Ioncaim faoi fho-alt (2) nó
(3) is i dteanga oifigiúil de chuid an Stáit a
sholáthrófar í.

(5) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim
cibé daoine cáilithe is cuí leo a cheapadh
chun aon fhaisnéis a sholáthrófar dóibh faoi
fho-alt (2) nó (3) a fhíorú.
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(6) Na caiteachais a thabhóidh aon
duine a cheapfaidh na Coimisinéirí Ioncaim
faoi fho-alt (5), beidh siad inghnóthaithe ag
na Coimisinéirí Ioncaim mar fhiach
conartha shimplí in aon chúirt dlínse
inniúla—

(a) ó iontaobhaithe an charthanais
(a bheidh faoi dhliteanas i
gcomhpháirt agus go leithleach
i leith na gcaiteachas sin), nó

(b) ón gcarthanas lena mbaineann, i
gcás nach indéanta iad a
ghnóthú ó iontaobhaithe an
charthanais.”,

(b) i gCuid 1 de Sceideal 26A, trí mhír 19 a scriosadh,

(c) i gCuid 3 de Sceideal 26A, trí “sa Stát” a scriosadh—

(i) i mír 1, sa mhíniú ar “carthanas incháilithe”, agus

(ii) i mír 2,

(d) i gCuid 3 de Sceideal 26A, tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad mhír 3(c):

“(c) go raibh roimh dháta déanta an iarratais lena
mbaineann faoi mhír 2—

(i) díolúine deonaithe dó ó cháin chun críocha
alt 207 go ceann tréimhse nach lú ná 2
bhliain, nó

(ii) fógra cinnidh faighte aige ó na Coimisinéirí
Ioncaim de réir alt 208A 2 bhliain ar a
laghad roimh an dáta sin,”,

agus

(e) i gCuid 3 de Sceideal 26A tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh mhír 7:

“8. Aon fhaisnéis a bheidh le tabhairt do na Coimisinéirí
Ioncaim nó le foilsiú de réir mar a cheanglaíonn an
tAire Airgeadais chun críocha na Coda seo, tabharfar
nó foilseofar í i dteanga de theangacha oifigiúla an
Stáit.”.

25.—(1) Leasaítear alt 22 den Phríomh-Acht—

(a) sa mhíniú ar “talamh cáilitheach” in alt 644AB(1), trí “nó”
a scriosadh san áit dheireanach a bhfuil sé i mír (a), trí
“alt 616(1)(g), nó” a chur in ionad “alt 616(1)(g)” i mír
(b) agus tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (b):

“(c) arb é atá ann láithreán ina bhfuil 0.4047 heicteár
nó níos lú nach mó ná €250,000 a
mhargadhluach dáta na diúscartha (d’ainneoin
go bhféadfadh gur dheonaigh údarás pleanála

33

Cd.2 A.24

Leasú ar Chuid 22
(forálacha a
bhaineann le
déileáil i dtalamh
nó forbairt talún
agus diúscairtí talún
forbraíochta) den
Phríomh-Acht.



Cd.2 A.25

34

[Uimh. 5.] [2010.]An tAcht Airgeadais 2010.

cead i leith an láithreáin sin de réir alt 34(1)
den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000),
seachas i gcás gur cuid d’idirbheart níos mó nó
de shraith idirbheart an diúscairt ag an duine a
bheidh á déanamh nó ag duine atá bainteach
leis an duine sin,”,

(b) in alt 644AB(1), tríd an míniú ar “athchriosú” a scriosadh
agus tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “talamh cáilitheach”:

“ciallaíonn ‘cinneadh pleanála iomchuí’, i ndáil le talamh
agus de réir an Achta um Pleanáil agus Forbairt 2000 (dá
ngairtear ‘Acht 2000’ sa mhíniú seo)—

(a) athrú ar chriosú talún i bplean forbartha nó i
bplean limistéir áitiúil arna dhéanamh nó arna
athrú faoi Chuid II d’Acht 2000 ó úsáidí talún
neamhfhorbraíochta go húsáidí talún
forbraíochta nó ó úsáid talún forbraíochta
amháin go húsáid talún forbraíochta eile lena
n-áirítear meascán d’úsáidí den sórt sin, nó

(b) cinneadh chun cead a dheonú, de réir alt 34(6)
nó 37(2) d’Acht 2000, le haghaidh forbartha a
dhéanfadh sárú ábhartha ar phlean forbartha;”,

(c) in alt 644AB(2), trí “cinneadh pleanála iomchuí” a chur in
ionad “athchriosú na talún sin”,

(d) in alt 644AB(5)(a), trí “cinneadh pleanála iomchuí” a chur
in ionad “athchriosú talún”,

(e) in alt 649B(1), tríd an míniú ar “athchriosú” a scriosadh
agus tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “úsáid talún neamhfhorbraíochta”:

“ ciallaíonn ‘cinneadh pleanála iomchuí’, i ndáil le talamh
agus de réir an Achta um Pleanáil agus Forbairt 2000 (dá
ngairtear ‘Acht 2000’ sa mhíniú seo)—

(a) athrú ar chriosú talún i bplean forbartha nó i
bplean limistéir áitiúil arna dhéanamh nó arna
athrú faoi Chuid II d’Acht 2000 ó úsáidí talún
neamhfhorbraíochta go húsáidí talún
forbraíochta nó ó úsáid talún forbraíochta
amháin go húsáid talún forbraíochta eile lena
n-áirítear meascán d’úsáidí den sórt sin, nó

(b) cinneadh chun ceadú a dheonú, de réir alt 34(6)
nó 37(2) d’Acht 2000, le haghaidh forbartha a
dhéanfadh sárú ábhartha ar phlean forbartha;”,

(f) in alt 649B(1), sa mhíniú ar “gnóchan amhantair” trí
“cinneadh pleanála iomchuí” a chur in ionad
“athchriosú”,

(g) in alt 649B(2)—

(i) trí “, arna déanamh an 30 Deireadh Fómhair 2009 nó
dá éis,” a scriosadh, agus
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(ii) trí “do chinneadh pleanála iomchuí” a chur in ionad
“d’athchriosú talún” i mír (a) agus trí “an cinneadh
pleanála iomchuí” a chur in ionad “an t-athchriosú
talún” sna háiteanna a bhfuil sé i míreanna (b) agus
(c),

(h) in alt 649B(4), trí “nó” a scriosadh san áit dheireanach a
bhfuil sé i mír (a), trí “an diúscairt, nó” a chur in ionad
“an diúscairt,” i mír (b) agus tríd an méid seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(c) gurb é an diúscairt diúscairt láithreáin 0.4047
heicteár nó níos lú nach mó a mhargadhluach
dáta na diúscartha ná €250,000 (d’ainneoin go
bhféadfadh gur dheonaigh údarás pleanála
cead i leith an láithreáin sin de réir alt 34(1)
den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000),
seachas i gcás gur cuid d’idirbheart níos mó nó
de shraith idirbheart an diúscairt ag an duine a
bheidh á déanamh nó ag duine atá bainteach
leis an duine sin,”,

agus

(i) in alt 649B(5), trí “cinnidh pleanála iomchuí” a chur in
ionad “athchriosú”.

(2) (a) Tá feidhm ag míreanna (a) agus (h) d’fho-alt (1) maidir le
diúscairtí arna ndéanamh an 30 Deireadh Fómhair 2009
nó dá éis.

(b) Tá feidhm ag míreanna (b), (c), (d), (e), (g)(ii) agus (i)
d’fho-alt (1) maidir le hathruithe nó cinntí arna
ndéanamh an 4 Feabhra 2010 nó dá éis.

(c) Tá feidhm ag mír (g)(i) d’fho-alt (1) amhail ar an agus ón
4 Feabhra 2010.

26.—Leasaítear alt 843A den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh an mhínithe ar “caiteachas cáilitheach”:

“ciallaíonn ‘tréimhse cháilitheach’ an tréimhse dar tosach
an 1 Nollaig 1999 agus dar críoch—

(a) an 30 Meán Fómhair 2010, nó

(b) i gcás lena mbaineann fo-alt (6)(a), an 31 Márta
2011, nó

(c) i gcás lena mbaineann fo-alt (6)(b), an 31
Márta 2012;”,

(b) i bhfo-alt (2), trí “Faoi réir fho-ailt (2A) go (5)” a chur in
ionad “Faoi réir fho-ailt (3) go (5)”,

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

“(2A) Ní thabharfar liúntas de bhua fho-alt (2) i ndáil
le haon chaiteachas cáilitheach ar áitreabh cáilitheach ach
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amháin a mhéid a thabhaítear an caiteachas sin sa
tréimhse cháilitheach.”,

(d) i bhfo-alt (3), trí “a thabhaítear sa tréimhse cháilitheach”
a chur in ionad “a thabhaítear an 2 Nollaig 1998, nó dá
éis,” agus

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

“(6) (a) Chun críocha mhír (b) den mhíniú ar ‘tréimhse
cháilitheach’, beidh feidhm ag an mír seo i
gcás—

(i) go dtabhaítear caiteachas caipitiúil ar
fhoirgniú, ar athchóiriú nó ar athfheistiú
áitribh cháilithigh,

(ii) gur forbairt eiscthe chun críocha an Achta
um Pleanáil agus Forbairt 2000 de bhua alt
4 den Acht sin nó de bhua Chuid 2 de na
Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001
(I.R. Uimh. 600 de 2001) (dá ngairtear
‘Rialacháin 2001’ san fho-alt seo) an obair
fhoirgníochta, athchóirithe nó
athfheistithe ar an áitreabh cáilitheach arb
ionannas di an caiteachas sin, agus

(iii) go bhfuil méid arna thabhú nach lú ná 30
faoin gcéad de na costais iomlána
foirgníochta, athchóirithe nó athfheistithe
an 30 Meán Fómhair 2010 nó roimhe.

(b) Chun críocha mhír (c) den mhíniú ar ‘tréimhse
cháilitheach’, beidh feidhm ag an mír seo i
gcás—

(i) go dtabhaítear caiteachas caipitiúil ar
fhoirgniú, ar athchóiriú nó ar athfheistiú
áitribh cháilithigh,

(ii) go ndéanfar iarratas pleanála (nach iarratas
ar chead sracléaráide de réir bhrí alt 36
den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000),
a mhéid is gá cead pleanála, i leith na
hoibre foirgníochta, athchóirithe nó
athfheistithe ar an áitreabh cáilitheach arb
ionannas di an caiteachas sin, de réir
Rialacháin 2001,

(iii) go n-eisíonn an t-údarás pleanála, de réir
airteagal 26(2) de Rialacháin 2001,
admháil ar an iarratas, lena ndaingnítear
go bhfuarthas an t-iarratas an 30 Meán
Fómhair 2010 nó roimhe, agus

(iv) nach iarratas neamhbhailí an t-iarratas ar
ina leith a d’eisigh an t-údarás pleanála
fógra de réir airteagal 26(5) de
Rialacháin 2001.

(7) Chun cinneadh a dhéanamh, agus chuige sin
amháin, i ndáil le héileamh ar liúntas de bhua fho-alt (2),
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cibé acu a thabhaítear nó nach dtabhaítear agus a mhéid
a thabhaítear, sa tréimhse cháilitheach, caiteachas
caipitiúil ar fhoirgniú, ar athchóiriú nó ar athfheistiú
áitribh cháilithigh, ní dhéileálfar (d’ainneoin aon fhorála
eile de na hAchtanna Cánach maidir leis an tráth a
dhéileáiltear nó a dhéileálfar le haon chaiteachas caipitiúil
mar chaiteachas a tabhaíodh) ach le cibé méid den
chaiteachas caipitiúil sin is inchurtha síos go cuí d’obair ar
fhoirgniú, ar athchóiriú nó ar athfheistiú an áitribh a
rinneadh iarbhír le linn na tréimhse cáilithí mar
chaiteachas a tabhaíodh sa tréimhse sin.”.

27.—(1) Leasaítear 372AW den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “tréimhse cháilitheach”, trí “31
Bealtaine 2015” a chur in ionad “31 Bealtaine 2013”, agus

(b) i bhfo-alt (2)(b), trí “4 bliana” a chur in ionad “2 bhliain”.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) i ngníomh ar an Aire Airgeadais do
dhéanamh ordú chuige sin.

28.—(1) Leasaítear alt 1003A den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1)—

(a) sa mhíniú ar “lánas an fhoirgnimh” trí “is deimhin leis an
Aire nó, de réir mar is cuí, is deimhin le Coimisinéirí na
nOibreacha Poiblí in Éirinn” a chur in ionad “is deimhin
leis an Aire”, agus

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

“ciallaíonn ‘bronntanas iomchuí’ bronntanas maoine
oidhreachta don Iontaobhas nó, de réir mar is cuí, do
Choimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn nach
bhfaigheann an duine a thugann an bronntanas comaoin
ar bith ina leith (seachas faoiseamh faoin alt seo), go
díreach nó go neamhdhíreach, ón Iontaobhas nó ó na
Coimisinéirí sin nó ar shlí eile;”.

(2) Leasaítear alt 1003A den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) (a) San alt seo, ciallaíonn ‘maoin oidhreachta’
foirgneamh nó gairdín a gcinneann an tAire ina leith
nó, de réir mar is cuí, a gcinneann Coimisinéirí na
nOibreacha Poiblí in Éirinn ina leith, faoi réir
fhorálacha an fho-ailt seo, ar iarratas chuige sin i
scríbhinn chuig an Aire nó, de réir mar is cuí, chuig
na Coimisinéirí sin, ó dhuine ar leis nó léi an
foirgneamh nó an gairdín, gur foirgneamh nó gairdín
é atá—

(i) ina eiseamláir shuntasach den chineál foirgnimh
nó gairdín atá i gceist,

(ii) dearscnaitheach ina aicme,

(iii) ina dhíol spéise suntasach ann féin ó thaobh na
heolaíochta, na staire, na gairneoireachta, an
náisiúin, na hailtireachta nó na haeistéitice, agus
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(iv) oiriúnach lena fháil ag an Iontaobhas nó, de réir
mar is cuí, ag Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí
in Éirinn,

agus, chun críocha an ailt seo, folaíonn aon tagairt
do ‘foirgneamh’—

(I) aon fhoirgneamh seachtrach, clós nó talamh atá
gaolmhar leis an bhfoirgneamh i gcás an talamh
a bheith ar áitiú nó ar teachtadh leis an
bhfoirgneamh mar chuid dá ghairdín nó dá
thírdhreach deartha agus go gcuireann sé le
tuiscint ar an bhfoirgneamh ina shuíomh, agus

(II) lánas an fhoirgnimh.

(b) Aon iarratas ar chinneadh faoin bhfo-alt seo, déanfar
é chun an Aire i gcás go mbaineann sé le bronntanas
iomchuí atá le tabhairt don Iontaobhas nó déanfar é
chun Coimisinéirí na nOibreachta Poiblí in Éirinn i
gcás go mbaineann sé le bronntanas iomchuí atá le
tabhairt do na Coimisinéirí sin.

(c) Le linn iarratas ar chinneadh faoin alt seo a
bhreithniú, breithneoidh an tAire nó, de réir mar is
cuí, Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn, cibé
fianaise a chuirfidh an duine atá ag déanamh an
iarratais faoina bhráid nó faoina bráid nó faoina
mbráid.

(d) Ar iarratas ar chinneadh faoin bhfo-alt seo a fháil,
iarrfaidh an tAire nó, de réir mar is cuí, Coimisinéirí
na nOibreacha Poiblí in Éirinn, ar na Coimisinéirí
Ioncaim i scríbhinn an mhaoin a luacháil de réir fho-
alt (3).

(e) Ní dhéanfaidh an tAire nó, de réir mar is cuí,
Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn, le linn
aon bhliana féilire, cinneadh faoin bhfo-alt seo i gcás
gur mó margadhluach na maoine, arna chinneadh ag
na Coimisinéirí Ioncaim de réir fho-alt (3), ar an dáta
luachála ná méid a chinnfear de réir na foirmle—

€6,000,000 — M

i gcás—

gurb é M méid (agus féadfaidh gur nialas é) atá ar cóimhéid le
margadhluach na maoine oidhreachta (más ann) ar an dáta
luachála nó le comhiomlán mhargadhluachanna na maoine
oidhreachta go léir (más ann) ar na dátaí luachála faoi
seach, de réir mar a bheidh, a mbeidh cinneadh nó cinntí,
de réir mar a bheidh, ina leith déanta faoin bhfo-alt seo,
cibé acu ag an Aire nó ag Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí
in Éirinn sa bhliain féilire sin agus nár cúlghaireadh sa
bhliain féilire sin.

(f) Ní dhéanfaidh Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in
Éirinn cinneadh faoin bhfo-alt seo gan toiliú a fháil
i scríbhinn ón Aire Airgeadais agus beidh aon
chinneadh den sórt sin faoi réir cibé coinníollacha a
shonróidh an tAire Airgeadais.
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(g) Rachaidh an tAire agus Coimisinéirí na nOibreacha
Poiblí in Éirinn, de réir mar is cuí, i gcomhairle le
chéile i dtaca le feidhm ghinearálta an ailt seo agus
go háirithe chun críocha fheidhm mhír (e).

(h) (i) Scoirfidh maoin de bheith ina maoin oidhreachta
chun críocha an ailt seo, más rud é—

(I) go ndéantar an mhaoin a dhíol nó a
dhiúscairt ar shlí eile le duine seachas an
tIontaobhas nó, de réir mar is cuí,
Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in
Éirinn,

(II) go dtugann úinéir na maoine fógra i
scríbhinn don Iontaobhas nó, de réir mar is
cuí, do Choimisinéirí na nOibreacha Poiblí
in Éirinn, á rá nach mbeartaítear an mhaoin
a bhronnadh ar an Iontaobhas nó, de réir
mar is cuí, ar na Coimisinéirí sin, nó

(III) nach mbronntar an mhaoin ar an Iontaobhas
nó, de réir mar is cuí, ar Choimisinéirí na
nOibreacha Poiblí in Éirinn faoi dheireadh
na bliana féilire tar éis na bliana féilire ina
ndéantar an cinneadh faoin bhfo-alt seo.

(ii) I gcás go dtiocfaidh an tAire nó, de réir mar is
cuí, Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn,
ar an eolas aon tráth laistigh den bhliain féilire
ina ndéantar cinneadh faoin bhfo-alt seo i leith
maoine, go bhfuil feidhm ag clásal (I) nó (II)
d’fhomhír (i) maidir leis an maoin, féadfaidh an
tAire nó, de réir mar is cuí, na Coimisinéirí sin
an cinneadh a chúlghairm le héifeacht ón tráth
sin.”.

(3) Leasaítear alt 1003A den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad fhomhír (4):

“(4) I gcás go dtabharfar bronntanas iomchuí don Iontaobhas
nó, de réir mar is cuí, do Choimisinéirí na nOibreacha Poiblí
in Éirinn—

(a) déanfaidh an tIontaobhas nó, de réir mar is cuí, na
Coimisinéirí sin, deimhniú a thabhairt don duine a
thug an bronntanas iomchuí, i cibé foirm a
fhorordóidh na Coimisinéirí Ioncaim, á dheimhniú
go bhfuarthas an bronntanas sin agus gur aistríodh
úinéireacht na maoine oidhreachta is ábhar don
bhronntanas sin chuig an Iontaobhas nó, de réir mar
is cuí, chuig Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in
Éirinn, agus

(b) déanfaidh an tIontaobhas nó, de réir mar is cuí,
Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn, dúblach
den deimhniú a tharchur chuig na Coimisinéirí
Ioncaim.”.

29.—(1) Déantar Caibidil 2 de Chuid 18 den Phríomh-Acht a
leasú in alt 530 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “cárta cáin-asbhainte iomchuí”:
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“ciallaíonn ‘tréimhse thuairisceáin’, i ndáil leis an bpríomhaí
lena mbaineann, an tréimhse a shonraítear i bhfógra i scríbhinn
arna thabhairt ag na Coimisinéirí Ioncaim don phríomhaí sin, ar
tréimhse míosa ioncaim cánach nó os a chionn sin í, a
gceanglaítear ar an bpríomhaí faoi alt 531(3A) tuairisceán a
dhéanamh chuig an Ard-Bhailitheoir ina leith;”.

(2) Déantar Caibidil 2 de Chuid 18 den Phríomh-Acht a leasú in
alt 531—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d’fho-
alt (3A):

“(a) Tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis deiridh
tréimhse tuairisceáin, déanfaidh príomhaí nó
aon duine a bhí ina phríomhaí nó ina príomhaí
roimhe sin agus ar ar ceanglaíodh é sin a
dhéanamh trí fhógra i scríbhinn ó na
Coimisinéirí Ioncaim—

(i) tuairisceán a chur chuig an Ard-
Bhailitheoir, ar an bhfoirm fhorordaithe,
ar an méid cánach, más ann, a dhligh an
duine sin a asbhaint as íocaíochtaí arna
ndéanamh le fochonraitheoirí
neamhdheimhnithe le linn na tréimhse
tuairisceáin sin, agus

(ii) méid na cánach, más ann, a dhligh an duine
amhlaidh a asbhaint a chur ar aghaidh
chuig an Ard-Bhailitheoir.”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b)
d’fho-alt (3A):

“(c) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim rialacháin a
dhéanamh i leith príomhaí, nó duine eile dá
dtagraítear i mír (a), do sholáthar cibé faisnéise
dóibh, is faisnéis a bheidh sonraithe sna
rialacháin i ndáil le comhábhair an mhéid (más
ann) dá dtagraítear i mír (a)(i).”,

(c) i bhfo-alt (3AA), trí “ansin beidh feidhm ag fo-alt (3A)
agus beidh éifeacht leis amhail is dá gcuirfí ‘23 lá’ in ionad
‘14 lá’” in ionad “ansin beidh feidhm ag fo-alt (3A) agus
beidh éifeacht leis amhail is dá gcuirfí ‘an 23ú lá de mhí
chánach ioncaim’ in ionad ‘an 14ú lá de mhí chánach
ioncaim’ ”,

(d) i bhfo-alt (3B)(b)—

(i) trí “don tréimhse thuairisceáin nó do na tréimhsí
tuairisceáin” a chur in ionad “don mhí chánach
ioncaim nó do na míonna cánach ioncaim” sa dá áit
ina bhfuil sé, agus

(ii) trí “de na tréimhsí tuairisceáin sin” a chur in ionad
“de na míonna cánach ioncaim sin”,

(e) i bhfo-alt (6)(a)(i), trí “do thréimhse a chuimsíonn
tréimhse nach mó ná 2 bhliain mheasúnachta” a chur in
ionad “do bhliain mheasúnachta”,
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(f) i bhfo-alt (10)(i), trí “le tréimhse thuairisceáin nó tréimhsí
tuairisceáin” a chur in ionad “le mí nó míonna cánach
ioncaim” agus trí “don tréimhse thuairisceáin nó do na
tréimhsí tuairisceáin” a chur in ionad “don mhí nó do na
míonna cánach ioncaim”,

(g) i bhfo-alt (10)(ii)—

(i) trí “gach tréimhse thuairisceáin” a chur in ionad “gach
mí chánach ioncaim”, agus

(ii) tríd “an tréimhse thuairisceáin” a chur in ionad “an
mhí chánach ioncaim”,

agus

(h) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (f) d’fho-
alt (12):

“(f) I gcás gur chuir siad teorainn shonraithe chun
feidhme do bhliain mheasúnachta i ndáil le
cárta íocaíochtaí iomchuí de bhua mhír (e),
féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, cibé acu ar
an bhfochonraitheoir a ainmnítear ar an gcárta
é a iarraidh, nó ar shlí eile, an teorainn a leasú,
de réir mar is cuí leo, trína laghdú nó trína
méadú nó trí dheireadh a chur léi.”.

30.—(1) Leasaítear alt 731 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (5) tríd
an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a)—

“(a) (i) Más rud é, i rith bliana measúnachta, maidir leis
na haonaid eisithe uile in iontaobhas aonad
nach scéim iontaobhais aonad údaraithe (de réir
bhrí an Achta um Iontaobhais Aonad 1990) é,
ná nach meastar gur scéim den sórt sin é, gur
sócmhainní iad a mbeadh aon ghnóchan a
d’fhabhródh ina leith díolmhaithe go hiomlán ó
cháin ghnóchan caipitiúil (ar shlí seachas mar
gheall ar chónaí nó de bhua alt 739(3)) dá
ndiúscródh an sealbhóir aonad na haonaid sin,
ansin ní gnóchain inmhuirearaithe gnóchain a
fhabhraíonn chuig an iontaobhas aonad sa
bhliain sin.

(ii) I gcás gur deimhin le hiontaobhaithe iontaobhais
aonad lena mbaineann fomhír (i), nó le haon
daoine arna n-údarú go cuí chun gníomhú thar
a gceann, gur sócmhainní dá dtagraítear i
bhfomhír (i) na haonaid eisithe uile san
iontaobhas aonad, i rith bliana measúnachta,
ansin déanfaidh siad dearbhú sa chéill sin i leith
na bliana measúnachta sin.

(iii) I leith gach bliana measúnachta, déanfaidh
iontaobhaithe gach iontaobhais aonad lena
mbaineann fomhír (i), nó aon daoine a bheidh
údaraithe go cuí chun gníomhú thar a gceann,
an 28 Feabhra nó roimhe sin sa bhliain tar éis
na bliana measúnachta, ráiteas a thabhairt do na
Coimisinéirí Ioncaim i bhformáid leictreonach a
bheidh ceadaithe acu, arb amhlaidh maidir leis i
leith na bliana measúnachta sin—
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(I) go ndeirtear ann cibé acu a rinneadh nó nach
ndearnadh dearbhú dá dtagraítear i
bhfomhír (ii), agus

(II) go sonraítear ann na nithe seo a leanas i leith
gach duine is sealbhóir aonad—

(A) ainm agus seoladh an duine, agus

(B) cibé faisnéis eile a cheanglóidh ó na
Coimisinéirí Ioncaim.

(iv) Más rud é, maidir le hiontaobhaithe iontaobhais
aonad, nó aon daoine arna n- údarú go cuí chun
gníomhú thar a gceann—

(I) go dtugann siad ráiteas mícheart nó
neamhiomlán faoi fhomhír (iii), nó

(II) go mainníonn siad, gan leithscéal réasúnach,
ráiteas den sórt sin a thabhairt,

ansin dlífear pionós €3,000 a chur ar
iontaobhaithe an iontaobhais aonad sin.
D’fhonn pionós faoin bhfomhír seo a ghnóthú,
beidh feidhm ag alt 1061 sa tslí chéanna a bhfuil
feidhm aige d’fhonn pionós faoi aon cheann de
na hailt dá dtagraítear san alt sin a ghnóthú.”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo don bhliain mheasúnachta 2010
agus do bhlianta measúnachta dá éis.”.

31.—(1) Leasaítear Cuid 27 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 739B, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “cuideachta bhainisteoireachta cháilitheach”:

“ciallaíonn ‘cuideachta bhainisteoireachta cháilitheach’, i
ndáil le gnóthas infheistíochta, cuideachta a dhéanann
bainisteoireacht, i gcúrsa trádála bainisteoireachta
infheistíochtaí, ar infheistíochtaí agus ar ghníomhaíochtaí
eile ghnó an ghnóthais ina n-iomlán, nó ar aon chuid den
chéanna;”,

(b) in alt 739D, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (7A):

“(7B) (a) Ní mheasfar go n-eascraíonn gnóchan chuig
gnóthas infheistíochta ar tharlú teagmhais
inmhuirearaithe i leith sealbhóra aonad más
rud é, díreach roimh an teagmhas
inmhuirearaithe, go bhfuil fógra um cheadú i
scríbhinn ó na Coimisinéirí Ioncaim ina sheilbh
ag an ngnóthas infheistíochta á rá go meastar
go bhfuil fo-alt (7) arna chomhlíonadh i leith
an tsealbhóra aonad, agus nár tarraingíodh siar
an ceadú.

(b) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an ceadú, dá
dtagraítear i mír (a), á rá go meastar fo-alt (7)
a bheith arna chomhlíonadh, a thabhairt do
ghnóthas infheistíochta—
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(i) maidir le haon sealbhóir aonad nó aon
aicme sealbhóra aonad, agus

(ii) faoi réir cibé coinníollacha is dóigh leo is
gá chun a dheimhniú dóibh féin go bhfuil
bearta coibhéiseacha cuí curtha ar bun ag
an ngnóthas infheistíochta, tráth
deonaithe an cheadaithe, chun a chinntiú
nach bhfuil cónaí ná gnáthchónaí sa Stát
ar shealbhóirí aonad sa ghnóthas
infheistíochta sin.

(c) (i) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon
cheadú arna thabhairt faoi mhír (b) a
tharraingt siar trí fhógra i scríbhinn má tá
mainnithe ag gnóthas infheistíochta,
maidir le haon cheann de na coinníollacha
ar tugadh an ceadú faoina réir, an
coinníoll sin a chomhlíonadh.

(ii) I gcás go dtarraingeofar ceadú siar de réir
fhomhír (i), ní bheidh feidhm ag mír (a) ó
cibé dáta agus i leith cibé sealbhóra aonad
nó aicme sealbhóra aonad, a shonrófar
san fhógra.

(d) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim cigire nó
oifigeach eile a ainmniú i scríbhinn chun aon
ghníomhartha a dhéanamh agus aon
fheidhmeanna a chomhlíonadh a n-údaraítear
do na Coimisinéirí Ioncaim leis an bhfo-alt seo
iad a dhéanamh nó iad a chomhlíonadh.”,

agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 747F:

“Caibidil 5

UCITS iomchuí

Mar a
dhéileálfar, ó
thaobh cánach,
le UCITS
iomchuí.

747G.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘cuideachta bhainisteoireachta’, i
ndáil le UCITS iomchuí cuideachta
bhainisteoireachta de réir bhrí na
dTreoracha iomchuí;

“ciallaíonn ‘Treoracha iomchuí’ Treoir
2009/65/CE an 13 Iúil 20092 ó Pharlaimint
na hEorpa agus ón gComhairle maidir le
comhordú dlíthe, rialachán agus forálacha
riaracháin a bhaineann le gnóthais le
haghaidh comhinfheistíochta in urrúis
inaistrithe (UCITS), agus aon Treoir lena
leasaítear an Treoir sin;

ciallaíonn ‘brabúis iomchuí’, i ndáil le
UCITS iomchuí, na brabúis ar bhrabúis
iomchuí (de réir bhrí alt 739B) iad dá mba
ghnóthas infheistíochta (de réir bhrí an ailt
sin) an UCITS iomchuí;

2IO Uimh. L302 an 17 Samhain 2009, lch. 32.
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ciallaíonn ‘UCITS iomchuí’ gnóthas le
haghaidh comhinfheistíochta in urrúis
inaistrithe—

(i) lena mbaineann na Treoracha
iomchuí,

(ii) a fhoirmítear faoi dhlíthe aon
cheann de Bhallstáit an Aontais
Eorpaigh seachas an Stát, agus

(iii) (I) a bhfuil a chuideachta
bhainisteoireachta
údaraithe faoi aon dlíthe de
chuid an Stáit lena
gcuirtear na Treoracha
iomchuí i ngníomh, agus

(II) nach mbeadh faoi dhliteanas
cánach sa Stát mura
mbeadh an chuideachta
bhainisteoireachta
údaraithe amhlaidh.

(2) D’ainneoin aon ní sna hAchtanna
Cánach agus sna hAchtanna um Cháin
Ghnóchan Caipitiúil, ní bheidh UCITS
iomchuí inmhuirearaithe i leith cánach
maidir le brabúis iomchuí.

(3) Déileálfar chun críocha na Coda seo
le leas i UCITS iomchuí mar leas i
gcuideachta, i scéim nó i socrú a shonraítear
in alt 743(1).”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh ar an Acht seo a rith.

32.—(1) Leasaítear alt 1035A den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1)—

(a) sa mhíniú ar “gníomhaire údaraithe” i mír (a)(ii) trí “ina
dhiaidh sin,” a chur in ionad “ ina dhiaidh sin, nó”, i mír
(b) trí “ cúlghairthe, nó” a chur in ionad “cúlghairthe ,”
agus tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (b):

“(c) cuideachta—

(i) atá údaraithe faoi aon dlíthe de dhlíthe an
Stáit lena gcuirtear na Treoracha iomchuí
i ngníomh, agus

(ii) a sheolann trádáil arb éard í nó ar a n-
áirítear iontaobhais aonad, comhchistí
conarthacha nó cuideachtaí infheistíochta,
nó aon teaglaim den chéanna, ar UCITS
iomchuí gach ceann díobh, a bhainistiú,”,

(b) sa mhíniú ar “seirbhísí gnó infheistíochta” trí “1995;” a
chur in ionad “1995.”, agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “seirbhísí gnó infheistíochta”:
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“ciallaíonn ‘Treoracha iomchuí’ Treoir 2009/65/CE an 13
Iúil 20093 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
maidir le comhordú dlíthe, rialachán agus forálacha
riaracháin a bhaineann le gnóthais le haghaidh
comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (UCITS), agus aon
Treoir lena leasaítear an Treoir sin;

ciallaíonn ‘UCITS iomchuí’ gnóthas le haghaidh
comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe—

(i) lena mbaineann na Treoracha iomchuí, agus

(ii) a fhoirmítear faoi dhlíthe aon cheann de
Bhallstáit an Aontais Eorpaigh seachas an
Stát.”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh ar dháta rite an Achta seo.

33.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 172D(3)(b), trí “i gcás gur dearbhú reatha (de réir
bhrí mhír 2A den Sceideal sin) an dearbhú a dhéanfar” a
chur in ionad “ar dearbhú é a bhfuil gach ceann de na
deimhnithe dá dtagraítear i gclásal (i), an deimhniú dá
dtagraítear i gclásal (ii) nó, de réir mar a bheidh, an
deimhniú dá dtagraítear i gclásal (iii), d’fhomhír (f) den
mhír sin ina dheimhniú reatha (de réir bhrí mhír 2 den
Sceideal sin) i ndáil leis”,

(b) in alt 172F(3)(a), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (ii):

“(ii) dearbhú arna dhéanamh ag an duine sin de
réir alt 172D(3)—

(I) ar dearbhú é a bhfuil an deimhniú dá
dtagraítear i mír 8(f) de Sceideal 2A
ina dheimhniú reatha (de réir bhrí
mhír 2 den Sceideal sin) i ndáil leis,
nó

(II) ar deimhniú reatha é (de réir bhrí mhír
2A de Sceideal 2A),”,

(c) in alt 172I—

(i) i bhfo-alt (1), trí “, nó trí chumarsáid leictreonach,” a
chur isteach i ndiaidh “i scríbhinn”,

(ii) i bhfo-alt (1A)—

(I) trí “nó ar fhaighteoir dáilte iomchuí” a chur
isteach i ndiaidh “ar idirghabhálaí”,

(II) i mír (a), trí “arna sheachadadh ar idirghabhálaí”
a chur isteach i ndiaidh “sa ráiteas”, agus

(III) i mír (b), trí “nó faighteoir an dáilte iomchuí” a
chur isteach i ndiaidh “an t-idirghabhálaí”,

(d) in alt 172J(4), trí “i scríbhinn” a scriosadh,
3IO Uimh. L302 an 17 Samhain 2009, lch. 32.
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(e) i mír 2 de Sceideal 2A, trí “nó 9(f)” a scriosadh,

(f) i Sceideal 2A, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír 2:

“Airgeadra dearbhuithe áirithe

2A. Déileálfar le dearbhú dá dtagraítear i mír 9 mar
dhearbhú reatha don tréimhse ó dháta déanta an
dearbhaithe go dtí an 31ú lá de Nollaig sa chúigiú
bliain tar éis na bliana ina ndearnadh an dearbhú.”,

(g) i mír 9 de Sceideal 2A, tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad fhomhír (e):

“(e) ina mbeidh—

(i) ainm agus seoladh na cuideachta sin,

(ii) ainm na críche ina gcónaíonn an chuideachta
chun críocha cánach,

(iii) i gcás cuideachta de réir bhrí alt 172D(3)(b)(ii),
ainm na críche iomchuí nó ainmneacha na
gcríoch iomchuí, de réir mar a bheidh, ina
gcónaíonn an duine nó na daoine a rialaíonn
(de réir bhrí alt 172D(4)(a)), cibé acu go
díreach nó go neamhdhíreach, an chuideachta
chun críocha cánach de bhua dhlí na críche sin
nó dhlíthe na gcríoch sin, agus

(iv) i gcás cuideachta de réir bhrí alt 172D(3)(b)(iii),
ainm agus seoladh stocmhalartáin aitheanta ar
a ndéantar príomhaicme scaireanna na
cuideachta, nó

(I) i gcás gur fochuideachta 75 faoin gcéad (de
réir bhrí alt 172D(5)) de chuideachta eile
an chuideachta, na cuideachta eile sin, nó

(II) i gcás gur cuideachta atá ar lánúinéireacht
(de réir bhrí alt 172D(6)) ag 2 chuideachta
nó níos mó, gach ceann de na cuideachtaí
sin,

a thrádáil go substaintiúil agus go rialta,”,

agus

(h) trí mhír 9(f) de Sceideal 2A a scriosadh.

(2) Tá feidhm ag an alt seo—

(a) maidir le dáiltí iomchuí, agus

(b) maidir le dearbhuithe dá dtagraítear in alt 172D(3)(b),

arna ndéanamh ar dháta rite an Achta seo nó dá éis.
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34.—(1) Leasaítear alt 175 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), trí “i gcás nach cuid de scéim ná de shocrú
an fhuascailt, an t-aisíoc nó an ceannach, arb é an
príomhchuspóir nó ceann de na príomhchuspóirí atá léi
nó leis a chumasú d’úinéir na scaireanna a bheith
rannpháirteach i mbrabúis na cuideachta nó aon cheann
dá cuid fochuideachtaí 51 faoin gcéad gan díbhinn a
fháil” a chur isteach i ndiaidh “a cuid scaireanna féin”,

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

“(1A) (a) Más rud é in aon tréimhse chuntasaíochta go
ndéanfaidh cuideachta luaite íocaíocht ar í
d’fhuascailt, d’aisíoc nó do cheannach a cuid
scaireanna féin, déanfaidh an chuideachta tráth
nach déanaí ná 12 mhí ó dheireadh na tréimhse
cuntasaíochta, fógra a thabhairt don Ard-
Bhailitheoir, nó do cibé oifigeach eile do na
Coimisinéirí Ioncaim a bheidh údaraithe acu
chun críocha an fho-ailt seo i dtaobh na nithe
seo a leanas—

(i) an íocaíocht, agus

(ii) cibé acu an measfar nach dáileadh í an
íocaíocht de bhua fho-alt (1).

(b) Tabharfaidh cuideachta fógra faoi mhír (a)—

(i) sa tuairisceán a cheanglaítear a thabhairt
faoi alt 951 do thréimhse chuntasaíochta
na cuideachta ina ndéantar an íocaíocht,
nó

(ii) ar cibé modh agus i cibé foirm a
fhorordóidh na Coimisinéirí Ioncaim.”,

agus

(c) i bhfo-alt (2), trí “i bhfo-ailt (1) agus (1A)” a chur in ionad
“i bhfo-alt (1)”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le híocaíochtaí dá dtagraítear
in alt 175 den Phríomh-Acht a dhéanfar an 4 Feabhra 2010 nó dá éis.

35.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur ionad alt 42:

“Ús ar
chairteacha
coigiltis a
dhíolmhú.

42.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘Comhaontú LEE’ an
Comhaontú ar an Limistéar Eorpach
Eacnamaíoch a síníodh in Oporto an 2
Bealtaine 1992, arna choigeartú leis an
bPrótacal a síníodh sa Bhruiséil an 17
Márta 1993;

ciallaíonn ‘stát de chuid LEE’ stát is páirtí
conarthach i gComhaontú LEE;
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ciallaíonn ‘Stát iomchuí’—

(i) Ballstát den Aontas Eorpach, nó

(ii) stát de chuid LEE, nach Ballstát
den sórt sin, is críoch a bhfuil
socruithe a bhfuil feidhm dlí acu
de bhua alt 826(1) déanta lena
rialtas.

(2) Maidir leis an ús carnaithe is iníoctha
i leith aon chairte coigiltis arna heisiúint ag
an Aire Airgeadais, nó cairteacha coigiltis
nó urrúis eile den tsamhail sin arna n-
eisiúint ag Rialtas Stáit iomchuí de bhun
rialacha agus coinníollacha atá ar comhréir
leis na rialacha agus na coinníollacha atá i
rialacháin arna n-eisiúint ag an Aire
Airgeadais, faoina dtagann an
ceannaitheoir chun bheith i dteideal, de
bhua suim shonraithe a íoc láithreach, suim
níos mó a fháil tar éis tréimhse sonraithe
arb é a bheidh inti an tsuim shonraithe sin
a íocadh i gcéaduair agus an t-ús a bheidh
carnaithe ar an tsuim shonraithe sin, ní
bheidh sé faoi dhliteanas i leith cánach an
fad is nach rachaidh méid na gcairteacha sin
a bheidh ar teachtadh ag an duine is
sealbhóir de thuras na huaire ar an gcairt
thar an méid a bhfuil údarás ag an duine
sin de thuras na huaire iad a shealbhú faoi
rialacháin arna ndéanamh ag an Aire
Airgeadais.”,

(b) i bhfo-alt (1) d’alt 43, trí “cónaí” a chur in ionad
“gnáthchónaí”,

(c) i bhfo-alt (4) d’alt 45, trí “cónaí” a chur in ionad
“gnáthchónaí”,

(d) i bhfo-alt (5) d’alt 48, trí “cónaí” a chur in ionad
“gnáthchónaí”, agus

(e) in alt 49, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (2):

“(2) Féadfar coinníoll a chur le heisiúint aon stoic nó
urrúis eile lena mbaineann an t-alt seo nach mbeidh
caipiteal an stoic nó an urrúis eile ná an t-ús ar an stoc nó
an urrús eile faoi dhliteanas i leith cánach fad a shuífear,
ar an tslí a ordóidh an tAire Airgeadais, go bhfuil an stoc
nó an t-urrús eile ar úinéireacht thairbhiúil ag daoine nach
bhfuil cónaí orthu sa Stát, agus, dá réir sin, deonófar
díolúine ó cháin maidir le gach stoc nó urrús eile den sórt
sin a eiseofar.”.

(2) Tagann an t-alt seo i bhfeidhm agus tá éifeacht leis amhail ar
an agus ón 4 Feabhra 2010.
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36.—(1) Leasaítear alt 299 den Phríomh-Acht—

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

“(1) Faoi réir fho-alt (3), i gcás go ndéantar innealra nó
gléasra a ligean trí léas airgeadais (de réir bhrí alt 76D) le
duine, a sheolann trádáil, ar na téarmaí é a bheith de
cheangal ar an duine sin an t-innealra nó an gléasra a
chothabháil agus a sheachadadh ar ais faoi dhea-bhail i
ndeireadh an léasa, agus más rud é gur ar an duine sin go
díreach a thiteann ualach caithimh agus cuimilte an
innealra nó an ghléasra iarbhír, ansin, chun críocha ailt 283
agus 284, measfar gur thabhaigh an duine sin an caiteachas
caipitiúil ar an innealra nó an gléasra a sholáthar agus nach
aon duine eile a thabhaigh é agus measfar gur leis an duine
sin an t-innealra nó an gléasra agus nach le haon duine
eile é.”,

agus

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

“(3) (a) San fho-alt seo, tá le ‘íocaíochtaí léasa’, ‘léasaí’
agus ‘léasóir’, faoi seach, na bríonna céanna atá
leo in alt 80A.

(b) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1), ach amháin más
rud é—

(i) go roghnóidh an léasóir agus an léasaí go
comhpháirteach, nó

(ii) i gcás nach duine atá laistigh de réim
cánach faoi Sceideal D an léasóir, go
roghnóidh an léasaí,

go mbeidh feidhm ag an alt seo chun críocha
ailt 283 agus 284 trí fhógra i scríbhinn a
thabhairt don chigire an dáta tuairisceáin
sonraithe don tréimhse inmhuirearaithe (de
réir bhrí alt 950) nó roimhe sin, i bhfoirm arna
ceadú ag na Coimisinéirí Ioncaim agus ina
mbeidh cibé sonraí maidir leis an léasóir agus
an léasaí agus i dtaca leis an léas a shonrófar
san fhoirm cheadaithe.

(c) I gcás go bhfuil feidhm ag an alt seo—

(i) is éard a bheidh sa mhéid a bheidh le
hasbhaint le linn na brabúis nó na
gnóchain a ríomh a bheidh le muirearú i
leith cánach faoi Chás 1 de Sceideal D
d’aon tréimhse inmhuirearaithe de chuid
an léasaí i ndáil le híocaíochtaí léasa a
bheidh le híoc i leith an léasa airgeadais,
an méid, i leith na n-íocaíochtaí léasa sin,
a d’asbhainfí i gcuntas sochair agus
dochair don tréimhse sin de réir an
chleachtais cuntasaíochta a bhfuil glacadh
coitianta leis, agus dá réir sin, is éard a
bheidh sa mhéid comhiomlán (dá
ngairtear an ‘méid comhiomlán is
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inasbhainte’ i bhfomhír (ii)) a bheidh le
hasbhaint, le linn na brabúis nó na
gnóchain a bheidh le muirearú i leith
cánach faoi Chás 1 de Sceideal D d’aon
tréimhse inmhuirearaithe de chuid an
léasaí i ndáil le híocaíochtaí léasa a bheidh
le híoc i leith an léasa agus thar théarma
an léasa a ríomh, an méid, i ndáil leis na
híocaíochtaí léasa sin, a d’asbhainfí, de réir
an chleachtais cuntasaíochta a bhfuil
glacadh coitianta leis, sa chuntas sochair
agus dochair thar théarma an léasa, agus

(ii) i gcás gur mhó, thairis sin, an caiteachas
caipitiúil a mheastar a thabhaigh an léasaí
ná an méid ar mó méid comhiomlán na n-
íocaíochtaí léasa a bheidh le híoc i leith an
léasa ná an méid comhiomlán is
inasbhainte, ansin measfar gurb é méid an
chaiteachais chaipitiúil ar ghléasra agus
innealra a sholáthar chun críocha fho-alt
(1) an méid dar mó méid comhiomlán na
n-íocaíochtaí léasa a rinneadh i leith an
léasa agus thar théarma an léasa ná an
méid comhiomlán is inasbhainte.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le tréimhsí inmhuirearaithe (de
réir bhrí Chuid 9 den Phríomh-Acht) dar tosach dáta rite an Achta
seo nó dá éis.

37.—(1) Leasaítear Caibidil 4 de Chuid 8 den Phríomh-Acht—

(a) in alt 256(1), tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh an mhínithe ar “scéim pinsean”:

“ tá le ‘soláthraí CCSP’ an bhrí chéanna atá leis i gCuid X
d’Acht na bPinsean 1990;”,

(b) in alt 256(1), i mír (i) den mhíniú ar “taisce iomchuí”, trí
“nó” a scriosadh,

(c) in alt 256(1), i mír (j) den mhíniú ar “taisce iomchuí”, trí
“fo-alt (1B), nó” a chur in ionad “fo-alt (1B);”,

(d) in alt 256(1), sa mhíniú ar “taisce iomchuí”, tríd an méid
seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (j):

“(k) ar soláthraí CCSP a dhéanfaidh í, agus a mbeidh
an t-ús uirthi ar úinéireacht thairbhiúil ag an
soláthraí CCSP, i gcás go mbeidh an uimhir
arna sannadh ag na Coimisinéirí Ioncaim don
soláthraí sin soláthartha ag an soláthraí CCSP
don ghlacadóir taisce iomchuí;”,

(e) in alt 256, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (2):

“(3) Maidir le haon taiscí sonraithe, gheobhaidh an
glacadóir taisce iomchuí uimhir thagartha cánach (de réir
bhrí alt 885) an duine a bheidh ag déanamh an taisce, agus
soláthróidh an duine a bheidh ag déanamh an taisce an
uimhir thagartha cánach.”,
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(f) in alt 258(4), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhíreanna (a) agus (b):

“(a) D’ainneoin fho-alt (3), déanfaidh glacadóir
taisce iomchuí méid cánach cuí a íoc leis an
Ard-Bhailitheoir i leith gach bliana
measúnachta laistigh de 21 lá ó gach ceann de
na dátaí seo a leanas sa bhliain mheasúnachta
sin—

(i) an 31 Márta,

(ii) an 30 Meitheamh, agus

(iii) an 30 Meán Fómhair.

(b) Maidir leis an méid a bheidh le híoc—

(i) laistigh de 21 lá ón 31 Márta dá dtagraítear
i mír (a)(i), ní lú é ná an méid cánach cuí
a bheadh dlite agus iníoctha ag an
nglacadóir taisce iomchuí faoi fho-alt (3)
don bhliain mheasúnachta lena
mbaineann dá mba rud é maidir le méid
iomlán an úis iomchuí a d’fhabhraigh sa
tréimhse dar tosach an 1 Eanáir agus dar
críoch an 31 Márta,

(ii) laistigh de 21 lá ón 30 Meitheamh dá
dtagraítear i mír (a)(ii), ní lú é ná an méid
cánach cuí a bheadh dlite agus iníoctha ag
an nglacadóir taisce iomchuí faoi fho-alt
(3) don bhliain mheasúnachta lena
mbaineann dá mba rud é maidir le méid
iomlán an úis iomchuí a d’fhabhraigh sa
tréimhse dar tosach an 1 Aibreán agus dar
críoch an 30 Meitheamh, agus

(iii) laistigh de 21 lá ón 30 Meán Fómhair dá
dtagraítear i mír (a)(iii), ní lú é ná an méid
cánach cuí a bheadh dlite agus iníoctha ag
an nglacadóir taisce iomchuí faoi fho-alt
(3) don bhliain mheasúnachta lena
mbaineann dá mba rud é maidir le méid
iomlán an úis iomchuí a d’fhabhraigh sa
tréimhse dar tosach an 1 Iúil agus dar
críoch an 30 Meán Fómhair,

sa bhliain mheasúnachta sin ar na taiscí
iomchuí go léir a bhí á sealbhú ag an nglacadóir
taisce iomchuí sa tréimhse sin (agus an méid
sin amháin) gur íoc sé é sa bhliain
mheasúnachta sin.”,

(g) in alt 259(4), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (a):

“(a) (i) Faoi réir mhír (ii) agus d’ainneoin alt
258(3), déanfaidh glacadóir taisce
iomchuí, maidir le gach bliain
mheasúnachta, méid ar cuntas cánach cuí
a íoc leis an Ard-Bhailitheoir laistigh de 21
lá ó gach ceann de na dátaí dá dtagraítear i
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bhfomhíreanna (i), (ii) agus (iii) d’alt
258(4)(a) (agus gairtear an ‘dáta ráithiúil
iomchuí’ de gach ceann de na dátaí sin, de
réir mar a bheidh, sa Tábla a ghabhann
leis an bhfomhír seo) sa bhliain
mheasúnachta sin, ar méid é nach lú ná
an méid a chinnfear de réir na foirmle atá
leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an
bhfomhír seo, agus déanfar aon mhéid ar
cuntas cánach cuí a bheidh íoctha
amhlaidh ag an nglacadóir taisce iomchuí
do bhliain mheasúnachta a áireamh, a
mhéid is féidir, mar íocaíocht ar cuntas
aon chánach cuí a bheidh dlite agus
iníoctha aige don bhliain mheasúnachta
sin faoi alt 258(3).

AN TÁBLA

A — (B — C)

3

más rud é—

gurb é A méid na cánach cuí a bheadh dlite
agus iníoctha ag an nglacadóir taisce
iomchuí don bhliain mheasúnachta (dá
ngairtear ‘an bhliain iomchuí’ sa Tábla
seo) de réir alt 258(3) dá mba rud é go
raibh méid iomlán an úis iomchuí a
d’fhabhraigh sa tréimhse 12 mhí dar críoch
an dáta ráithiúil iomchuí sa bhliain
iomchuí ar na taiscí iomchuí go léir a bhí
á sealbhú ag an nglacadóir taisce iomchuí
sa tréimhse sin (agus an méid sin amháin)
íoctha aige sa bhliain iomchuí,

gurb é B méid na cánach cuí a bhí dlite agus
iníoctha ag an nglacadóir taisce iomchuí
don bhliain mheasúnachta díreach roimh
an mbliain iomchuí de réir alt 258(3),
agus

gurb é C méid atá comhionann leis an méid is
lú den mhéid ag B agus den mhéid a
áireofar, de réir an fho-ailt seo nó alt
258(4), mar mhéid a d’íoc an glacadóir
taisce iomchuí ar cuntas cánach cuí a
bheidh dlite agus iníoctha aige don bhliain
mheasúnachta díreach roimh an mbliain
iomchuí.

(ii) D’ainneoin alt 258(3), ní lú, in aon chás,
comhiomlán na méideanna ar cuntas
cánach cuí atá dlite de réir fhomhíreanna
(i) agus (iii) ná an méid a chinnfear de réir
na foirmle atá leagtha amach sa Tábla a
ghabhann leis an bhfomhír seo.

AN TÁBLA

A — (B — C)
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i gcás—

gurb é A méid na cánach cuí a bheadh dlite
agus iníoctha ag an nglacadóir taisce
iomchuí don bhliain mheasúnachta (dá
ngairtear ‘an bhliain iomchuí’ sa Tábla
seo) de réir alt 258(3) dá mba rud é go
raibh méid iomlán an úis iomchuí a
d’fhabhraigh sa tréimhse 12 mhí dar críoch
an 30 Meán Fómhair sa bhliain iomchuí ar
na taiscí iomchuí go léir a bhí á sealbhú ag
an nglacadóir taisce iomchuí sa tréimhse
sin (agus an méid sin amháin) íoctha aige
sa bhliain iomchuí,

gurb é B méid na cánach cuí a bhí dlite agus
iníoctha ag an nglacadóir taisce iomchuí
don bhliain mheasúnachta díreach roimh
an mbliain iomchuí de réir alt 258(3), agus

gurb é C méid atá comhionann leis an méid is
lú den mhéid ag B agus den mhéid a
áireofar, de réir an fho-ailt seo nó alt
258(4), mar mhéid a d’íoc an glacadóir
taisce iomchuí ar cuntas na cánach cuí a
bhí dlite agus iníoctha aige don bhliain
mheasúnachta díreach roimh an mbliain
iomchuí.

(iii) Más rud é, maidir le haon bhliain
mheasúnachta, gur mó an méid arna
ríomh de réir fhomhír (ii) ná comhiomlán
na méideanna arna ríomh de réir fhomhír
(i), agus gan dochar don oibleagáid aon
mhéid arna ríomh de réir fhomhír (i) a íoc,
íocfaidh an glacadóir taisce iomchuí an
barrachas sin leis an Ard-Bhailitheoir
laistigh de 21 lá ón 30 Meán Fómhair sa
bhliain mheasúnachta sin agus déanfar, a
mhéid is féidir, í a áireamh mar íocaíocht
ar cuntas aon chánach cuí a bheidh dlite
agus iníoctha aige don bhliain
mheasúnachta sin faoi alt 258(3).”,

(h) in alt 260(4), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (a):

“(a) de réir alt 258(4) nó 259(4), de réir mar is cuí,
go ndéanfaidh glacadóir taisce iomchuí
íocaíocht ar cuntas cánach cuí i leith úis
shonraithe amhail is dá mba rud é, i ndáil le
gach taisce shonraithe a bheidh ina sheilbh
aige, maidir leis na tagairtí—

(i) in alt 258(4), do gach ceann de na tréimhsí
dá dtagraítear i bhfomhíreanna (i), (ii)
agus (iii) de mhír (b) d’alt 258(4) sa
bhliain mheasúnachta gur thagairt iad don
tréimhse dar tosach an dáta ar a
ndearnadh an taisce shonraithe agus dar
críoch gach dáta dá dtagraítear i
bhfomhíreanna (i), (ii) agus (iii) d’alt
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258(4)(a), de réir mar a bheidh, sa
bhliain mheasúnachta,

(ii) in alt 259(4)(i), san áit a bhfuil sí sa bhrí a
shanntar do ‘A’, don tréimhse 12 mhí dar
críoch gach ceann de na dátaí dá
dtagraítear i bhfomhíreanna (i), (ii) agus
(iii) d’alt 258(4)(a) sa bhliain iomchuí gur
thagairt iad don tréimhse dar tosach an
dáta ar a ndearnadh an taisce shonraithe
agus dar críoch gach dáta dá dtagraítear i
bhfomhíreanna (i), (ii) agus (iii) d’alt
258(4)(a), de réir mar a bheidh, sa bhliain
mheasúnachta, agus

(iii) in alt 259(4)(ii), san áit a bhfuil sí sa bhrí a
shanntar do ‘A’, don tréimhse 12 mhí dar
críoch an 30 Meán Fómhair sa bhliain
iomchuí, gur thagairt iad don tréimhse dar
tosach an dáta ar a ndearnadh an taisce
shonraithe agus dar críoch an 30 Meán
Fómhair sa bhliain mheasúnachta,

agus”,

agus

(i) in alt 262, trí “Déanfaidh glacadóir taisce iomchuí, ráiteas
a thabhairt do gach duine atá i dteideal aon úis iomchuí
ar thaisce iomchuí atá á sealbhú ag an nglacadóir taisce
iomchuí, is ráiteas ina léireofar—” a chur in ionad
“Déanfaidh glacadóir taisce iomchuí, nuair a dhéanann
aon duine atá i dteideal aon úis iomchuí ar thaisce
iomchuí atá á sealbhú ag an nglacadóir taisce iomchuí, a
iarradh air déanamh amhlaidh, ráiteas a thabhairt don
duine sin ina léireofar—”.

(2) (a) Tá feidhm ag míreanna (a) go (d) d’fho-alt (1) maidir le
haon íocaíocht nó creidiúnú úis iomchuí (de réir bhrí
Chaibidil 4 de Chuid 8 den Phríomh-Acht) a dhéanfar ar
dháta rite an Achta seo nó dá éis.

(b) Tá feidhm ag mír (e) d’fho-alt (1) ar agus ó dháta rite an
Achta seo.

(c) Tiocfaidh míreanna (f) go (i) d’fho-alt (1) i ngníomh cibé
lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú
nó le horduithe, agus féadfar laethanta éagsúla a
cheapadh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha
éagsúla.

38.—Leasaítear an Príomh-Acht in alt 481—

(a) i bhfo-alt (3), trí “méid is comhionann le 125 faoin gcéad
de mhéid” a scriosadh agus “an méid” a chur ina ionad,
agus

(b) i bhfo-alt (8), trí “125 faoin gcéad den asbhaint iomchuí”
a scriosadh agus “méid na hasbhainte iomchuí” a chur
ina ionad.
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39.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh Chuid 8—

“CUID 8A

Idirbhearta Airgeadais Sonraithe

Caibidil 1

Léiriú

Léiriú. 267N.—(1) Chun críche na Coda seo—

tá le ‘sócmhainn’ an bhrí chéanna atá leis in alt
532;

tá le ‘muirir ar ioncam’ an bhrí chéanna atá leis in
alt 243;

ciallaíonn ‘toradh creidmheasa’—

(a) i gcás idirbhirt creidmheasa de réir bhrí
mhír (a) nó (b) den mhíniú ar
‘idirbheart creidmheasa’, an barrachas
atá ag an gcomaoin a fhabhraíonn
chuig an ngnóthas airgeadais ón
iasachtaí i leith na sócmhainne ar an
gcomaoin a d’íoc an gnóthas
airgeadais, nó ab iníoctha aige, ar an
tsócmhainn sin, agus

(b) i gcás idirbhirt creidmheasa de réir bhrí
mhír (c) den mhíniú ar ‘idirbheart
creidmheasa’, an barrachas atá ag an
gcomaoin (lena n-áirítear aon
chomaoin a íocadh nó ab iníoctha as
úsáid na sócmhainne le linn thréimhse
na comhshocraíochta) a fhabhraíonn
chuig an ngnóthas airgeadais ón
iasachtaí i leith leas an ghnóthais
airgeadais sa tsócmhainn ar an
gcomaoin a d’íoc an gnóthas
airgeadais, nó ab iníoctha aige, ar an
tsócmhainn sin;

ciallaíonn ‘idirbheart creidmheasa’—

(a) comhshocraíocht trína bhfaigheann
gnóthas airgeadais sócmhainn chun an
leas iomlán sa tsócmhainn sin a
dhiúscairt chuig iasachtaí in
imthosca—

(i) inar mó an chomaoin a d’íoc an t-
iasachtaí, nó ab iníoctha ag an
iasachtaí, ná an chomaoin a d’íoc
an gnóthas airgeadais, nó ab
iníoctha aige, ar an tsócmhainn,

(ii) nach gceanglaítear an chomaoin go
léir nó cuid di a íoc go dtí dáta is
déanaí ná dáta na diúscartha, agus
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(iii) ina bhfuil an barrachas atá ag an
gcomaoin a d’íoc an t-iasachtaí, nó
ab iníoctha ag an iasachtaí, leis an
ngnóthas airgeadais i leith na
sócmhainne ar an gcomaoin a
d’íoc an gnóthas airgeadais, nó ab
iníoctha aige, ar an tsócmhainn
coibhéiseach leis an toradh ar
iasacht airgid ar ús,

(b) comhshocraíocht trína bhfaigheann
gnóthas airgeadais sócmhainn agus
trína dtarlaíonn na nithe seo a leanas—

(i) go ndiúscraíonn sé a leas iomlán sa
tsócmhainn sin láithreach chuig
iasachtaí ar chomaoin is mó ná an
chomaoin a d’íoc an gnóthas
airgeadais nó ab iníoctha aige ar
an tsócmhainn,

(ii) go bhfaigheann an t-iasachtaí an
leas iomlán sa tsócmhainn sin agus
go ndiúscraíonn sé nó sí é chuig
duine eile láithreach ar chomaoin
ar 95 faoin gcéad ar a laghad í den
chomaoin a d’íoc an gnóthas
airgeadais nó ab iníoctha aige ar
an tsócmhainn sin a fháil,

(iii) nach gceanglaítear ar an iasachtaí
an chomaoin go léir a íoc, nó go
bhfuil cuid di nach gceanglaítear a
íoc, ar an iasachtaí d’fháil na
sócmhainne, go dtí dáta is déanaí
ná an dáta a ceannaíodh an
tsócmhainn, agus

(iv) go bhfuil an barrachas atá ag an
gcomaoin a d’íoc an t-iasachtaí nó
ab iníoctha ag an iasachtaí leis an
ngnóthas airgeadais i leith na
sócmhainne ar an gcomaoin a
d’íoc an gnóthas airgeadais, nó ab
iníoctha aige, ar an tsócmhainn
coibhéiseach leis an toradh ar
iasacht airgid ar ús,

nó

(c) comhshocraíocht—

(i) trína bhfaigheann gnóthas
airgeadais agus iasachtaí
sócmhainn i gcomhpháirt, nó

(ii) trína bhfaigheann gnóthas
airgeadais leas i sócmhainn ó
iasachtaí, in imthosca ina
gcoinníonn an t-iasachtaí leas sa
tsócmhainn sin,

ar théarmaí—
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(I) maidir leis an iasachtaí—

(A) sna himthosca dá dtagraítear i
bhfomhír (i), trína bhfuil
úsáid eisiach na sócmhainne
aige nó aici láithreach agus,
sna himthosca dá dtagraítear
i bhfomhír (ii), go leanann sé
nó sí d’úsáid eisiach na
sócmhainne a bheith aige nó
aici láithreach, de réir mar a
bheidh,

(B) trína bhfuil teideal eisiach aige
nó aici ar aon ioncam, aon
bhrabús nó aon ghnóchan a
eascróidh as an tsócmhainn
nó is inchurtha i leith na
sócmhainne (lena n-áirítear
aon mhéadú ar luach na
sócmhainne), agus

(C) trína gcomhaontaíonn sé nó sí
íocaíochtaí a dhéanamh leis
an ngnóthas airgeadais, arb é
a bheidh iontu comhiomlán
na comaoine a d’íoc an
gnóthas airgeadais, nó ab
iníoctha aige, ar a leas sa
tsócmhainn a fháil agus aon
chomaoin a d’íoc an t-
iasachtaí, nó ab iníoctha aige
nó aici, as úsáid na
sócmhainne le linn thréimhse
na comhshocraíochta,

(II) trína bhfuil an barrachas atá ag an
gcomaoin (lena n-áirítear aon
chomaoin a íocadh nó ab iníoctha
ar úsáid na sócmhainne le linn
thréimhse na comhshocraíochta) a
fhabhróidh chuig an ngnóthas
airgeadais ón iasachtaí i leith leas
an ghnóthais airgeadais sa
tsócmhainn ar an gcomaoin a d’íoc
an gnóthas airgeadais, nó ab
iníoctha aige, ar an tsócmhainn
coibhéiseach leis an toradh ar
iasacht airgid ar ús, agus

(III) trína n-aistríonn leas an ghnóthais
airgeadais sa tsócmhainn,
láithreach nó faoi dheireadh
tréimhse sonraithe ama, chuig an
iasachtaí ar chomaoin is mó ná an
chomaoin a d’íoc an gnóthas
airgeadais ar an tsócmhainn;

ciallaíonn ‘idirbheart taisce’ idirbheart—

(a) trína dtaisceann duine suim airgid le
glacadóir taisce iomchuí ar théarmaí
faoina bhféadfar an tsuim nó aon chuid
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di a aisíoc, ar éileamh nó ag tráth agus
in imthosca ar a gcomhaontófar ag an
duine atá ag déanamh na taisce nó thar
ceann an duine sin agus an glacadóir
taisce iomchuí,

(b) trína ndéanann an glacadóir taisce
iomchuí íocaíocht nó sraith íocaíochtaí
(dá ngairtear an ‘toradh taisce’ sa
Chuid seo) a íoc leis an duine nó a
chreidiúnú don duine thar thréimhse
ama—

(i) as aon bhrabús is toradh ar úsáid
an airgid sin, agus

(ii) i gcomhréir leis an airgead a bheidh
taiscthe ag an duine;

ciallaíonn ‘cuideachta airgeadais’ cuideachta arb é
atá ina hioncam ceachtar díobh seo a leanas nó
iad araon—

(a) ioncam ó ghléasra agus innealra a
léasú, agus

(b) ioncam ó idirbhearta airgeadais
sonraithe a dhéanamh;

tá le ‘foras airgeadais’ an bhrí chéanna atá leis in
alt 891B;

ciallaíonn ‘gnóthas airgeadais’ cuideachta
airgeadais nó foras airgeadais;

ciallaíonn ‘deimhniú infheistíochta’ urrús—

(a) a eisíonn cuideachta cháilitheach chuig
duine d’fhonn éileamh an duine sin a
shuíomh thar na cearta agus na
hoibleagáidí arb ionannas dóibh an
deimhniú,

(b) lena dtugtar teideal don úinéir chuig
méid atá coibhéiseach le sciar sna
brabúis nó sna caillteanais a fhaightear
as sócmhainn a shealbhaíonn an
chuideachta cháilitheach a d’eisigh an
deimhniú, i gcomhréir le líon agus
luach na ndeimhnithe atá ar
úinéireacht aige nó aici,

(c) a eisítear chuig an bpobal, agus

(d) a ndéileáiltear leis go hiomlán nó go
páirteach de réir an chleachtais
cuntasaíochta a bhfuil glacadh
coitianta leis mar dhliteanas airgeadais
de chuid na cuideachta cáilithí a
d’eisigh an deimhniú;

ciallaíonn ‘toradh infheistíochta’—
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(a) an bhreis (más ann) atá ag an gcomaoin
a íocann an chuideachta cháilitheach ar
dheimhniú infheistíochta a fhuascailt
ar an gcomaoin a d’íoc an t-úinéir
tairbhiúil ar eisíodh an deimhniú
chuige nó chuici ar dtús i leith an
deimhnithe sin, agus

(b) aon íocaíochtaí eile (más ann) a
dhéanfaidh an chuideachta
cháilitheach ó am go ham leis an úinéir
tairbhiúil as brabúis nó gnóchain a
gheobhaidh an chuideachta
cháilitheach as an tsócmhainn agus i
gcomaoin an deimhniú infheistíochta
a shealbhú;

ciallaíonn ‘idirbheart infheistíochta’ idirbheart
trína bhfaighidh duine deimhnithe infheistíochta
agus trína bhfaighidh sé nó sí toradh
infheistíochta;

ciallaíonn ‘iasacht’ aon iasacht nó airleacan nó aon
chomhshocraíocht eile ar dá bua nó dá bhua a
íoctar nó is iníoctha méid atá coibhéiseach le hús;

ciallaíonn ‘úinéir’, aon tráth, i ndáil le haon urrús,
an duine ag a mbeadh teideal, dá ndéanfadh an t-
eisitheoir na hurrúis a fhuascailt an tráth sin, chun
fáltais na fuascailte, agus forléireofar ‘ar
úinéireacht’ dá réir sin;

ciallaíonn ‘pobal’ pearsana aonair i gcoitinne,
cuideachtaí i gcoitinne, nó pearsana aonair agus
cuideachtaí i gcoitinne;

ciallaíonn ‘cuideachta cháilitheach’ cuideachta—

(a) a bhfuil cónaí uirthi sa Stát,

(b) a eisíonn deimhnithe infheistíochta
d’infheisteoirí, agus

(c) a fhuasclaíonn na deimhnithe
infheistíochta tar éis tréimhse
sonraithe ama;

tá le ‘taisce iomchuí’, ‘glacadóir taisce iomchuí’
agus ‘ús iomchuí’ na bríonna, faoi seach, a
shanntar dóibh le halt 256;

ciallaíonn ‘idirbheart airgeadais sonraithe’—

(a) idirbheart creidmheasa,

(b) idirbheart taisce, nó

(c) idirbheart infheistíochta,

ach ní idirbheart sonraithe airgeadais idirbheart
mura mbíonn téarmaí an idirbhirt den chineál a
mbeifí ag súil le réasún leo dá mba dhaoine
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neamhspleácha ag déileáil ar neamhthuilleamaí na
páirtithe san idirbheart.

(2) Maidir le haon tagairt sa Chuid seo do
chomaoin—

(a) a d’íoc iasachtaí nó gnóthas airgeadais
nó ab iníoctha ag an gcéanna,
forléireofar í mar thagairt do
chomhiomlán na méideanna a d’íoc an
t-iasachtaí nó an gnóthas airgeadais, nó
ab iníoctha ag an gcéanna, de réir mar
a bheidh,

(b) ní fholóidh sí aon mhéid ar ina leith a
fhéadfaidh iasachtaí nó gnóthas
airgeadais ceachtar de na nithe seo a
leanas a éileamh—

(i) asbhaint faoi alt 12 den Acht
Cánach Breisluacha 1972, nó

(ii) aisíocaíocht cánach breisluacha faoi
ordú faoi alt 20(3) den Acht sin,

agus

(c) ní fholóidh sí aon mhéid is
inmhuirearaithe ag gnóthas airgeadais
i leith táillí, muirear nó íocaíochtaí dá
samhail.

Caibidil 2

Toradh Creidmheasa

Mar a
dhéileálfar le
toradh
creidmheasa.

267O.—(1) Faoi réir alt 130, déileálfar le
toradh creidmheasa chun gach críche de chuid na
nAchtanna Cánach amhail is dá mba ús é a íocadh
nó is iníoctha, de réir mar a bheidh, ar iasacht arna
déanamh ag an ngnóthas airgeadais leis an
iasachtaí, nó urrús a d’eisigh an t-iasachtaí chuig
an ngnóthas airgeadais, de réir mar a bheidh, agus
beidh an toradh inmhuirearaithe i leith cánach dá
réir.

(2) Ní mheasfar gur caiteachas ar shócmhainn
chun críocha liúntais faoi Chuid 9, faoi alt 670, faoi
Chuid 29 ná faoi aon fhoráil eile de chuid na
hAchtanna Cánach a bhaineann le liúntais a
thabhairt de réir Chuid 9 méid an toraidh
creidmheasa.

(3) Ní mheasfar gur caiteachas ar shócmhainn
chun críocha alt 552 é méid an ghnóchain
creidmheasa.

Déileáil le
hidirbheart
creidmheasa.

267P.—(1) Measfar go bhfolaíonn tagairt
d’iasacht in alt 122 nó i gCuid 8 tagairt
d’idirbheart creidmheasa.
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(2) Measfar, maidir le fáltais agus diúscairtí
sócmhainne ag an ngnóthas airgeadais chun críche
idirbhirt creidmheasa, de réir bhrí mhír (a) nó (b)
den mhíniú ar ‘idirbheart creidmheasa’ in alt
267N, i gcás go bhfuil trádáil, arb éard í nó ar cuid
di idirbhearta airgeadais sonraithe, á seoladh ag an
ngnóthas airgeadais, go ndearnadh iad i gcúrsa na
trádála sin.

(3) Ní mheasfar gur thabhaigh an t-iasachtaí
caillteanas, chun aon chríche de chuid na
nAchtanna Cánach, ar dhiúscairt na sócmhainne
sna himthosca dá dtagraítear i mír (b)(ii) den
mhíniú ar ‘idirbheart creidmheasa’ in alt 267N.

(4) Ní bheidh an gnóthas airgeadais i dteideal
aon liúntais faoi Chuid 9, faoi alt 670, faoi Chuid
29 ná faoi aon fhoráil eile de chuid na nAchtanna
Cánach a bhaineann le liúntais a thabhairt de réir
Chuid 9, i leith caiteachais a tabhaíodh ar
shócmhainní a fuarthas chun idirbheart
creidmheasa a dhéanamh.

(5) I gcás go bhfaighidh iasachtaí sócmhainn
faoi idirbheart creidmheasa, sna himthosca dá
dtagraítear i mír (c)(i) den mhíniú ar ‘idirbheart
creidmheasa’ in alt 267N, measfar go bhfuair an t-
iasachtaí an leas iomlán sa tsócmhainn sin chun
aon liúntas a éileamh faoi Chuid 9, faoi alt 670,
faoi Chuid 29 nó faoi aon fhoráil eile de chuid na
nAchtanna Cánach a bhaineann le liúntais a
thabhairt de réir Chuid 9.

(6) Ní dhéanfar diúscairt ar leas an iasachtaí sa
tsócmhainn chuig an ngnóthas airgeadais, sna
himthosca dá dtagraítear i mír (c)(ii) den mhíniú
ar ‘idirbheart creidmheasa’ in alt 267N, a fhorléiriú
mar theagmhas is bun le liúntas nó muirear, de
réir mar a bheidh, de réir bhrí alt 274 nó 288.

(7) Ní fhorléireofar an t-iasachtaí d’fháil
sócmhainne, sna himthosca dá dtagraítear i mír
(c)(III) den mhíniú ar ‘idirbheart creidmheasa’ in
alt 267N, mar chaiteachas ar shócmhainn chun
críocha aon liúntas a éileamh faoi Chuid 9, faoi alt
670, faoi Chuid 29 nó faoi aon fhoráil eile de chuid
na hAchtanna Cánach a bhaineann le liúntais a
thabhairt de réir Chuid 9.

(8) Ach amháin maidir le héileamh ar aon
liúntas dá dtagraítear i bhfo-alt (5), ní ceadmhach
don iasachtaí déileáil le haon chuid den chomaoin
a d’íoc an t-iasachtaí, nó ab iníoctha aige nó aici,
leis an ngnóthas airgeadais, seachas méid atá
comhionann leis an toradh creidmheasa, mar
mhéid a fhéadfar a asbhaint le linn na brabúis nó
na gnóchain a ríomh a bheidh le muirearú i leith
cánach faoi Sceideal D.
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Caibidil 3

Toradh Taisce

Mar a
dhéileálfar le
toradh taisce.

267Q.—Faoi réir alt 130, déileálfar le toradh
taisce, chun críocha uile na nAchtanna Cánach,
amhail is dá mba ús iomchuí é arna íoc ar thaisce
airgid, agus chun na críche seo—

(a) beidh feidhm ag Caibidil 4 de Chuid 8
maidir leis an toradh taisce amhail is
dá mba ús iomchuí ar thaisce iomchuí
é, agus

(b) ní mheasfar an glacadóir taisce iomchuí
a bheith ag seoladh trádála i
gcomhpháirtíocht le húinéir tairbhiúil
na taisce chun críocha Chuid 43 de
bhua na comhshocraíochta taisce
amháin.

Caibidil 4

Deimhnithe agus Torthaí Infheistíochta

Mar a
dhéileálfar le
toradh
infheistíochta.

267R.—Faoi réir alt 130, beidh feidhm ag na
hAchtanna Cánach maidir le toradh infheistíochta
amhail is dá mba ús ar urrús é an toradh
infheistíochta sin agus beidh an toradh
inmhuirearaithe i leith cánach dá réir sin.

Mar a
dhéileálfar le
húinéir
deimhnithe.

267S.—(1) Chun críocha na nAchtanna
Cánach, ní mheasfar leas dlíthiúil ná tairbhiúil sna
sócmhainní a shealbhaíonn an chuideachta
cháilitheach a bheith ag úinéir an deimhnithe
infheistíochta.

(2) Maidir le hioncam, brabúis, gnóchain nó
caillteanais a eascraíonn as na sócmhainní arna
sealbhú ag an gcuideachta cháilitheach (lena n-
áirítear aon mhéadú nó laghdú ar luach na
sócmhainne), nó is inchurtha i leith na sócmhainní
sin, is ioncam, brabúis, gnóchain nó caillteanais, de
réir mar a bheidh, de chuid na cuideachta cáilithí
a bheidh iontu agus beidh cáin chorparáide
inmhuirearaithe ar an gcuideachta cháilitheach dá
réir sin.

(3) Ní bheidh úinéir an deimhnithe
infheistíochta i dteideal liúntais faoi Chuid 9, faoi
alt 670, faoi Chuid 29 ná faoi aon fhoráil eile de
na hAchtanna Cánach a bhaineann le liúntais a
thabhairt de réir Chuid 9 i leith caiteachais ar na
sócmhainní arna sealbhú ag an gcuideachta
cháilitheach.

Caibidil 5

Tuairisciú

Tuairisciú. 267T.—Beidh feidhm ag Cuid 38, a mhéid a
bhaineann sé le híocaíochtaí úis a thuairisciú,
maidir le toradh taisce, toradh creidmheasa nó
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toradh infheistíochta amhail is dá mba íocaíocht
úis an toradh sin.

Caibidil 6

Feidhm

Feidhm. 267U.—(1) Beidh feidhm ag an gCuid seo
maidir le hidirbheart airgeadais sonraithe idir
gnóthas airgeadais nó cuideachta cháilitheach, de
réir mar a bheidh, agus duine eile i gcás go
ndéanann an gnóthas airgeadais nó an chuideachta
cháilitheach, de réir mar a bheidh, rogha i
scríbhinn chuig an gcigire (de réir bhrí alt 950).

(2) Maidir le rogha faoin alt seo—

(a) déanfar í i bhfoirm a cheadóidh na
Coimisinéirí Ioncaim agus beidh inti
cibé sonraí a bhaineann leis an
ngnóthas airgeadais nó leis an
gcuideachta cháilitheach, de réir mar a
bheidh, agus leis an idirbheart a
shonrófar san fhoirm sin, agus

(b) féadfar í a dhéanamh i leith idirbhirt
aonair nó i leith sraithe idirbheart den
tsamhail chéanna.

(3) I gcás go ndéantar rogha de réir an ailt
seo—

(a) beidh feidhm ag an gCuid seo maidir
leis an idirbheart nó leis an tsraith
idirbheart sin, agus

(b) tabharfaidh an gnóthas airgeadais nó an
chuideachta cháilitheach, de réir mar a
bheidh, fógra d’aon iasachtaí nó úinéir,
de réir mar a bheidh, is páirtí in
idirbheart airgeadais sonraithe, á rá
gur idirbheart airgeadais sonraithe an
t-idirbheart.

Idirbhearta
chun cáin a
sheachaint.

267V.—Ní bheidh feidhm ag an gCuid seo
maidir le haon idirbheart mura rud é go
ndearnadh an t-idirbheart sin ar chúiseanna
tráchtála bona fide agus nach cuid í d’aon socrú nó
scéim arb é an phríomhchuspóir, nó ceann de na
príomhchuspóirí, atá leis nó léi dliteanas i leith
cánach ioncaim, cánach corparáide, cánach
gnóchan caipitiúil, cánach breisluacha, dleachta
stampa nó cánach fáltas caipitiúil a sheachaint.”.

40.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 198—

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

“ciallaíonn ‘socruithe’ socruithe a bhfuil
feidhm dlí acu de bhua alt 826(1) nó socruithe,
arna ndéanamh le rialtas críche, a mbeidh
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feidhm dlí leo ar chríoch a bheith curtha leis
na nósanna imeachta a leagtar amach in alt
826(1);”,

(b) sa mhíniú ar “críoch iomchuí”—

(i) i mír (i), trí “nó” a chur isteach i ndiaidh “an Stát,”,

(ii) i mír (ii), trí “déanta lena rialtas, nó” a scriosadh agus
“déanta lena rialtas;” a chur isteach, agus

(iii) trí mhír (iii) a scriosadh,

(c) i bhfo-alt (1)(b)(i), trí “, agus a mbeidh éifeacht leo de
réir fhorálacha na socruithe sin,” a chur isteach i ndiaidh
“déanta lena rialtas”, agus

(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1)(c)(ii):

“(ii) ní bheidh cuideachta inmhuirearaithe i leith
cánach ioncaim maidir le hús arna íoc ag
duine iomchuí (de réir bhrí alt 246) i
ngnáthchúrsa trádála nó gnó a sheolann
an duine sin—

(I) más rud é nach bhfuil cónaí ar an
gcuideachta sa Stát ach go meastar
chun críocha an fho-ailt seo gur
cónaitheoir í de chuid críche iomchuí
a fhorchuireann cáin a bhfuil feidhm
i gcoitinne aici maidir le hús is
infhaighte sa chríoch sin ag
cuideachtaí ó fhoinsí lasmuigh den
chríoch sin, nó

(II) más rud é—

(A) go bhfuil an t-ús díolmhaithe ón
muirear i leith cánach ioncaim
faoi shocruithe arna ndéanamh le
rialtas críche lasmuigh den Stát a
bhfuil feidhm dlí acu faoi na
nósanna imeachta atá leagtha
amach in alt 826(1), nó

(B) go mbeadh an t-ús díolmhaithe ón
muirear i leith cánach ioncaim dá
mbeadh feidhm dlí, an tráth a
íocadh an t-ús, ag socruithe a
rinneadh, an dáta a íocadh an t-
ús nó roimhe, le rialtas críche
lasmuigh den Stát agus nach
bhfuil feidhm dlí acu faoi na
nósanna imeachta atá leagtha
amach in alt 826(1),”.

(2) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 246(3) tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad mhír (h)—

“(h) ús, seachas ús dá dtagraítear i míreanna (a) go (g),
arna íoc ag duine iomchuí i ngnáthchúrsa trádála nó
gnó a sheolann an duine sin le cuideachta—
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(I) a bhfuil cónaí uirthi, de bhua dlí críche iomchuí,
sa chríoch iomchuí chun críocha cánach agus a
bhforchuireann an chríoch iomchuí sin cáin
uirthi a bhfuil feidhm aici i gcoitinne maidir le
hús is infhaighte sa chríoch sin ag cuideachtaí ó
fhoinsí lasmuigh den chríoch sin, nó

(II) más rud é—

(A) go bhfuil an t-ús díolmhaithe ón muirear i
leith cánach ioncaim faoi shocruithe, arna
ndéanamh le rialtas críche lasmuigh den
Stát a bhfuil feidhm dlí acu faoi na nósanna
imeachta atá leagtha amach in alt 826(1),
nó

(B) go mbeadh an t-ús díolmhaithe ón muirear i
leith cánach ioncam dá mbeadh feidhm dlí,
ag socruithe a rinneadh, an dáta a íocadh
an t-ús nó roimhe, le rialtas críche lasmuigh
den Stát nach bhfuil feidhm dlí acu faoi na
nósanna imeachta atá leagtha amach in alt
826(1),

ach amháin i gcás go n-íoctar an t-ús sin leis an
gcuideachta sin i dtaca le trádáil nó gnó a sheolann
an chuideachta sin sa Stát trí bhrainse nó
gníomhaireacht.”.

(3) Tá feidhm ag an alt seo maidir le hús a íoctar ar dháta rite an
Achta seo nó dá éis, seachas ús a íoctar faoi chomhaontú a dhéantar
roimh an dáta sin.

41.—(1) Leasaítear alt 71 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) (a) San fho-alt seo, ciallaíonn ‘cáin choigríche’ cáin is
inmhuirearaithe agus is iníoctha faoi dhlí críche
seachas an Stát agus atá ar comhréir le cáin ioncaim
nó le cáin chorparáide.

(b) I gcás go mbeidh ioncam a eascróidh lasmuigh den
Stát inmhuirearaithe i leith cánach faoi Chás III de
Sceideal D agus go ndéanfar íocaíocht faoi dhlí
críche seachas an Stát leis an duine atá ag fáil an
ioncaim faoi threoir cánach coigríche a íocann duine
eile, ansin méadófar an méid ioncaim is
inmhuirearaithe amhlaidh de mhéid atá comhionann
le méid na híocaíochta.”.

(2) Leasaítear Sceideal 24 a ghabhann leis an bPríomh-Acht i
mír 9A—

(a) i bhfomhír (3), trí “agus fhomhíreanna (3B) agus (5)” a
chur in ionad “agus fhomhír (5)”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír
(3A):

“(3B) I gcás go ndéanfar íocaíocht faoi dhlí críche
seachas an Stát le haon duine faoi threoir cánach arna híoc
faoi dhlí críche seachas an Stát i ndáil le díbhinn iomchuí
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a íocann cuideachta, ansin déanfar méid an chreidmheasa
atá le lamháil faoi fhomhír (3) in aghaidh cánach
corparáide is inchurtha síos do na brabúis arb ionannas
dóibh an díbhinn a laghdú de mhéid atá comhionann le
méid na híocaíochta.”,

agus

(c) i bhfomhír (4), trí “fhomhíreanna (3) agus (3B)” a chur in
ionad “fhomhír (3)”.

(3) Tá feidhm ag an alt seo maidir le hioncam agus díbhinní arna
bhfáil an 4 Feabhra 2010 nó dá éis.

42.—(1) Déantar an Príomh-Acht a leasú tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 35:

“CUID 35A

PRAGHSÁIL AISTRITHE

Léiriú. 835A.—(1) Sa Chuid seo—

ciallaíonn ‘socrú’ aon chomhaontú nó socrú de
chineál ar bith (cibé acu atá nó nach bhfuil sé, nó
a bheartaítear nó nach mbeartaítear é a bheith,
infheidhmithe le dlí);

ciallaíonn ‘oifigeach údaraithe’ oifigeach do na
Coimisinéirí Ioncaim a bheidh údaraithe i
scríbhinn acu chun críocha na Coda seo:

tá le ‘tréimhse inmhuirearaithe’ an bhrí chéanna
atá leis in alt 321(2);

ciallaíonn ‘Moladh ón gCoimisiún’ Moladh
2003/361/CE an 6 Bealtaine 2003 ón gCoimisiún4 i
dtaobh an mhínithe ar mhicrifhiontair,
mionfhiontair agus fiontair mheánmhéide;

ciallaíonn ‘socruithe faoisimh ó chánachas
dúbailte’ socruithe ar de bhua alt 826 atá éifeacht
leo;

ciallaíonn ‘grúpa’ cuideachta a bhfuil
fochuideachta 75 faoin gcéad, nó fochuideachtaí
75 faoin gcéad, aici i dteannta na
bhfochuideachtaí sin;

ciallaíonn ‘gníomhaíochtaí iomchuí’, i ndáil le
duine ar duine é nó í de na daoine a ndéantar
socrú eatarthu, gníomhaíochtaí an duine sin—

(a) arb éard iad na gníomhaíochtaí a
ndéantar an socrú sin ina gcúrsa, nó ina
leith, agus

(b) nach gníomhaíochtaí iad a sheoltar ar
leithligh ó na gníomhaíochtaí dá

4IO Uimh. L124, 20.05.2003, lch. 36.
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dtagraítear i mír (a) ná chun críche
coda éagsúla de ghnó an duine sin;

ciallaíonn ‘duine iomchuí’, i ndáil le socrú, duine
atá laistigh de réim cánach faoi Chás I nó II de
Sceideal D i leith brabús nó gnóchan nó
caillteanas, ar brabúis nó gnóchain nó caillteanais
iad a gcuirtear torthaí an tsocraithe i gcuntas le
linn iad a ríomh;

ciallaíonn ‘cáin’ cáin ioncaim nó cáin chorparáide.

(2) Is de réir alt 11 a fhorléireofar tagairtí sa
Chuid seo do ‘rialú’, i ndáil le cuideachta.

An bhrí atá le
“comhlachaithe”.

835B.—(1) Chun críocha na Coda seo—

(a) is daoine comhlachaithe 2 dhuine aon
tráth más rud é an tráth sin—

(i) go bhfuil duine de na daoine
páirteach i mbainistiú, i rialú, nó i
gcaipiteal an duine eile, nó

(ii) go bhfuil an duine céanna
rannpháirteach i mbainistiú, i rialú
nó i gcaipiteal gach duine den 2
dhuine,

agus

(b) nach bhfuil duine (dá ngairtear an
‘chéad duine’ sa mhír seo)
rannpháirteach i mbainistiú, i rialú ná
i gcaipiteal duine eile aon tráth ach
amháin más rud é, maidir leis an duine
eile sin an tráth sin—

(i) gur cuideachta é, agus

(ii) go bhfuil sé faoi rialú ag an gcéad
duine.

(2) (a) Chun críocha an ailt seo, déileálfar le
cuideachta mar chuideachta faoi rialú
pearsan aonair má tá sí faoi rialú na
pearsan aonair agus daoine a bhfuil
baint acu leis an bpearsa aonair.

(b) Chun críocha an fho-ailt seo, tá baint ag
duine le pearsa aonair más rud é gur
gaol (de réir bhrí alt 433(3)(a)) é nó í
an duine sin leis an bpearsa aonair sin.

Bunrialacha
maidir le
praghsáil
aistrithe.

835C.—(1) Faoi réir na Coda seo, beidh feidhm
ag an alt seo maidir le haon socrú—

(a) lena ngabhann earraí, seirbhísí, airgead
nó sócmhainní doláimhsithe a
sholáthar agus a fháil,

(b) lenar amhlaidh, tráth an tsoláthair agus
na fála, go bhfuil an duine a dhéanann
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an soláthar (dá ngairtear an ‘soláthróir’
sa Chuid seo) agus an duine a
dhéanann an fháil (dá ngairtear an
‘faighteoir’ sa Chuid seo) i
gcomhlachas, agus

(c) lenar amhlaidh go bhfuil na brabúis nó
na gnóchain nó na caillteanais a
eascraíonn as na gníomhaíochtaí
iomchuí laistigh de réim cánach faoi
Chás I nó II de Sceideal D i gcás an
tsoláthróra nó an fhaighteora nó i gcás
na beirte acu.

(2) (a) Más mó méid na comaoine is iníoctha
(dá ngairtear an ‘comaoin iarbhír is
iníoctha’ sa Chuid seo) faoi aon socrú
lena mbaineann an t-alt seo ná an méid
neamhthuilleamaíoch, ansin déanfar
brabúis nó gnóchain nó caillteanais an
fhaighteora is inmhuirearaithe i leith
cánach faoi Chás I nó II de Sceideal D
a ríomh amhail is dá mba é an méid
neamhthuilleamaíoch ab iníoctha
seachas an méid iarbhír is iníoctha.

(b) Más lú méid na comaoine is infhaighte
(dá ngairtear ‘an chomaoin iarbhír is
infhaighte’ sa Chuid seo) faoi aon
socrú lena mbaineann an t-alt seo ná
an méid neamhthuilleamaíoch, ansin
déanfar na brabúis nó na gnóchain nó
na caillteanais de chuid an tsoláthróra
is inmhuirearaithe i leith cánach faoi
Chás I nó II de Sceideal D a ríomh
amhail is dá mb’infhaighte an méid
neamhthuilleamaíoch seachas an
chomaoin iarbhír is infhaighte.

(3) Chun críocha an ailt seo, is é an ‘méid
neamhthuilleamaíoch’, i ndáil le socrú, méid na
comaoine a bheadh comhaontaithe idir páirtithe
neamhspleácha i ndáil leis an socrú dá mbeadh an
socrú sin déanta ag na páirtithe neamhspleácha
sin.

Na prionsabail
maidir le
rialacha a
fhorléiriú de
réir
Threoirlínte
ECEF.

835D.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘Airteagal 9(1) de Choinbhinsiún ECEF
um Cháin Eiseamláireach’ na forálacha a bhí, ar
dháta rite an Achta Airgeadais 2010, in Airteagal
9(1) den Choinbhinsiún um Cháin Eiseamláireach
ar Ioncam agus ar Chaipiteal arna fhoilsiú ag
ECEF;

ciallaíonn ‘ECEF’ an Eagraíocht um Chomhar
Eacnamaíochta agus Forbartha;

ciallaíonn ‘treoirlínte maidir le praghsáil aistrithe’
na treoirlínte a cheadaigh Comhairle ECEF (dá
ngairtear ‘Comhairle ECEF’ sa mhíniú seo) an 13
Iúil 1995 mar na Treoirlínte uaithi um Praghsáil
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Aistrithe d’Fhiontair Ilnáisiúnta agus d’Údaráis
Riaracháin Cánach—

(a) arna bhforlíonadh—

(i) leis an tuarascáil maidir le maoin
dholáimhsithe agus seirbhísí
doláimhsithe a thug Comhairle
ECEF dá haire an 11 Aibreán
1996,

(ii) leis an tuarascáil maidir le socruithe
costais ranníoca a thug Comhairle
ECEF dá haire an 24 Iúil 1997,
agus

(iii) le cibé treoir bhreise, arna foilsiú ag
ECEF ar dháta rite an Achta
Airgeadais 2010, nó dá éis, agus a
ainmneoidh an tAire Airgeadais
chun críocha na Coda seo le hordú
arna dhéanamh faoi fho-alt (3),

agus

(b) arna modhnú le nuashonrúcháin a
cheadaigh Comhairle ECEF an 16 Iúil
2009.

(2) D’fhonn brabúis nó gnóchain nó caillteanais
is inmhuirearaithe i leith cánach faoi Chás I nó II
de Sceideal D a ríomh, forléireofar an Chuid seo
chun a chinntiú, a mhéid is indéanta, go mbeidh
comhsheasmhacht ann—

(a) idir an éifeacht a thabharfar d’alt 835C,
agus

(b) agus an éifeacht a thabharfaí, de réir na
dtreoirlínte maidir leis an bpraghsáil
aistrithe, dá mbeadh feidhm ag
socruithe maidir le faoiseamh ó
chánachas dúbailte ina gcorprófaí
Airteagal 9(1) de Choinbhinsiún
Eiseamláireach ECEF um Cháin
maidir le ríomh na mbrabús nó na
ngnóchan nó na gcaillteanas, gan
beann ar fheidhm iarbhír a bheith nó
gan a bheith ag socruithe den sórt sin
maidir le faoiseamh ó chánachas
dúbailte,

ach ní bheidh feidhm ag an alt seo chun an Chuid
seo a fhorléiriú sa mhéid go mbeadh feidhm an ailt
seo amhlaidh ar neamhréir le forálacha socruithe
maidir le faoiseamh ó chánachas dúbailte a bhfuil
feidhm acu maidir le ríomh na mbrabús sin nó na
ngnóchan sin nó na gcaillteanas sin.

(3) Féadfaidh an tAire Airgeadais, chun
críocha na Coda seo, le hordú, aon treoir bhreise
dá dtagraítear i mír (a)(iii) den mhíniú ar
‘treoirlínte maidir le praghsáil aistrithe’ i bhfo-alt
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(1) a ainmniú mar rud atá cuimsithe sna treoirlínte
maidir le praghsáil aistrithe.

(4) Gach ordú a dhéanfaidh an tAire
Airgeadais faoi fho-alt (3), leagfar é faoi bhráid
Dháil Éireann a luaithe is féidir tar éis a dhéanta
agus má dhéanann Dáil Éireann, laistigh den 21 lá
a shuífidh Dáil Éireann tar éis an t-ordú a leagan
faoina bráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe,
beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan
dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin
faoin ordú.

Fiontar beag
nó
meánmhéide

835E.—(1) Níl feidhm ag an gCuid seo maidir
le brabúis nó gnóchain nó caillteanais duine a
ríomh i leith aon tréimhse inmhuirearaithe más
fiontar beag nó meánmhéide an duine sin i leith
na tréimhse inmhuirearaithe sin.

(2) Chun críocha an ailt seo, ciallaíonn ‘fiontar
beag nó meánmhéide’ fiontar a thiocfadh faoi réim
na hearnála micrifhiontar, fiontar beag agus
fiontar meánmhéide, arna míniú san Iarscríbhinn
a ghabhann leis an Moladh ón gCoimisiún (dá
ngairtear ‘an Iarscríbhinn’ san alt seo), más rud
é—

(a) i gcás fiontair atá faoi leachtú nó faoi
riaradh, nach ndearnadh cearta an
leachtaitheora nó an riarthóra (sa cháil
sin) a chur i gcuntas le linn Airteagal
3(3)(b) den Iarscríbhinn a fheidhmiú
chun cinneadh a dhéanamh, chun
críocha na Coda seo, i dtaobh cibé
acu atá—

(i) an fiontar sin, nó

(ii) aon fhiontar eile (lena n-áirítear
fiontar an leachtaitheora nó an
riarthóra),

ina fhiontar beag nó ina fhiontar
meánmhéide,

(b) go raibh éifeacht le hAirteagal 3 den
Iarscríbhinn ach go ndearnadh mír 5
den Airteagal sin a fhágáil ar lár,

(c) go raibh éifeacht leis an gcéad abairt
d’Airteagal 4(1) den Iarscríbhinn
amhail is dá mba iad na sonraí a bhí le
feidhmiú maidir leo seo a leanas—

(i) comhaireamh na ndaoine ar an
bhfoireann, agus

(ii) na méideanna airgeadais,

na sonraí a bhaineann leis an tréimhse
inmhuirearaithe dá dtagraítear i bhfo-
alt (1) (in ionad na tréimhse a
thuairiscítear sa chéad abairt a dúradh



[2010.] [Uimh. 5.]An tAcht Airgeadais 2010.

d’Airteagal 4(1) den Iarscríbhinn) agus
a ríomhtar ar bhonn bliantúil, agus

(d) go raibh éifeacht le hAirteagal 4 den
Iarscríbhinn ach na forálacha seo a
leanas a fhágáil ar lár—

(i) an dara habairt de mhír 1 den
Airteagal sin,

(ii) mír 2 den Airteagal sin, agus

(iii) mír 3 den Airteagal sin.

Doiciméadacht
agus
fiosrúcháin.

835F.—(1) Beidh ar fáil ag duine iomchuí, i
ndáil le socrú lena mbaineann alt 835C(1), cibé
taifid a theastóidh le réasún chun a chinneadh an
ndearnadh, i ndáil leis an socrú, ioncam an duine
is inmhuirearaithe i leith cánach faoi Chás I nó II
de Sceideal D a ríomh de réir na Coda seo.

(2) Is ar bhonn na tráthúlachta a ullmhófar na
taifid dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus beidh
feidhm ag fo-alt (3) d’alt 886 maidir leis na taifid
sin mar atá feidhm aige maidir le taifid a
cheanglaítear leis an alt sin.

(3) Beidh feidhm ag ailt 900 agus 901 maidir le
taifid dá dtagraítear i bhfo-alt (1) amhail is dá mba
leabhair, taifid nó doiciméid de réir bhrí alt 900
iad agus amhail is dá mba thagairt d’oifigeach
údaraithe de réir bhrí alt 835A(1) an tagairt
d’oifigeach údaraithe in alt 900.

(4) D’ainneoin aon fhorálacha eile de chuid na
nAchtanna Cánach, ní ceadmhach ach d’oifigeach
údaraithe fiosrúcháin maidir le comhlíonadh na
Coda seo a thionscnamh.

Deireadh a
chur le
comhaireamh
dúbailte.

835G.—(1) Más rud é—

(a) maidir le brabúis nó gnóchain nó
caillteanais duine (dá ngairtear ‘an
duine céadluaite’ san alt seo) is
inmhuirearaithe i leith cánach faoi
Chás I nó II de Sceideal D, go
ríomhtar iad, de bhua alt 835C, amhail
is dá mba rud é go raibh an méid
neamhthuilleamaíoch i ndáil le socrú
iníoctha nó infhaighte, de réir mar a
bheidh, in ionad na comaoine iarbhír is
iníoctha nó is infhaighte faoi théarmaí
an tsocraithe, agus

(b) go bhfuil an páirtí eile (dá ngairtear ‘an
duine dá ndéantar difear’ san alt seo)
sa socrú laistigh de réim cánach faoi
Sceideal D i leith na mbrabús nó na
ngnóchan nó na gcaillteanas a
eascraíonn as na gníomhaíochtaí
iomchuí,

71

Cd.2 A.42



Cd.2 A.42

72

[Uimh. 5.] [2010.]An tAcht Airgeadais 2010.

ansin, faoi réir fho-ailt (2) agus (3), ar an duine
dá ndéantar difear do dhéanamh éilimh, déanfar
brabúis nó gnóchain nó caillteanais an duine dá
ndéantar difear a eascraíonn as na gníomhaíochtaí
iomchuí ar arb inmhuirearaithe cáin faoi Sceideal
D a ríomh amhail is dá mba rud é go raibh an méid
neamhthuilleamaíoch (arna chinneadh de réir alt
835C) i ndáil leis an socrú iníoctha nó infhaighte,
de réir mar a bheidh, in ionad na comaoine iarbhír
is iníoctha nó is infhaighte faoi théarmaí an
tsocraithe sin.

(2) (a) Ní dhéanfar, le fo-alt (1), difear do na
creidmheasanna cánach a bheidh le cur
i gcuntas ag an duine dá ndéantar
difear i leith stoc ar scor do thrádáil,
d’aon tréimhse inmhuirearaithe.

(b) Chun críocha an fho-ailt seo, tá le ‘stoc
trádála’, i ndáil le trádáil, an bhrí
chéanna atá leis chun críocha alt 89.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i ndáil le
socrú mura n-íocfar, agus go dtí go n-íocfar, an
cháin atá dlite agus iníoctha ag an duine céadluaite
don tréimhse inmhuirearaithe, ar ina leith a
dhéantar na brabúis nó na gnóchain nó na
caillteanais, de bhua alt 835C, a ríomh amhail is
dá mba rud é go raibh an méid
neamhthuilleamaíoch i ndáil leis an socrú iníoctha
nó infhaighte, de réir mar a bheidh, in ionad na
comaoine iarbhír is iníoctha nó is infhaighte faoi
théarmaí an tsocraithe sin.

(4) I gcás brabúis nó gnóchain duine dá
ndéantar difear a bheith laghdaithe de bhua fho-
alt (1), ansin déanfar méid na cánach coigríche
(más ann) a bhféadfar faoiseamh a thabhairt ina
leith faoi aon socruithe faoisimh ó chánachas
dúbailte nó faoi mhír 9DA nó 9FA de Sceideal
24 a laghdú de mhéid na cánach coigríche nach
mbeadh, nó a bheadh tagtha chun bheith, iníoctha
dá mba rud é, chun críocha na cánach sin, go raibh
an méid neamhthuilleamaíoch (arna chinneadh de
réir alt 835C) i ndáil leis an socrú iníoctha nó
infhaighte, de réir mar a bheidh, in ionad na
comaoine iarbhír is iníoctha nó is infhaighte faoi
théarmaí aon socraithe lena mbaineann fo-alt (1).

(5) (a) Más rud é, i ndáil le socrú—

(i) gur comhaltaí den ghrúpa céanna
na daoine, arbh iad an duine dá
ndéantar difear agus an duine
céadluaite iad ar leith ón mír seo,

(ii) gurb éard atá sa socrú
gníomhaíochtaí de réir bhrí mhír
(a) den mhíniú ar ‘oibríochtaí
eiscthe’ in alt 21A, agus

(iii) go ndéanann na daoine dá
dtagraítear i bhfomhír (i)
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comhrogha go mbeidh feidhm ag
an alt seo,

ansin ní bheidh feidhm ag alt 835C ná
ag an alt seo i ndáil leis an socrú sin.

(b) Déanfar rogha faoi mhír (a) trí fhógra i
scríbhinn a thabhairt don chigire ar an
dáta tuairisceáin sonraithe don
tréimhse inmhuirearaithe (de réir bhrí
alt 950) nó roimhe do thréimhse
inmhuirearaithe an duine arbh é nó í,
ar leith ó mhír (a), an duine céadluaite,
agus leagfar amach san fhógra na
fíorais is gá chun a thaispeáint go
bhfuil na daoine dá dtagraítear i mír
(a)(i) i dteideal an rogha a dhéanamh.

(6) Maidir le haon choigeartuithe a cheanglófar
a dhéanamh de bhua an ailt seo, is trí mheasúnú a
dhéanamh nó a leasú a dhéanfar iad.

Liúntais
chaipitiúla.

835H.—Ní bheidh feidhm ag alt 853C le linn
aon asbhaintí nó breisithe a ríomh a bheidh le
déanamh le linn trádáil a bheith á cur faoi cháin
faoi fhorálacha na nAchtanna Cánach a bhaineann
le liúntais agus muirir i leith caiteachais
chaipitiúil.”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le tréimhsí inmhuirearaithe
an 1 Eanáir 2011 nó dá éis i ndáil le haon socrú (de réir bhrí alt
835A(1) (a cuireadh isteach leis an alt seo) den Phríomh-Acht),
seachas aon socrú den sórt sin a gcomhaontófar a théarmaí roimh 1
Iúil 2010.

Caibidil 5

Cáin Chorparáide

43.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 288(3C), trí “10 mbliana” a chur in ionad “15 bliana”,

(b) in alt 291—

(i) i bhfo-alt (1), trí “Faoi réir fho-alt (3), i gcás inar
thabhaigh” a chur in ionad “I gcás ina dtabhóidh”,
agus

(ii) i bhfo-alt (2)—

(I) trí “Faoi réir fho-alt (3), in aon chás” a chur in
ionad “In aon chás”,

(II) i mír (a), trí “gur thabhaigh” a chur in ionad “go
dtabhóidh”, agus

(III) i mír (b), trí “de dhroim an duine do bheith tar
éis an caiteachas sin a thabhú” a chur in ionad
“de dhroim an duine do thabhú an chaiteachais
sin”,
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(c) in alt 291, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (2):

“(3) Faoi réir fho-alt (4), más cuideachta an duine,
oibreoidh an t-alt seo amhail is dá ndéanfaí bogearra
ríomhaireachta nó ceart chun bogearraí ríomhaireachta a
úsáid nó chun plé ar shlí eile leis an gcéanna a fhorléiriú
mar aon bhogearra den chineál sin nó aon cheart den
chineál sin—

(a) a sholáthraítear i gcomhair córas nó próiseas
ríomhaireachta nó innealra nó trealamh a
oibrítear le ríomhaire lena úsáid in oibriú na
trádála a sheolann an chuideachta, agus

(b) (i) nach ndéantar, de bharr é a sholáthar,
teorainn ná srian a chur ar an duine óna
bhfuair an chuideachta na bogearraí nó an
ceart chun aon cheann díobh seo a
leanas—

(I) úsáid na mbogearraí sin nó feidhmiú
an chirt sin, nó

(II) soláthar na mbogearraí sin nó an ceart
sin a thabhairt do dhaoine eile,

nó

(ii) nach gcuirtear ar fáil do ghníomhaíochtaí
arb éard iad na bogearraí sin nó an ceart
sin a bhainistiú, a fhorbairt nó a shaothrú
chun ríchíos nó suim eile a fháil i leith
úsáid na mbogearraí sin nó feidhmiú an
chirt sin ag daoine eile.

(4) (a) Faoi réir fhomhír (b), i gcás go ndéanfaidh
cuideachta rogha i scríbhinn, ní bheidh feidhm
ag fo-alt (3) maidir le caiteachas, arna shonrú
sa rogha, arna thabhú aici tar éis an 4 Feabhra
2010 agus roimh an 4 Feabhra 2012 ar
bhogearraí ríomhaireachta nó ar cheart chun
bogearraí ríomhaireachta a úsáid nó plé ar shlí
eile leo.

(b) Déanfar rogha faoi mhír (a) sa tuairisceán a
cheanglaítear a dhéanamh faoi alt 951 do
thréimhse chuntasaíochta na cuideachta ina
dtabhaítear an caiteachas agus ní dhéanfar é
tráth níos déanaí ná 12 mhí ó dheireadh na
tréimhse cuntasaíochta ina ndéanfar an
caiteachas caipitiúil, is bun leis an éileamh, a
thabhú.”,

(d) in alt 291A(1), sa mhíniú ar “sócmhainn dholáimhsithe
shonraithe” tríd an méid seo a leanas a chur isteach tar
éis mhír (c):

“(ca) bogearraí ríomhaireachta nó ceart chun
bogearraí ríomhaireachta a úsáid nó plé ar shlí
eile leo seachas cibé bogearraí nó cibé ceart a
fhorléireofar de réir alt 291(3),”,
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(e) in alt 291A(1) den mhíniú ar “sócmhainn dholáimhsithe
shonraithe”, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (f):

“(fa) aon iarratas ar dheonú nó ar chlárú aon ní
laistigh de mhíreanna (a) go (f),”,

(f) in alt 291A(1), sa mhíniú ar “sócmhainn dholáimhsithe
shonraithe” tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (g):

“(g) próisis nó foirmlí rúnda nó faisnéis rúnda eile a
bhaineann le taithí tionscail, tráchtála nó
eolaíochta, cibé acu atá siad nó sí cosanta le
paitinn, cóipcheart nó ceart gaolmhar nó nach
bhfuil, lena n-áirítear fios feasa de réir bhrí
alt 768,”,

(g) in alt 291A(1)(h), trí “ach ní bhaineann an mhír seo le
ceadúnas de réir bhrí alt 2 den Acht Deochanna
Meisciúla 2008” a chur isteach i ndiaidh “ar beartaíodh é
nó í,”,

(h) in alt 291A(2), trí “gur thabhaigh” a chur in ionad “go
dtabhóidh”,

(i) in alt 291A(3)—

(i) i mír (a) d’fhorléiriú “A” san fhoirmle san fho-alt sin,
trí “amúchadh na sócmhainne doláimhsithe
sonraithe agus aon lagú uirthi” a chur in ionad
“amúchadh nó dhíluacháil”, agus

(ii) i bhforléiriú “B” san fhoirmle san fho-alt sin, trí
“amúchadh agus aon lagú” a chur in ionad
“amúchadh nó dhíluacháil”,

agus

(j) in alt 291A(5), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (a):

“(a) I ndáil le gníomhaíochtaí cuideachta a sheoltar
mar chuid de thrádáil—

(i) maidir le hiomlán gníomhaíochtaí den sórt
sin, más ann—

(I) arb éard a bheidh iontu díolachán
earraí nó seirbhísí a fhaigheann an
chuid is mó dá luach ó, nó

(II) arb éard atá iontu bainistiú, forbairt nó
saothrú a dhéanamh ar

shócmhainn dholáimhsithe shonraithe nó
sócmhainní doláimhsithe sonraithe ar ina
leith a tugadh liúntais faoin gCaibidil seo
don chuideachta, agus

(ii) maidir leis na codanna sin de
ghníomhaíochtaí eile den sórt sin, más
ann, is codanna—
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(I) arb éard iad bainistiú, forbairt nó
saothrú a dhéanamh ar shócmhainní
den sórt sin, nó

(II) a chuireann le luach earraí nó seirbhísí
trí shócmhainní den sórt sin a úsáid,

gairtear “gníomhaíochtaí iomchuí” díobh i mír
(b) agus déileálfar leo chun críocha na
nAchtanna Cánach, seachas aon fhorálacha de
chuid na nAchtanna sin a bhaineann le tosú
nó scor trádála, mar thrádáil ar leithligh (dá
ngairtear ‘trádáil iomchuí’ i mír (b) agus i bhfo-
alt (6)) is trádáil ar leith ó aon trádáil eile nó
ó aon chuid eile de thrádáil a sheolann an
chuideachta.”.

(2) (a) Tá feidhm ag míreanna (a) go (f) agus (h) go (j) d’fho-alt
(1) maidir le caiteachas arna thabhú ag cuideachta tar éis
4 Feabhra 2010.

(b) Tá feidhm ag mír (g) d’fho-alt (1) maidir le haon lamháil
a dhéanfar le haghaidh tréimhse cuntasaíochta dar tosach
an 1 Eanáir 2010 nó dá éis.

44.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a
chur in ionad Sceideal 4A:

“SCEIDEAL 4A

AN TÁBLA

(An Aicme (Tuairisc) (Méid
Teicneolaíochta) Íosta)

(1) (2) (3)

Mótair agus Mótar: Mótar leictreach ag €1,000
Tiomántáin a bhfuil rátáil cumhachta

1.1kW nó níos mó, cibé
acu is mótar leithleach é
nó is mar chuid de
threalamh eile é, agus atá
de réir caighdeáin
shonraithe éifeachtúlachta.

Tiomántán luais
inathraithe: Tiomántán atá
deartha go sonrach chun
mótar leictreach a
thiomáint ar mhodh ar a
rothlaítear crann tiomána
an mhótair ar luas
inathraithe faoi réir
comhartha sheachtraigh.

Soilsiú Aonaid soilsithe, lena €3,000
gcuimsítear feisteáin,
lampaí agus gléas rialaithe
gaolmhar, agus a
fhreagraíonn do chritéir
éifeachtúlachta shonraithe,
nó córais le haghaidh
soilsiú a rialú arna
ndearadh chun
éifeachtúlacht aonad
soilsithe a fheabhsú.
Áirítear braiteoirí
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(An Aicme (Tuairisc) (Méid
Teicneolaíochta) Íosta)

(1) (2) (3)

áitíochta agus comharthaí
ardéifeachtúlachta.

Córais Córais ríomhaire- €5,000
Bhainistíochta bhunaithe, arna ndearadh
Fuinnimh i go príomha chun
gcomhair faireachán a dhéanamh ar
Foirgneamh úsáid fuinnimh foirgnimh

agus chun í a rialú arb é a
gcuspóir éifeachtúlacht
fuinnimh a bharrfheabhsú
agus atá de réir caighdeán
sonraithe éifeachtúlachta.

Teicneolaíocht Crua-Earraí agus €1,000
Faisnéise agus Bogearraí TFC
Cumarsáide Fiontraíochta Ard-
(TFC) Éifeachtúlachta: Córais

chrua-earraí nó bhogearraí
bonneagair TFC le
haghaidh feidhmiúchán
gnó arna ndearadh go
sonrach chun leibhéil an-
ard éifeachtúlachta
fuinnimh a bhaint amach
agus atá de réir critéar
sonraithe éifeachtúlachta.

Fuarú TFC atá Coigilteach
ar Fhuinneamh: Trealamh
arna dhearadh chun
éifeachtúlacht fuaraithe
oibríochta an-ard a bhaint
amach atá de réir le
critéar sonraithe
éifeachtúlachta.

Bainistiú Ardchéime
Leictreach TFC: Córais
chun lascadh cumhachta a
rialú arb é a gcuspóir an
éifeachtúlacht fuinnimh is
fearr a bhaint amach, agus
atá de réir critéar
sonraithe éifeachtúlachta.

Téamh agus Ardghiniúint Téimh agus €1,000
Leictreachas a Leictreachais: Trealamh
Sholáthar chun teas nó leictreachas

nó iad araon a ghiniúint, a
mbeartaítear an sruth
fuinnimh a thagann de sin
a úsáid go príomha ar an
láithreán agus atá de réir
critéar sonraithe
éifeachtúlachta.

Córais Rialúcháin atá
Coigilteach ar
Fhuinneamh: Córais atá
deartha go sonrach chun
uasmhéadú a dhéanamh ar
éifeachtúlacht fuinnimh
trealaimh éifeachtúil nua
nó láithrigh i gcomhair
téamh nó leictreachais a
ghiniúint nó iad araon a
ghiniúint agus atá de réir
critéar sonraithe
éifeachtúlachta.
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(An Aicme (Tuairisc) (Méid
Teicneolaíochta) Íosta)

(1) (2) (3)

Córais Caomhnú agus €1,000
Rialúcháin Aisghabháil Éifeachtúil
Próisis agus Teasa: Trealamh nó córais
Téimh, nó iad araon atá deartha
Aerúcháin agus go speisialta chun aon
Aerchóiriúcháin fhuinneamh ginte téimh
(TAA) agus fuarúcháin a rialú, a

chaomhnú nó a
aisghabháil agus atá de
réir critéar sonraithe
éifeachtúlachta.

Ardtrealamh Láimhseála
Leachta agus Gáis:
Trealamh i gcomhair
leacht nó gás nó iad araon
a aistriú ar shlí atá tíosach
ar fhuinneamh ar an
láithreán, is trealamh atá
de réir critéar sonraithe
éifeachtúlachta. Folaíonn
sé caidéil, gaothráin,
séidirí agus trealamh eile
láimhseála leachta/gáis
fíor-ardéifeachtúlachta.

Feithiclí Feithiclí Leictreacha agus €1,000
Leictreacha agus Trealamh Luchtaithe a
Breoslaí Ghabhann Leo: Feithiclí
Malartacha leictreacha agus feithiclí

páirtleictreacha ar mó ná
1kW méid a mótar, agus
trealamh luchtaithe
riachtanach iomchuí, atá
de réir critéar sonraithe
éifeachtúlachta.

Tiontuithe Feithiclí go
Breoslaí Malartacha:
Trealamh chun feithiclí
díosail tráchtála
láithreacha a thiontú ina
bhfeithiclí bithbhreosla
100%, is trealamh atá de
réir critéar sonraithe
éifeachtúlachta.

Córais Cuisniú agus Fuarú €1,000
Chuisniúcháin Tionscail Éifeachtúil:
agus Trealamh atá deartha go
Fhuarúcháin sonrach chun

éifeachtúlachtaí oibríochta
cuisniúcháin nó fuarúcháin
fíor-arda a bhaint amach i
bhfeidhmiúcháin tionscail
agus tráchtála agus atá de
réir critéar sonraithe
éifeachtúlachta.

Córais Rialúcháin atá
Coigilteach ar
Fhuinneamh: Córais atá
deartha go sonrach chun
éifeachtúlacht fuinnimh
trealaimh cuisniúcháin nó
fuarúcháin éifeachtúil nua
nó láithrigh a uasmhéadú
agus atá de réir critéar
sonraithe éifeachtúlachta.
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(An Aicme (Tuairisc) (Méid
Teicneolaíochta) Íosta)

(1) (2) (3)

Córais Ardtrealamh €1,000
Leictrimeicniúla Leictrimeicniúil Tionscail:

Trealamh meicniúil faoi
thiomáint leictreach
dhíreach atá deartha chun
éifeachtúlachtaí oibríochta
fior-arda a bhaint amach i
bhfeidhmiúcháin tionscail
agus atá de réir critéar
sonraithe éifeachtúlachta.

Córais Bhainistíochta
Leictreacha atá Coigilteach
ar Fhuinneamh: Córais atá
deartha go sonrach chun
éifeachtúlacht fuinnimh
trealaimh éifeachtúil nua
nó láithrigh atá faoi
thiomáint leictreachais a
uasmhéadú agus atá de
réir critéar sonraithe
éifeachtúlachta.

Trealamh Trealamh Lónadóireachta €1,000
Lónadóireachta Ardéifeachtúlachta:
agus Trealamh i gcomhair
Fáilteachais feidhmiúchán

lónadóireachta tráchtála
atá deartha go sonrach
chun leibhéil
éifeachtúlachta fuinnimh
fhíor-arda a bhaint amach
agus atá de réir critéar
sonraithe éifeachtúlachta.

Réitigh Níocháin atá
Coigilteach ar
Fhuinneamh: Trealamh
níocháin tráchtála atá
deartha go sonrach chun
oibriú de réir
éifeachtúlachtaí fíor-arda
agus atá de réir critéar
sonraithe éifeachtúlachta.

”.

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

45.—(1) Leasaítear alt 486C den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(a), tríd an míniú seo a leanas a chur isteach
roimh an míniú ar “Comhaontú LEE”:

“ciallaíonn ‘Rialachán (CE) Uimh. 1998/2006
ón gCoimisiún’ Rialachán (CE) Uimh.
1998/2006 an 15 Nollag 20065 ón gCoimisiún
maidir le hAirteagail 86 agus 87 den Chonradh
a chur chun feidhme maidir le cúnamh de
minimis;”,

(b) i bhfo-alt (2)(a)—

(i) trí “nó 2010” a chur isteach i ndiaidh “2009”,
5IO Uimh. L 379 de 28.12.2006 lch. 5.
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(ii) trí “nó” a scriosadh i ndeireadh fhomhír (iii), agus

(iii) i bhfomhír (iv), trí “alt 441, nó” a chur in ionad “alt
441.”,

(c) i bhfo-alt (2)(a), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fhomhír (iv):

“(v) ar cuid de ghnóthas lena mbaineann
fomhíreanna (a) go (h) d’Airteagal 1 de
Rialachán (CE) Uimh. 1998/2006 ón
gCoimisiún a gníomhaíochtaí.”,

agus

(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (11):

“(12) D’ainneoin aon oibleagáide chun rúndacht a
choinneáil nó aon sriain eile ar fhaisnéis a nochtadh a
fhorchuirtear le reacht nó faoi reacht nó ar shlí eile,
féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim nó aon oifigeach a
bheidh údaraithe acu chun críocha an fho-ailt seo—

(a) faisnéis a nochtadh d’aon bhord arna bhunú le
reacht, d’aon údarás poiblí nó áitiúil nó d’aon
ghníomhaireacht eile de chuid an Stáit (dá
ngairtear ‘comhlacht iomchuí’ sa mhír seo) is
faisnéis maidir leis an méid faoisimh a
dheonófar do chuideachta faoin alt seo agus a
theastóidh ón gcomhlacht iomchuí lena
mbaineann chun a chinntiú nach rachfar thar
na huasteorainneacha cúnaimh a leagtar amach
i Rialachán (CE) Uimh. 1998/2006 ón
gCoimisiún, agus

(b) cibé faisnéis a sholáthar don Choimisiún
Eorpach a iarrfaidh an Coimisiún Eorpach de
réir Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh.
1998/2006 ón gCoimisiún.”.

(2) Tá éifeacht leis an alt seo i ndáil le tréimhsí cuntasaíochta a
thosaíonn ar an agus ón 1 Eanáir 2009.

46.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht, i Sceideal 24—

(a) i mír 4(5)(a), trí “mhíreanna 9D agus 9DB” a chur in ionad
“mhír 9D”,

(b) i mír 4(5)(b)—

(i) i bhfochlásal (iii), trí “agus” a scriosadh, agus

(ii) i bhfochlásal (iv), trí “, agus” a chur isteach i ndiaidh
“(de réir bhrí na míre sin)”,

(c) i mír 4(5)(b), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fhochlásal (iv):

“(v) maidir leis an méid d’ioncam cuideachta a
ndéileálfar leis chun críocha mhír 9DB mar
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mhéid is inchurtha i leith méid ríchíosanna
iomchuí (de réir bhrí na míre sin),”,

agus

(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
9DA:

“Faoiseamh Aontaobhach (ioncam ríchíosa)

9DB (1) (a) Sa mhír seo—

ciallaíonn ‘cáin choigríche iomchuí’, i ndáil le
ríchíosanna is infhaighte ag cuideachta, cáin—

(i) a asbhaineadh, faoi dhlíthe aon chríche
coigríche, as méid an ríchíosa,

(ii) a fhreagraíonn do cháin ioncaim nó do
cháin chorparáide,

(iii) nár aisíocadh leis an gcuideachta,

(iv) nach inlamhála creidmheas maidir léi faoi
chomhshocraíochtaí, agus

(v) nach ndéileáiltear léi faoin Sceideal seo, ar
leith ón mír seo, mar cháin a laghdaíonn
méid an ioncaim;

ciallaíonn ‘ríchíosanna iomchuí’ ríchíosanna is
infhaighte ag cuideachta—

(i) a bheidh le cur i gcuntas le linn ioncam
trádála de chuid trádála a sheolann an
chuideachta a ríomh, agus

(ii) as a n-asbhaintear cáin choigríche iomchuí;

ciallaíonn ‘ríchíosanna’ íocaíochtaí d’aon
chineál mar chomaoin i leith na nithe seo—

(i) úsáid a bhaint, nó an ceart chun úsáid a
bhaint—

(I) as aon chóipcheart i saothar litríochta,
ealaíne nó eolaíochta, lena n-áirítear
scannáin chineamatagrafacha agus
bogearraí,

(II) as aon phaitinn, trádmharc, dearadh
nó múnla, plean, foirmle rúnda nó
próiseas rúnda,

nó

(ii) faisnéis a bhaineann le taithí tionscail,
tráchtála nó eolaíochta.

(b) Chun críocha na míre seo—

(i) is é a bheidh sa mhéid cánach corparáide
ab iníoctha ag cuideachta do thréimhse
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chuntasaíochta, ar leith ón mír seo, agus
is inchurtha síos do mhéid de ríchíosanna
iomchuí, méid atá comhionann le 12.5
faoin gcéad den mhéid dar mó an méid
d’ioncam na cuideachta is inchurtha i leith
mhéid na ríchíosanna iomchuí ná an cháin
choigríche iomchuí, agus

(ii) glacfar leis, faoi réir mhír 4(5), gurb é méid
aon ioncaim de chuid cuideachta is
inchurtha i leith méid de ríchíosanna
iomchuí i dtréimhse chuntasaíochta, cibé
suim a mbeidh idir í agus méid iomlán
ioncaim trádála na cuideachta don
tréimhse chuntasaíochta sula n-
asbhainfear aon cháin choigríche iomchuí
an chomhréir chéanna atá idir méid na
ríchíosanna iomchuí sa tréimhse
chuntasaíochta agus an méid iomlán is
infhaighte ag an gcuideachta i gcúrsa na
trádála sa tréimhse chuntasaíochta.

(2) Más rud é, maidir le tréimhse chuntasaíochta de
chuid cuideachta, go bhfolaíonn an t-ioncam trádála ó
thrádáil a sheolann an chuideachta méid de ríchíosanna
iomchuí, déanfar méid na cánach corparáide ab iníoctha,
ar leith ón mír seo, ag an gcuideachta i leith na tréimhse
cuntasaíochta a laghdú de cibé méid de 87.5 faoin gcéad
d’aon cháin choigríche iomchuí a d’iompair an chuideachta
i leith ríchíosanna iomchuí sa tréimhse sin nach mó ná an
cháin chorparáide ab iníoctha amhlaidh agus is inchurtha
síos do mhéid na ríchíosanna iomchuí.

(3) (a) Ní bheidh feidhm ag an mír seo maidir le haon
tréimhse chuntasaíochta de chuid cuideachta ar
tréimhse chuntasaíochta iomchuí í de réir bhrí
alt 442.

(b) Beidh feidhm ag fo-alt (2) d’alt 442 chun críocha
na míre seo mar atá feidhm aige chun críocha
Chuid 14.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le ríchíosanna arna bhfáil an 1
Eanáir 2010 nó dá éis.

47.—(1) Leasaítear Sceideal 24 a ghabhann leis an bPríomh-Acht
i mír 9FA—

(a) i bhfomhír (2)(b), trí “fhomhíreanna (3) agus (4)” a chur
in ionad “fhomhír (3)”, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír
(3):

“(4) I gcás gur mó an cháin choigríche neamhfhaoisimh
de chuid cuideachta do thréimhse cuntasaíochta ná méid
comhiomlán na cánach corparáide is iníoctha ag an
gcuideachta don tréimhse chuntasaíochta i leith ioncaim
brainse coigríche de chuid na cuideachta don tréimhse
chuntasaíochta sin, déanfar an barrachas a thabhairt ar
aghaidh agus déileálfar leis mar cháin choigríche
neamhfhaoisimh de chuid na chéad tréimhse cuntasaíochta
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ina dhiaidh sin, agus mar sin de do thréimhsí cuntasaíochta
ina dhiaidh sin.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar
críoch an 1 Eanáir 2010 nó dá éis.

48.—Leasaítear alt 847 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (6), trí “aon fhorála de chuid na nAchtanna
Cánach Corparáide seachas an t-alt seo” a chur in ionad
“aon fhorála eile de chuid na nAchtanna Cánach
Corparáide”,

(b) i bhfo-alt (9)(b), trí “Chun críocha an fho-ailt seo agus fho-
alt (10), i gcás” a chur in ionad “I gcás”, agus

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

“(10) (a) D’ainneoin fho-alt (9)(a), más rud é, in aon
tréimhse chuntasaíochta, gur thabhaigh
cuideachta cháilithe caillteanas (dá ngairtear
‘caillteanas iomchuí’ san fho-alt seo) ar
ghníomhaíochtaí trádála coigríche cáilithe agus
gurb éard é an caillteanas sin brabúis nó
gnóchain nó caillteanais na cuideachta ar
tugadh neamhaird orthu chun críocha na
nAchtanna Cánach Corparáide de bhua fho-alt
(6), nó gur cuid den chéanna an caillteanas sin,
ansin féadfaidh an chuideachta faoiseamh a
éileamh faoi alt 396(1) de réir an fho-ailt seo i
leith an chaillteanais sin do thréimhsí
cuntasaíochta dar tosach an 1 Eanáir 2011 nó
dá éis.

(b) Chun críocha éilimh faoi mhír (a) i leith
caillteanais iomchuí, maidir leis na
gníomhaíochtaí trádála coigríche cáilithe a
sheolann cuideachta cháilithe trí bhrainse nó
trí ghníomhaireacht lasmuigh den Stát,
déileálfar leo, do na tréimhsí cuntasaíochta go
léir, mar thrádáil ar leith ó na gníomhaíochtaí
eile go léir a sheolann an chuideachta agus
déileálfar leis an gcuideachta mar chuideachta
a leanann de bheith ag seoladh na trádála ar
leith sin fad a leanfaidh sí de bheith ag seoladh
na ngníomhaíochtaí sin tríd an mbrainse sin nó
tríd an ngníomhaireacht sin agus mar
chuideachta a scoirfidh go buan de bheith ag
seoladh na trádála sin nuair a scoirfidh sí de
bheith ag seoladh na ngníomhaíochtaí sin tríd
an mbrainse sin nó tríd an ngníomhaireacht sin.

(c) I gcás go ndéanfaidh cuideachta cháilithe
éileamh faoi mhír (a) i leith caillteanais
iomchuí ansin, faoi réir mhír (b), beidh an
chuideachta i dteideal cibé faoisimh faoi alt
396(1) do thréimhsí cuntasaíochta dar tosach
an 1 Eanáir 2011 nó dá éis a mbeadh sí ina
theideal dá mba rud é nach ndéanfaí
neamhaird a thabhairt, chun críocha na
nAchtanna Cánach Corparáide de bhua fho-alt
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(6), ar na brabúis nó na gnóchain nó na
caillteanais as gníomhaíochtaí trádála coigríche
cáilithe a sheoltar tríd an mbrainse nó tríd an
ngníomhaireacht agus go ndéanfaí faoiseamh a
thabhairt i leith an chaillteanais iomchuí faoi
alt 396(1), ach ní chun críocha aon fhorála eile
de na hAchtanna Cánach Corparáide, do
thréimhsí cuntasaíochta dar críoch tráth roimh
an dáta sin.”.

49.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh alt 129:

“129A.—(1) (a) San alt seo, ciallaíonn ‘brabúis’, i ndáil le
cuideachta do thréimhse chuntais, méid na mbrabús
tar éis cánach arna thaispeáint sa chuntas sochair
agus dochair nó sa ráiteas ioncaim don tréimhse sin
arna leagan faoi bhráid chruinniú ginearálta bliantúil
na cuideachta.

(b) Chun críocha an ailt seo—

(i) déanfar aon cheist i dtaobh cuideachta a bheith
bainteach le cuideachta eile a chinneadh de réir
alt 10 (mar atá feidhm aige chun críocha na
nAchtanna Cánach) agus fhomhír (ii),

(ii) i gcás gur páirtí í cuideachta i scéim nó i socrú,
arb é an príomhchuspóir, nó ceann de na
príomhchuspóirí atá léi nó leis, déileáil le
dáileadh iomlán nó le cuid de mar dháileadh
inchánach a sheachaint, ansin déileálfar leis an
gcuideachta mar chuideachta atá bainteach le
haon chuideachta eile is páirtí sa scéim nó sa
socrú sin.

(c) Chun críocha fho-alt (5), forléireofar ‘rialú’ de réir
fho-ailt (2) go (6) d’alt 432 amhail is dá ndéanfaí
‘daoine a bhfuil cónaí orthu sa Stát’ a chur in ionad
‘5 rannpháirtí nó níos lú’ i bhfo-alt (6) den alt sin.

(2) Más rud é—

(a) go bhfaigheann cuideachta dáileadh ó chuideachta
eile (dá ngairtear ‘an chuideachta íoca’ san alt seo)
a bhfuil cónaí uirthi sa Stát agus a bhfuil baint aici
léi, agus

(b) gur tháinig an chuideachta íoca chun bheith ina cónaí
sa Stát le linn na tréimhse—

(i) dar tosach an dáta—

(I) 10 mbliana sula ndearnadh an dáileadh, nó

(II) a ritear an tAcht Airgeadais 2010,

cibé acu is déanaí, agus

(ii) dar críoch an dáta a dhéantar an dáileadh,
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ansin, faoi réir fho-alt (5), ní bheidh feidhm ag alt 129 maidir le
cibé méid den dáileadh a íoctar as brabúis a d’eascair sular
tháinig an chuideachta íoca chun bheith ina cónaí sa Stát agus
déileálfar leis an méid sin mar ioncam is inmhuirearaithe i leith
cánach faoi Chás IV de Sceideal D.

(3) (a) Chun críocha an ailt seo, i gcás gur mó méid dáilte
arna dhéanamh ag an gcuideachta íoca an dáta a
tháinig sí chun bheith ina cónaí sa Stát (nó an dáta
deireanach den sórt sin má bhí níos mó ná dáta
amháin ann) nó dá éis ná brabúis indáilte na
cuideachta don tréimhse (dá ngairtear an ‘tréimhse
shonraithe’ san fho-alt seo)—

(i) dar tosach an dáta (nó an dáta deireanach den
sórt sin má bhí níos mó ná dáta amháin ann) a
tháinig an chuideachta chun bheith ina cónaí sa
Stát, agus

(ii) dar críoch an lá deireanach de thréimhse
chuntasaíochta na cuideachta díreach roimh an
tréimhse chuntasaíochta ina ndéantar an
dáileadh,

ansin, déileálfar leis an mbreis mar mhéid a íocadh
as brabúis a d’eascair sular tháinig an chuideachta
chun bheith ina cónaí sa Stát.

(b) Chun críocha an fho-ailt seo—

(i) maidir le brabúis indáilte na cuideachta íoca i
leith tréimhse sonraithe, measfar, faoi réir
fhomhír (ii), gurb iad comhiomlán bhrabúis na
dtréimhsí cuntais (dá ngairtear ‘tréimhsí
comhréire’ san fho-alt seo) atá go hiomlán nó
go páirteach laistigh den tréimhse shonraithe
iad, arna laghdú de chomhiomlán an oiread sin
de mhéideanna aon dáiltí a rinneadh sa tréimhse
shonraithe ar mhéideanna iad a raibh feidhm ag
alt 129 maidir leo,

(ii) i gcás tréimhse chomhréire a bheith go páirteach
laistigh de thréimhse shonraithe, is é an méid a
bheidh le háireamh sna brabúis indáilte i leith
na tréimhse sonraithe, maidir le brabúis na
tréimhse comhréire sin, brabúis na tréimhse
comhréire sin arna laghdú tríd an gcodán seo a
leanas a fheidhmiú—

A
B

i gcás—

gurb é A fad na tréimhse a bhaineann leis an
tréimhse shonraithe agus leis an tréimhse
chomhréire araon, agus

gurb é B fad na tréimhse comhréire.

(4) Más rud é, de bhua fho-alt (2), nach mbeidh feidhm ag
alt 129 maidir le hiomlán dáilte nó maidir le cuid de dháileadh
(agus gairtear ‘an dáileadh inchánach’ den iomlán sin nó den
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chuid sin, de réir mar a bheidh, san fho-alt seo) a fhaigheann
cuideachta (dá ngairtear ‘an chuideachta chéadluaite’ san alt
seo) ó chuideachta eile atá ina cónaí sa Stát ansin beidh an
chuideachta chéadluaite i dteideal an cháin chorparáide is
inchurtha síos don dáileadh inchánach a laghdú de mhéid an
chreidmheasa i leith cánach coigríche a mbeadh feidhm aige,
faoi fhorálacha Sceidil 24, le linn an cháin chorparáide is
inmhuirearaithe i leith díbhinne de mhéid atá comhionann leis
an dáileadh inchánach a fuair an chuideachta chéadluaite ón
gcuideachta eile an lá roimh an lá (nó, i gcás líon is mó ná lá
amháin a bheith ann, an lá is deireanaí acu sin) a tháinig an
chuideachta eile chun bheith ina cónaí sa Stát.

(5) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) i gcás go raibh an
chuideachta íoca gan a bheith á rialú, gach tráth roimh an dáta
a tháinig sí chun bheith ina cónaí sa Stát (nó an dáta deiridh den
sórt sin má bhí níos mó ná dáta amháin ann), ag daoine a bhí
ina gcónaí sa Stát.”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le dáiltí a dhéantar ar an
Acht seo a rith nó dá éis.

50.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 21B—

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

“(i) tagairtí do chuideachta a íocann díbhinn, ní
bhaineann siad ach le cuideachta, i gcás
arbh amhlaidh, i gcaitheamh na tréimhse
ar as na brabúis uaithi a íocadh an
díbhinn—

(I) gur i gcríoch iomchuí den sórt sin a bhí
cónaí ar an gcuideachta chun críocha
cánach, de bhua dhlí na críche
iomchuí, agus chun na críche sin,
ciallaíonn ‘cáin’, i ndáil le críoch
iomchuí, aon cháin a fhorchuirtear sa
chríoch iomchuí agus a fhreagraíonn
do cháin chorparáide sa Stát, nó

(II) go ndearnadh príomh-aicme
scaireanna na cuideachta, nó i gcás
gur fochuideachta 75 faoin gcéad an
chuideachta de chuideachta eile,
príomh-aicme scaireanna na
cuideachta eile sin, a thrádáil go
substaintiúil agus go rialta ar
stocmhalartán sa Stát, ar
stocmhalartán aitheanta amháin nó
níos mó i gcríoch nó i gcríocha
iomchuí nó ar cibé stocmhalartán eile
a cheadóidh an tAire Airgeadais chun
críocha Chaibidil 8A de Chuid 6,”,

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

“(c) Chun críocha mhír (b)(i)(II), beidh feidhm ag
ailt 412 go 418 mar a bheadh feidhm ag na hailt
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sin chun críocha Chaibidil 5 de Chuid 12 dá
scriosfaí alt 411(1)(c).”,

(c) i bhfo-alt (2), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (a):

“(a) faoi réir mhír (b), is é a bheidh i méid díbhinne a
ndéileálfar léi mar dhíbhinn a íoctar as brabúis
trádála cuideachta—

(i) i gcás gurb as brabúis shonraithe a íoctar an
díbhinn, an oiread sin den díbhinn a
mbeidh idir é agus méid na díbhinne sin
an chomhréir chéanna a bheidh idir méid
bhrabúis trádála na cuideachta atá mar
chuid de na brabúis shonraithe agus méid
na mbrabús sonraithe sin de chuid na
cuideachta, agus

(ii) i gcás nach as brabúis shonraithe a íoctar
an díbhinn an oiread sin den díbhinn a
mbeidh idir é agus méid na díbhinne sin
an chomhréir chéanna a bheidh idir méid
bhrabúis trádála na cuideachta don
tréimhse a n-íoctar an díbhinn uaithi agus
iomlán bhrabúis na cuideachta don
tréimhse sin, agus”,

agus

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

“(4) (a) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le díbhinn
a íoctar le cuideachta (dá ngairtear ‘an
chuideachta chéadluaite’ san fho-alt seo) ag
cuideachta eile agus—

(i) nach leis an gcuideachta chéadluaite, go
díreach ná go neamhdhíreach, léi féin nó i
dteannta duine atá bainteach (de réir bhrí
alt 10) leis an gcuideachta chéadluaite,
méid is mó ná 5 faoin gcéad de
scairchaipiteal na cuideachta eile, agus

(ii) nach bhfuil méid is mó ná 5 faoin gcéad de
na cearta vótála sa chuideachta eile ar
seilbh ag an gcuideachta chéadluaite.

(b) I gcás go bhfuil díbhinn ar áireamh in ioncam
cuideachta is inmhuirearaithe i leith cánach
faoi Chás III de Sceideal D, is díbhinn lena
mbaineann an fo-alt seo, arna híoc leis an
gcuideachta ag cuideachta eile ansin déileálfar
leis an díbhinn chun críocha fho-alt (3) mar
dhíbhinn arna híoc ag an gcuideachta eile as
brabúis thrádála na cuideachta eile.

(c) I gcás go mbeadh, murach an mhír seo, díbhinn
ar áireamh in ioncam cuideachta is ioncam is
inmhuirearaithe i leith cánach faoi Chás I de
Sceideal D, is díbhinn lena mbaineann an fo-
alt seo, ansin, ach amháin i gcás go bhforáiltear
a mhalairt go sainráiteach sna hAchtanna
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Cánach Corparáide, ní bheidh cáin
chorparáide inmhuirearaithe ar an díbhinn, ná
ní chuirfear an díbhinn i gcuntas le linn ioncam
a ríomh le haghaidh cánach corparáide.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le díbhinní a fhaightear an 1
Eanáir 2010 nó dá éis.

51.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh alt 308:

“308A.—(1) San alt seo, ciallaíonn ‘scéim athchóirithe nó
cónasctha’ scéim chun aon chuideachta nó cuideachtaí a
athchóiriú nó chun aon 2 chuideachta nó níos mó a
chónascadh.

(2) Más rud é—

(a) go mbeidh ag gabháil le haon scéim athchóirithe nó
cónasctha an t-iomlán nó cuid de thrádáil cuideachta
(dá ngairtear ‘an chuideachta aistritheach’ san alt
seo) a aistriú chun cuideachta eile (dá ngairtear ‘an
chuideachta fála’ san alt seo),

(b) (i) go mbeidh an chuideachta fála ina cónaí sa Stát
tráth an aistrithe, nó go n-úsáidfidh an
chuideachta fála sócmhainní na trádála aistrithe
chun críocha trádála atá á seoladh aici sa Stát
trí bhrainse nó trí ghníomhaireacht díreach tar
éis an trátha sin, agus

(ii) go mbeidh an chuideachta aistritheach ina cónaí
sa Stát tráth an aistrithe, nó go raibh an trádáil
á seoladh aici sa Stát trí bhrainse nó trí
ghníomhaireacht díreach roimh an tráth sin,

agus

(c) nach bhfaighidh an chuideachta aistritheach aon
chuid den chomaoin i leith an aistrithe (seachas tríd
an gcuideachta fála do dhéanamh an t-iomlán nó
cuid de dhliteanais na trádála a ghlacadh chuici
féin),

ansin, faoi réir fho-alt (4), beidh feidhm ag fo-alt (3) i ndáil le
sócmhainní na trádála a aistreoidh an chuideachta aistritheach.

(3) I gcás feidhm a bheith ag an bhfo-alt seo—

(a) ní dhéileálfar leis an aistriú mar ní is bun le haon
lamháltas nó muirear dá bhforáiltear le halt 307 nó
308, agus

(b) tabharfar don chuideachta fála nó gearrfar uirthi de
réir ailt 307 agus 308 na liúntais agus na muirir go léir
a bheadh, dá leanfadh an chuideachta aistritheach de
bheith ag seoladh na trádála agus dá leanfadh sí de
bheith ag úsáid na sócmhainní aistrithe chun críocha
na trádála, le tabhairt don chuideachta aistritheach
nó le gearradh uirthi i leith aon sócmhainní a
aistreofar i gcúrsa an aistrithe, agus déanfar méid
aon liúntais nó aon mhuirir den sórt sin a ríomh
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ionann is dá mbeadh an chuideachta fála ag seoladh
na trádála ó thosaigh an chuideachta aistritheach ar
a seoladh amhlaidh agus ionann is dá mba rud é gur
leis an gcuideachta fála a dhéanfaí, nó gurb í an
chuideachta fála a dhéanfadh, gach rud a rinneadh
leis an gcuideachta aistritheach nó a rinne an
chuideachta sin.

(4) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3) maidir le sócmhainní a
aistrítear i gcúrsa aistrithe más rud é, de dhroim an aistrithe, nó
idirbhirt ar cuid de an t-aistriú, go mbeidh feidhm ag na
hAchtanna Cánach Corparáide faoi réir fho-ailt (6) go (9) d’alt
400.”.

(2) Beidh éifeacht leis an alt seo i ndáil le sócmhainní a aistreofar
an 1 Eanáir 2010 nó dá éis.

52.—(1) Leasaítear alt 80A den Phríomh-Acht—

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

“ciallaíonn ‘teorainn ghrúpa’ méid a chinnfear de réir na
foirmle—

A + (B × (C — D)/C)

i gcás—

gurb é A an méid tairsí,

gurb é B méid comhiomlán, arna ríomh de réir an
chleachtais cuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leis, a
mhuirearaítear ar an gcuntas sochair agus dochair le
haghaidh na gcuideachtaí go léir is comhaltaí den ghrúpa
don tréimhse chuntais arb ionann í agus an tréimhse
shonraithe i leith amúchadh nó lagú an chostais i leith
sócmhainní sonraithe,

gurb é C costas sócmhainní sonraithe atá ar úinéireacht ag
na cuideachtaí go léir is comhaltaí den ghrúpa i ndeireadh
na tréimhse sonraithe, agus

gurb é D an costas is lú den chostas i leith sócmhainní
sonraithe atá ar úinéireacht ag na cuideachtaí go léir is
comhaltaí den ghrúpa i ndeireadh na tréimhse tairsí nó
C;”,

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

“tá le ‘cuntas sochair agus dochair’, i ndáil le tréimhse
chuntasaíochta cuideachta, an bhrí a shanntar dó leis an
gcleachtas cuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leis
agus folaíonn sé cuntas ioncaim agus caiteachais i gcás go
n-ullmhaíonn cuideachta cuntais de réir caighdeán
cuntasaíochta idirnáisiúnta;”,

(c) sa mhíniú ar “léas gearrthéarma iomchuí” trí “i ndáil leis;”
a chur in ionad “i ndáil leis.”,
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(d) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “léas gearrthéarma iomchuí”:

“ciallaíonn ‘sócmhainní sonraithe’ sócmhainní
gearrthéarma iomchuí atá ar úinéireacht ag cuideachta—

(a) atá, i leith na sócmhainní sin, i dteideal aon
liúntais faoi Chuid 9, alt 670, Chuid 29 nó aon
fhoráil eile de chuid na nAchtanna Cánach a
bhaineann le liúntais a thabhairt de réir Chuid
9, agus

(b) a léasaíonn na sócmhainní sin, seachas trí léas
gearrthéarma iomchuí, do thréimhse nach
faide ná 8 mbliana;

ciallaíonn ‘tréimhse shonraithe’—

(a) i gcás cuideachtaí is comhaltaí de ghrúpa ar
comhthráthach iad deireadh, faoi seach, a
dtréimhsí cuntasaíochta, an tréimhse 12 mhí a
seolfaidh comhalta amháin nó níos mó den
ghrúpa trádáil léasúcháin sócmhainní sonraithe
ar a feadh agus dar críoch deireadh na chéad
tréimhse cuntasaíochta a thosóidh an 1 Eanáir
2010 nó dá éis, agus

(b) i gcás cuideachtaí is comhaltaí de ghrúpa, nach
comhthráthach iad deireadh, faoi seach, a
dtréimhsí cuntasaíochta, an tréimhse a
shonrófar i bhfógra i scríbhinn a dhéanfaidh
cuideachtaí is comhaltaí den ghrúpa i
gcomhpháirt agus a thabharfar don chigire ar
nó roimh an dáta tuairisceáin sonraithe don
tréimhse inmhuirearaithe (de réir bhrí alt 950)
is tréimhse atá comhionann leis an tréimhse a
shonrófar amhlaidh, is tréimhse 12 mhí a
seolfaidh comhalta amháin nó níos mó den
ghrúpa trádáil léasúcháin sócmhainní sonraithe
ar a feadh agus dar críoch deireadh na chéad
tréimhse cuntasaíochta de chuid cuideachta is
comhalta den ghrúpa is tréimhse
chuntasaíochta a thosófar an 1 Eanáir 2010 nó
dá éis,

agus gach tréimhse 12 mhí dá éis sin dar tosach tráth
díreach tar éis dheireadh na tréimhse sonraithe iomchuí
roimhe sin;

ciallaíonn ‘méid tairsí’ i ndáil le grúpa cuideachtaí
comhiomlán na liúntas go léir arna ndeonú do na
cuideachtaí go léir is comhaltaí den ghrúpa sin i leith
caiteachais arna thabhú ar shócmhainní sonraithe faoi
Chuid 9, alt 670, Chuid 29 nó aon fhoráil eile de chuid na
nAchtanna Cánach a bhaineann le liúntais a thabhairt de
réir Chuid 9 don tréimhse thairsí;

ciallaíonn ‘tréimhse thairsí’ i ndáil le grúpa cuideachtaí
tréimhse cuntasaíochta bliana dar críoch tráth díreach
roimh an dáta ar a dtosóidh an chéad tréimhse shonraithe
a thosóidh an 1 Eanáir 2010 nó dá éis.”,

(e) i bhfo-alt (2), trí “faoin bhfo-alt seo—”a chur in ionad
“faoin alt seo—”, agus
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(f) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (2):

“(2A) I gcás go ndéanfaidh cuideachta éileamh faoin
bhfo-alt seo i leith sócmhainní sonraithe—

(a) faoi réir mhír (c), forléireofar fo-alt (2) d’alt 284
amhail is dá mba é a bheadh i dtagairt san alt
sin do mhéid liúntais caithimh agus cuimilte atá
le tabhairt tagairt do mhéid a ríomhtar de réir
an chleachtais cuntasaíochta a bhfuil glacadh
coitianta leis, a mhuirearaítear ar chuntas
brabúis agus caillteanais na cuideachta don
tréimhse chuntais atá comhionann leis an
tréimhse shonraithe i leith amúchadh nó lagú
an chostais sócmhainní sonraithe,

(b) déileálfar leis an ioncam as sócmhainní
sonraithe chun críocha alt 403 amhail is nach
ioncam as trádáil léasúcháin é,

(c) ní mó méid an liúntais caithimh agus cuimilte
atá le tabhairt do chuideachta de réir mhír (a)
d’aon tréimhse chuntasaíochta ná méid a
chinnfear de réir na foirmle—

E × F/G

I gcás—

gurb é E an teorainn ghrúpa,

gurb é F costas na sócmhainní sonraithe atá ar
úinéireacht ag an gcuideachta i ndeireadh na
tréimhse cuntasaíochta, agus

gurb é G costas na sócmhainní sonraithe atá ar
úinéireacht ag na cuideachtaí go léir is
comhaltaí den ghrúpa, i ndeireadh na
tréimhse cuntasaíochta,

(d) i gcás gur mó méid an liúntais caithimh agus
cuimilte a ríomhtar de réir an chleachtais
cuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leis,
agus a mhuirearaítear ar chuntas sochair agus
dochair na cuideachta don tréimhse chuntais
atá comhionann leis an tréimhse shonraithe i
leith amúchadh nó lagú chostas na sócmhainní
sonraithe, ná méid an liúntais caithimh agus
cuimilte a thabharfar de réir mhír (c), déanfar
méid an bharrachais a chur le méid an liúntais
caithimh agus cuimilte a bheidh dlite, de réir
mhír (a), don tréimhse shonraithe dá héis, agus
meastar gur cuid é den mhéid a ríomhtar
amhlaidh,

(e) is é a bheidh i méid an liúntais caithimh agus
cuimilte a thabharfar don chuideachta de réir
mhír (a), agus is inchurtha síos do gach
sócmhainn shonraithe d’aon tréimhse
chuntasaíochta, cibé cuid de mhéid an liúntais
a thabharfar de réir mhír (a) a bhfuil idir í agus
an méid sin an chomhréir chéanna atá idir
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costas na sócmhainne agus costas na
sócmhainní sonraithe go léir atá ar úinéireacht
ag an gcuideachta agus atá in úsáid chun
críocha na trádála i ndeireadh na tréimhse
cuntasaíochta sin,

(f) más rud é, i leith cuideachta, atá ina comhalta
de ghrúpa cuideachtaí, nach bhfuil aon
tréimhse chuntasaíochta comhthráthach leis an
tréimhse thairsí déanfar, i ndáil leis na liúntais
a dheonófar don chuideachta sin, le linn an
méid tairsí a ríomh, cibé cionroinnt a bheidh
cóir agus réasúnach, agus

(g) más rud é, i leith grúpa cuideachtaí, nach
dtosóidh aon tréimhse shonraithe roimh an 1
Eanáir 2011, is é nialas an méid tairsí.

(2B) Chun críocha éilimh faoi fho-alt (2A)—

(a) measfar gur comhaltaí de ghrúpa 2 chuideachta
más rud é go bhfuil aon chuideachta amháin
acu ina fochuideachta 51 faoin gcéad den
chuideachta eile nó go bhfuil an dá
chuideachta ina bhfochuideachtaí 51 faoin
gcéad den tríú cuideachta: ach le linn cinneadh
a dhéanamh i dtaobh an fochuideachta 51 faoin
gcéad de chuideachta eile cuideachta,
déileálfar leis an gcuideachta eile sin mar
chuideachta nach í an t-úinéir í—

(i) ar aon scairchaipiteal atá ar úinéireacht aici
go díreach i gcuideachta dá ndéileálfaí le
brabús ar dhíol na scaireanna mar fháltas
trádála de chuid a trádála, nó

(ii) ar aon scairchaipiteal atá ar úinéireacht aici
go neamhdhíreach, agus atá ar úinéireacht
go díreach ag cuideachta darbh fháltas
trádála brabús ar dhíol na scaireanna;

(b) beidh feidhm ag ailt 412 go 418 chun críocha
an fho-ailt seo mar a bheadh feidhm acu chun
críocha Chaibidil 5 de Chuid 12, más rud
é—

(i) go ndéanfaí ‘fochuideachta 51 faoin gcéad’
a chur in ionad ‘fochuideachta 75 faoin
gcéad’ gach áit a bhfuil sé sa Chaibidil
sin, agus

(ii) go scriosfaí mír (c) d’alt 411(1);

(c) is grúpa í cuideachta agus a fochuideachtaí 51
faoin gcéad go léir agus, i gcás go bhfuil an
chuideachta sin ina comhalta de ghrúpa mar
fhochuideachta 51 faoin gcéad í féin,
cuimseoidh an grúpa sin a fochuideachtaí 51
faoin gcéad go léir agus measfar nach grúpa an
grúpa céadluaite: ach déileálfar le cuideachta
nach comhalta de ghrúpa amhail is dá mba
chomhalta de ghrúpa í arb éard é an
chuideachta sin;
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(d) le linn cinneadh a dhéanamh i dtaobh an
comhalta de ghrúpa cuideachtaí (dá ngairtear
an ‘grúpa tairsí’ sa mhír seo) cuideachta chun
an méid tairsí a chinneadh i ndáil le tréimhse
shonraithe de chuid grúpa cuideachtaí (dá
ngairtear ‘an grúpa iomchuí’ sa mhír seo),
measfar maidir leis an ngrúpa tairsí gurb é an
grúpa céanna é leis an ngrúpa iomchuí
d’ainneoin nach bhfuil aon cheann amháin nó
níos mó de na cuideachtaí atá sa ghrúpa tairsí
ina comhalta nó ina gcomhaltaí den ghrúpa
iomchuí, nó vice versa, i gcás go bhfuil aon
duine nó aon ghrúpa daoine a rialaigh an grúpa
tairsí comhionann leis an duine nó leis an
ngrúpa daoine a rialaíonn an grúpa iomchuí,
nó go bhfuil comhchoiteannacht réasúnach
céannachta aige nó aici leis an duine nó leis an
ngrúpa daoine a rialaíonn an grúpa iomchuí.”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le tréimhsí cuntasaíochta
dar tosach an 1 Eanáir 2010 nó dá éis.

53.—Leasaítear alt 402 den Phríomh-Acht—

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

“(c) Chun críocha an fho-ailt seo, folóidh tagairtí do
mhéid aon liúntais atá le tabhairt nó aon
mhuirir atá le gearradh le linn trádáil a chur
faoi cháin, tagairt do mhéid aon liúntais atá le
tabhairt nó aon mhuirir atá le gearradh trí
urscaoileadh nó aisíoc cánach le linn
gníomhaíochtaí léasúcháin cuideachta a chur
faoi cháin, i gcás gur faoi Chás IV de Sceideal
D a mhuirearaítear cáin ar na gníomhaíochtaí
sin, agus is dá réir sin a fhorléireofar tagairtí
do chaiteachas trádála nó d’fháltas trádála.”,

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

“(4) (a) Faoi réir mhír (b), más rud é go dtabhaíonn
cuideachta caillteanas i dtréimhse
chuntasaíochta a eascraíonn as gníomhaíocht
léasúcháin ar ina leith atá an chuideachta
laistigh de réim muirir cánach corparáide faoi
Chás IV de Sceideal D, agus go ndéanann sí
éileamh faoi alt 399(1) go ndéanfaí an
caillteanas sin a fhritháireamh in aghaidh
mhéid aon ioncaim a eascraíonn as
gníomhaíochtaí den sórt sin a mbeidh cáin
chorparáide measúnaithe ar an gcuideachta ina
leith faoin gCás sin don tréimhse
chuntasaíochta chéanna nó d’aon tréimhse
chuntasaíochta dá héis, déanfar méid (agus
féadfaidh gur nialas é) aon fhritháirimh a
bheidh dlite don chuideachta in aghaidh an
ioncaim sin i dtréimhse chuntasaíochta—
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(i) a ríomh i dtéarmaí airgeadra feidhmeach na
cuideachta faoi threoir méideanna ar san
airgeadra sin a shloinntear iad, agus

(ii) ansin é a shloinneadh i dtéarmaí airgeadra
an Stáit faoi threoir an ráta iomlaoide—

(I) a úsáidtear chun méid an ioncaim ar a
mbeidh cáin chorparáide measúnaithe
faoi Chás IV don tréimhse
chuntasaíochta ina mbeidh an
caillteanas le fritháireamh a
shloinneadh i dtéarmaí airgeadra an
Stáit, nó

(II) a d’úsáidfí amhlaidh dá mba ann
d’ioncam den sórt sin.

(b) D’fhonn aon fhritháireamh a ríomh a bheidh
dlite do chuideachta de réir mhír (a) i gcoinne
ioncaim de chuid tréimhse cuntasaíochta, i
leith caillteanais a eascraíonn as gníomhaíocht
léasúcháin sa tréimhse sin, i gcás go ndearnadh
an caillteanas sin nó aon fhritháireamh is
inchurtha i leith an chaillteanais sin a ríomh i
dtéarmaí airgeadra seachas airgeadra
feidhmeach na cuideachta don tréimhse
chéadluaite, ansin déanfar an caillteanas nó an
fritháireamh sin, de réir mar a bheidh, a
shloinneadh i dtéarmaí an airgeadra
fheidhmigh sin faoi threoir ráta iomlaoide an
airgeadra fheidhmigh sin ar an airgeadra eile,
ar meán é de rátaí iomlaoide ionadaitheacha
an airgeadra fheidhmigh sin ar an airgeadra
eile le linn na tréimhse cuntasaíochta inar
tabhaíodh an caillteanas.”.

54.—(1) Leasaítear alt 766 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(a), sa mhíniú ar “cuideachta cháilithe” tríd
an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhíreanna (ii)
agus (iii):

“(ii) a sheolann gníomhaíochtaí taighde agus
forbartha sa tréimhse iomchuí,

(iii) a choimeádann taifead ar chaiteachas arna
thabhú aici le linn di na gníomhaíochtaí
sin a sheoladh, agus

(iv) i gcás cuideachta is comhalta de ghrúpa
cuideachtaí a sheolann gníomhaíochtaí
taighde agus forbartha in ionaid
gheografacha leithleacha, a choimeádann
taifid leithleacha ar chaiteachas a
thabhaítear i leith na ngníomhaíochtaí a
sheoltar i ngach ionad díobh;”,

(b) i bhfo-alt (1)(a), tríd an míniú seo a leanas a chur isteach
i ndiaidh an mhínithe ar “gníomhaíochtaí taighde agus
forbartha”:
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“ciallaíonn ‘lárionad taighde agus forbartha’
bunáit sheasta nó bunáiteanna seasta, arna
bunú nó arna mbunú i bhfoirgnimh nó i
ndéanmhais, a úsáidtear chun gníomhaíochtaí
taighde agus forbartha a sheoladh ag
cuideachta;”,

(c) i bhfo-alt (1)(a), sa mhíniú ar “méid tairsí” trí “ach ní
dhéanfar caiteachas a thabhaíonn cuideachta is comhalta
den ghrúpa do chuid den tréimhse thairsí, a áireamh ar
an méid tairsí ach amháin má thabhaítear an caiteachas
tráth is comhalta den ghrúpa í an chuideachta” a
scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina ionad:

“ach—

(i) ní dhéanfar caiteachas a thabhaíonn
cuideachta is comhalta den ghrúpa do
chuid den tréimhse thairsí a áireamh sa
mhéid tairsí ach amháin má thabhaítear an
caiteachas tráth is comhalta den ghrúpa í
an chuideachta, agus

(ii) faoi réir fho-alt (7C)(a)—

(I) más rud é, aon tráth sa tréimhse
thairsí, gur sheol grúpa cuideachtaí
gníomhaíochtaí taighde agus
forbartha i líon is mó ná lárionad
taighde agus forbartha amháin, agus
gur in ionad geografach leithleach atá
gach uile lárionad díobh, agus

(II) tráth (dá ngairtear an ‘tráth scoir’ san
alt seo) tar éis dheireadh na tréimhse
tairsí, go scoirfear d’ionad taighde
agus forbartha a úsáid chun críocha
trádála ag cuideachta is comhalta den
ghrúpa cuideachtaí agus nach n-
úsáidfear amhlaidh é ag aon
chuideachta eile is comhalta den
ghrúpa,

ansin, ní chuirfear i gcuntas caiteachas a
thabhófar i ndáil leis an ionad taighde agus
forbartha sin le linn an méid tairsí i ndáil le
haon tréimhse iomchuí a thosóidh tar éis an
trátha scoir a ríomh”,

(d) i bhfo-alt (1)(b)(vi)(I), trí “ar thaighde agus ar fhorbairt,”
a chur in ionad “ar thaighde agus ar fhorbairt, agus”,

(e) i bhfo-alt (1)(b)(vi), tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad chlásal (II):

“(II) go dtosóidh sí ar thrádáil a sheoladh
tar éis an trátha sin, agus”,

(f) i bhfo-alt (1)(b)(vi), tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh chlásal (II):
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“(III) go ndéanfaidh sí éileamh i leith
caiteachais arna thabhú tráth dá
dtagraítear i gclásal (I),”,

(g) i bhfo-alt (1)(b)(vi), trí “déileálfar leis an gcaiteachas mar
a dhéileálfaí leis dá dtosódh an chuideachta ar an trádáil
a sheoladh an tráth a tabhaíodh an caiteachas;” a
scriosadh, agus an méid seo a leanas a chur ina ionad:

“déileálfar leis an gcaiteachas—

(A) chun críche fho-alt (5) amháin,
mar chaiteachas arna thabhú an
tráth a thosaíonn an chuideachta
ar an trádáil a sheoladh, agus

(B) chun críocha fho-alt (2), mar a
thabhófaí é dá mba rud é gur
thosaigh an chuideachta ag
seoladh trádála an tráth ar
tabhaíodh an caiteachas, agus
déanfar méid aon chreidmheasa
a ríomhfar air sin a thabhairt ar
aghaidh de réir fho-alt (4) agus
déileálfar leis mar mhéid dá
laghdaítear cáin chorparáide na
chéad tréimhse cuntasaíochta a
thosaigh an tráth a thosaíonn an
chuideachta ag trádáil nó dá éis;”,

(h) i bhfo-alt (1)(b)(viii), trí “gníomhaíochtaí taighde agus
forbartha;” a chur in ionad “gníomhaíochtaí taighde
agus forbartha.”,

(i) i bhfo-alt (1)(b), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fhomhír (viii):

“(ix) Maidir le lárionad taighde agus forbartha a
úsáideann cuideachta is comhalta de
ghrúpa cuideachtaí, measfar é a bheith i
suíomh geografach ar leithligh ó lárionad
taighde agus forbartha eile a úsáideann an
chuideachta nó cuideachta eile is comhalta
den ghrúpa mura bhfuil sé níos lú ná 20
ciliméadar slí ón lárionad taighde agus
forbartha eile sin.”,

(j) i bhfo-alt (4B)(b)(ii)(II), trí “den bhreis a bheidh fágtha
arna laghdú” a chur in ionad “dá mbeidh an bhreis a
bheidh fágtha laghdaithe”,

(k) i bhfo-alt (7B,) trí “alt 1006A(2)” a scriosadh agus trí “alt
960H(2)” a chur ina ionad, agus

(l) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (7B):

“(7C) (a) Ní bheidh feidhm ag fomhír (ii) den mhíniú ar
‘méid tairsí’ i ndáil le tréimhse iomchuí (dá
ngairtear an ‘tréimhse iomchuí chéadluaite’ sa
mhír seo) ná le haon tréimhse iomchuí i
ndiaidh na tréimhse iomchuí sin, más rud é,
tráth i rith na tréimhse iomchuí céadluaite sin
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nó aon tréimhse iomchuí is déanaí ná sin, ar
tráth é i ndiaidh an trátha scoir—

(i) go ndéanann cuideachta is comhalta den
ghrúpa an lárionad taighde agus forbartha
dá dtagraítear i gclásal (II) d’fhomhír (ii)
den mhíniú ar ‘méid tairsí’ a úsáid chun
críocha trádála, nó

(ii) go ndéanann cuideachta is comhalta den
ghrúpa cuideachtaí gníomhaíochtaí a
sheoladh is ionann go substaintiúil agus na
gníomhaíochtaí taighde agus forbartha a
seoladh sa lárionad taighde agus forbartha
sin aon tráth sna 48 mí díreach roimh an
tráth scoir.

(b) Más rud é—

(i) de bhua fhomhír (ii) den mhíniú ar ‘méid
tairsí’, nach ndéantar caiteachas a
tabhaíodh sa tréimhse thairsí a chur i
gcuntas le linn an méid tairsí i ndáil le
tréimhse iomchuí a ríomh, agus

(ii) de bhua mhír (a) den fho-alt seo, nach
bhfuil feidhm ag fomhír (ii) den mhíniú sin
i ndáil le tréimhse iomchuí ina dhiaidh sin,

ansin, maidir leis an tréimhse chuntasaíochta
dar tosach an tráth céanna leis an tréimhse
iomchuí sin ina dhiaidh sin nó, i gcás nach
dtosaíonn aon tréimhse chuntasaíochta an
tráth sin, maidir leis an gcéad tréimhse
chuntasaíochta dar tosach tar éis an trátha sin,
déanfar an chuideachta dá dtagraítear i
bhfomhír (i) nó (ii) de mhír (a), de réir mar a
bheidh, a mhuirearú i leith cánach faoi Chás
IV de Sceideal D ar mhéid atá comhionann le
comhiomlán na méideanna dár méadaíodh an
grúpchaiteachas cáilitheach ar thaighde agus
forbairt, de thoradh laghdaithe ar an méid
tairsí de bhua fhomhír (ii) den mhíniú ar mhéid
tairsí, le haghaidh tréimhsí iomchuí, agus gach
tréimhse iomchuí ar ina leith a rinneadh an
grúpchaiteachas cáilitheach ar thaighde agus
forbairt a mhéadú amhlaidh á cur i gcuntas.

(c) Más rud é—

(i) de bhua fhomhír (ii) den mhíniú ar ‘méid
tairsí’, nach ndéantar caiteachas a
thabhaigh cuideachta is comhalta de
ghrúpa cuideachtaí sa tréimhse thairsí a
chur i gcuntas le linn an méid tairsí i ndáil
le tréimhse iomchuí a ríomh, agus

(ii) aon tráth i gcaitheamh na tréimhse 10
mbliana dar tosach an dáta a scoireadh
den lárionad taighde agus forbartha a
úsáid, nach bhfuil aon chuideachta is
comhalta den ghrúpa ag seoladh trádála
atá laistigh de réim cánach corparáide,
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ansin, maidir leis an tréimhse chuntasaíochta
dheiridh ar maidir léi atá cáin chorparáide
inmhuirearaithe ar chuideachta is comhalta
den ghrúpa i leith a trádála, déanfar an
chuideachta sin a mhuirearú i leith cánach faoi
Chás IV de Sceideal D ar mhéid atá
comhionann le comhiomlán na méideanna dár
méadaíodh an grúpchaiteachas cáilitheach ar
thaighde agus forbairt, de thoradh laghdaithe
ar an méid tairsí de bhua fhomhír (ii) den
mhíniú ar mhéid tairsí, le haghaidh tréimhsí
iomchuí, agus gach tréimhse iomchuí ar ina
leith a rinneadh an grúpchaiteachas cáilitheach
ar thaighde agus forbairt a mhéadú amhlaidh á
cur i gcuntas, arna laghdú d’aon mhéid a
mhuirearaítear i leith cánach de réir mhír (b).”.

(2) (a) Tá feidhm ag mír (g) d’fho-alt (1) maidir le tréimhsí
cuntasaíochta dar tosach an 1 Eanáir 2010 nó dá éis.

(b) Tá feidhm ag míreanna (j) agus (k) d’fho-alt (1), agus tá
éifeacht leo, ón 1 Eanáir 2010.

(c) Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt le míreanna (a)
agus (b), tá feidhm ag fo-alt (1) maidir le tréimhsí
iomchuí (de réir bhrí alt 766 den Phríomh-Acht) dar
tosach an 1 Eanáir 2010 nó dá éis.

55.—(1) Leasaítear Cuid 8 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 242:

“242A.—(1) San alt seo, tá le ‘críoch iomchuí’ an bhrí
a shanntar dó in alt 172A.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le híocaíocht
ríchíosanna—

(a) arna déanamh ag cuideachta i gcúrsa trádála nó
gnó a sheolann an chuideachta,

(b) le cuideachta (dá ngairtear ‘an chuideachta
glactha’ san fho-alt seo)—

(i) nach bhfuil cónaí uirthi sa Stát, agus

(ii) a bhfuil, de bhua dlí críche iomchuí, cónaí
uirthi chun críocha cánach i gcríoch
iomchuí a fhorchuireann cáin a bhfuil
feidhm léi i gcoitinne maidir le ríchíosanna
is inghlactha sa chríoch sin ag cuideachtaí
ó fhoinsí lasmuigh den chríoch sin,

agus

(c) a dhéantar ar chúiseanna tráchtála bona fide
agus nach cuid d’aon socrú nó scéim arb é an
príomhchuspóir nó ceann de na
príomhchuspóirí atá leis nó léi dliteanas i leith
cánach ioncaim, cánach corparáide nó cánach
gnóchan caipitiúil a sheachaint,
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ach amháin i gcás go n-íoctar na ríchíosanna leis an
gcuideachta glactha i dtaca le trádáil nó gnó a sheolann an
chuideachta sa Stát trí bhrainse nó gníomhaireacht.

(3) I gcás go mbeadh feidhm ag alt 238, ar leith ón alt
seo, maidir le híocaíocht ríchíosanna lena mbaineann an t-
alt seo, ní bheidh feidhm ag an alt sin maidir leis an
íocaíocht sin.

(4) Ní bheidh cuideachta inmhuirearaithe i leith cánach
corparáide ná cánach ioncaim i leith íocaíochta ríchíosa
lena mbaineann an t-alt seo, más rud é—

(a) maidir leis an gcuideachta—

(i) nach bhfuil cónaí uirthi sa Stát, agus

(ii) go bhfuil, de bhua dlí críche iomchuí, cónaí
uirthi chun críocha cánach i gcríoch
iomchuí a fhorchuireann cáin a bhfuil
feidhm léi go ginearálta maidir le
ríchíosanna is inghlactha sa chríoch sin ag
cuideachtaí ó fhoinsí lasmuigh den
chríoch sin,

agus

(b) go ndéantar an íocaíocht ar chúiseanna tráchtála
bona fide agus nach cuid í d’aon socrú nó scéim
arb é an príomhchuspóir nó ceann de na
príomhchuspóirí atá leis nó léi dliteanas i leith
cánach ioncaim, cánach corparáide nó cánach
gnóchan caipitiúil a sheachaint,

ach amháin i gcás go ndéantar an íocaíocht ríchíosa leis an
gcuideachta i dtaca le trádáil nó gnó a sheolann an
chuideachta sa Stát trí bhrainse nó gníomhaireacht.”.

agus

(b) in alt 243(5)(c), trí “alt 242A nó 2671” a chur in ionad
“alt 267I”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le híocaíocht arna déanamh an
4 Feabhra 2010 nó dá éis.

Caibidil 6

Cáin Ghnóchan Caipitiúil

56.—(1) Leasaítear alt 542 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1) tríd
an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (d):

“(d) D’ainneoin mhír (c), chun críocha na nAchtanna um
Cháin Ghnóchan Caipitiúil, i gcás go ndéanfaidh
duine talamh a dhiúscairt chuig údarás ag a mbeidh
cumhachtaí ceannaigh éigeantaigh, agus nach
ndéanfaí an diúscairt murach feidhmiú na
gcumhachtaí sin nó murach an t-údarás áitiúil do
thabhairt fógra foirmiúil go mbeadh sé ag beartú na
cumhachtaí sin a fheidhmiú, ansin measfar go
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bhfabhróidh an gnóchan inmhuirearaithe (más ann)
ar an diúscairt—

(i) an lá a gheobhaidh an duine a bheidh ag
déanamh na diúscartha íocaíocht an mhéid
cúitimh, nó

(ii) tráth díreach roimh bhás an duine mura mbeidh
an chomaoin faighte ar dháta a bháis nó a báis.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le diúscairtí arna ndéanamh an
4 Feabhra 2010 nó dá éis.

57.—(1) Leasaítear alt 590 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (7)(a):

“(a) i ndáil le gnóchan inmhuirearaithe a fhabhraíonn ar
dhiúscairt sócmhainní, arb éard iad—

(i) maoin inláimhsithe, cibé acu sochorraithe nó
dochorraithe, nó léas ar mhaoin den sórt sin, nó

(ii) sócmhainní doláimhsithe sonraithe de réir bhrí
alt 291A(1),

i gcás gur chun críocha trádála, agus chun na gcríoch
sin amháin, a úsáideadh na sócmhainní ar trádáil í
atá á seoladh, go hiomlán lasmuigh den Stát, ag
cuideachta, nó ag cuideachta eile is comhalta den
ghrúpa céanna (de réir bhrí fho-alt (16)) leis an
gcuideachta chéadluaite”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le diúscairtí arna ndéanamh an
4 Feabhra 2010 nó dá éis.

58.—(1) Leasaítear alt 598 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (7):

“(7A) (a) San fho-alt seo, ciallaíonn ‘íocaíocht iomchuí’
íocaíocht arna déanamh ag cuideachta ar í
d’fhuascailt, d’aisíoc nó do cheannach scaireanna dá
cuid féin nach ndéileáiltear léi, de bhua alt 176, mar
dháileadh chun críocha Chaibidil 2 de Chuid 6.

(b) Beidh feidhm ag fo-alt (2) i gcás go ndiúscróidh
pearsa aonair scaireanna ina chuideachta
theaghlaigh nó ina cuideachta theaghlaigh agus go
bhfaighidh sé nó sí íocaíocht iomchuí mar mhalairt
ar an diúscairt sin.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le diúscairtí arna ndéanamh an
4 Feabhra 2010 nó dá éis.

59.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh alt 546:

“546A.—(1) San alt seo—
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folaíonn ‘socruithe’ aon chomhaontú, tuiscint, scéim, idirbheart
nó sraith idirbheart (cibé acu is infheidhmithe le dlí iad nó
nach ea);

ciallaíonn ‘buntáiste cánach’—

(a) faoiseamh nó faoiseamh méadaithe ó cháin,

(b) aisíoc cánach nó aisíoc méadaithe cánach,

(c) muirear i leith cánach nó measúnacht i leith cánach a
sheachaint nó a laghdú, nó

(d) measúnacht a bhféadfadh go ndéanfaí í i leith cánach
a sheachaint;

ciallaíonn ‘cáin’ cáin ghnóchan caipitiúil nó cáin chorparáide ar
ghnóchain inmhuirearaithe.

(2) Chun críocha na nAchtanna um Cháin Ghnóchan
Caipitiúil, ní caillteanas inlamhála caillteanas más rud é—

(a) go bhfabhróidh sé chuig an duine go díreach nó go
neamhdhíreach de dhroim aon socruithe, nó thairis
sin i dtaca le haon socruithe, agus

(b) gurb é an príomhchuspóir atá leis na socruithe, nó
ceann amháin de na príomhchuspóirí atá leo,
buntáiste cánach a fháil.

(3) Chun críocha fho-alt (2), ní bhainfidh sé le hábhar—

(a) cibé acu a fhabhróidh nó nach bhfabhróidh an
caillteanas tráth nach mbeidh aon ghnóchain
inmhuirearaithe ann as a bhféadfaí é a asbhaint
thairis sin, nó

(b) cibé acu a bhainfear amach nó nach mbainfear amach
an buntáiste cánach don duine a bhfabhróidh an
caillteanas chuige nó chuici nó d’aon duine eile.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le diúscairtí arna ndéanamh an
4 Feabhra 2010 nó dá éis.

60.—(1) Leasaítear alt 607 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (2)—

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

“(a) Ní sócmhainní inmhuirearaithe na conarthaí
todhchaíochtaí go léir—

(i) ar conarthaí neamhchoinníollacha iad le
haghaidh aon cheann de na hionstraimí dá
dtagraítear i bhfo-alt (1) nó aon ionstraimí
eile lena mbaineann an t-alt seo de bhua
aon achtacháin eile (cibé uair a achtaíodh
é) a fháil nó a dhiúscairt,

101

Cd.2 A.59

Leasú ar alt 607
(urrúis Rialtais agus
urrúis áirithe eile)
den Phríomh-Acht.



Cd.2 A.60

Leasú ar alt 611
(diúscairtí chun an
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poiblí agus
carthanas) den
Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 958
(dáta le cáin a íoc)
den Phríomh-Acht.
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(ii) lena gceanglaítear na hionstraimí a
ndéantar na conarthaí ina leith a
sheachadadh, agus

(iii) a chomhlíonann ceanglais mhír (c) den fho-
alt seo.”,

agus

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

“(c) I gcás gur faoi threoir costas fála nó faoi threoir
fáltas diúscartha ionstraime lena mbaineann
fomhír (i) d’fho-alt (2)(a) a ríomhtar brabús nó
caillteanas ar chonradh todhchaíochtaí, go
díreach nó go neamhdhíreach, ansin—

(i) is é margadhluach na hionstraime dáta na
fála an costas fála sin, agus

(ii) is é margadhluach na hionstraime dáta na
diúscartha na fáltais diúscartha sin.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le diúscairtí arna ndéanamh an
4 Feabhra 2010 nó dá éis.

61.—(1) Leasaítear alt 611 den Phríomh-Acht

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

“(iii) chun Leabharlann Chester Beatty, Dánlann
Crawford Corcaigh, Áras Nua-Ealaíne na
hÉireann, na Cartlainne Náisiúnta, an
Cheolárais Náisiúnta, Dánlann Náisiúnta
na hÉireann, Leabharlann Náisiúnta na
hÉireann, Ard-Mhúsaem na hÉireann,
Cairde Bhailiúcháin Náisiúnta na
hÉireann, údarás áitiúil nó
comhchomhlacht de réir bhrí alt 2(1) den
Acht Rialtais Áitiúil 2001 agus aon ollscoil
sa Stát,”,

agus

(b) trí “dá dtagraítear i mír (a)(iii) d’fho-alt (1),” a chur in
ionad “a thagann faoi réim alt 28(3) den Acht Airgid,
1931,” gach áit a bhfuil sé i bhfo-alt (2).

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le diúscairtí arna ndéanamh an
4 Feabhra 2010 nó dá éis.

62.—(1) Leasaítear alt 958 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (3) tríd
an méid seo a leanas a chur in ionad chlásal (I) de mhír (c)(ii):

“(I) ar na dataí seo a leanas nó rompu—

(A) an 31 Deireadh Fómhair, maidir le cáin
is iníoctha sa tréimhse tosaigh, i gcás
gur sna blianta measúnachta 2003 go
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2008 agus na blianta sin san áireamh
atá an tréimhse sin,

(B) an 15 Nollaig, maidir le cáin is iníoctha
sa tréimhse tosaigh, i gcás gur sa
bhliain mheasúnachta 2009, nó aon
bhliain mheasúnachta dá éis, atá an
tréimhse sin,

agus”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le diúscairtí arna ndéanamh an
4 Feabhra 2010 nó dá éis.

63.—(1) Leasaítear Cuid 1 de Sceideal 15 a ghabhann leis an
bPríomh-Acht tríd an méid seo a leanasa chur in ionad mhír 4:

“4. Údarás áitiúil nó comhchomhlacht de réir bhrí alt 2(1)
den Acht Rialtais Áitiúil 2001.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le diúscairtí arna ndéanamh an
4 Feabhra 2010 nó dá éis.

CUID 3

Custaim agus Mál

Caibidil 1

Muirear Carbóin Cánach Ola Mianra

64.—(1) Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 2 den Acht Airgeadais
1999—

(a) i bhfo-alt (1) d’alt 94—

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

“ ciallaíonn ‘CO2’ dé-ocsaíd charbóin;”,

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

“ciallaíonn ‘astuithe’ CO2 a scaoileadh amach, ar ola
mhianra a dhó,”,

(b) le héifeacht amhail ar an agus ón 10 Nollaig 2009 tríd an
méid seo a leanas a chur in ionad Sceideal 2 a ghabhann
leis an Acht sin (arna leasú le halt 15(a) den Acht
Airgeadais 2009):
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“SCEIDEAL 2

Rátaí Cánach Ola Mianra

Tuairisc na hOla Mianra An Ráta Cánach

Ola Éadrom
Peitreal €543.17 an 1,000 lítear
Gásailín eitleoireachta €543.17 an 1,000 lítear

Ola Throm
A úsáidtear mar thiomántán €449.18 an 1,000 lítear
A úsáidtear le haghaidh
aerloingseoireachta €449.18 an 1,000 lítear
A úsáidtear le haghaidh
loingseoireachta áineasa
príobháidí €449.18 an 1,000 lítear
Ceirsín a úsáidtear ar shlí
seachas mar thiomántán €00.00
Ola bhreosla €14.78 an 1,000 lítear
Ola throm eile €47.36 an 1,000 lítear

Gás Peitriliam Leachtaithe:
A úsáidtear mar thiomántán €63.59 an 1000 lítear
Gás peitriliam leachtaithe
eile €00.00

Gual:
le haghaidh úsáide gnó €4.18 an tona
le haghaidh úsáide eile €8.36 an tona

”,

(c) le héifeacht amhail ar an agus ón 10 Nollaig 2009 tríd an
méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Sceideal 2:

“SCEIDEAL 2A

Muirear Carbóin

Tuairisc na hOla Mianra Rate of Tax

Ola Éadrom:
Peitreal €34.38 an 1,000 lítear
Gásailín eitleoireachta €34.38 an 1,000 lítear

Ola throm:
A úsáidtear mar thiomántán €39.98 an 1,000 lítear
A úsáidtear chun
aerloingseoireachta €39.98 an 1,000 lítear
A úsáidtear chun
loingseoireachta áineasa
príobháidí €39.98 an 1,000 lítear

”,

(d) le héifeacht amhail ar an agus ón 1 Bealtaine 2010 tríd an
méid seo a leanas a chur in ionad Sceideal 2 (arna leasú
le mír (b)):

“SCEIDEAL 2

Rátaí Cánach Ola Mianra

Tuairisc na hOla Mianra An Ráta Cánach

Ola Éadrom:
Peitreal €543.17 an 1,000 lítear
Gásailín eitleoireachta €543 17 an 1,000 lítear

Ola Throm:
A úsáidtear mar thiomántán €449 18 an 1,000 lítear
A úsáidtear le haghaidh
aerloingseoireachta €449.18 an 1,000 lítear
A úsáidtear le haghaidh
loingseoireachta áineasa
príobháidí €449.18 an 1,000 lítear
Ceirisín a úsáidtear ar shlí
seachas mar thiomántán €38.02 an 1,000 lítear
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Tuairisc na hOla Mianra An Ráta Cánach

Ola bhreosla €60.73 an 1,000 lítear
Ola throm eile €88.66 an 1,000 lítear

Gás Peitriliam Leachtaithe:
A úsáidtear mar thiomántán €88.23 an 1,000 lítear
Gás peitriliam leachtaithe eile €24.64 an 1,000 lítear

Gual:
Le haghaidh úsáide gnó €4.18 an tona
Le haghaidh úsáide eile €8.36 an tona

”,

(e) le héifeacht amhail ar an agus ón 1 Bealtaine 2010 tríd an
méid seo a leanas a chur in ionad Sceideal 2A (a cuireadh
isteach le mír (c)):

“SCEIDEAL 2A

Muirear Carbóin

Tuairisc na hOla Mianra An Ráta Cánach

Ola Éadrom:
Peitreal €34.38 an 1,000 lítear
Gásailín eitleoireachta €34.38 an 1,000 lítear

Ola Throm:
A úsáidtear mar thiomántán €39.98 an 1,000 lítear
A úsáidtear le haghaidh
aerloingseoireachta €39.98 an 1,000 lítear
A úsáidtear le haghaidh
loingseoireachta áineasa
príobháidí €39.98 an 1,000 lítear
Ceirisín a úsáidtear ar shlí
seachas mar thiomántán €38.02 an 1,000 lítear
Ola bhreosla €45.95 an 1,000 lítear
Ola throm eile €41.30 an 1,000 lítear

Gás Peitriliam Leachtaithe:
A úsáidtear mar thiomántán €24.64 an 1,000 lítear
Gás peitriliam leachtaithe eile €24.64 an 1,000 lítear

”,

(f) in alt 96, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1):

“(1A) I gcás go sonraítear ráta i Sceideal 2A le
haghaidh ola mianra d’aon tuairisc, beidh an ráta sin, dá
ngairtear ‘muirear carbóin’ sa Chaibidil seo, san áireamh
sa ráta cánach a shonraítear i Sceideal 2 le haghaidh ola
mianra den tuairisc sin.

(1B) Maidir leis an ráta an 1,000 lítear a shonraítear le
haghaidh gach tuairisce d’ola mhianra i Sceideal 2A, beidh
sé i gcomhréir leis na hastuithe do thuairisc na hola mianra
lena mbaineann, agus déanfar é a chinneadh de réir na
foirmle—

NCV × EF × A

i gcás—

gurb é NCV glanluach calrach na tuairisce d’ola
mhianra lena mbaineann arna shloinneadh i
dteirigiúil an 1,000 lítear,
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gurb é EF fachtóir astaíochta carbóin na
tuairisce d’ola mhianra lena mbaineann arna
shloinneadh i dtonaí CO2 an teirigiúl,

gurb é A an méid, €15, a mhuirearófar an tona
CO2 a astaítear.”,

(g) in alt 96, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (4):

“(5) Féadfaidh na Coimisinéirí, faoi réir cibé
coinníollacha chun cáin ola mianra a áirithiú a fhorordóidh
siad nó a fhorchuirfidh siad thairis sin, a cheadú íocaíocht
an mhuirir charbóin a chur siar go dtí lá nach déanaí ná
an 15ú lá den mhí i ndiaidh na míosa ina mbeidh an cháin
ola mianra iníoctha.”,

(h) i bhfo-alt (1) d’alt 98, trí “an méid cánach ola mianra a
íocadh ar an ola nó ar an ngás sin, lúide méid arna ríomh
de réir ráta €43.60 in aghaidh an 1,000 lítear le haghaidh
ola troime agus de réir ráta €30.22 in aghaidh an 1,000
lítear le haghaidh gáis peitriliam leachtaithe” a chur in
ionad “an méid cánach ola mianra a íocadh ar an ola nó
ar an ngás sin, lúide méid arna ríomh de réir ráta €5.58
in aghaidh an 1,000 lítear,”

(i) in alt 100, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (1):

“(1A) (a) Gan dochar d’aon fhaoiseamh eile a
bhféadfadh feidhm a bheith aige agus faoi réir
mhíreanna (b) agus (c), beidh feidhm ag
faoiseamh ón muirear carbóin maidir le
bithbhreosla.

(b) Ón 10 Nollaig 2009 go dtí an 30 Meitheamh
2010, i gcás go ndearnadh bithbhreosla a
mheascadh nó a chumasc le haon ola mhianra
eile, ní bheidh feidhm ag an bhfaoiseamh faoi
mhír (a) ach amháin i gcás gur mó cion
bithbhreosla an mheascáin nó an chumaisc ná
10 faoin gcéad de thoirt iomlán an mheascáin
nó an chumaisc.

(c) Ón 1 Iúil 2010, i gcás go ndearnadh bithbhreosla
a mheascadh nó a chumasc le haon ola mhianra
eile, beidh feidhm ag an bhfaoiseamh faoi mhír
(a) maidir le cion bithbhreosla aon mheascáin
nó cumaisc den sórt sin.

(1B) Gan dochar d’aon fhaoiseamh eile a bhféadfadh
feidhm a bheith aige, ní bheidh feidhm ag faoiseamh ón
muirear carbóin maidir le haon ola mhianra a bheartaítear
a úsáid nó a bhí á húsáid i suiteáil atá clúdaithe le cead
astuithe gáis ceaptha teasa.”.

(2) (a) Faoi réir mhír (b), agus faoi réir mhíreanna (b) agus (c)
d’fho-alt (1), tá éifeacht leis an alt seo ón 1 Bealtaine
2010.

(b) Tá éifeacht le fo-ailt (1A) (a cuireadh isteach le fo-alt
(1)(f)) agus (5) (a cuireadh isteach le fo-alt (1)(g)) d’alt
96 den Acht Airgeadais 1999, agus le fo-alt (1A) (a
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cuireadh isteach le fo-alt (1)(i)) d’alt 100 den Acht sin ón
10 Nollaig 2009.

65.—(1) Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 2 den Acht Airgeadais
1999—

(a) i bhfo-alt (1) d’alt 94—

(i) trí na léirithe a thugtar do “úsáid ghnó”, “eagraíocht
charthanúil”, “gual”, “dé-úsáid”, “gnó
dlúthfhuinnimh”, “teaghlach”, agus “próisis
mhianreolaíocha” a scriosadh, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar ola mhianra:

“ciallaíonn ‘ola mhianra’ ola hidreacarbóin, gás
peitriliam leachtaithe, breosla ionaid agus breiseáin;”,

(b) i bhfo-alt (2) d’alt 95, trí “seachas ar ghual” a scriosadh,

(c) trí alt 95A a scriosadh,

(d) in alt 100—

(i) trí fho-ailt (2) agus (3) a scriosadh,

(ii) i mír (a) d’fho-alt (5), trí “maidir le gual a sheachadfar
nó” agus “eile” a scriosadh,

(e) trí alt 101A a scriosadh.

(2) Leasaítear Sceideal 2 a ghabhann leis an Acht Airgeadais 1999
(arna leasú le mír (d) d’fho-alt (1) d’alt 60) trí na tagairtí do ghual,
agus na rátaí a shonraítear maidir le gual, a scriosadh.

(3) Beidh éifeacht leis an alt seo ó cibé dáta a cheapfaidh an tAire
Airgeadais le hordú le haghaidh theacht i ngníomh Chaibidil 3.

Caibidil 2

Cáin Charbóin Gáis Nádúrtha

66.—(1) Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn “tréimhse chuntasaíochta” tréimhse 2 mhí féilire nó cibé
tréimhse eile a fhorordóidh na Coimisinéirí chun críocha tuairisceán
agus íocaíochta faoi alt 70;

ciallaíonn “Cód AC” foroinn Chomhphobail le hainmníocht
chomhcheangailte na gComhphobal Eorpach dá dtagraítear in
Airteagal 1 de Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 an 23 Iúil 19876 ón
gComhairle, arna leasú le Rialachán (CEE) Uimh. 2031/2001 an 6
Lúnasa 2001 ón gCoimisiún7;

ciallaíonn “CO2” dé-ocsaíd charbóin;

ciallaíonn “Coimisinéirí” na Coimisinéirí Ioncaim;
6IO Uimh. L256 an 7 Meán Fómhair, 1987, lch. 1.
7IO Uimh. L279 an 23 Deireadh Fómhair, 2001, lch. 1.
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ciallaíonn “tomhaltóir” duine a fhaigheann soláthar gáis nádúrtha
lena dhó;

ciallaíonn “Treoir” Treoir Uimh. 2003/96/CE an 27 Deireadh
Fómhair 20038 ón gComhairle;

ciallaíonn “astuithe” scaoileadh CO2 ar ghás nádúrtha a dhó;

tá le “cead astuithe gás ceaptha teasa” an bhrí a shanntar dó le
hAirteagal 2(1) de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Trádáil
Astuithe Gáis Ceaptha Teasa) 2004 (I.R. Uimh. 437 de 2004);

ciallaíonn “gás nádúrtha” gás nádúrtha a thagann faoi réim chóid
AC 2711 11 00 agus 2711 21 00;

ciallaíonn “oifigeach” oifigeach do na Coimisinéirí;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag
na Coimisinéirí faoi alt 74;

ciallaíonn “soláthróir” eintiteas a sholáthraíonn gás nádúrtha do
thomhaltóir;

ciallaíonn “soláthar” cainníocht gáis nádúrtha a sholáthraítear do
thomhaltóir;

ciallaíonn “cáin” cáin charbóin gáis nádúrtha de réir bhrí fho-alt (1)
d’alt 67.

67.—(1) Faoi réir fhorálacha na Caibidle seo agus aon rialachán
arna ndéanamh fúithi, déanfar dleacht mháil, ar a dtabharfar cáin
charbóin gáis nádúrtha, a mhuirearú, a thobhach agus a íoc de réir
ráta €3.07 in aghaidh na huaire meigeavata ar an ngás nádúrtha go
léir a sholáthróidh soláthróir sa Stát.

(2) Beidh feidhm ag fo-alt (1) maidir leis an ngás nádúrtha go léir
a sholáthróidh soláthróir lena dhó ag an soláthróir sin.

(3) Maidir leis an ráta in aghaidh na huaire meigeavata a
shonraítear i bhfo-alt (1), is ráta é a bheidh i gcomhréir le
hastaíochtaí CO2 ó ghás nádúrtha a dhó agus déanfar é a chinneadh
de réir na foirmle—

EF × A × C

i gcás—

gurb é EF an fachtóir astaíochta carbóin i leith gáis
nádúrtha arna shloinneadh i gcileagraim CO2 in aghaidh
an teirigiúil,

gurb é A an méid, €0.015, a bheidh le muirearú in aghaidh
gach cileagraim de CO2 a astaítear,

gurb é C 0.0036, an líon teirigiúl in aghaidh na huaire
meigeavata.

68.—(1) Muirearófar cáin an tráth a sholáthróidh soláthróir an
gás nádúrtha do thomhaltóir agus, gan dochar d’fho-alt (2), beidh
8IO Uimh. L260 an 11 Deireadh Fómhair, 2003, lch. 8.
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soláthróir cuntasach sa cháin, agus dlífidh sé nó sí an cháin a íoc, a
mhuirearófar ar an ngás nádúrtha a sholáthróidh an soláthróir sin.

(2) Aon soláthróir nach bhfuil bunaithe sa Stát, bunóidh sé nó sí
cuideachta sa Stát, agus dlífidh an chuideachta sin an cháin a bheidh
dlite ar an ngás nádúrtha arna sholáthar ag an soláthróir sin a íoc,
agus gabhfaidh sí chuici féin feidhmeanna agus freagrachtaí uile an
tsoláthróra faoin gCaibidil seo agus faoi aon rialacháin faoi alt 74.

69.—Cláróidh gach soláthróir leis na Coimisinéirí de réir cibé
nósanna imeachta a fhorordóidh na Coimisinéirí nó a fhorchuirfidh
siad ar shlí eile.

70.—(1) Chun críocha alt 68, déanfaidh soláthróir, laistigh de mhí
ó dheireadh tréimhse cuntasaíochta, tuairisceán i leith an gháis
nádúrtha a soláthraíodh sa tréimhse chuntasaíochta sin a thabhairt
d’oifigeach i cibé foirm a cheanglóidh na Coimisinéirí agus ina
dtaispeánfar—

(a) an chainníocht gáis nádúrtha a soláthraíodh, agus

(b) i leith gach ceann de na faoisimh faoi alt 71, an chainníocht
a cháiligh don fhaoiseamh sin.

(2) Déanfaidh an soláthróir, de réir an tuairisceáin faoi fho-alt (1)
agus faoin am a mbeidh an tuairisceán sin dlite, an méid cánach a
bheidh dlite i leith na tréimhse cuntasaíochta lena mbaineann a íoc.

71.—(1) Gan dochar d’aon fhaoiseamh eile ó cháin a mbeidh
feidhm aige, agus faoi réir cibé coinníollacha a fhorordófar nó a
fhorchuirfear ar shlí eile, deonófar faoiseamh iomlán ó cháin i leith
aon gháis nádúrtha a suífear, chun sástacht na gCoimisinéirí, gur
soláthraíodh é lena úsáid—

(a) chun leictreachas a ghiniúint, nó

(b) i gcomhair dí-ocsaídiú ceimiceach nó i bpróisis
leictrilíteacha nó mhiotalóireachta.

(2) (a) Gan dochar d’aon fhaoiseamh eile ó cháin a mbeidh
feidhm aige, agus faoi réir cibé coinníollacha a
fhorordóidh na Coimisinéirí nó a fhorchuirfidh siad ar
shlí eile, deonófar faoiseamh páirteach ó cháin i leith aon
gháis nádúrtha a suífear chun sástacht na gCoimisinéirí
gur seachadadh é lena úsáid i suiteáil atá faoi réim ceada
astuithe gáis ceaptha teasa.

(b) Is é a bheidh san fhaoiseamh faoi mhír (a) an méid cánach
is inmhuirearaithe ar an ngás nádúrtha a sholáthrófar,
lúide méid is ionann agus €0.54 in aghaidh na huaire
meigeavata.

72.—(1) I gcás go gcáileoidh soláthar ar a mbeidh an cháin íoctha
le haghaidh faoisimh faoi alt 71, aisíocfar an cháin sin le tomhaltóir
an tsoláthair sin.

(2) (a) Déanfar éilimh ar aisíocaíocht faoi fho-alt (1) i cibé foirm
a ordóidh na Coimisinéirí agus is éilimh iad i leith gáis
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nádúrtha a soláthraíodh laistigh de thréimhse nach lú ná
mí féilire agus nach mó ná 6 mhí féilire.

(b) Ach amháin i gcás go gceadóidh na Coimisinéirí a mhalairt
in aon chás áirithe, ní ceadmhach aisíocaíocht a
dhéanamh mura ndéanfar an t-éileamh laistigh de 6 mhí
féilire tar éis dheireadh na tréimhse ar ina leith a
dhéanfar an t-éileamh ar aisíocaíocht.

73.—(1) Is cion é faoin bhfo-alt seo d’aon duine aon fhoráil den
Chaibidil seo, nó aon rialachán arna dhéanamh faoi alt 74, nó aon
choinníoll a fhorchuirfear faoin gCaibidil seo, nó faoi aon rialachán
den sórt sin i ndáil le foráil den sórt sin, a shárú nó mainneachtain
aon fhoráil, rialachán nó coinníoll den sórt sin a chomhlíonadh.

(2) Gan dochar d’aon phionós eile a dhlífear a ghearradh ar
dhuine, dlífear ar dhuine a chiontiú go hachomair i gcion faoi fho-alt
(1) fíneáil €5,000 a chur air nó uirthi.

(3) I gcás go ndéanfaidh comhlacht corpraithe cion faoi fho-alt (1)
agus go suífear go ndearnadh an cion le toiliú nó le cúlcheadú aon
duine a bhí, tráth déanta an chiona, ina stiúrthóir, ina bhainisteoir
nó ina bainisteoir, ina rúnaí nó ina oifigeach eile nó ina hoifigeach
eile de chuid an chomhlachta chorpraithe, nó ina bhall nó ina ball
de choiste bainistíochta nó d’údarás rialaithe eile an chomhlachta
chorpraithe, measfar an duine sin a bheith ciontach freisin i gcion
agus féadfar imeachtaí a thionscnamh ina leith agus é nó í a phionósú
amhail is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion chéadluaite.

74.—Féadfaidh na Coimisinéirí rialacháin a dhéanamh chun an
cháin a bhainistiú, a áirithiú agus a bhailiú nó chun an t-ioncam uaithi
a chosaint.

75.—Déantar an cháin a fhorchuirtear leis an gCaibidil seo a chur
faoi chúram agus faoi bhainistiú na gCoimisinéirí.

76.—Tiocfaidh an Chaibidil seo i ngníomh an 1 Bealtaine 2010.

Caibidil 3

Cáin Charbóin Bhreosla Sholadaigh.

77.—(1) Sa Chaibidil seo agus i Sceideal 1—

ciallaíonn “tréimhse chuntasaíochta” tréimhse 2 mhí féilire nó cibé
tréimhse eile a fhorordóidh na Coimisinéirí chun críocha íocaíochta
agus tuairisceán faoi alt 81;

ciallaíonn “brícíní” móin mheilte a ndearnadh bloic di trína
comhbhrú go meicniúil;

ciallaíonn “Cód AC” foroinn Chomhphobail a ghabhann le
hainmníocht chomhcheangailte na gComhphobal Eorpach dá
dtagraítear in Airteagal 1 de Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 an
23 Iúil 1987 ón gComhairle9 arna leasú le Rialachán (CEE) Uimh.
2031/2001 an 6 Lúnasa 2001 ón gCoimisiún10;
9IO Uimh. L256 an 7 Meán Fómhair, 1987, lch. 1.
10IO Uimh. L279 an 23 Deireadh Fómhair, 2001, lch. 1.
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ciallaíonn “CO2” dé-ocsaíd charbóin;

folaíonn “gual” gual agus lignít, breosla soladach a mhonaraítear as
gual agus lignít, agus aon táirge fuinnimh eile de réir bhrí Airteagal
2.1 den Treoir atá i bhfoirm sholadach;

ciallaíonn “Coimisinéirí” na Coimisinéirí Ioncaim;

ciallaíonn “tomhaltóir” duine a fhaigheann soláthar de bhreosla
soladach lena dhó;

ciallaíonn “Treoir” Treoir Uimh. 2003/96/CE an 27 Deireadh
Fómhair 2003 ón gComhairle11;

ciallaíonn “astuithe” CO2 a scaoileadh, ar bhreosla soladach a dhó;

tá le “cead astuithe gáis ceaptha teasa” an bhrí a shanntar dó le
hAirteagal 2(1) de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Trádáil
Astuithe Gáis Ceaptha Teasa) 2004 (I.R. Uimh. 437 de 2004);

ciallaíonn “móin mheilte” móin ghránaithe a sholáthraítear lena
húsáid mar bhreosla;

ciallaíonn “oifigeach” oifigeach do na Coimisinéirí;

ciallaíonn “móin eile” móin seachas móin mheilte agus brícíní a
sholáthraítear lena húsáid mar bhreosla;

ciallaíonn “móin” móin a thagann faoi réim chód AC 2703 agus
folaíonn sé aon bhreosla soladach a mhonaraítear as móin;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag
na Coimisinéirí faoi alt 85;

ciallaíonn “breosla soladach” gual nó móin;

ciallaíonn “soláthróir” duine cuntasach chun críocha bhrí alt 8 den
Acht Cánach Breisluacha 1972 a sholáthraíonn breosla soladach;

ciallaíonn “soláthar” cainníocht de bhreosla soladach a sholáthar;

ciallaíonn “cáin” cáin charbóin bhreosla sholadaigh de réir bhrí fho-
alt (1) d’alt 78.

78.—(1) Faoi réir fhorálacha na Caibidle seo agus aon rialachán
arna ndéanamh fúithi, déanfar dleacht mháil, ar a dtabharfar cáin
charbóin bhreosla sholadaigh, a mhuirearú, a thobhach agus a íoc de
réir na rátaí a shonraítear i Sceideal 1 ar an mbreosla soladach uile
a sholáthraíonn soláthróir sa Stát.

(2) Beidh feidhm ag fo-alt (1) maidir leis an mbreosla soladach go
léir a sholáthraíonn soláthróir lena dhó ag an soláthróir sin.

(3) Maidir leis an ráta in aghaidh an tona do gach breosla
soladach a shonraítear i Sceideal 1, is ráta é atá i gcomhréir le
hastuithe CO2 ón mbreosla soladach lena mbaineann a dhó agus
cinntear é de réir na foirmle seo a leanas—

NCV × EF × A

i gcás—
11IO Uimh. L260 an 11 Deireadh Fómhair, 2003, lch. 8.
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gurb é NCV glanluach calrach an bhreosla sholadaigh lena
mbaineann arna shloinneadh i dteirigiúil in aghaidh an
tona,

gurb é EF an fachtóir astaíochta carbóin de chuid an
bhreosla sholadaigh lena mbaineann arna shloinneadh i
dtonaí CO2 in aghaidh an teirigiúil,

gurb é A an méid, €15, a bheidh le muirearú in aghaidh
gach tona CO2 a astaítear.

79.—Muirearófar cáin an tráth a sholáthraíonn soláthróir an
breosla soladach sa Stát den chéad uair, agus beidh an soláthróir sin
cuntasach sa cháin a muirearaíodh agus faoi dhliteanas í a íoc.

80.—Cláróidh gach soláthróir leis na Coimisinéirí de réir cibé
nósanna imeachta a fhorordóidh na Coimisinéirí nó a fhorchuirfidh
siad thairis sin.

81.—(1) Chun críocha alt 79, déanfaidh soláthróir, laistigh de mhí
amháin ó dheireadh tréimhse cuntasaíochta, maidir leis an mbreosla
soladach a soláthraíodh sa tréimhse chuntasaíochta sin, tuairisceán a
thabhairt d’oifigeach i cibé foirm a cheanglóidh na Coimisinéirí ina
dtaispeánfar na nithe seo a leanas—

(a) cainníocht agus tuairisc an bhreosla sholadaigh sin, agus

(b) maidir le gach ceann de na faoisimh faoi alt 82, cainníocht
an bhreosla sholadaigh sin a cháiligh don fhaoiseamh sin.

(2) Déanfaidh an soláthróir, de réir an tuairisceáin faoi fho-alt (1)
agus faoin tráth a bheidh an tuairisceán sin le tabhairt, méid na
cánach atá dlite i leith na tréimhse cuntasaíochta lena mbaineann
a íoc.

82.—(1) Gan dochar d’aon fhaoiseamh eile ó cháin ag a mbeidh
feidhm, agus faoi réir cibé coinníollacha a fhorordófar nó a
fhorchuirfear thairis sin, deonófar faoiseamh iomlán ó cháin ar aon
bhreosla soladach a suífear, chun sástacht na gCoimisinéirí, gur
seachadadh é lena úsáid—

(a) chun leictreachas a ghiniúint, nó

(b) le haghaidh dí-ocsaídithe cheimicigh nó i bpróisis
leictrilíteacha nó mhiotalóireachta.

(2) (a) Gan dochar d’aon fhaoiseamh eile ó cháin ag a mbeidh
feidhm, agus faoi réir mhír (b) agus cibé coinníollacha a
fhorordófar nó a fhorchuirfear thairis sin, deonófar
faoiseamh ó cháin ar aon bhreosla soladach a suífear,
chun sástacht na gCoimisinéirí, gur lena úsáid i suiteáil a
dteastaíonn cead astuithe gáis ceaptha teasa lena
haghaidh a seachadadh é.

(b) Maidir leis an bhfaoiseamh faoi mhír (a)—

(i) i gcás móna, is faoiseamh iomlán é, agus

(ii) i gcás guail, is páirtfhaoiseamh é a bheidh le ríomh
mar an méid cánach is inmhuirearaithe ar an



[2010.] [Uimh. 5.]An tAcht Airgeadais 2010.

gcainníocht ghuail a sheachadfar, lúide méid a
ríomhfar de réir ráta €4.18 in aghaidh an tona.

83.—(1) Más rud é, maidir le soláthar ar ar íocadh cáin, go
gcáilíonn sé le haghaidh faoisimh faoi alt 82, aisíocfar an cháin sin le
tomhaltóir an tsoláthair sin.

(2) (a) Beidh éilimh ar aisíoc faoi fho-alt (1) i cibé foirm a ordóidh
na Coimisinéirí agus is éilimh iad i leith breosla
sholadaigh a sheachadfar laistigh de thréimhse nach lú ná
mí féilire agus nach faide ná 6 mhí féilire.

(b) Ach amháin i gcás go gceadóidh na Coimisinéirí a mhalairt
in aon chás áirithe, ní ceadmhach aisíocaíocht a
dhéanamh mura ndéanfar an t-éileamh laistigh de 6 mhí
féilire tar éis dheireadh na tréimhse ar ina leith a
dhéanfar an t-éileamh ar aisíoc.

84.—(1) Is cion é faoin bhfo-alt seo d’aon duine aon fhoráil den
Chaibidil seo, nó aon rialachán arna dhéanamh faoi alt 85, nó aon
choinníoll a fhorchuirtear faoin gCaibidil seo nó faoi rialachán den
sórt sin i ndáil leis an bhforáil sin, a shárú nó mainneachtain í nó é
a chomhlíonadh.

(2) Gan dochar d’aon phionós eile a bhféadfadh duine a bheith
faoi dhliteanas ina leith, aon duine a chiontófar i gcion faoi fho-alt
(a), dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil €5,000 a chur
air nó uirthi.

(3) I gcás cion faoi fho-alt (1) a bheith déanta ag comhlacht
corpraithe agus go suífear go ndearnadh an cion le toiliú nó le
cúlcheadú aon duine a bhí, tráth déanta an chiona, ina stiúrthóir, ina
bhainisteoir nó ina bainisteoir, ina rúnaí nó ina oifigeach eile nó ina
hoifigeach eile de chuid an chomhlachta chorpraithe, nó ina
chomhalta nó ina comhalta de choiste bainistíochta nó d’údarás
rialaithe eile an chomhlachta chorpraithe, measfar an duine sin a
bheith ciontach i gcion freisin agus féadfar imeachtaí a thionscnamh
ina choinne nó ina coinne agus é nó í a phionósú amhail is dá mbeadh
sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

85.—Féadfaidh na Coimisinéirí rialacháin a dhéanamh chun an
cháin a bhainistiú, a áirithiú agus a bhailiú nó chun an t-ioncam uaithi
a chosaint.

86.—Déanfar an cháin a fhorchuirtear leis an gCaibidil seo a chur
faoi chúram agus faoi bhainistiú na gCoimisinéirí.

87.—Tiocfaidh an Chaibidil seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an
tAire Airgeadais le hordú.

Caibidil 4

Ilghnéitheach

88.—Leasaítear an tAcht Airgeadais 2003 le héifeacht amhail ar
an agus ón 10 Nollaig 2009 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
Sceideal 2 a ghabhann leis an Acht sin:
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“SCEIDEAL 2

Rátaí Cánach Táirgí Alcóil

(Le héifeacht amhail ar an agus ón 10 Nollaig 2009)

Tuairisc an Táirge An Ráta Cánach

Biotáille: €31.13 an lítear alcóil sa
bhiotáille

Beoir:

Is mó ná 0.5% toirte ach nach mó
ná 1.2% toirte … … … €0.00

Is mó ná 1.2% toirte ach nach mó
ná 2.8% toirte … … … €7.85 an heictilítear faoin

gcéad d’alcól sa bheoir

Is mó ná 2.8% toirte … … €15.71 an heictilítear faoin
gcéad d’alcól sa bheoir

Fíon:

Neamhdhrithleach agus
drithleach, nach mó ná 5.5%
toirte … … … … €87.39 an heictilítear

Neamhdhrithleach, is mó ná 5.5%
toirte ach nach mó ná 15% toirte €262.24 an heictilítear

Neamhdhrithleach, is mó ná 15%
toirte … … … … €380.52 an heictilítear

Drithleach, is mó na 5.5% toirte €524.48 an heictilítear

Deochanna Giosáilte Eile:

(1) Leann Úll agus Leann Piorraí:

Neamhdhrithleach agus
drithleach, nach mó ná 2.8%
toirte … … … €32.93 an heictilítear

Neamhdhrithleach agus
drithleach, is mó ná 2.8% toirte
ach nach mó ná 6.0% toirte €65.86 an heictilítear

Neamhdhrithleach agus
drithleach, is mó ná 6.0% toirte
ach nach mó ná 8.5% toirte €152.28 an heictilítear

Neamhdhrithleach, is mó ná 8.5%
toirte … … … … €216.00 an heictilítear

Drithleach, is mó na 8.5% toirte €432.01 an heictilítear

(2) Deochanna seachas Leann Úll agus
Leann Piorraí:

Neamhdhrithleach agus
Drithleach, nach mó ná 5.5%
toirte … … … €87.39 an heictilítear

Neamhdhrithleach, is mó ná 5.5%
toirte … … … … €262.24 an heictilítear

Drithleach, is mó na 5.5% toirte €524.48 an heictilítear

Deochanna Idirmheánacha:

Neamhdhrithleach, nach mó ná
15% toirte … … … €262.24 an heictilítear

Neamhdhrithleach, is mó ná 15%
toirte … … … … €380.52 an heictilítear

Drithleach … … … €524.48 an heictilítear

”.
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89.—Leasaítear alt 98A den Acht Airgeadais 1999—

(a) i bhfo-alt (1), trí “beidh feidhm ag faoiseamh ó cháin ola
mianra, faoi réir cibé coinníollacha a fhorchuirfidh an
tAire nó na Coimisinéirí, maidir leis an mbithbhreosla
sin” a chur in ionad “beidh feidhm ag faoiseamh ó cháin
ola mianra, faoi réir cibé coinníollacha a fhorchuirfidh na
Coimisinéirí, maidir leis an mbithbhreosla sin”,

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

“(1A) Folaíonn cumhacht an Aire faoi fho-alt (1) chun
coinníollacha a fhorchur an chumhacht chun cibé
coinníollacha a fhorchur a mheasann an tAire is gá nó is
cuí chun a chinntiú go seoltar tionscadal ceadaithe de réir
théarmaí a cheadaithe.”,

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

“(3A) I gcás gur mó cainníocht iomlán an
bhithbhreosla a shonraítear faoi fho-alt (3)(a) sa cheadú
le haghaidh aon tionscadail áirithe ná 50 milliún lítear, ní
dheonófar faoiseamh faoi fho-alt (1) i leith aon
chainníochta bithbhreosla, a tháirgtear nó a sholáthraítear
(de réir mar a bheidh) le linn na tréimhse ón 1 Iúil 2010
go dtí an 31 Nollaig 2010, is mó ná 20 faoin gcéad den
chainníocht iomlán sin.”.

90.—(1) Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 2 den Acht Airgeadais
1999—

(a) i bhfo-alt (1) d’alt 94, tríd an míniú seo a leanas a chur
isteach tar éis an mhínithe ar “athchúrsáil”:

“tá le ‘scaoileadh lena thomhailt’ an bhrí chéanna atá leis
i gCuid 2 den Acht Airgeadais 2001;”,

(b) in alt 95, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (1)—

“(1) I dteannta aon dleachta eile is inmhuirearaithe,
agus faoi réir fhorálacha na Caibidle seo agus aon
rialachán a dhéanfar fúithi, déanfar, faoi réir fho-alt (4),
dleacht mháil, ar a dtabharfar cáin ola mianra, a
mhuirearú, a thobhach agus a íoc ar an ola mhianra go
léir—

(a) a scaoiltear lena tomhailt sa Stát, nó

(b) a scaoiltear lena tomhailt i mBallstát eile, agus
a thugtar isteach sa Stát.”.

(2) Tá éifeacht leis an alt seo ar an agus ón 1 Aibreán 2010.

91.—(1) Leasaítear Caibidil 3 de Chuid 2 den Acht Airgeadais
2005 i bhfo-alt (1) d’alt 71—

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “tobac mínghearrtha chun toitíní a rolladh”:
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“ciallaíonn ‘allmhaireoir’ duine a dhéanann, chun críocha
tráchtála, táirgí tobac a thabhairt isteach sa Stát, agus
folaíonn sé duine a thugann táirgí tobac ó Bhallstát eile;”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“scaoileadh lena thomhailt”:

“tá le ‘scaoileadh lena thomhailt’ an bhrí chéanna atá leis
i gCuid 2 den Acht Airgeadais 2001;”.

(2) Leasaítear Caibidil 3 de Chuid 2 den Acht Airgeadais 2005
tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 72:

“Muirearú
agus rátaí.

72.—I dteannta aon dleachta eile is
inmhuirearaithe, agus faoi réir fhorálacha na
Caibidle seo agus aon rialachán arna ndéanamh
fúithi, muirearófar, toibheofar agus íocfar dleacht
mháil, ar a dtabharfar cáin táirgí tobac, de réir na
rátaí a shonraítear i Sceideal 2, ar gach aon táirge
tobac—

(a) a scaoiltear lena thomhailt sa Stát, nó

(b) a scaoiltear lena thomhailt i mBallstát
eile agus a thugtar isteach sa Stát.”.

(3) Leasaítear Caibidil 3 de Chuid 2 den Acht Airgeadais 2005 in
alt 73 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Eascróidh dliteanas i leith cánach táirgí tobac an tráth a
dhéanfar táirgí tobac—

(a) a scaoileadh lena dtomhailt sa Stát, nó

(b) tar éis iad a scaoileadh lena dtomhailt i mBallstát eile,
a thabhairt isteach sa Stát.”.

(4) Tá éifeacht leis an alt seo ar an agus ón 1 Aibreán 2010.

92.—(1) Leasaítear Caibidil 1 de Chuid 2 den Acht Airgeadais
2003—

(a) i bhfo-alt (1) d’alt 73, tríd an míniú seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh an mhínithe ar “earraí toirmiscthe”:

“tá le ‘scaoileadh lena thomhailt’ an bhrí chéanna atá leis
i gCuid 2 den Acht Airgeadais 2001;”,

(b) in alt 75, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (1)—

“(1) I dteannta aon dleachta eile is inmhuirearaithe,
agus faoi réir fhorálacha na Caibidle seo agus aon
rialachán arna ndéanamh fúithi, déanfar dleacht mháil ar
a dtabharfar cáin táirgí alcóil, a mhuirearú, a thobhach
agus a íoc de réir na rátaí a shonraítear i Sceideal 2, ar
gach aon táirge alcóil—

(a) a scaoiltear lena thomhailt sa Stát, nó
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(b) a scaoiltear lena thomhailt i mBallstát eile agus
a thugtar isteach sa Stát.”,

(c) in alt 76, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (1):

“(1) Eascróidh dliteanas i leith cánach táirgí alcóil an
tráth a dhéanfar táirgí alcóil—

(a) a scaoileadh lena dtomhailt sa Stát, nó

(b) tar éis iad a scaoileadh lena dtomhailt i
mBallstát eile, a thabhairt isteach sa Stát.”.

(2) Tá éifeacht ag an alt seo ar an agus ón 1 Aibreán 2010.

93.—(1) Leasaítear Cuid 2 den Acht Airgeadais 2001—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 96:

“Léiriú (Cuid
2). 96.—(1) Sa Chuid seo—

ciallaíonn ‘doiciméad riaracháin tionlacain’
an doiciméad dá bhforáiltear le Rialachán
(CEE) Uimh. 2719/92 an 11 Meán Fómhair
1992 ón gCoimisiún12;

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

ciallaíonn ‘coimeádaí stórais údaraithe’, de
réir mar is gá sa chás—

(a) duine sa Stát atá údaraithe ag na
Coimisinéirí, de réir alt 109,
chun táirgí inmháil a
tháirgeadh, a phróiseáil nó a
shealbhú i stóras cánach, nó
chun coinsíneachtaí táirgí
inmháil a sheoladh chuig stóras
cánach agus a fháil ón gcéanna,
i gcúrsa gnó, faoi shocrú
fionraí, nó

(b) duine i mBallstát eile, atá
údaraithe ag na húdaráis inniúla
sa Bhallstát sin chun
coinsíneachtaí táirgí inmháil a
sheoladh chuig stóras cánach
agus a fháil ón gcéanna, i gcúrsa
gnó, faoi shocrú fionraí;

ciallaíonn ‘Coimisinéirí’ na Coimisinéirí
Ioncaim;

ciallaíonn ‘Treoir’ Treoir Uimh.
2008/118/CE an 16 Nollaig 2008 ón
gComhairle13;

12IO Uimh. L276 an 19 Meán Fómhair 1992, lch. 1.
13 IO Uimh. L9 an 14 Eanáir 2009, lch. 12.
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ciallaíonn ‘an tAontas Eorpach’ críoch an
Aontais arna míniú leis an gConradh ar
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus, go
sonrach, Airteagal 355 den Chonradh sin ar
leith ó na críocha náisiúnta seo a leanas:

(a) i gcás na Gearmáine, Oileán
Heligoland agus críoch
Büsingen,

(b) i gcás na hIodáile, Livigno,
Campione d’Italia agus uiscí na
hIodáile de Loch Lugano,

(c) i gcás na Ríochta Aontaithe,
Oileáin Mhuir nIocht,

(d) i gcás na Gréige, Cnoc Athos,

(e) i gcás na Spáinne, na hOileáin
Chanáracha, Ceuta agus
Melilla,

(f) i gcás na Fraince, Ranna thar lear
na Poblachta, agus

(g) i gcás na Fionlainne, Oileáin
Åland;

ciallaíonn ‘dlí máil’ na reachtanna a
bhaineann leis na dleachtanna máil agus na
hionstraimí a bhaineann leis na dleachtanna
sin arna ndéanamh faoi reacht;

ciallaíonn ‘coinsíní díolmhaithe’, de réir
mar a bheidh—

(a) coinsíní sa Stát atá cáilithe, i leith
coinsíneachta, le haghaidh
faoisimh faoi alt 104(1), agus
dár dheonaigh na Coimisinéirí
deimhniú chuige sin, nó

(b) coinsíní i mBallstát eile atá
cáilithe, i leith coinsíneachta, le
haghaidh faoisimh de réir mhír
1 d’Airteagal 12 den Treoir,
agus dár dheonaigh údarás
inniúil an Bhallstáit sin
deimhniú chuige sin;

tá le ‘saorstóras’ an bhrí chéanna atá leis in
Airteagal 166 de Rialachán (CEE) Uimh.
2913/92 an 12 Deireadh Fómhair 1992 ón
gComhairle14;

tá le ‘saorchrios’ an bhrí chéanna atá leis in
Airteagal 166 de Rialachán (CEE) Uimh.
2913/92 an 12 Deireadh Fómhair 1992 ón
gComhairle;

14IO Uimh. L302 an 19 Deireadh Fómhair 1992, lch. 1.
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folaíonn ‘faisnéis’ aon léiriú ar fhíoras, cibé
acu i bhfoirm inléite nó i bhfoirm eile;

ciallaíonn ‘Ballstát’ Ballstát den Aontas
Eorpach;

tá le ‘ola mhianra’ an bhrí chéanna atá leis
i mír (d) d’alt 97(1);

ciallaíonn ‘díoltóir nach díoltóir Stáit’ duine
i mBallstát eile a dhíolann táirgí inmháil,
arna scaoileadh lena dtomhailt sa Bhallstát
sin, le pearsa aonair phríobháideach a
chónaíonn sa Stát, le haghaidh úsáid
phearsanta na pearsan aonair príobháidí
sin, agus a sheolann nó a iompraíonn na
táirgí sin, go díreach nó go neamhdhíreach,
chuig an bpearsa aonair phríobháideach
sin;

ciallaíonn ‘oifigeach’, ach amháin i
gCaibidil 4, oifigeach do na Coimisinéirí;

ciallaíonn ‘forordaithe’ forordaithe le
rialacháin arna ndéanamh ag na
Coimisinéirí faoi alt 153;

tá le ‘earraí toirmiscthe’ an bhrí chéanna
atá leis—

(a) in alt 94 den Acht Airgeadais
1999, nó

(b) in alt 73 (arna leasú leis an Acht
Airgeadais 2005) den Acht
Airgeadais 2003;

ciallaíonn ‘taifid’ aon leabhair, cuntais,
doiciméid nó faisnéis thaifeadta eile lena n-
áirítear faisnéis ar ríomhaire nó i bhfoirm
neamh-inléite eile;

ciallaíonn ‘coinsíní cláraithe’, de réir mar is
gá sa chás—

(a) duine, seachas coimeádaí stórais
údaraithe nó coinsíní
díolmhaithe, atá údaraithe ag na
Coimisinéirí, de réir alt 109J(3),
chun coinsíneachtaí de tháirgí
inmháil a fháil, i gcúrsa gnó, ó
Bhallstát eile faoi shocrú
fionraí, nó

(b) duine i mBallstát eile, seachas
coimeádaí stórais údaraithe nó
coinsíní díolmhaithe, atá
údaraithe ag údarás inniúil an
Bhallstáit sin, chun
coinsíneachtaí de tháirgí
inmháil a fháil, i gcúrsa gnó, ó
Bhallstát eile faoi shocrú
fionraí;
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ciallaíonn ‘coinsíneoir cláraithe’, de réir
mar is gá sa chás—

(a) duine, seachas coimeádaí stórais
údaraithe, atá údaraithe ag na
Coimisinéirí de réir alt 109A
chun táirgí inmháil a choinsíniú,
i gcúrsa gnó, chuig Ballstát eile
faoi shocrú fionraí, ar iad a
bheith scaoilte le haghaidh
saorchúrsaíochta de réir
Airteagal 79 de Rialachán
(CEE) Uimh. 2913/92 ón
gComhairle, nó

(b) duine, seachas coimeádaí stórais
údaraithe, atá údaraithe ag
údaráis inniúla Ballstáit eile
chun táirgí inmháil ón mBallstát
eile sin a choinsíniú, i gcúrsa
gnó, faoi shocrú fionraí, ar iad a
bheith scaoilte le haghaidh
saorchúrsaíochta de réir
Airteagal 79 de Rialachán
(CEE) Uimh. 2913/92 ón
gComhairle;

ciallaíonn ‘doiciméad simplithe tionlacain’
an doiciméad simplithe a bheidh i dteannta
táirgí inmháil dá bhforáiltear i Rialachán
(CEE) Uimh. 3649/92 an 17 Nollaig 1992
ón gCoimisiún15;

tá le ‘biotáille’ an bhrí chéanna atá leis i mír
(a) d’alt 97(1);

ciallaíonn ‘díoltóir Stáit’ duine, atá
bunaithe sa Stát, a dhíolann táirgí inmháil,
arna scaoileadh lena dtomhailt sa Stát, le
pearsa aonair phríobháideach i mBallstát
eile le haghaidh úsáid phearsanta na
pearsan aonair príobháidí sin, agus a
sheolann nó a iompraíonn na táirgí sin, go
díreach nó go neamhdhíreach, chuig an
bpearsa aonair phríobháideach sin;

ciallaíonn ‘socrú fionraí’ socrú faoina
ndéantar táirgí inmháil a tháirgeadh, a
phróiseáil, a shealbhú nó a aistriú, agus an
dleacht mháil ar fionraí;

ciallaíonn ‘ionadaí cánach’ duine, atá
bunaithe sa Stát agus atá údaraithe ag na
Coimisinéirí chun gníomhú mar
ghníomhaire thar ceann daoine a bheidh ag
seachadadh táirgí inmháil ó Bhallstát eile;

ciallaíonn ‘stóras cánach’, de réir mar is gá
sa chás—

(a) áitreabh nó áit atá ceadaithe ag
na Coimisinéirí faoi alt 109, ina

15IO Uimh. L369 an 18 Nollaig 1992, lch. 17.
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bhféadfaidh coimeádaí stórais
údaraithe, i gcúrsa gnó, táirgí
inmháil a tháirgeadh, a
phróiseáil, a shealbhú, a fháil nó
a sheoladh faoi shocrú fionraí,
nó

(b) áitreabh nó áit, atá ceadaithe ag
údarás inniúil Ballstáit eile, ina
bhféadfaidh coimeádaí stórais
údaraithe, i gcúrsa gnó, táirgí
inmháil a tháirgeadh, a
phróiseáil, a shealbhú, a fháil nó
a sheoladh faoi shocrú fionraí;

tá le ‘táirgí tobac’ an bhrí chéanna atá leis
i mír (c) d’alt 97(1);

ciallaíonn ‘feithicil’ feithicil inneallghluaiste
nó aon chóir iompair eile, agus folaíonn sé
aon choimeádán, leantóir, umar nó aon ní
eile—

(a) a úsáidtear nó is féidir a úsáid
chun earraí a stóráil i gcúrsa a
n-iompair, agus

(b) atá deartha nó déanta lena chur
ar aon fheithicil nó cóir iompair
eile den sórt sin nó lena
cheangal léi;

tá le “fíon” an bhrí chéanna atá leis in alt
73 den Acht Airgeadais 2003.

(2) Tá le focal nó le habairt a úsáidtear
sa Chuid seo agus a úsáidtear freisin sa
Treoir, mura soláthraítear míniú le fo-alt
(1) nó le halt 109B nó mura léir a mhalairt
a bheith ar intinn, an bhrí chéanna sa Chuid
seo agus atá leis nó léi sa Treoir.”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 98:

“Allmhairiú ó
áit lasmuigh de
chríoch an
Aontais
Eorpaigh.

98.—Féadfaidh na Coimisinéirí a
cheangal, ar tháirgí inmháil a allmhairiú ó
áit lasmuigh de chríoch an Aontais
Eorpaigh, go soláthróidh an duine a
dhearbhóidh gur táirgí le haghaidh
saorchúrsaíochta na táirgí sin, de réir
Airteagal 79 de Rialachán (CEE) Uimh.
2913/92 ón gComhairle, cibé faisnéis a
cheanglóidh siad chun cuntas ceart a
thabhairt i leith aon dleachta máil is
iníoctha ar na táirgí sin agus í a íoc.”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 98:

“Scaoileadh
lena dtomhailt. 98A.—(1) Sa Chuid seo, ciallaíonn

‘scaoileadh lena dtomhailt’—
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(a) aon scaoileadh, lena n-áirítear
scaoileadh neamhrialta, táirgí
inmháil ó shocrú fionraí,

(b) aon táirgeadh, lena n-áirítear
táirgeadh neamhrialta, a
dhéantar ar tháirgí inmháil
lasmuigh de shocrú fionraí, nó

(c) aon allmhairiú, lena n-áirítear
aon allmhairiú neamhrialta, a
dhéantar ar tháirgí inmháil, ach
amháin sa chás go ndéanfar, i
gcás allmhairithe rialta, na táirgí
inmháil sin a chur, díreach ar
iad a allmhairiú, faoi shocrú
fionraí.

(2) I gcás go mbeidh coinsíneacht le
seachadadh ar choinsíní cláraithe nó ar
choinsíní díolmhaithe faoi alt 109J(1),
scaoilfear an choinsíneacht sin lena
tomhailt nuair a gheobhaidh an coinsíní sin
amhlaidh í, nó nuair a sheachadfar í de réir
alt 109J(2).

(3) Aon táirgí inmháil atá á sealbhú ar
shlí seachas faoi shocrú fionraí, beidh siad
arna scaoileadh lena dtomhailt faoi fho-alt
(1).

(4) Gan dochar d’fho-alt (1), measfar
táirgí inmháil gan a bheith scaoilte lena
dtomhailt i gcás go suífear chun sástacht na
gCoimisinéirí gur cailleadh iad—

(a) le linn iad a tháirgeadh, a
phróiseáil nó a shealbhú sa
Stát, nó

(b) i gcúrsa a n-aistrithe go dtí an
Stát, as an Stát nó laistigh den
Stát,

faoi shocrú fionraí, agus i gcás go suífear
chun a sástachta gur chaillteanas é an
caillteanas sin—

(i) arb imthosca nach raibh coinne
leo nó force majeure ba chúis
leis, nó

(ii) ar ghné dhílis de chineál na
dtáirgí inmháil é, nó

(iii) a tháinig de thoradh iad a
scriosadh de réir cibé nósanna
imeachta a cheanglóidh na
Coimisinéirí.

(5) Chun críocha fho-alt (4), scriostar
táirgí inmháil i gcás go gcuirtear ó úsáid iad
mar tháirgí inmháil.
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(6) Ach amháin i gcás go bhfuil feidhm
ag fo-alt (4), is ionann ganntanas nó
caillteanas táirgí inmháil faoi shocrú fionraí
agus iad a scaoileadh lena dtomhailt, agus
dlífear, dá réir sin, dleacht mháil a chur
orthu de réir an ráta is infheidhme—

(a) an tráth a tharla na caillteanais
nó na ganntanais sin, i gcás gur
féidir an tráth sin a shuíomh
chun sástachta oifigigh, nó

(b) i gcás nach féidir an tráth sin a
shuíomh amhlaidh, an tráth a
tháinig na caillteanais nó na
ganntanais sin ar iúl oifigigh.

(7) Chun críocha fho-alt (1)(a), ní
scaoileadh lena dtomhailt sa Stát é
scaoileadh mírialta táirgí inmháil as
coinsíneacht faoi shocrú fionraí, ach
amháin sa chás gur sa Stát a tharla an
scaoileadh neamhrialta sin, nó sa chás go
meastar, de réir na gcritéar a fhorordaítear,
gur tharla sé amhlaidh.”,

(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 99:

“Dliteanas
daoine. 99.—(1) Dlífear ar choimeádaí

údaraithe stórais dleacht mháil a íoc ar
tháirgí inmháil a scaoileann an coimeádaí
údaraithe stórais sin as stóras cánach—

(a) lena dtomhailt, nó

(b) lena seachadadh faoi shocrú
fionraí.

(2) Déanfar an dliteanas faoi fho-alt
(1)(b) a urscaoileadh go hiomlán nó go
páirteach, i gcás go ndearnadh, agus a
mhéad a rinneadh na nithe seo a leanas (de
réir mar a bheidh) leis na táirgí inmháil—

(a) iad a fháil isteach i stóras cánach
eile sa Stát,

(b) iad a fháil i mBallstát eile ag
coinsíní dá dtagraítear in alt
109E(2),

(c) iad a onnmhairiú as an Aontas
Eorpach,

agus go bhfaightear fianaise dá réir sin
laistigh den tráth forordaithe agus ar an
tslí fhorordaithe.

(3) Dlífidh coinsíneoir cláraithe an
dleacht mháil a íoc ar aon choinsíneacht
arna déanamh ag an gcoinsíneoir cláraithe
sin faoi alt 109E(1)(b), agus déanfar an
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dliteanas sin a lán-urscaoileadh nó a pháirt-
urscaoileadh i gcás go bhfaighfear, agus a
mhéid a gheofar, fianaise go bhfuil
deireadh leis an gcoinsíneacht laistigh den
tráth forordaithe agus ar an tslí
fhorordaithe.

(4) Dlífidh an coinsíneoir cláraithe
dleacht mháil a íoc ar tháirgí inmháil a
sheachadfar chuig an gcoinsíneoir sin faoi
shocrú fionraí.

(5) Gan dochar do dhliteanas aon duine
faoi fho-alt (1), (3), nó (4), i gcás go bhfuil
scaoileadh neamhrialta táirgí inmháil as
socrú fionraí ina chúis le dliteanas i leith
dleachta máil, dlífidh aon duine a bhí
páirteach go feasach sa scaoileadh mírialta
sin an dleacht mháil sin a íoc.

(6) Dlífidh ionadaí cánach, ag gníomhú
thar ceann díoltóra nach díoltóir Stáit de
réir alt 109U, an dleacht mháil a íoc ar
tháirgí inmháil a sheachadfar chuig an Stát
ag an díoltóir sin, nach díoltóir Stáit, nó
thar a cheann.

(7) I gcás go ndéantar táirgí inmháil a
allmhairiú isteach sa Stát ó áit lasmuigh den
Aontas Eorpach, agus nach gcuirtear na
táirgí ansin faoi shocrú fionraí, is é an duine
a dhlífidh an dleacht mháil a íoc—

(a) an duine a dhearbhóidh gur táirgí
le haghaidh saorchúrsaíochta na
táirgí sin, de réir Airteagal 79 de
Rialachán (CEE) Uimh.
2913/92 ón gComhairle, nó

(b) i gcás nach ndearbhófar gur táirgí
le haghaidh saorchúrsaíochta na
táirgí inmháil—

(i) aon duine a allmhairíonn na
táirgí, agus

(ii) aon duine a rinne socrú chun
na táirgí a allmhairiú, nó ar
socraíodh an t-allmhairiú
sin thar a cheann nó thar a
ceann.

(8) I gcás go dtáirgtear táirgí inmháil, ar
shlí seachas faoi shocrú fionraí i stóras
cánach, is é nó is í an duine a dhlífidh an
dleacht mháil a íoc——

(a) táirgeoir na dtáirgí inmháil, agus

(b) aon duine a rinne socrú le
haghaidh an táirgthe, nó a
ndearnadh an táirgeadh thar a
cheann nó thar a ceann.
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(9) I gcás go ndearna aon duine, ar shlí
seachas faoi shocrú fionraí—

(a) táirgí inmháil a dhíol nó a
sheachadadh, nó

(b) táirgí inmháil a choimeád lena
ndíol nó lena seachadadh,

ar táirgí inmháil iad nár íocadh an dleacht
mháil chuí orthu, ansin—

(i) dlífidh an duine sin,

(ii) dlífidh aon duine eile ar díoladh,
ar coimeádadh nó ar
seachadadh na táirgí inmháil sin
amhlaidh thar a cheann nó thar
a ceann, agus

(iii) dlífidh aon duine ar seachadadh
na táirgí sin air nó uirthi,

an dleacht mháil ar na táirgí inmháil sin a
íoc.

(10) I gcás go bhfuair duine táirgí
inmháil a ndearnadh ina leith faoiseamh ó
dhleacht mháil, lacáiste dleachta máil nó
aisíocaíocht i leith dleachta máil a thabhairt
nó dleacht mháil a mhuirearú de réir ráta is
ísle ná an ráta caighdeánach cuí, faoi réir
ceanglais go n-úsáidfear na táirgí inmháil
sin chun críche sonraí nó ar shlí shonrach,
agus i gcás—

(a) nár comhlíonadh an ceanglas
sin, nó

(b) nár comhlíonadh aon cheanglas
dlí máil i ndáil le táirgí inmháil
den sórt sin a shealbhú nó a
sheachadadh agus nach suífear,
chun sástacht na gCoimisinéirí,
gur úsáideadh na táirgí inmháil
sin, nó go bhfuil siad á sealbhú
chun a n-úsáid, chun na críche
sin nó ar an tslí sin,

ansin, dlífidh an duine a fuair na táirgí
inmháil sin, nó a shealbhaíonn iad lena
ndíol nó lena seachadadh, an dleacht mháil
ar na táirgí sin a íoc de réir an ráta is cuí
maidir leo gan sochar ó aon fhaoiseamh,
lacáiste, aisíoc ná ráta is ísle den sórt sin.

(11) Más rud é, faoi fho-ailt (1) go (10),
go ndlífidh níos mó ná duine amháin, i gcás
áirithe, dleacht mháil a íoc, beidh na daoine
sin faoi dhliteanas go comhpháirteach agus
go leithleach.
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(12) Dlífear faoin dlí máil dleacht mháil
a chur ar tháirgí, agus iad a fhorghéilleadh,
agus ní dochar don mhéid sin fo-ailt (1) go
(11).”,

(e) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 100:

“Féidhm a
bheith ag
dleachtanna
maidir le táirgí
inmháil arna
scaoileadh lena
dtomhailt i
mBallstát eile.

100.—(1) Faoi réir alt 104(2), beidh
feidhm ag na dleachtanna máil a
fhorchuirtear leis na forálacha dá
dtagraítear in alt 97 i ndáil le táirgí inmháil
arna scaoileadh lena dtomhailt i mBallstát
eile agus arna dtabhairt isteach sa Stát.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir
le haon táirgí inmháil a scaoileadh lena
dtomhailt i mBallstát eile agus a
shealbhaítear ar bord báid nó aerárthaigh a
dhéanann turas farraige idir Ballstát eile
agus an Stát, i gcás nach bhfuil na táirgí
inmháil sin ar fáil lena ndíol nó lena
soláthar le linn don bhád nó don aerárthach
sin a bheith laistigh de chríoch an Stáit.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir
le táirgí inmháil a thugtar isteach sa Stát
faoi chumhdach an doiciméid shimplithe
tionlacain, fad a bheidh na táirgí sin faoin
gcumhdach sin.”,

(f) trí alt 102 a scriosadh,

(g) in alt 104, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (1):

“(1) Gan dochar d’aon fhaoiseamh eile ó dhleacht
mháil a bhféadfadh feidhm a bheith aige, agus faoi réir
cibé coinníollacha a fhorordóidh na Coimisinéirí nó a
fhorchuirfidh siad thairis sin, deonófar lánfhaoiseamh ó
dhleacht mháil ar aon táirgí inmháil a shuífear chun
sástacht na gCoimisinéirí a bheith seachadta—

(a) faoi shocruithe taidhleoireachta sa Stát,

(b) ar eagraíochtaí idirnáisiúnta a dtugann an Stát
aitheantas dóibh mar eagraíochtaí den sórt sin,
agus ar na comhaltaí de na heagraíochtaí sin
atá bunaithe sa Stát, laistigh de na
teorainneacha agus faoi na coinníollacha a
leagtar síos i gcoinbhinsiúin idirnáisiúnta lena
mbunaítear na heagraíochtaí sin, nó le
comhaontuithe eile,

(c) lena dtomhailt faoi aon chomhaontú arna
dhéanamh ag an Stát agus tír seachas Ballstát,
i gcás go ndéanfar foráil sa chomhaontú sin
freisin maidir le díolúine ó cháin bhreisluacha,

(d) chun iad a onnmhairiú nó a ath-onnmhairiú ón
Stát go dtí áit lasmuigh den Aontas Eorpach,
nó lena loingsiú le húsáid mar stóras ar bord
loinge nó aerárthaigh ar thuras nó ar eitilt, de
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réir mar a bheidh, ó áit sa Stát go dtí áit
lasmuigh den Stát, agus

(e) ar shiopa saor ó cháin ag aerfort lena soláthar
do phaisinéirí a bheidh ag taisteal go dtí ceann
scríbe lasmuigh den Aontas Eorpach.”,

(h) in alt 105, trí mhíreanna (d) agus (e) d’fho-alt (1) a
scriosadh,

(i) in alt 105C (a cuireadh isteach le halt 98 den Acht
Airgeadais 2003), trí fho-alt (1) a scriosadh,

(j) in alt 105D, tríd an míniú ar “dlí máil” i bhfo-alt (1) a
scriosadh,

(k) trí alt 106 a scriosadh,

(l) in alt 108A (a cuireadh isteach le halt 69 den Acht
Airgeadais 2008), tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad mhír (b) d’fho-alt (1):

“(b) táirgí inmháil a shealbhú faoi shocrú fionraí, nó
táirgí inmháil nár íocadh an ráta cuí dleachta
máil orthu.”,

(m) in alt 109, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhíreanna (b) agus (c) d’fho-alt (7):

“(b) Gan dochar do mhír (a), déanfaidh tionónta
urrús a sholáthar i leith aon táirgí inmháil a
bheidh le fáil ag an tionónta sin mar choinsíní
faoi shocrú fionraí de réir leibhéil a shonrófar
sa doiciméad údarúcháin,

(c) Déanfaidh aon choimeádaí údaraithe stórais a
sheolann táirgí inmháil ó stóras cánach faoi
shocrú fionraí, roimh aon seoladh den sórt sin,
urrús atá bailí ar fud an Aontais Eorpaigh a
sholáthar i leith na dleachta máil ar na táirgí
sin de réir leibhéil a shonrófar sa doiciméad
údarúcháin.”,

(n) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 109:

“Coinsíneoirí
cláraithe a
údarú.

109A.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘iarratasóir’ duine a bhfuil údarú
faoi fho-alt (2) iarrtha aige nó aici i
scríbhinn;

ciallaíonn ‘údaraithe’ údaraithe mar
choinsíneoir cláraithe faoin alt seo;

ciallaíonn ‘coinníollacha údarúcháin’ na
coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (2).

(2) Féadfaidh na Coimisinéirí, faoin alt
seo, duine a rinne iarratas chucu i scríbhinn
a údarú mar choinsíneoir cláraithe—
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(a) le haghaidh coinsíneachtaí de
chineálacha sonraithe táirgí
inmháil, agus

(b) go ceann cibé tréimhse agus faoi
réir cibé coinníollacha is cuí leo
a fhorchur in aon chás áirithe.

(3) (a) Ní údarófar iarratasóir ach
amháin i gcás go suitear chun
sástacht na gCoimisinéirí gur
féidir leis an iarratasóir sin nó, i
gcás gur cuideachta an t-
iarratasóir, gur féidir le haon
stiúrthóir nó duine a bhfuil an
chuideachta sin faoina rialú de
réir bhrí alt 11 den Acht
Comhdhlúite Cánacha 1997, na
coinníollacha údarúcháin a
chomhlíonadh.

(b) Ní údarófar aon iarratasóir nach
bhfuil deimhniú reatha
imréitigh cánach arna eisiúint
faoi alt 1094 den Acht
Comhdhlúite Cánacha 1997 á
shealbhú aige nó aici.

(c) Ní údarófar aon iarratasóir i gcás
go ndearnadh an t-iarratasóir
sin nó, i gcás gur cuideachta an
t-iarratasóir, go ndearnadh aon
stiúrthóir nó duine a bhfuil an
chuideachta faoina rialú de réir
bhrí alt 11 den Acht
Comhdhlúite Cánacha 1997, a
chiontú in aon chion indíotáilte
faoi na hAchtanna dá
dtagraítear in alt 1078(1) den
Acht sin, nó in aon chion
comhréire faoi dhlí Ballstáit
eile, sna 10 mbliana roimh an
iarratas.

(4) Sula ndéanfaidh coinsíneoir cláraithe
aon táirgí inmháil a choinsíniú, déanfaidh
an coinsíneoir cláraithe sin urrús atá bailí
ar fud an Aontais Eorpaigh a sholáthar i
leith na dleachta máil ar an gcoinsíneacht
sin de réir leibhéil a shonrófar sa
doiciméad údarúcháin.

(5) Déanfaidh coinsíneoir cláraithe aon
athruithe nó athruithe beartaithe is iomchuí
maidir leis na coinníollacha údarúcháin a
chur in iúl d’oifigeach.

(6) Féadfaidh na Coimisinéirí aon tráth,
tar éis cibé fógra a thabhairt atá réasúnach
sna himthosca, na coinníollacha údarúcháin
a athrú.
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(7) I gcás gur cuideachta coinsíneoir
cláraithe, rachaidh an t-údarú in éag
láithreach ar athrú ar rialú na cuideachta
sin, de réir bhrí alt 11 den Acht
Comhdhlúite Cánacha 1997.

(8) Tá údarú faoin alt seo faoi réir na
gcoinníollacha údarúcháin gach uile thráth,
agus féadfaidh na Coimisinéirí údarú a
chúlghairm más rud é, maidir leis an
gcoinsíneoir cláraithe—

(a) go sáraíonn sé nó sí na
coinníollacha sin nó go
mainníonn sé nó sí iad a
chomhlíonadh,

(b) go sáraíonn sé nó sí aon fhoráil
den dlí máil a bhaineann leis na
táirgí inmháil ar deonaíodh an
t-údarú ina leith nó go
mainníonn sé nó sí, maidir le
haon fhoráil den sórt sin, í a
chomhlíonadh, nó

(c) nach gcomhlíonann sé nó sí a
thuilleadh na ceanglais
údarúcháin.

(9) I gcás go mbeartaíonn na
Coimisinéirí údarú a chúlghairm,
tabharfaidh siad fógra i scríbhinn don
choinsíneoir cláraithe lena mbaineann go
bhfuil beartaithe acu amhlaidh, agus
tabharfaidh siad tréimhse 15 lá oibre ar a
laghad ó dháta an fhógra sin don
choinsíneoir cláraithe sin chun uiríll a chur
faoina mbráid i ndáil leis an ní.”,

(o) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Chaibidil 2:

“Caibidil 2A

Gluaiseacht laistigh den Aontas Eorpach faoi Shocrú
Fionraí

Léiriú
(Caibidil 2A).

109B.—Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn ‘cód tagartha riaracháin’ an
tagairt riaracháin uathúil a bheidh le
sannadh don dréacht-doiciméad riaracháin
leictreonach, de réir Airteagal 21(3) den
Treoir;

ciallaíonn ‘Rialachán ón gCoimisiún’
Rialachán (CE) Uimh. 684/2009 an 24 Iúil
2009 ón gCoimisiún16;

ciallaíonn ‘táirgí alcóil atá dínádúraithe go
hiomlán’ táirgí alcóil atá díolmhaithe ó
dhleacht mháil faoi Airteagal 27(1)(a) de
Threoir Uimh. 92/83/CEE ón gComhairle;

16IO Uimh. L197 an 29 Iúil 2009, lch. 24.
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ciallaíonn ‘córas ríomhairithe’ an córas dá
dtagraítear in Airteagal 1 de Chinneadh
Uimh. 1152/2003/CE an 16 Meitheamh
2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle17;

ciallaíonn ‘coinsíneacht’ gluaiseacht aonair
de chainníocht shonrach táirgí inmháil faoi
shocrú fionraí;

ciallaíonn ‘coinsíneoir’, de réir mar is gá sa
chás—

(a) coimeádaí údaraithe stórais nó
coinsíneoir cláraithe sa Stát a
sheolann coinsíneacht faoi alt
109E(1), nó

(b) coimeádaí údaraithe stórais nó
coinsíneoir cláraithe i mBallstát
eile a sheolann coinsíneacht;

ciallaíonn ‘sonraí leictreonacha custam’ i
leith coinsíneachta, na sonraí onnmhairithe
a bheidh, faoi Chaibidil 3 de Theideal IV
de Rialachán (CEE) Uimh 2454/93 an 2 Iúil
199318 ón gCoimisiún, á malartú idir údaráis
chustam trí úsáid a bhaint as an
teicneolaíocht faisnéise agus líonraí
ríomhairí;

ciallaíonn ‘oifig custam imeachta’ an oifig
custam imeachta dá dtagraítear in Airteagal
793(2) de Rialacháin (CEE) Uimh 2454/93
ón gCoimisiún;

ciallaíonn ‘oifig custam onnmhairithe’ oifig
custam onnmhairithe ina ndéanfar dearbhú
onnmhairithe a thaisceadh de réir Airteagal
161(5) de Rialachán (CEE) Uimh 2913/92
ón gCoimisiún;

ciallaíonn ‘socrú fionraíochta custam’ aon
cheann de na nósanna imeachta speisialta
dá bhforáiltear faoi Rialachán (CEE)
Uimh. 2913/92 ón gComhairle a bhaineann
leis an maoirsiú custam a mbeidh earraí
nach ón Aontas Eorpach faoina réir ar
theacht isteach dóibh i gcríoch chustam an
Aontais Eorpaigh, i stóráil shealadach, i
saorchriosanna nó saorstórais, mar aon le
haon cheann de na socruithe dá dtagraítear
in Airteagal 84(1)(a) den Rialachán sin;

ciallaíonn ‘coinsíní ainmnithe’ an coimeádaí
údaraithe stórais, an coinsíní cláraithe nó
an coinsíní díolmhaithe, arna aithint mar an
coinsíní sa doiciméad riaracháin
leictreonach, nó in aon doiciméad eile ar
faoina chumhdach a sheoltar coinsíneacht;

17IO Uimh. L162 an 1 Iúil 2003, lch. 1.
18IO Uimh. L253 an 11 Deireadh Fómhair 1993, lch. 1.
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ciallaíonn ‘Ballstát cinn scríbe’, i leith
coinsíneachta, an Ballstát ina bhfuil, de réir
mar a bheidh, an coinsíní ainmnithe, nó an
áit onnmhairithe don choinsíneacht sin,
suite;

ciallaíonn ‘doiciméad riaracháin
leictreonach’ an doiciméad riaracháin
leictreonach dá dtagraítear in Airteagal
21(2) den Treoir;

ciallaíonn ‘deimhniú díolúine’, de réir mar
is gá sa chás, an deimhniú dá dtagraítear i
mír (a) nó (b) den mhíniú ar ‘coinsíní
díolmhaithe’ in alt 96;

ciallaíonn ‘an Ballstát seolta’ an Ballstát
óna seoltar coinsíneacht;

tá le ‘daingniú páipéir ar onnmhairiú’ an
bhrí a thugtar le halt 109N(4);

tá le ‘daingniú páipéir ar fháil’ an bhrí a
thugtar le halt 109N(1);

ciallaíonn ‘áit onnmhairithe’ áit óna n-
imíonn táirgí inmháil ó chríoch an Aontais
Eorpaigh, de réir nósanna imeachta custam;

ciallaíonn ‘áit allmhairithe’ áit óna
scaoiltear táirgí inmháil le haghaidh
saorchúrsaíochta de réir Airteagal 79 de
Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón
gComhairle;

tá le ‘áit seachadta dhírigh’ an bhrí chéanna
atá leis in Airteagal 17(2) den Treoir;

ciallaíonn ‘tuarascáil ar onnmhairiú’
tuarascáil ar mhodh an chórais
ríomhairithe, de réir Airteagal 25(1) den
Treoir, á dheimhniú go ndearnadh
coinsíneacht a onnmhairiú ó chríoch an
Aontais Eorpaigh;

ciallaíonn ‘tuarascáil ar fháil’ tuarascáil ar
mhodh an chórais ríomhairithe, de réir
Airteagal 24(1) den Treoir, á dheimhniú go
bhfuil coinsíneacht faighte ag coinsíní
ainmnithe;

ciallaíonn ‘miontáirgeoir fíona’ duine i
mBallstát eile a tháirgeann, ar an meán,
níos lú ná 1,000 heictilítear fíona in aghaidh
na bliana agus atá, faoi Airteagal 40 den
Treoir, díolmhaithe ag údaráis inniúla an
Bhallstáit sin ó cheanglais Chaibidil III agus
IV den Treoir;

ciallaíonn ‘coinsíní cláraithe sealadach’
coinsíní cláraithe nach bhfaigheann
coinsíneachtaí ach go hócáideach, agus a
bhfuil a chlárú nó a clárú teoranta dá réir
faoi alt 109J(3).
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Raon táirge
(Caibidil 2A).

109C.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3),
tá feidhm ag an gCaibidil seo maidir le gach
táirge inmháil.

(2) Níl feidhm ag an gCaibidil seo ach
amháin—

(a) maidir leis na holaí mianra atá
sonraithe i mír (1) d’Airteagal
20 de Threoir Uimh.
2003/96/CE an 27 Deireadh
Fómhair 2003 ón gComhairle19,
nó atá, le cinneadh faoi mhír (2)
den Airteagal sin, curtha faoi
réir Chaibidlí III, IV agus V de
Threoir Uimh. 2008/118/CE ón
gComhairle,

(b) coinsíneachtaí ó mhiontáirgeoirí
fíona a mhéid a fhoráiltear in
alt 109O(2),

(c) coinsíneachtaí de tháirgí alcóil
atá dínádúraithe go hiomlán a
mhéid a fhoráiltear in alt
109O(1).

(3) Níl feidhm ag an gCaibidil seo maidir
le haon táirgí inmháil faoi shocrú
fionraitheach custam.

Críocha
Ballstát,
socruithe
eisceachtúla
(Caibidil 2A).

109D.—Gan dochar don mhíniú ar
‘Aontas Eorpach’ in alt 96, maidir le
coinsíneacht faoi shocrú fionraí—

(a) chuig Prionsacht Mhonacó nó ó
Phrionsacht Mhonacó, measfar
gur gluaiseacht chuig an
bhFrainc nó ón bhFrainc í,

(b) chuig San Mairíne nó ó Shan
Mairíne, measfar gur
gluaiseacht chuig an Iodáil nó
ón Iodáil í,

(c) chuig Limistéir Bhunáite
Fhlaitheasacha Akrotiri agus
Dhekelia na Ríochta Aontaithe
nó ó Limistéir Bhunáite
Fhlaitheasacha Akrotiri agus
Dhekelia na Ríochta Aontaithe,
measfar gur gluaiseacht chuig
an gCipir í,

(d) chuig Oileán Mhanann nó ó
Oileán Mhanann, measfar gur
gluaiseacht chuig an Ríocht
Aontaithe nó ón Ríocht
Aontaithe í,

(e) chuig Jungholz agus Mittelberg
(Kleines Walsertal) nó ó

19IO Uimh. L283 an 31 Deireadh Fómhair 2003, lch. 51.
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Jungholz agus Mittelberg
(Kleines Walsertal), measfar
gur gluaiseacht chuig an
nGearmáin nó ón nGearmáin í.

Coinsíneachtaí
chuig Ballstát
eile faoi
shocrú fionraí.

109E.—(1) Maidir le coinsíneacht faoi
shocrú fionraí ó áit sa Stát go dtí Ballstát
eile, tosóidh sé nuair a sheolfar an
choinsíneacht sin—

(a) ó stóras cánach, i gcás gur
coimeádaí údaraithe stórais an
coinsíneoir, nó

(b) ó áit allmhairithe, i gcás gur
coinsíneoir cláraithe an
coinsíneoir.

(2) Faoi réir fhorálacha iomchuí na
Caibidle seo, féadfaidh coinsíneoir
coinsíneacht a sheoladh—

(a) go dtí stóras cánach, i gcás gur
coimeádaí údaraithe stórais an
coinsíní ainmnithe,

(b) go dtí coinsíní cláraithe,

(c) go dtí áit onnmhairiúcháin, nó

(d) go dtí coinsíní díolmhaithe,

i mBallstát eile.

(3) Ach amháin más rud é—

(a) de réir alt 109I(1)(b), go bhfuil
coinsíneacht faoi chlúdach
doiciméid páipéir, nó

(b) de réir alt 109P, go seoltar
coinsíneacht faoi chlúdach
doiciméid riaracháin tionlacain,

seolfar coinsíneacht ó áit sa Stát go dtí
Ballstát eile faoin gcóras ríomhairithe, agus
faoi chlúdach doiciméid riaracháin
leictreonaigh.

(4) Cinnteoidh an coinsíneoir go mbeidh
na nithe seo a leanas i dteannta
coinsíneachta faoi chlúdach an doiciméid
riaracháin leictreonaigh an uile thráth,
eadhon—

(a) cóip chlóite den doiciméad sin,
nó doiciméad tráchtála ina
mbeidh an fhaisnéis chéanna,
agus

(b) i gcás coinsíneachta go dtí
coinsíní díolmhaithe, deimhniú
díolúine,
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agus go ndéanfar an doiciméad sin, agus
más infheidhme an deimhniú sin, a chur ar
fáil d’oifigeach ach é a iarraidh.

Coinsíneacht
go dtí coinsíní
i mBallstát eile
faoi chóras
ríomhairithe.

109F.—(1) Maidir le coinsíneacht go dtí
coinsíní ainmnithe i mBallstát eile,
déanfaidh coinsíneoir dréacht-doiciméad
riaracháin leictreonach, arna chomhlánú de
réir Airteagal 3 den Rialachán ón
gCoimisiún, a chur faoi bhráid na
gCoimisinéirí.

(2) Déanfaidh na Coimisinéirí fíorú
leictreonach ar na sonraí sa dréacht-
doiciméad riaracháin leictreonach faoi
threoir cheanglais an Rialacháin ón
gCoimisiún.

(3) I gcás go ndéanfar na sonraí sa
dréacht-doiciméad riaracháin leictreonach
a fhíoru de réir fho-alt (2), déanfaidh na
Coimisinéirí cód tagartha riaracháin a
shannadh dó, agus é a chur ar aghaidh gan
mhoill go dtí an coinsíneoir agus go dtí
údarás inniúil an Bhallstáit is ceann scríbe.

(4) I gcás nach féidir na sonraí sa
dréacht-doiciméad riaracháin leictreonach
a fhíorú de réir fho-alt (2), déanfaidh na
Coimisinéirí, gan mhoill, an méid sin a chur
in iúl don choinsíneoir tríd an gcóras
ríomhairithe.

(5) Más rud é, i leith dréacht-doiciméid
riaracháin leictreonaigh atá curtha ar
aghaidh, faoi fho-alt (3), go dtí údarás
inniúil an Bhallstáit is ceann scríbe, go
bhfaighidh na Coimisinéirí tuarascáil fála
ón údarás sin, cuirfidh siad an tuarascáil sin
ar aghaidh go dtí an coinsíneoir.

Coinsíneacht
go dtí áit
onnmhairiúcháin
i mBallstát eile
faoin gcóras
ríomhairithe.

109G.—(1) Maidir le coinsíneacht go dtí
áit onnmhairiúcháin i mBallstát eile,
déanfaidh coinsíneoir dréacht-doiciméad
riaracháin leictreonach, arna chomhlánú de
réir Airteagal 3 den Rialachán ón
gCoimisiún, a chur faoi bhráid na
gCoimisinéirí.

(2) Déanfaidh na Coimisinéirí fíorú
leictreonach ar na sonraí sa dréacht-
doiciméad riaracháin leictreonach faoi
threoir cheanglais an Rialacháin ón
gCoimisiún.

(3) (a) I gcás go ndéanfar na sonraí sa
dréacht-doiciméad riaracháin
leictreonach a fhíorú de réir
fho-alt (2), déanfaidh na
Coimisinéirí cód tagartha
riaracháin a shannadh dó, agus
é a chur ar aghaidh gan mhoill
go dtí an coinsíneoir.
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(b) I gcás nach féidir na sonraí sa
dréacht-doiciméad riaracháin
leictreonach a fhíorú de réir
fho-alt (2), déanfaidh na
Coimisinéirí, gan mhoill, an
méid sin a chur in iúl don
choinsíneoir tríd an gcóras
ríomhairithe.

(4) I gcás go bhfuil cód tagartha
riaracháin sannta de réir fho-alt (3)(a), agus
go bhfuil an dearbhú onnmhairiúcháin
maidir leis an gcoinsíneacht taiscthe in oifig
custam onnmhairiúcháin i mBallstát eile,
cuirfidh na Coimisinéirí an doiciméad
riaracháin leictreonach ar aghaidh gan
mhoill go dtí údarás inniúil an Bhallstáit
sin.

(5) Más rud é, maidir le coinsíneacht dár
sannadh cód tagartha riaracháin de réir fho-
alt (3)(a), go bhfionnann na Coimisinéirí
nach bhfuil na sonraí sa doiciméad
riaracháin leictreonach ag teacht leis na
sonraí leictreonacha custam don
choinsíneacht sin—

(a) cuirfidh na Coimisinéirí an méid
sin in iúl don choinsíneoir, agus

(b) déanfaidh an coinsíneoir, i gcás
go gceanglaíonn na Coimisinéirí
air nó uirthi déanamh amhlaidh,
a chinntiú go stopfar an
choinsíneacht go dtí cibé tráth a
réiteofar an neamhréireacht.

(6) Más rud é, maidir le doiciméad
riaracháin leictreonach a cuireadh ar
aghaidh, faoi fho-alt (4), chuig údarás
inniúil Ballstáit eile, go bhfaigheann na
Coimisinéirí tuarascáil onnmhairiúcháin ón
údarás sin, cuirfidh siad an tuarascáil sin ar
aghaidh go dtí an coinsíneoir.

(7) Níl feidhm ag an alt seo maidir le
haon choinsíneacht nach bhfuil sonraí
leictreonacha custam ar fáil maidir léi.

Doiciméad
riaracháin
leictreonach a
chealú nó a
leasú.

109H.—(1) Ní ceadmhach do
choinsíneoir doiciméad riaracháin
leictreonach a chealú ach amháin i gcás nár
seoladh an choinsíneacht ón stóras cánach
nó ón áit allmhairiúcháin (de réir mar a
bheidh) go fóill.

(2) I gcás go ndearnadh coinsíneacht a
sheoladh, féadfaidh an coinsíneoir tríd an
gcóras ríomhairithe, de réir Airteagal 4 den
Rialachán ón gCoimisiún, agus faoi réir a
fíoraithe faoi (de réir mar a bheidh) alt
109F(2) nó 109G(2), ceann scríbe na
coinsíneachta a leasú mar a bheidh
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taifeadta sa doiciméad riaracháin
leictreonach go dtí aon cheann scríbe eile is
incheadaithe faoi alt 109E(2).

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) maidir
le haon choinsíneacht go dtí coinsíní
díolmhaithe.

(4) (a) I gcás coinsíneachta ola mianra
ar muir, féadfaidh na
Coimisinéirí, faoi réir cibé
coinníollacha a fhorordóidh
siad nó a cheanglóidh siad ar
shlí eile, a cheadú don
choinsíneoir na sonraí a
bhaineann leis an gcoinsíní
ainmnithe a fhágáil ar lár as an
dréacht-doiciméad riaracháin
leictreonach, i gcás nár
cinneadh na sonraí sin an tráth
a chuirfear an doiciméad sin
faoina mbráid.

(b) I gcás go bhfuil feidhm ag mír
(a), déanfaidh an coinsíneoir,
tríd an gcóras ríomhairithe, na
sonraí iomchuí a chur faoi faoi
bhráid na gCoimisinéirí a
luaithe a dhéanfar iad a
chinneadh agus tráth nach
déanaí ná an tráth a
chríochnóidh an choinsíneacht.

Coinsíneacht
go dtí Ballstát
eile mura
bhfuil fáil ar
an gcóras
ríomhairithe
ann.

109I.—(1) I gcás nach bhfuil fáil ag
coinsíneoir ar an gcóras ríomhairithe,
féadfaidh an coinsíneoir sin, de réir fho-alt
(1) agus (2) d’alt 109E, coinsíneacht a
sheoladh, más rud é—

(a) go gcuireann an coinsíneoir in iúl
do na Coimisinéirí roimh ré, de
réir cibé nósanna imeachta a
fhorordóidh siad nó a
cheanglóidh siad ar shlí eile, go
bhfuil ar intinn aige nó aici an
choinsíneacht a sheoladh agus
an chúis nach bhfuil fáil ar an
gcóras ríomhairithe,

(b) go bhfuil doiciméad páipéir (dá
ngairtear sin san alt seo) ina
bhfuil na sonraí go léir atá ag
teastáil le haghaidh doiciméid
riaracháin leictreonaigh.

(2) Féadfaidh na Coimisinéirí na nithe
seo a leanas a fhorordú—

(a) na himthosca agus na dálaí ina
bhféadfar a mheas, chun críocha
fho-alt (1), nach bhfuil an córas
ríomhairithe ar fáil do
choinsíneoir,
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(b) foirm an doiciméid páipéir.

(3) Féadfaidh na Coimisinéirí, in aon
chás áirithe, a cheangal—

(a) go gcuirfear cóip den doiciméad
páipéir chucu,

(b) go suífear chun a sástachta nach
bhfuil an córas ríomhairithe ar
fáil, agus go bhfuil an doiciméad
páipéir bailí, sula seolfar an
choinsíneacht.

(4) (a) Aon choinsíneoir a choinsínigh
earraí de réir fho-alt (1)
déanfaidh sé nó sí, a luaithe a
bheidh an córas ríomhairithe ar
fáil don choinsíneoir sin,
dréacht-doiciméad riaracháin
leictreonach i gcomhair na
coinsíneachta lena mbaineann a
chur isteach.

(b) Is amhlaidh ó cibé tráth a
shanntar cód tagartha
riaracháin don dréacht-
doiciméad riaracháin
leictreonach arna chur isteach
de réir mhír (a), go bhfuil an
choinsíneacht faoi chlúdach an
doiciméid sin, agus faoi réir
fhorálacha na Caibidle seo a
bhaineann leis an gcóras
ríomhairithe.

(5) I gcás go bhfuil coinsíneacht faoi
chlúdach doiciméid páipéir, féadfaidh an
coinsíneoir, de réir cibé nósanna imeachta
a fhorordóidh na Coimisinéirí, ceann scríbe
na coinsíneachta sin a athrú, mar a bheidh
taifeadta sa doiciméad páipéir sin, go dtí
aon cheann scríbe eile faoi alt 109E(2).

Coinsíneachtaí
go dtí an Stát
faoi shocrú
fionraí.

109J.—(1) Féadfar coinsíneacht ó
Bhallstát eile a sheachadadh—

(a) ar stóras cánach, i gcás gur
coimeádaí údaraithe stórais an
coinsíní ainmnithe,

(b) ar choinsíní cláraithe, faoi réir
fho-alt (3),

(c) ar choinsíní díolmhaithe, nó

(d) ar áit onnmhairiúcháin,

sa Stát.

(2) Gan dochar d’fho-alt (1), féadfaidh
na Coimisinéirí, faoi réir cibé coinníollacha
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a fhorordóidh siad nó a cheanglóidh siad ar
shlí eile, i gcás aon choinsíneachta—

(a) le haghaidh stórais cánach, nó

(b) le haghaidh coinsíní chláraithe
seachas coinsíní cláraithe
sealadach,

a cheadú go seachadfar an choinsíneacht sin
ar áit seachadta dhírigh.

(3) Chun críocha fho-alt (1)(b), maidir le
coinsíní cláraithe—

(a) beidh sé nó sí cláraithe sa cháil
sin ag na Coimisinéirí ar feadh
cibé tréimhsí agus faoi réir cibé
coinníollacha a fhorordóidh na
Coimisinéirí, agus in aon chás
nach bhfuil coinsíneachtaí le
seachadadh ach go hócáideach,
féadfar an t-údarú sin a
theorannú—

(i) do chainníocht shonraithe
de tháirgí inmháil,

(ii) do choinsíneacht aonair,

(iii) do choinsíneoir aonair, nó

(iv) do thréimhse shonraithe,

(b) soláthróidh sé nó sí urrús i leith
na dleachta máil ar gach
coinsíneacht a bheidh le fáil,
sula seolfar an choinsíneacht
sin,

(c) coimeádfaidh sé nó sí cibé taifid
a cheanglóidh na Coimisinéirí.

(4) (a) Féadfaidh na Coimisinéirí aon
tráth, ar chúis réasúnach, aon
chlárú faoi fho-alt (3) a
chúlghairm, nó a chuid téarmaí
a athrú.

(b) I gcás go mbeartaíonn na
Coimisinéirí clárú a chúlghairm
faoi mhír (a), déanfaidh siad
fógra i scríbhinn a thabhairt don
choinsíní cláraithe dá réir faoina
bhfuil ar intinn acu, agus
tréimhse 15 lá oibre ar a laghad
a thabhairt don choinsíní
cláraithe sin ó dháta an fhógra
sin chun uiríll a chur chucu i
ndáil leis an ní sin.

(5) Más rud é, maidir le haon
choinsíneacht faoin gcóras ríomhairithe go
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dtí coimeádaí údaraithe stórais nó go dtí
coinsíní cláraithe, go bhfaigheann na
Coimisinéirí doiciméad riaracháin
leictreonach ó údarás inniúil an Bhallstáit
seolta, cuirfidh siad an doiciméad
riaracháin leictreonach sin ar aghaidh go dtí
an coimeádaí údaraithe stórais nó go dtí an
coinsíní cláraithe sin.

(6) Na coinsíneachtaí dá dtagraítear i
bhfo-alt (1), agus aon choinsíneacht eile ó
Bhallstát eile a théann isteach i gcríoch an
Stáit, beidh siad i gcónaí faoi chlúdach na
nithe seo a leanas—

(a) doiciméad riaracháin
leictreonach,

(b) in aon chás nach raibh fáil ar an
gcóras ríomhairithe tráth an
choinsínithe, agus go raibh
feidhm ag Airteagal 26 (3) den
Treoir de thuras na huaire,
doiciméad páipéir ina bhfuil na
sonraí uile a bheidh ag teastaíil
le haghaidh doiciméid
riaracháin leictreonaigh, nó

(c) in aon chás ina bhfuil feidhm ag
alt 109P(1), doiciméad
riaracháin tionlacain.

(7) I gcás coinsíneachta chuig coinsíní
díolmhaithe faoi alt 109J(1)(c), déanfaidh
an coinsíní sin gach uile bheart réasúnach
lena chinntiú, go mbeidh cóip de dheimhniú
díolmhaithe an choinsíní dhíolmhaithe i
dteannta na coinsíneachta, maille leis an
doiciméad a bheidh ag teastáil le haghaidh
na coinsíneachta sin faoi fho-alt (6).

Coinsíneacht a
chríochnú.

109K.—(1) Críochnóidh coinsíneacht—

(a) i gcás coinsíneachta chuig
coinsíní ainmnithe, nuair a
bheidh an choinsíneacht glactha
ag an gcoinsíní ainmnithe sin,
agus

(b) i gcás coinsíneachta chuig áit
onnmhairiúcháin, nuair a
bheidh an choinsíneacht sin tar
éis imeacht as críoch an
Aontais Eorpaigh.

(2) (a) Beidh tuarascáil fála, tuarascáil
onnmhairiúcháin, deimhniú
páipéir fála nó deimhniú páipéir
onnmhairiúcháin ina fianaise nó
ina fhianaise, mura mbeidh agus
go dtí go mbeidh fianaise dá
mhalairt, gur chríochnaigh
coinsíneacht.
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(b) Gan dochar do mhír (a),
féadfaidh na Coimisinéirí, in
aon chás nach bhfuil fianaise
faoin mír sin ar fáil, fianaise
ailtéarnach a ghlacadh gur
chríochnaigh coinsíneacht.

Tuarascáil fála.
109L.—(1) (a) Ach amháin i gcás go

mbeidh feidhm ag alt 109N,
agus faoi réir mhír (b), i gcás
gur seachadadh coinsíneacht ar
choinsíní ainmnithe de réir alt
109J(1), déanfaidh an coinsíní
ainmnithe sin, gan mhoill agus
tráth nach déanaí ná 5 lá oibre
tar éis an choinsíneacht a fháil,
tuarascáil fála a chur faoi bhráid
na gCoimisinéirí.

(b) I gcás gur seachadadh
coinsíneacht ar choinsíní
díolmhaithe de réir alt
109J(1)(c), déanfaidh na
Coimisinéirí, de réir cibé nós
imeachta a fhorordóidh siad nó
a cheanglóidh siad ar shlí eile,
tuarascáil fála a ullmhú.

(2) Déanfaidh na Coimisinéirí, faoi
threoir cheanglais an Rialacháin ón
gCoimisiúin, fíorú a dhéanamh ar na sonraí
i ngach tuarascáil fála a chuirfear faoina
mbráid.

(3) (a) I gcás go ndéanfar na sonraí sa
tuarascáil fála a fhíorú de réir
fho-alt (2), déanfaidh na
Coimisinéirí, ar mhodh an
chórais ríomhairithe, clárú na
tuarascála sin a dhaingniú don
choinsíní ainmnithe, agus í a
chur ar aghaidh go dtí údarás
inniúil an Bhallstáit seolta.

(b) I gcás nach féidir na sonraí sa
tuarascáil fála a fhíorú de réir
fho-alt (2), cuirfidh na
Coimisinéirí an méid sin in iúl
don choinsíní ainmnithe gan
mhoill.

Tuarascáil
onnmhairiúcháin. 109M.—(1) Más rud é, i gcás

coinsíneachta chuig áit onnmhairiúcháin, go
ndéantar an dearbhú onnmhairiúcháin a
thaisceadh ag oifig custam onnmhairiúcháin
sa Stát, agus i gcás gur cuireadh doiciméad
riaracháin leictreonach ar aghaidh chuig
na Coimisinéirí—

(a) ó choinsíneoir sa Stát, de réir alt
109G agus gur fíoraíodh é de
réir fho-alt (2) den alt sin, nó



[2010.] [Uimh. 5.]An tAcht Airgeadais 2010.

(b) ó údarás inniúil Ballstáit seolta,
de réir Airteagal 21.5 den
Treoir,

déanfaidh na Coimisinéirí, ar dhaingniú
leictreonach a fháil ón oifig custam
imeachta á rá gur imigh an choinsíneacht ó
chríoch an Aontais Eorpaigh, fíorú
leictreonach ar na sonraí sa daingniú sin
agus, faoi réir an fhíoraithe sin, tuarascáil
onnmhairiúcháin a chomhlánú.

(2) Déanfaidh na Coimisinéirí an
tuarascáil onnmhairiúcháin a chur ar
aghaidh—

(a) i gcás go bhfuil feidhm ag mír (a)
d’fho-alt (1), go dtí an
coinsíneoir,

(b) i gcás go bhfuil feidhm ag mír (b)
d’fho-alt (1), go dtí údarás
inniúil an Bhallstáit seolta.

Fáil agus
onnmhairiú a
dhaingniú ar
mhodh eile.

109N.—(1) I gcás nach féidir tuarascáil
fála a chur isteach de réir alt 109L(1),
toisc—

(a) nach bhfuil an córas ríomhairithe
ar fáil don choinsíní ainmnithe,
nó

(b) go bhfuil an choinsíneacht, de
thuras na huaire, faoi chlúdach
an doiciméid páipéir de réir alt
109J(6)(b),

déanfaidh an coinsíní ainmnithe, idir an 15ú
agus an 30ú lá tar éis don choinsíneacht
críochnú, daingniú páipéir fála, ina mbeidh
na sonraí go léir a bheidh ag teastáil le
haghaidh tuarascála fála, a chur faoi bhráid
na gCoimisinéirí, á rá go bhfuil an
choinsíneacht faighte.

(2) I gcás gur cuireadh daingniú páipéir
fála isteach de réir fho-alt (1), agus a
luaithe nach mbeidh feidhm a thuilleadh ag
mír (a) nó (b) (de réir mar a bheidh) d’fho-
alt (1), déanfaidh an coinsíní ainmnithe
tuarascáil fála i leith na coinsíneachta a
chur isteach ar mhodh an chórais
ríomhairithe de réir alt 109L(1).

(3) Más rud é—

(a) gur cuireadh daingniú páipéir
fála faoi bhráid na
gCoimisinéirí, agus

(b) laistigh de 30 lá tar éis don
choinsíneacht críochnú, nach
féidir leis an gcoinsíní tuarascáil
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fála a chur isteach ar mhodh an
chórais ríomhairithe,

ansin, déanfaidh na Coimisinéirí cóip den
daingniú páipéir fála a chur ar aghaidh go
dtí údaráis inniúla an Bhallstáit seolta.

(4) Más rud é—

(a) toisc nach bhfuil an córas
ríomhairithe ar fáil, nó

(b) toisc go bhfuil an choinsíneacht,
de thuras na huaire, faoi
chlúdach an doiciméid páipéir
de réir alt 109J(6)(b),

nach féidir tuarascáil onnmhairiúcháin a
chur ar aghaidh de réir alt 109M, déanfaidh
na Coimisinéirí, idir an 15ú lá agus an 30ú
lá tar éis don choinsíneacht críochnú,
daingniú páipéir onnmhairiúcháin a
chomhlánú ina mbeidh na sonraí go léir a
bheidh ag teastáil le haghaidh tuarascála
onnmhairiúcháin agus é a chur ar aghaidh,
de réir mar is cuí d’imthosca alt 109M(2),
go dtí an coinsíneoir sa Stát nó go dtí
údarás inniúil an Bhallstáit seolta.

(5) Más rud é, i leith aon choinsíneachta
chuig Ballstát eile, go bhfaighidh na
Coimisinéirí, ar shlí seachas trí thuarascáil
fála nó trí thuarascáil onnmhairiúcháin,
daingniú ó údarás inniúil Ballstáit eile gur
críochnaíodh coinsíneacht, cuirfidh siad an
daingniú sin ar aghaidh chuig an
gcoinsíneoir.

Nósanna
imeachta
eisceachtúla.

109O.—(1) Gan dochar do
ghinearáltacht na Caibidle seo, ní bheidh
feidhm ag forálacha na Caibidle seo a
bhaineann leis an gcóras ríomhairithe
maidir le coinsíneachtaí faoi shocrú fionraí
d’alcól atá dínádúraithe go hiomlán agus
beidh coinsíneachtaí den sórt sin, de réir
Airteagal 5 de Rialachán (CEE) Uimh.
3649/92 ón gCoimisiún, faoi chlúdach an
doiciméid shimplithe tionlacain.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht na
Caibidle seo, ní bheidh feidhm ag forálacha
na Caibidle seo a bhaineann leis an gcóras
ríomhairithe maidir le coinsíneachtaí
d’fhíon arna dtáirgeadh agus arna seoladh
ag miontáirgeoir fíona, agus beidh aon
choinsíneacht den sórt sin de réir Rialachán
(CE) Uimh. 884/2001 an 24 Aibreán 2001
ón gCoimisiún20, agus cibé nósanna
imeachta a fhorordóidh na Coimisinéirí.

20IO Uimh. L128 an 10 Bealtaine 2001, lch. 32.
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(3) Maidir le haon choinsíneacht d’fhíon
dá dtagraítear i bhfo-alt (2), déanfaidh an
coinsíní ainmnithe—

(a) sula seolfar an choinsíneacht, a
chur in iúl d’oifigeach i
scríbhinn go mbeartaítear í a
fháil,

(b) cibé fianaise gur ó
mhiontáirgeoir fíona an
choinsíneacht a cheanglóidh an
t-oifigeach a sholáthar, agus

(c) ar an gcoinsíneacht a fháil, é sin
a chur in iúl do na Coimisinéirí
de réir cibé nósanna imeachta a
shonróidh siad.

Socruithe idir-
thréimhseacha. 109P.—(1) Ón 1 Aibreán 2010 go dtí an

31 Nollaig 2010, nó go dtí cibé lá eile a
cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú,
féadfaidh—

(a) coinsíneacht chuig Ballstát eile
de réir alt 109E,

(b) coinsíneacht chuig an Stát de réir
alt 109J, nó

(c) aon choinsíneacht eile ó
Bhallstát eile a thiocfaidh
isteach i gcríoch an Stáit,

a bheith faoi chumhdach an doiciméid
riaracháin tionlacain.

(2) Féadfaidh na Coimisinéirí na nithe
seo a leanas a fhorordú—

(a) na himthosca ina bhféadfar
coinsíneacht a sheoladh faoi
mhír (a) d’fho-alt (1),

(b) an nós imeachta chun
coinsíneacht a sheoladh faoin
doiciméad riaracháin tionlacain,

(c) an nós imeachta chun
coinsíneacht a fháil faoin
doiciméad riaracháin tionlacain.

(3) Ní dhéanfaidh coinsíneoir
coinsíneacht faoi chumhdach an doiciméid
riaracháin tionlacain a sheoladh chuig
coinsíní cláraithe sealadach i mBallstát eile,
ach amháin i gcás go soláthraíonn an
coinsíní cláraithe sealadach sin, sula
ndéanfar an seoladh, doiciméad don
choinsíneoir sin á dheimhniú, maidir leis an
gcoinsíní cláraithe sealadach sin—
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(a) gur dhearbhaigh sé nó sí d’údarás
inniúil an Bhallstáit cinn scríbe
go raibh beartaithe aige nó aici
an choinsíneacht sin a fháil,
agus

(b) gur íoc nó gur urraigh sé nó sí an
dleacht mháil ar an
gcoinsíneacht sin sa Bhallstát
sin.

Caibidil 2B

Gluaiseacht Táirgí Inmháil ar ar Íocadh
Dleacht Mháil Laistigh den Aontas

Eorpach

Léiriú
(Caibidil 2B).

109Q.—Sa Chaibidil seo, ciallaíonn
‘coinsíneacht’ gluaiseacht aonair
cainníochta sonraí táirgí inmháil go dtí
Ballstát, ar táirgí inmháil iad a scaoileadh
lena dtomhailt i mBallstát eile.

Réimse táirge
(Caibidil 2B). 109R.—(1) Faoi réir fho-alt (2), beidh

feidhm ag an gCaibidil seo maidir le gach
táirge inmháil.

(2) Ní bhaineann an Chaibidil seo ach
amháin leis na holaí mianra sin a
shonraítear i mír (1) d’Airteagal 20 de
Threoir Uimh. 2003/96/CE an 27 Deireadh
Fómhair 2003 ón gComhairle nó a tugadh,
le cinneadh faoi mhír (2) den Airteagal sin,
faoi réir Chaibidlí III, IV, agus V de
Threoir Uimh. 2008/118/CE ón
gComhairle.

Críocha
Ballstát,
socruithe
eisceachtúla
(Caibidil 2B).

109S.—Gan dochar don mhíniú ar
‘Aontas Eorpach’ in alt 96, maidir le
coinsíneacht—

(a) chuig Prionsacht Mhonacó nó ó
Phrionsacht Mhonacó, measfar
gur coinsíneacht chuig an
bhFrainc nó ón bhFrainc í,

(b) chuig San Mairíne nó ó Shan
Mairíne, measfar gur
coinsíneacht chuig an Iodáil nó
ón Iodáil í,

(c) chuig Limistéir Bhunáite
Fhlaitheasacha Akrotiri agus
Dhekelia na Ríochta Aontaithe
nó ó Limistéir Bhunáite
Fhlaitheasacha Akrotiri agus
Dhekelia na Ríochta Aontaithe,
measfar gur coinsíneacht chuig
an gCipir í,

(d) chuig Oileán Mhanann nó ó
Oileán Mhanann, measfar gur
coinsíneacht chuig an Ríocht
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Aontaithe nó ón Ríocht
Aontaithe í,

(e) chuig Jungholz agus Mittelberg
(Kleines Walsertal), measfar
gur coinsíneacht chuig an
nGearmáin nó ón nGearmáin í.

Coinsíneacht
táirgí inmháil
go dtí an Stát,
is táirgí
inmháil a
scaoileadh lena
dtomhailt i
mBallstát eile.

109T.—(1) Faoi réir fho-alt (2), ní
ceadmhach coinsíneacht a thabhairt isteach
sa Stát ach amháin i gcás go ndéanfaidh an
duine a thugann í nó aon duine eile a
shocraíonn í a thabhairt amhlaidh—

(a) sula seolfar an choinsíneacht, a
dhearbhú d’oifigeach go
mbeartaítear an choinsíneacht a
thabhairt, agus an dleacht mháil
a urrú,

(b) an dleacht mháil ar na táirgí
inmháil atá á gcoinsíniú a íoc,

(c) cibé coinníollacha a fhorordófar
a chomhlíonadh.

(2) Beidh doiciméad simplithe tionlacain
ag gabháil le haon choinsíneacht faoi fho-
alt (1) agus déanfar í a sheachadadh ar an
duine a ainmneofar mar an faighteoir sa
doiciméad sin.

(3) Níl feidhm ag an alt seo maidir le
haon táirgí inmháil—

(a) a dtugtar faoiseamh ó dhleacht
mháil ina leith faoi alt 104(2),
nó

(b) a gheofar ó dhíoltóir nach
díoltóir Stáit de réir alt 109U.

Ciandíol as
Ballstát eile. 109U.—(1) Sula seolfar coinsíneacht go

dtí pearsa aonair phríobháideach sa Stát,
déanfaidh díoltóir nach díoltóir Stáit duine
a cheapadh atá bunaithe sa Stát mar
ionadaí cánach atá, faoi alt 99(6), faoi
dhliteanas i leith na dleachta máil ar an
gcoinsíneacht sin.

(2) (a) Ceadóidh na Coimisinéirí
ionadaí cánach sa cháil sin go
ceann cibé tréimhsí agus faoi
réir cibé coinníollacha, lena n-
áirítear an leibhéal urrúis a
bheidh le soláthar, is cuí leis na
Coimisinéirí a fhorchur in aon
chás áirithe.

(b) Féadfaidh na Coimisinéirí aon
tráth ar chúis réasúnach aon
cheadú a dheonófar faoi mhír
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(a) a chúlghairm, nó a théarmaí
a athrú.

(c) I gcás go mbeartóidh na
Coimisinéirí ceadú a chúlghairm
faoi mhír (b), cuirfidh siad in iúl
don ionadaí cánach lena
mbaineann i scríbhinn go bhfuil
sé ar intinn acu sin a dhéanamh,
agus tabharfaidh siad tréimhse
15 lá oibre ar a laghad ó dháta
an fhógra sin don ionadaí
cánach sin chun uiríll a
dhéanamh chucu i ndáil leis an
ní.

(3) Cinnteoidh ionadaí cánach—

(a) go ndéanfar, roimh choinsíneacht
a sheoladh, dearbhú, i cibé
foirm a fhorordóidh na
Coimisinéirí, le hoifigeach, ina
dtabharfar tuairisc na
coinsíneachta agus ina n-
ainmneofar áitreabh nó áit ar a
seachadfar í,

(b) roimh choinsíneacht a sheoladh,
go soláthrófar urrús i leith na
dleachta máil a bheidh uirthi,

(c) a luaithe a sheachadfar an
choinsíneacht, go n-íocfar aon
dleacht mháil a bheidh gan íoc,

(d) go gcomhlíonfar cibé ceanglais
eile, lena n-áirítear taifid a
choimeád, a fhorordóidh na
Coimisinéirí.

Coinsíneacht
táirgí inmháil,
dleacht-íoctha
sa Stát, go dtí
Ballstát eile.

109V.—Déanfaidh aon duine seachas
díoltóir Stáit a sheolann coinsíneacht ón
Stát go dtí Ballstát eile—

(a) sula seolfar an choinsíneacht—

(i) dearbhú leis na Coimisinéirí
i cibé foirm a fhorordóidh
nó a cheanglóidh siad ar
shlí eile, agus

(ii) a chinntiú go bhfuil an
choinsíneacht faoi chlúdach
an doiciméid shimplithe
tionlacain,

(b) cibé ceanglais eile a
chomhlíonadh, lena n-áirítear
taifid a choimeád, a fhorordóidh
na Coimisinéirí.

Ciandíol le
Ballstát eile.

109W.—Déanfaidh díoltóir Stáit, i
gcomhair aon táirgí inmháil a dhíolann an
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díoltóir Stáit sin agus a sheoltar chun
pearsan aonair príobháidí i mBallstát eile—

(a) roimh an seoladh—

(i) a chéannacht nó a céannacht
a chlárú san oifig arna
hainmniú ag údarás inniúil
an Bhallstáit eile sin chun
na críche sin, agus

(ii) ráthaíocht a thabhairt ar íoc
na dleachta máil a dhlífear
sa Bhallstát eile sin ar an
gcoinsíneacht,

(b) aon dleacht mháil a íoc a bheidh
gan íoc i leith aon
choinsíneachta den sórt sin, sa
Bhallstát eile sin a luaithe a
sheachadfar an choinsíneacht,

(c) taifid a choimeád, agus cibé
faisnéis a sholáthar a
cheanglóidh na Coimisinéirí
d’fhonn a chinneadh gur de réir
mhíreanna (a) agus (b) aon
choinsíneacht den sórt sin, agus
d’fhonn teideal a shuíomh chun
aisíocaíochta faoi alt 105(1)(b).

Ceanglais
bhreise.

109X.—(1) I dteannta aon cheanglais
eile sa Chaibidil seo nó i gCaibidil 2A i
gcomhair an doiciméad simplithe tionlacain
a úsáid, is faoi chlúdach an doiciméid sin a
bheidh coinsíneacht ar bith, seachas
coinsíneacht ó dhíoltóir Stáit nó ó dhíoltóir
nach díoltóir Stáit, gach tráth, le linn di a
bheith laistigh de chríoch an Stáit.

(2) Féadfaidh na Coimisinéirí ceanglais
a fhorordú i dtaobh coinsíneachtaí—

(a) idir 2 áit i mBallstát eile, a
ghabhann trí chríoch an Stáit,

(b) idir 2 áit sa Stát, a ghabhann trí
Bhallstát eile.”,

(p) in alt 121, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír
(i) de mhír (a):

“(i) aon fhoráil de chuid alt 108A, 109 nó 109A,
nó aon fhoráil de chuid Chaibidil 2A, nó
2B, nó,”,

(q) in alt 131, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
mhíreanna (b), (c) agus (d) d’fho-alt (3):

“(b) gan dochar d’alt 104(2), i gcás go bhfaighfear sa
Stát táirgí inmháil a scaoileadh lena dtomhailt
i mBallstát eile agus nach ndearnadh ceanglas
a shonraítear i bhfo-alt (1) d’alt 109T a

147

Cd.3 A.93



Cd.3 A.93

148

[Uimh. 5.] [2010.]An tAcht Airgeadais 2010.

chomhlíonadh i leith na dtáirgí inmháil sin,
toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a mhalairt,
maidir le haon duine ar ina sheilbh nó ina
seilbh nó faoina chúram nó faoina cúram a
gheofar na táirgí inmháil sin, go bhfuil an fo-
alt sin sáraithe aige nó aici nó gur mhainnigh
sé nó sí an fo-alt sin a chomhlíonadh,

(c) i gcás go bhfaighfear sa Stát táirgí inmháil lena
mbaineann fo-alt (3) d’alt 109U, agus nach
ndearnadh ceanglas a shonraítear san fho-alt
sin a chomhlíonadh i leith na dtáirgí inmháil
sin, toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a
mhalairt, maidir le haon duine ar ina sheilbh
nó ina seilbh nó faoina chúram nó faoina
cúram a gheofar na táirgí inmháil sin, go bhfuil
an fo-alt sin sáraithe aige nó aici nó gur
mhainnigh sé nó sí an fo-alt sin a
chomhlíonadh,

(d) i gcás go bhfaighfear sa Stát táirgí inmháil lena
mbaineann alt 109J agus nach ndearnadh
ceanglas nó coinníoll a shonraítear san alt sin
nó i rialacháin arna ndéanamh faoi alt 153 a
chomhlíonadh i leith na dtáirgí inmháil sin,
toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a mhalairt,
maidir le haon duine ar ina sheilbh nó ina
seilbh nó faoina chúram nó faoina cúram a
gheofar na táirgí inmháil sin, go bhfuil an
ceanglas nó an coinníoll lena mbaineann
sáraithe aige nó aici nó gur mhainnigh sé nó sí
an ceanglas nó an coinníoll lena mbaineann a
chomhlíonadh (de réir mar a bheidh).”,

(r) in alt 144A, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (2):

“(2) Faoi réir threoir agus rialú na gCoimisinéirí,
féadfaidh oifigeach a bheidh údaraithe acu i scríbhinn
chun críocha na forála lena mbaineann aon chumhacht,
feidhm nó dualgas a thugtar do na Coimisinéirí nó a
fhorchuirtear orthu le haon fhoráil d’alt 108A, 109, nó
109A, nó de Chaibidil 2A nó de Chaibidil 2B, a fheidhmiú
nó a chomhlíonadh thar a gceann.”,

(s) i bhfo-alt (3) d’alt 145, tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad mhíreanna (b) agus (c):

“(b) diúltú duine a cheadú mar ionadaí cánach faoi
alt 109U(2), nó aon cheadú den sórt sin a
bheidh tugtha a chúlghairm faoin alt sin,

(c) diúltú duine a chlárú mar choinsíní cláraithe faoi
alt 109J(3) nó aon údarú den sórt sin a bheidh
tugtha a chúlghairm faoin alt sin,”,

agus

(t) i bhfo-alt (3) d’alt 145, tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh mhír (f):
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“(g) diúltú duine a cheadú mar choinsíneoir cláraithe
faoi alt 109A, nó aon cheadú den sórt sin a
bheidh tugtha a chúlghairm faoin alt sin,”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1 Aibreán 2010.

94.—Leasaítear alt 34 den Acht Airgeadais 1963, i bhfo-alt (6), trí
mhír (c) (a cuireadh isteach le halt 80 den Acht Airgeadais 2003)
a scriosadh.

95.—(1) Aon duine a dhéanfaidh cion lena mbaineann alt 186 den
Customs Consolidation Act 1876, dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil €5,000 nó, de
rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide
ná 12 mhí nó an fhíneáil agus an phríosúnacht araon a
chur air nó uirthi,

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil—

(i) fíneáil nach mó ná €126,970 a chur air nó uirthi, nó,

(ii) i gcás gur mó ná €250,000 luach na n-earraí lena
mbaineann, lena n-áirítear an dleacht agus an cháin
is iníoctha orthu, fíneáil nach mó ná trí oiread luach
na n-earraí sin a chur air nó uirthi,

nó de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 5
bliana nó an fhíneáil agus an phríosúnacht araon a chur air nó uirthi.

(2) Beidh feidhm ag alt 13 den Acht um Nós Imeachta Coiriúil
1967 i ndáil le cion faoi alt 186 den Customs Consolidation Act 1876
amhail is dá ndéanfaí, in ionad na bpionós a shonraítear i bhfo-alt
(3) d’alt 13 den Acht um Nós Imeachta Coiriúil 1967, na pionóis a
shonrú san fho-alt sin dá bhforáiltear le fo-alt (1)(a) agus déanfar an
tagairt i bhfo-alt (2)(a) d’alt 13 den Acht um Nós Imeachta Coiriúil
1967 do na pionóis dá bhforáiltear i bhfo-alt (3) den alt sin a
fhorléiriú, agus beidh feidhm aici, dá réir sin.

(3) Aisghairtear alt 89 den Acht Airgeadais 1997.

96.—Leasaítear alt 3 den Acht Custam 1956—

(a) i bhfo-alt (1), trí “agus in aghaidh gach ciona faoi leith den
tsórt sin forghéillfidh sé trí oiread luacha na n-earraí nó
€125, cibé acu is mó, agus féadfar an duine sin a
choinneáil nó imeachta ina choinne a thionscnamh trí
thoghairm” a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur
ina ionad:

agus in aghaidh gach ciona den sórt sin, dlífear—

(i) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil €5,000 nó,
de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 12 mhí nó an fhíneáil
agus an phríosúnacht araon a chur air,

(ii) ar é a chiontú ar díotáil—

(I) fíneáil nach mó ná €126,970 a chur air, nó
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(II) i gcás gur mó ná €250,000 luach na n-earraí
lena mbaineann, lena n-áirítear an dleacht
agus an cháin is iníoctha orthu, fíneáil
nach mó ná trí oiread luach na n-earraí sin
a chur air,

nó de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 5 bliana nó an fhíneáil
agus an phríosúnacht araon a chur air”,

agus

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

“(4) Beidh feidhm ag alt 13 den Acht um Nós Imeachta
Coiriúil 1967 i ndáil le cion faoin alt seo amhail is dá
ndéanfaí, in ionad na bpionós a shonraítear i bhfo-alt (3)
d’alt 13 den Acht um Nós Imeachta Coiriúil 1967, na
pionóis a shonrú san fho-alt sin dá bhforáiltear le fo-alt
(1)(i) den alt seo agus déanfar an tagairt i bhfo-alt (2)(a)
d’alt 13 den Acht um Nós Imeachta Coiriúil 1967 do na
pionóis dá bhforáiltear i bhfo-alt (3) den alt sin a
fhorléiriú, agus beidh feidhm aici, dá réir sin.”.

97.—(1) San alt seo, ciallaíonn “oibritheoir iompair” duine nó
aicme daoine—

(a) a bhaineann le haon ghné de ghluaiseacht daoine, córacha
iompair nó earraí amach as an Stát, nó

(b) a bhfuil baint dhíreach aige nó aici le gluaiseacht daoine,
córacha iompair nó earraí isteach sa Stát,

lena mbaineann rialacháin arna ndéanamh ag na Coimisinéirí
Ioncaim faoin alt seo.

(2) Chun cionta faoi na hAchtanna Custam agus faoi na
reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna máil a chosc, a bhrath
agus a imscrúdú, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim rialacháin a
dhéanamh á cheangal ar oibritheoir iompair nó ar aicme oibritheora
iompair na nithe seo a leanas a sholáthar do na Coimisinéirí Ioncaim,
i ndáil le daoine, córacha iompair nó earraí, ag teacht isteach sa Stát
nó ag imeacht as, nó ar tí teacht isteach sa Stát nó imeacht as, d’aer
nó ar muir, a mhéid is eol don oibritheoir iompair lena mbaineann,
eadhon:

(a) liosta ina sonrófar ainm agus náisiúntacht gach duine a
iomprófar nó a bheidh le hiompar ar bord na córa
iompair agus é i cibé foirm, agus cibé faisnéis eile a bheith
ann a bhaineann leis an duine, a fhorordófar sna
rialacháin;

(b) mionsonraí chomhaltaí fhoireann na córa iompair;

(c) cibé faisnéis i leith na córa iompair nó na n-earraí a
fhorordófar sna rialacháin;

(d) cóipeanna de cibé doiciméid, lena n-áirítear doiciméid
taistil a bhaineann le haon duine nó earraí a iomprófar
nó a bheidh le hiompar ar bord na córach iompair, a
fhorordófar sna rialacháin;
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(e) cibé faisnéis eile a fhorordófar sna rialacháin.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), féadfar foráil a
bheith i rialacháin faoin alt seo, go háirithe, maidir leis na nithe seo
a leanas—

(a) a chur in iúl d’oibritheoir iompair gur duine lena
mbaineann na rialacháin é nó í;

(b) an tráth, an mhinicíocht, an modh agus an fhormáid a
chinneadh ar dá réir a thabharfar faisnéis a bheidh le
soláthar faoi na rialacháin do na Coimisinéirí Ioncaim,

(c) an t-údarás chun aon ghníomhartha a dhéanamh, agus
chun aon fheidhm a chomhall, a n-údarófar leis na
rialacháin nó leis an alt seo (seachas an chumhacht chun
rialacháin a dhéanamh) do na Coimisinéirí Ioncaim iad a
dhéanamh nó í a chomhall, a tharmligean chuig oifigeach,
nó chuig aicme áirithe oifigeach, do na Coimisinéirí
Ioncaim.

(d) oifigí na gCoimisinéirí Ioncaim a fhorordú ar ar chóir an
fhaisnéis a sheachadadh, agus

(e) cibé nithe forlíontacha agus teagmhasacha is dóigh leis na
Coimisinéirí Ioncaim is gá—

(i) chun a chumasú d’oibritheoir iompair na rialacháin a
chomhlíonadh, nó

(ii) chun an t-alt seo agus na rialacháin a riaradh agus a
fheidhmiú i gcoitinne.

(4) Maidir le rialacháin arna ndéanamh faoin alt seo, déanfar iad
a leagan faoi bhráid Dháil Éireann a luaithe is féidir tar éis a ndéanta
agus má dhéanann Dáil Éireann, laistigh den 21 lá a shuífidh Dáil
Éireann tar éis na rialacháin a leagan faoina bráid, rún a rith ag
neamhniú na rialachán, beidh na rialacháin ar neamhní dá réir sin
ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoi
na rialacháin.

(5) Ní dhéanfar faisnéis a tugadh do na Coimisinéirí Ioncaim de
réir an ailt seo a choimeád ach amháin ar feadh na tréimhse is gá
chun an cuspóir a bhaint amach ar ina comhair a tugadh í de réir an
ailt seo. Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an gá atá ann aon
fhaisnéis a choimeád ar feadh tréimhse is mó ná 12 mhí a
athbhreithniú go bliantúil ar a laghad.

(6) Gan dochar d’aon phionós eile a dhlífear a chur ar oibritheoir
iompair, dlífear pionós €1,500 a chur ar aon oibritheoir iompair a
mhainníonn, gan chúis réasúnach, an fhaisnéis a thabhairt a
cheanglaítear air nó uirthi a thabhairt le rialachán faoin alt seo, nó a
thugann faisnéis is eol dó nó di a bheith mícheart nó míthreorach.

(7) Leasaítear alt 1077A den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 (a
cuireadh isteach le halt 98 agus Sceideal 5 den Acht Airgeadais
(Uimh. 2) 2008) sa mhíniú ar “na hAchtanna” trí “(h) na hAchtanna
Custam” a chur isteach i ndiaidh “(g) na reachtanna a bhaineann leis
na dleachtanna máil agus le bainistiú na ndleachtanna sin,”.
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98.—Leasaítear alt 102 den Acht Airgeadais 1999—

(a) i bhfo-alt (4)(b), trí “nach mó ná €126,970” a chur in ionad
“€12,695” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais
2001), agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (8):

“(8) Beidh feidhm ag alt 13 den Acht um Nós Imeachta
Coiriúil 1967 maidir le cion faoin alt seo, amhail is dá
ndéanfaí, in ionad na bpionós a shonraítear i bhfo-alt (3)
den alt sin, na pionóis a shonrú ann dá bhforáiltear le fo-
alt (4)(a) den alt seo, agus is dá réir sin a fhorléireofar
agus a fheidhmeofar an tagairt i bhfo-alt (2)(a) d’alt 13
den Acht um Nós Imeachta Coiriúil 1967 do na pionóis dá
bhforáiltear i bhfo-alt (3) den alt sin.”.

99.—Leasaítear alt 119 den Acht Airgeadais 2001—

(a) i bhfo-alt (3), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (b):

“(b) ar é nó í chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná—

(i) €126,970, nó

(ii) i gcás gur mó luach na dtáirgí inmháil lena
mbaineann, lena n-áirítear aon dleacht nó
cáin is inmhuirearaithe orthu sin, ná
€250,000, trí oiread luach na dtáirgí sin,

nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 5 bliana, nó an fhíneáil
agus an phríosúnacht araon, a chur air nó
uirthi.”,

agus

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

“(4) Beidh feidhm ag alt 13 den Acht um Nós Imeachta
Coiriúil 1967 maidir le cion faoin alt seo, amhail is dá
ndéanfaí, in ionad na bpionós dá bhforáiltear i bhfo-alt (3)
den alt sin, na pionóis a shonrú san fho-alt sin dá
bhforáiltear le fo-alt (3)(a) den alt sin, agus is dá réir sin
a fhorléireofar agus a fheidhmeofar an tagairt i bhfo-alt
(2)(a) d’alt 13 den Acht um Nós Imeachta Coiriúil 1967
do na pionóis dá bhforáiltear i bhfo-alt (3) den alt sin.”.

100.—Leasaítear alt 79 den Acht Airgeadais 2003 (arna leasú le
halt 62 den Acht Airgeadais 2005)—

(a) i bhfo-alt (7), trí “fho-alt (1) nó (3)” a chur in ionad “fho-
alt (1), (2), nó (3)”,

(b) i bhfo-alt (8), trí “fho-alt (2) nó (5)” a chur in ionad “fho-
alt (5)”,

(c) i bhfo-alt (8)(b), trí “fíneáil nach mó ná €126,970” a chur
in ionad “fíneáil €12,695”, agus
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(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (8):

“(8A) Beidh feidhm ag alt 13 den Acht um Nós
Imeachta Coiriúil 1967 i ndáil le cion faoin alt seo, amhail
is dá ndéanfaí, in áit na bpionós a shonraítear i bhfo-alt
(3) den alt sin, na pionóis a shonrú ann dá bhforáiltear le
fo-alt (8)(a) den alt seo, agus is dá réir sin a fhorléireofar
agus a fheidhmeofar an tagairt i bhfo-alt (2)(a) d’alt 13
den Acht um Nós Imeachta Coiriúil 1967 do na pionóis dá
bhforáiltear i bhfo-alt (3) den alt sin.”.

101.—Leasaítear alt 78 den Acht Airgeadais 2005—

(a) i bhfo-alt (5)(b), trí “fíneáil nach mó ná €126,970” a chur
in ionad “fíneáil nach mó ná €12,695”, agus

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

“(5A) Beidh feidhm ag alt 13 den Acht um Nós
Imeachta Coiriúil 1967 i ndáil le cion faoin alt seo amhail
is dá ndéanfaí, in ionad na bpionós a shonraítear i bhfo-
alt (3) den alt sin, na pionóis a shonrú san fho-alt sin dá
bhforáiltear le fo-alt (5)(a) den alt seo agus déanfar an
tagairt i bhfo-alt (2)(a) d’alt 13 den Acht um Nós Imeachta
Coiriúil 1967 do na pionóis dá bhforáiltear i bhfo-alt (3)
den alt sin a fhorléiriú, agus beidh feidhm aici, dá réir sin.”.

102.—(1) Leasaítear alt 130 den Acht Airgeadais 1992—

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

“tá le ‘otharcharr’ an bhrí chéanna atá leis i mír 5.3
d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2007/46/CE;”,

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

“ciallaíonn ‘bus’ feithicil de chuid earnáil M2 nó feithicil
de chuid earnáil M3;”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“feithicil de chuid earnáil A”:

“ciallaíonn ‘feithicil de chuid earnáil A’ feithicil de chuid
earnáil M1;”,

(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“feithicil de chuid earnáil B”:

“ciallaíonn ‘feithicil de chuid earnáil B’ feithicil de chuid
earnáil N1 nó mótarcharbhán;”,

(e) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“feithicil de chuid earnáil C”:

“ciallaíonn ‘feithicil de chuid earnáil C’ feithicil de chuid
earnáil M2, feithicil de chuid earnáil M3, feithicil de chuid
earnáil N2, feithicil de chuid earnáil N3, feithicil de chuid
earnáil T1, feithicil de chuid earnáil T2, feithicil de chuid
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earnáil T3, feithicil de chuid earnáil T4 nó feithicil de
chuid earnáil T5;”,

(f) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “feithicil de chuid earnáil D”:

“tá le ‘feithicil de chuid earnáil M1’, ‘feithicil de chuid
earnáil M2’, ‘feithicil de chuid earnáil M3’, ‘feithicil de
chuid earnáil N1’, ‘feithicil de chuid earnáil N2’ agus
‘feithicil de chuid earnáil N3’ na bríonna céanna atá leo in
Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2007/46/CE;

tá le ‘feithicil de chuid earnáil L1e’, ‘feithicil de chuid
earnáil L2e’, ‘feithicil de chuid earnáil L3e’, ‘feithicil de
chuid earnáil L4e’, ‘feithicil de chuid earnáil L5e’, ‘feithicil
de chuid earnáil L6e’ agus ‘feithicil de chuid earnáil L7e’
na bríonna céanna atá leo i dTreoir 2002/24/CE;

tá le ‘feithicil de chuid earnáil T1’, ‘feithicil de chuid
earnáil T2’, ‘feithicil de chuid earnáil T3’, ‘feithicil de
chuid earnáil T4’ agus ‘feithicil de chuid earnáil T5’ na
bríonna céanna atá leo in Iarscríbhinn II a ghabhann le
Treoir 2003/37/CE;”,

(g) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “na Coimisinéirí”;

“ciallaíonn ‘duine inniúil’ pearsa aonair nó comhlacht
amháin nó níos mó a bheidh ceaptha ag na Coimisinéirí
faoi alt 131;”,

(h) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“athchóiriú”:

“ciallaíonn ‘athchóiriú’, i ndáil le feithicil, athchóiriú na
feithicle ar shlí nach mbeidh na sainghnéithe go léir de
chuid na hearnála feithicle faoina bhfuil sí deimhnithe
chun críocha cineálcheadaithe aici a thuilleadh;”,

(i) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “beart”:

“ciallaíonn ‘Treoir 2007/46/CE’ Treoir 2007/46/CE21 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meán
Fómhair 2007 (arna leasú) lena mbunaítear creat maidir le
mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córais,
comhpháirteanna agus aonaid theicniúla leithleacha a
bheartaítear d’fheithiclí den sórt sin a cheadú;

ciallaíonn ‘Treoir 2002/24/CE’ Treoir 2002/24/CE22 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Márta
2002 (arna leasú) a bhaineann le mótarfheithiclí dé-
rothacha nó trí-rothacha a chineálcheadú agus lena n-
aisghairtear Treoir 92/61/CEE ón gComhairle;

ciallaíonn ‘Treoir 2003/37/CE’ Treoir 2003/37/CE23 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26
Bealtaine 2003 (arna leasú) maidir le tarracóirí
talmhaíochta nó foraoiseachta, a leantóirí agus innealra
tarraingthe inmhalartaithe, mar aon lena gcórais, a
gcomhpháirteanna agus a n-aonaid theicniúla leithleacha

21IO Uimh. L263, 9.19.2007, lch. 1.
22IO Uimh. L124, 9.05.2002, lch. 1.
23IO Uimh. L171, 9.07.2003, lch. 1.
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a chineálcheadú agus lena n-aisghairtear Treoir
74/150/CEE;”,

(j) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“gluaisrothar”:

“ciallaíonn ‘gluaisrothar’ feithicil de chuid earnáil L1e,
feithicil de chuid earnáil L2e, feithicil de chuid earnáil L3e,
feithicil de chuid earnáil L4e, feithicil de chuid earnáil L5e,
feithicil de chuid earnáil L6e nó feithicil de chuid earnáil
L7e;”,

(k) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“mótarcharbhán”:

“tá le ‘mótarcharbhán’ an bhrí chéanna atá leis i mír 5.1
d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2007/46/CE;”,

(l) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an
mhínithe ar “feithicil shainchuspóireach”:

“ciallaíonn ‘cineálcheadú’ an próiseas deimhniúcháin trína
ndéanann cineál feithicle na forálacha riaracháin agus na
ceanglais theicniúla iomchuí a fhorchuirtear le Treoir
2007/46/CE, Treoir 2002/24/CE agus Treoir 2003/37/CE,
nó dá mbun, a chomhlíonadh agus forléireofar tagairtí do
‘cineálcheadú’ dá réir sin;”,

(m) trí “inneallghluaiste;” a chur in ionad “inneallghluaiste.”,
sa mhíniú ar “feithicil” agus

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

“ciallaíonn ‘mionsonraí feithicle’ aon sonraí nó faisnéis i
ndáil le clárú feithiclí agus lena n-úinéireacht a shonróidh
na Coimisinéirí chun críocha na Caibidle seo.”.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) (seachas míreanna (g), (m) agus (n)) i
ngníomh an 1 Eanáir 2011.

103.—Leasaítear alt 130B den Acht Airgeadais 1992 tríd an méid
seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Chun críocha na Caibidle seo, agus faoi réir threoir agus
rialú na gCoimisinéirí, féadfaidh oifigeach do na Coimisinéirí nó
duine inniúil, faoi réir fho-alt (2), aon chumhacht, feidhm nó
dualgas a thugtar dóibh nó a fhorchuirtear orthu a fheidhmiú nó
a chomhlíonadh thar a gceann.”.

104.—Leasaítear alt 131(1) den Acht Airgeadais 1992 tríd an méid
seo a leanas a chur in ionad mhír (ba):

“(ba) Féadfaidh na Coimisinéirí, i leith feithicle atá laistigh
aon d’earnáil feithicle áirithe atá sonraithe ag na
Coimisinéirí chun críocha na míre seo nó atá laistigh
d’aon aicme feithicle eile atá sonraithe ag na
Coimisinéirí, a cheangal go ndaingneofar, mar
choinníoll i dtaca le clárú, i ndáil leis an bhfeithicil
sin—

(i) gur feithicil inneallghluaiste í, agus
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(ii) go bhfuil sí de réir aon nithe a shonróidh na
Coimisinéirí agus is dóigh leo is gá—

(I) chun an fheithicil lena mbaineann a chlárú,

(II) chun cáin cláraithe feithiclí a oibriú go cuí,
agus

(III) chun an méid cuí cánach cláraithe feithiclí
a bhailiú.

(bb) Más rud é, i leith feithicle, go dteastóidh daingniú ó
na Coimisinéirí chun críocha mhír (ba), ní chláróidh
siad an fheithicil ach amháin nuair a gheobhaidh siad
dearbhú, arna dhéanamh ag duine inniúil, i cibé
foirm a shonróidh na Coimisinéirí, á rá, maidir leis
an bhfeithicil—

(i) gur feithicil inneallghluaiste í, agus

(ii) go bhfuil sí de réir aon nithe a shonróidh na
Coimisinéirí chun críocha mhír (ba)(ii).

(bc) Féadfaidh na Coimisinéirí duine inniúil a cheapadh i
scríbhinn chun na gcríoch seo a leanas go léir nó
chun aon chríche díobh:

(i) chun críocha mhír (bb), scrúdú réamhchlárúcháin
a dhéanamh ar fheithicil chun a chinneadh an
feithicil inneallghluaiste an fheithicil agus
dearbhú a thabhairt i dtaobh an bhfuil an
fheithicil sin de réir aon nithe a shonróidh na
Coimisinéirí chun críocha mhír (ba)(ii) nó nach
bhfuil;

(ii) i leith gach feithicle a scrúdóidh duine inniúil
chun críocha an fho-ailt seo—

(I) mionsonraí na feithicle agus mionsonraí an
duine ar faoina ainm nó faoina hainm a
chlárófar í a dhearbhú do na Coimisinéirí i
cibé foirm a shonróidh na Coimisinéirí,
agus

(II) faoi réir alt 136A(4), an cháin cláraithe
feithiclí is inmhuirearaithe, is intoibhithe
agus is iníoctha i leith chlárú na feithicle a
íoc;

(iii) aon fheidhmeanna eile a chur i gcrích a
shonróidh na Coimisinéirí agus a mheasann siad
is gá—

(I) chun an fheithicil lena mbaineann a chlárú,
agus

(II) chun cáin cláraithe feithiclí a oibriú go cuí.

(bd) Déanfaidh duine inniúil a cheapfar faoi mhír (bc) de
réir aon treoracha agus ordachán a thabharfaidh na
Coimisinéirí don duine sin chun críocha mhíreanna
(ba), (bb), (bc), (be) agus (bf).
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(be) Féadfaidh na Coimisinéirí, aon tráth ar chúis
réasúnach (a luafar leis an duine inniúil) agus tar éis
cibé fógra atá réasúnach sna himthosca a thabhairt,
ceapachán arna dhéanamh faoi mhír (bc) a
chúlghairm.

(bf) Déanfar an táille a bheidh le muirearú ag an duine
inniúil i leith comhlíonadh feidhmeanna dá
dtagraítear i mír (bc) a chomhaontú leis na
Coimisinéirí. Féadfar táillí éagsúla a chomhaontú
amhlaidh i leith catagóirí éagsúla nó aicmí eile
feithiclí. Déanfar na táillí a chomhaontófar amhlaidh
a asbhaint as an gcáin cláraithe feithiclí a bheidh le
híoc faoi alt 136A leis na Coimisinéirí ag an duine
inniúil, ach ní dhéanfar aon táillí, muirir ná costais
eile a thabhóidh an duine a thabharfaidh an fheithicil
i láthair lena clárú a asbhaint amhlaidh.”.

105.—(1) Leasaítear alt 132(3) den Acht Airgeadais 1992—

(a) i mír (f)(iii), trí “cumhachta,” a chur in ionad
“cumhachta.”, agus

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

“(g) i gcás gur feithicil í nach féidir a catagóir a
dhaingniú faoi threoir an deimhnithe iomchuí
cineálcheadaithe CE nó an deimhnithe
iomchuí comhréireachta CE nó aon
doiciméadachta eile a bheidh sonraithe ag na
Coimisinéirí chun catagóiriú feithiclí a
dhaingniú chun críocha na Caibidle seo agus a
thabharfar ar aird mar thaca leis an dearbhú
le haghaidh clárúcháin, measfar gur feithicil de
chuid earnáil M1 an fheithicil sin chun críocha
cánach cláraithe feithiclí.”.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) i ngníomh an 1 Eanáir 2011.

106.—Leasaítear alt 135 den Acht Airgeadais 1992 tríd an méid
seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Maidir le feithicil lena mbaineann fo-alt (2), tabharfar
dearbhú arna dhéanamh ag duine inniúil faoi alt 131(1) ar aird
do na Coimisinéirí chun go bhféadfar an fheithicil a chlárú.”.

107.—Leasaítear an tAcht Airgeadais 1992 tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh alt 135B:

“135BA.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘feithicil nua’ feithicil de chuid earnáil A nach bhfuil
cláraithe nó taifeadta—

(a) faoi alt 131 den Acht seo nó alt 6 den Roads Act
1920, nó

(b) faoi chóras coimeádta taifead feithiclí agus a n-
úinéireachta arna bhunú ag rialtas stáit eile nó thar
a cheann;
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ciallaíonn ‘feithicil a cuireadh á briseadh’ feithicil de chuid
earnáil A ar ina leith atá deimhniú um scriosadh eisithe de réir
na Rialachán um Bainistiú Dramhaíola (Feithiclí a bhfuil a Ré
Caite) 2006 (I.R. Uimh. 282 de 2006) agus is dá réir sin a
fhorléireofar tagairtí do ‘cuireadh á briseadh’ agus ‘deimhniú
um scriosadh’ i ndáil le feithicil den sórt sin.

(2) Féadfaidh na Coimisinéirí méid den cháin cláraithe
feithiclí a íocadh i leith feithicle nua, ar méid é atá comhionann
leis an méid is lú de mhéid na cánach a bheadh, ar leith ón alt
seo, iníoctha i leith na feithicle sin, nó €1,500, a aisíoc le duine,
más rud é—

(a) nach mó ná 140g/km leibhéal astaíochtaí CO2 na
feithicle nua,

(b) go gcláraítear an fheithicil nua den chéad uair le linn
na tréimhse 1 Eanáir 2010 go dtí 31 Nollaig 2010,

(c) go dtagann an duine chun bheith cláraithe mar úinéir
na feithicle nua an tráth a chláraítear den chéad
uair í,

(d) go bhfuil feithicil a cuireadh á briseadh cláraithe faoi
ainm úinéir cláraithe na feithicle nua ar feadh
tréimhse nach giorra ná 18 mí díreach roimh dháta
clárúcháin na feithicle nua,

(e) go ndéantar an fheithicil a cuireadh á briseadh a chur
á briseadh an 10 Nollaig 2009, nó dá éis, agus go
gcuirtear á briseadh í laistigh de 60 lá roimh an dáta
a chláraítear an fheithicil nua den chéad uair, nó
laistigh de 60 lá tar éis an dáta sin, ach in aon chás
go gcuirtear á briseadh í tráth nach déanaí ná an 31
Nollaig 2010,

(f) go ndearnadh an fheithicil a cuireadh á briseadh a
chlárú nó a thaifeadadh den chéad uair—

(i) faoi alt 131 den Acht seo nó alt 6 den Roads Act
1920, nó

(ii) faoi chóras coimeádta taifead feithiclí agus a n-
úinéireachta arna bhunú ag rialtas stáit eile nó
thar a cheann,

tráth nach déanaí ná 10 mbliana roimh an dáta a
eisítear deimhniú um scriosadh i leith na feithicle,

(g) de réir na Rialachán um Thrácht ar Bhóithre (An
Tástáil Náisiúnta Gluaisteán) 2003 (I.R. Uimh. 405
de 2003)—

(i) go ndearnadh deimhniú bailí tástála (de réir bhrí
na Rialachán sin), nó deimhniú tástála a chuaigh
in éag, tráth nach faide ná 90 lá roimh an dáta
a eisítear an deimhniú um scriosadh, a eisiúint i
leith na feithicle a cuireadh á briseadh, nó

(ii) go ndearnadh deimhniú tástála a dhiúltú i leith
na feithicle a cuireadh á briseadh sa tréimhse 6
mhí díreach roimh an dáta a eisítear an
deimhniú um scriosadh,
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agus

(h) go ndearnadh polasaí árachais formheasta dá
dtagraítear in alt 56(1)(a) den Acht um Thrácht ar
Bhóithre 1961 a eisiúint don duine i leith na feithicle
a cuireadh á briseadh, agus go raibh sé i bhfeidhm
go ceann tréimhse iomláine 12 mhí ar a laghad sa
tréimhse 18 mí díreach roimh an dáta a eisítear an
deimhniú um scriosadh i leith na feithicle a cuireadh
á briseadh, nó gur dhuine díolmhaithe an duine de
réir bhrí alt 60 (a cuireadh isteach le halt 54 den Acht
um Thrácht ar Bhóithre 1968) den Acht sin.

(3) Maidir le héileamh ar aisíocaíocht cánach cláraithe
feithiclí faoin alt seo, déanfar é sa tslí agus san fhoirm a
cheadóidh na Coimisinéirí chun na críche sin.

(4) I gcás gur faoin alt seo a dhéantar éileamh ar aisíocaíocht
cánach cláraithe feithiclí i ndáil le feithicil nua, coimeádfaidh an
t-éilitheoir na doiciméid seo a leanas go ceann tréimhse nach
giorra ná 4 bliana ón dáta a chláraítear an fheithicil nua den
chéad uair—

(a) an deimhniú um scriosadh i ndáil leis an bhfeithicil a
cuireadh á briseadh,

(b) an deimhniú tástála, nó fianaise ar dheimhniú tástála
a dhiúltú, i ndáil leis an bhfeithicil a cuireadh á
briseadh, dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(g),

(c) an deimhniú nó na deimhnithe árachais i ndáil leis an
bhfeithicil a cuireadh á briseadh, dá dtagraítear i
bhfo-alt (2)(h), agus

(d) cóip den fhoirm iarratais chomhlánaithe chun cáin
cláraithe feithiclí a aisíoc arna cur faoi bhráid na
gCoimisinéirí chun na críche sin.

(5) Chun críocha fho-alt (2)(c) agus (h), féadfaidh na
Coimisinéirí, le linn na forálacha sin a fheidhmiú, aon tagairt do
‘duine’ a fhorléiriú mar thagairt don duine lena mbaineann nó
do chéile an duine sin.”.

108.—(1) Leasaítear Caibidil IV de Chuid II den Acht Airgeadais
1992 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 135C:

“135C.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘feithicil leictreach’ feithicil a fhaigheann a cumhacht
ghluaiste go heisiach ó mhótar leictreach;

ciallaíonn ‘gluaisrothar leictreach’ gluaisrothar a fhaigheann a
cumhacht ghluaiste go heisiach ó mhótar leictreach;

ciallaíonn ‘feithicil leictreach hibrideach phlugála’ feithicil
shraith-thairgthe a fhaigheann a cumhacht ghluaiste ó theaglaim
de mhótar leictreach agus d’inneall dócháin inmheánaigh, i gcás
go bhfaigheann an t-inneall leictreach a chumhacht ó chadhnra
is féidir a luchtú ón inneall dócháin inmheánaigh agus ó
sholáthar príomhlíonra leictrigh srutha ailtéarnaigh (SA) agus is
féidir a thiomáint le leictreachas amháin ar feadh cuid ábhartha
dá gnáth-thimthriall tiomána.
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(2) (a) I gcás go ndéanfaidh duine feithicil de chuid earnáil
A nó feithicil de chuid earnáil B a chlárú den chéad
uair le linn na tréimhse ó 1 Eanáir 2011 go 31 Nollaig
2012 agus gur deimhin leis na Coimisinéirí gur
feithicil leictreach hibrideach phlugála an fheithicil,
ansin loghfaidh nó aisíocfaidh na Coimisinéirí leis an
duine sin méid atá comhionann leis an méid is lú
díobh seo a leanas—

(i) an cháin cláraithe feithiclí a bheadh, ar leith ón
bhfo-alt seo, iníoctha i leith na feithicle de réir
mhír (a) nó (c) d’alt 132(3), nó

(ii) an méid a shonraítear sa Tábla a ghabhann leis
an bhfo-alt seo agus is inchurtha i leith na
feithicle ag féachaint dá haois.

(b) San fho-alt seo, ciallaíonn ‘aois’, i ndáil le feithicil, an
t-am atá caite ón dáta a tháinig an fheithicil i seirbhís
den chéad uair.

AN TÁBLA

Aois na feithicle An méid uasta a
fhéadfar a loghadh

nó a aisíoc

Feithicil nua, an chéad chlárú €2,500
Feithicil nach feithicil nua ach níos lú ná 2
bhliain €2,250
2 bhliain nó níos mó ach níos lú ná 3 bliana €2,000
3 bliana nó níos mó ach níos lú ná 4 bliana €1,750
4 bliana nó níos mó ach níos lú ná 5 bliana €1,500
5 bliana nó níos mó ach níos lú ná 6 bliana €1,250
6 bliana nó níos mó ach níos lú ná 7 mbliana €1,000
7 mbliana nó níos mó ach níos lú ná 8
mbliana €750
8 mbliana nó níos mó ach níos lú ná 9
mbliana €500
9 mbliana nó níos mó ach níos lú ná 10
mbliana €250
10 mbliana nó níos mó Nialas

(3) Maidir le feithicil leictreach de chuid earnáil A nó feithicil
leictreach de chuid earnáil B arna clárú den chéad uair le linn
na tréimhse ón 1 Eanáir 2011 go dtí an 31 Nollaig 2012, tá sí
díolmhaithe ó cháin cláraithe feithiclí i gcás gur deimhin leis na
Coimisinéirí gur feithicil leictreach shraith-tháirgthe an
fheithicil sin.

(4) Maidir le gluaisrothar leictreach arna clárú den chéad uair
le linn na tréimhse ón 1 Eanáir 2011 go dtí an 31 Nollaig 2012,
tá sé díolmhaithe ó cháin cláraithe feithiclí i gcás gur deimhin
leis na Coimisinéirí gur gluaisrothar leictreach sraith-tháirgthe
an fheithicil sin.”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i bhfeidhm an 1 Eanáir 2011.

109.—Leasaítear an tAcht Airgeadais 1992 tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh alt 136:

“136A.—(1) Féadfaidh na Coimisinéirí a údarú i scríbhinn do
dhuine inniúil nó do dhaoine inniúla, feidhm shonrach nó
feidhmeanna sonracha a chomhlíonadh thar a gceann a
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bhaineann le hoibriú cuí cánach cláraithe feithiclí, faoi réir cibé
coinníollacha is cuí leis na Coimisinéirí a fhorchur.

(2) Féadfaidh na Coimisinéirí, aon tráth ar chúis réasúnach
(a luafar leis an duine inniúil) agus tar éis cibé fógra a thabhairt
a bheidh réasúnach sna himthosca, údarú a rinneadh faoi fho-
alt (1) a chúlghairm.

(3) Maidir le cáin cláraithe feithiclí is iníoctha tráth cláraithe
feithiclí agus a scrúdóidh an duine inniúil chun críocha alt
131(1), íocfaidh an duine inniúil leis na Coimisinéirí í tráth nach
déanaí ná an 15ú lá den mhí tar éis na míosa inar cláraíodh
an fheithicil.

(4) Maidir leis an méid cánach cláraithe feithiclí a bheadh, ar
leith ón alt seo, iníoctha ag an duine inniúil de réir alt 131, i
leith na bhfeithiclí go léir a scrúdóidh an duine sin aon mhí, agus
ar sa mhí sin a chláraítear iad (dá ngairtear “an méid comhlán”
san alt seo), déanfar é a laghdú de mhéid a ríomhfar de réir na
foirmle seo a leanas—

A — B

i gcás—

gurb é A iomlán na dtáillí is iníoctha ag na Coimisinéirí
le duine inniúil i leith scrúdú na bhfeithiclí sin, agus

gurb é B an méid comhlán arna iolrú faoi chéatadán atá
comhionann le ráta aon mhí amháin an Ráta
Tairgthe Idir-Bhainc Eorpaigh (RTIBE) arna
fhoilsiú an lá deiridh oibre den mhí inar cláraíodh na
feithiclí lúide 0.2.

I gcás gur mó B ná A, déanfar an méid cánach cláraithe feithiclí
is iníoctha ag an duine inniúil leis na Coimisinéirí i leith na
bhfeithiclí atá i gceist a mhéadú den mhéid dar mó B ná A.”.

110.—Leasaítear alt 141(2) den Acht Airgeadais 1992 tríd an méid
seo a leanas a chur in ionad mhír (w):

“(w) foráil a dhéanamh chun críocha mhíreanna (ba) go
(bf) d’alt 131(1) agus ailt 135 agus 136A, maidir le
daoine inniúla do chomhlíonadh feidhmeanna
sonraithe maidir le feithiclí a chlárú.”.

111.—(1) Leasaítear an tAcht Airgeadais 1992 tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh alt 142:

“142A.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘polasaí árachais’ polasaí árachais formheasta dá
dtagraítear in alt 56(1)(a) den Acht um Thrácht ar Bhóithre
1961;

ciallaíonn ‘feithicil neamhchláraithe’ feithicil nach bhfuil
cláraithe sa Stát faoi alt 131 den Acht seo ná faoi alt 6 den Roads
Act 1920;

161

Cd.3 A.109

Leasú ar alt 141
(rialacháin) den
Acht Airgeadais
1992.

Tuairisceán ar
shonraí árachais
gluaisteán.



Cd.3 A.111

Léiriú (Cuid 4).

Leasú ar alt 1
(léiriú) den
Phríomh-Acht.

162

[Uimh. 5.] [2010.]An tAcht Airgeadais 2010.

tá le ‘árachóir feithicle’ an bhrí chéanna atá leis in alt 58 den
Acht um Thrácht ar Bhóithre 1961.

(2) Aon árachóir feithicle a eisíonn polasaí árachais do
dhuine le haghaidh tréimhse de bhreis ar 42 lá i ndáil le feithicil
neamhchláraithe, déanfaidh sé nó sí, laistigh de mhí amháin ó
dháta eisithe an pholasaí árachais, tuairisceán ina mbeidh na
sonraí seo a leanas a thabhairt do na Coimisinéirí—

(a) ainm agus seoladh an duine ar eisíodh an polasaí
árachais chuige nó chuici,

(b) uimhir an pholasaí,

(c) dátaí thosach feidhme agus scoir an pholasaí árachais,

(d) na marcanna clárúcháin nó aitheantais a sannadh don
fheithicil neamhchláraithe faoi chóras chun taifead
a choimeád d’fheithiclí agus dá n-úinéireacht, arna
bhunú go cuí ag rialtas an stáit nó ag údarás eile de
chuid an stáit (seachas an Stát) nó na críche lena
mbaineann, nó thar a cheann, nó i gcás nach bhfuil
aon mharc clárúcháin nó aitheantais den sórt sin
sannta, uimhir aitheantais na feithicle,

(e) an cód tíre don stát nó don chríoch lena mbaineann
dá dtagraítear i mír (d) mar atá leagtha amach sa
Chaighdeán Idirnáisiúnta ISO 3166-1 (Cóid le
haghaidh Léiriú Ainmneacha Tíortha agus a
bhForoinnte) de chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta
um Chaighdeánú, agus

(f) déanamh, múnla, cineál agus dath (más eol iad) na
feithicle.

(3) I gcás go gceanglaítear tuairisceán faoi fho-alt (2), ansin
déanfar an tuairisceán sin i cibé foirm a cheanglóidh na
Coimisinéirí, lena n-áirítear trí mheán leictreonach, de réir mar
is cuí.”.

(2) Tá feidhm ag fo-alt (1) maidir le polasaithe árachais (de réir
bhrí alt 142A (a chuirtear isteach le fo-alt (1)) den Acht Airgeadais
1992) a eisítear dáta rite an Achta seo nó dá éis.

CUID 4

Cáin Bhreisluacha

112.—Sa Chuid seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Cánach
Breisluacha 1972.

113.—Leasaítear alt 1 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach, le héifeacht ón 1
Eanáir 2010, i ndiaidh an mhínithe ar “sannadh”:

“tá le ‘scéim ceantála’ an bhrí a shanntar dó le halt 10B;”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“údarás áitiúil”:
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“tá le ‘údarás áitiúil’ an bhrí a shanntar dó leis an Acht
Rialtais Áitiúil 2001;”,

(c) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach, le héifeacht ón 1
Iúil 2010, i ndiaidh an mhínithe ar “príomhsholáthar”:

“ciallaíonn ‘comhlacht poiblí’—

(i) Roinn Stáit,

(ii) údarás áitiúil,

(iii) comhlacht arna bhunú le haon achtachán;”,

(d) le héifeacht ón 1 Eanáir 2010, i mír (b) den mhíniú ar
“déileálaí inchánach”, trí “lena n-áirítear cóir iompair
agus innealra talmhaíochta” a chur in ionad “seachas cóir
iompair”, agus

(e) le héifeacht ón 1 Iúil 2010, tríd an míniú seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “seirbhísí
teileachumarsáide”:

“ciallaíonn ‘cárta teileafóin’ cárta, nó modh seachas
airgead—

(a) lena dtugtar ceart chun rochtain a fháil ar
sheirbhís teileachumarsáide agus, i gcásanna
ina gcomhaontaíonn soláthróir na seirbhíse
teileachumarsáide amhlaidh le soláthróir eile
(dá ngairtear ‘soláthróir tríú páirtí faoi
chonradh’), ceart chun seirbhísí nó earraí eile
a fháil ón soláthróir tríú páirtí faoi chonradh
sin, agus

(b) lena bhfágtar an soláthróir, nuair a
sholáthraítear an cárta nó an modh eile do
dhuine seachas chun críocha athdhíola, i
dteideal comaoine i leith an tsoláthair faoi
imthosca lena gcoisctear ar úsáidire an chárta
nó an mhodha eile sin a bheith faoi dhliteanas
maidir le haon mhuirear breise i leith rochtain
a fháil ar an tseirbhís teileachumarsáide nó i
leith seirbhísí nó earraí a fháil ó sholáthróir tríú
páirtí faoi chonradh;”.

114.—Leasaítear alt 4B den Phríomh-Acht—

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

“(5) Faoi réir fho-alt (8), i gcás go ndéanfaidh duine
inchánach a sheolann gnó sa Stát earraí dochorraithe a
sholáthar do dhuine inchánach eile a sheolann gnó sa Stát
in imthosca ina mbeadh an soláthar sin díolmhaithe thairis
sin mar gheall ar fho-alt (2) den alt seo, nó alt 4C(2) nó
(6)(b), ansin, d’ainneoin na bhforálacha sin, beidh cáin
inmhuirearaithe ar an soláthar sin, ach sin sa chás amháin
go mbeidh comhaontú i scríbhinn déanta ag an soláthróir
agus ag an duine inchánach dá ndéanfar an soláthar, tráth
nach déanaí ná an 15ú lá den mhí tar éis na míosa ar lena
linn a tharla an soláthar, chun a roghnú go mbeidh cáin
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inmhuirearaithe ar an soláthar sin (dá ngairtear
‘comhrogha maidir le cánachas’ san Acht seo).”,

agus

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

“(6A) (a) San fho-alt seo—

ciallaíonn ‘úinéir’ an duine cuntasach dá
dtagraítear in alt 3(7);

ciallaíonn ‘ceannaitheoir’ an duine dá
soláthraítear na hearraí dochorraithe dá
dtagraítear i mír (b);

ciallaíonn ‘díoltóir’ an duine dá dtagraítear in
alt 3(7), nach é nó í an duine cuntasach dá
dtagraítear san alt sin é nó í, a dhiúscraíonn na
hearraí dochorraithe dá dtagraítear i mír (b).

(b) I gcás gur soláthar lena mbaineann alt 3(7)
soláthar earraí dochorraithe agus go mbeadh
an soláthar sin díolmhaithe thairis sin mar
gheall ar fho-alt (2) den alt seo, nó fo-alt (2)
nó (6)(b) d’alt 4C, ansin, d’ainneoin na
bhforálacha sin, beidh cáin inmhuirearaithe ar
an soláthar sin, más rud é—

(i) gur duine inchánach an ceannaitheoir, agus

(ii) go bhfuil comhaontú i scríbhinn déanta ag
an díoltóir agus ag an gceannaitheoir,
tráth nach déanaí ná an 15ú lá den mhí tar
éis na míosa ar lena linn a tharla an
soláthar, chun a roghnú go mbeidh cáin
inmhuirearaithe ar an soláthar sin.

(c) I gcás go mbeidh feidhm ag mír (b)—

(i) is duine cuntasach an ceannaitheoir, i ndáil
leis an soláthar sin, agus dlífidh sé nó sí an
cháin is inmhuirearaithe ar an soláthar sin
a íoc, amhail is dá mba é nó í an
ceannaitheoir sin a sholáthair na hearraí
sin,

(ii) ní bheidh an díoltóir ná an t-úinéir
cuntasach in íoc na cánach sin, ná ní
dhlífidh sé nó sí an cháin sin a íoc, agus

(iii) ní bheidh feidhm ag ailt 9(2A) ná 19(3)(b).

(d) Ní bheidh feidhm ag mír (b) i gcás gur duine atá
bainteach (de réir bhrí alt 7A(3)) leis an
díoltóir nó leis an úinéir an ceannaitheoir.

(e) I gcás gur soláthar lena mbaineann alt 3(7)
soláthar earraí dochorraithe, agus go mbeadh
an soláthar sin díolmhaithe thairis sin mar
gheall ar fho-alt (2), ansin, d’ainneoin na forála



[2010.] [Uimh. 5.]An tAcht Airgeadais 2010.

sin, tá cáin inmhuirearaithe ar an soláthar sin,
más rud é—

(i) gur foirgnimh atá deartha mar theaghais,
nó ar féidir iad a úsáid mar theaghais, na
hearraí dochorraithe,

(ii) gur duine a d’fhorbair na hearraí
dochorraithe sin i gcúrsa gnó, arb éard é
earraí dochorraithe a fhorbairt, nó duine
atá bainteach leis an duine sin, de réir bhrí
alt 7A(3), an t-úinéir, agus

(iii) go raibh an t-úinéir i dteideal asbhaint a
fháil faoi alt 12 mar gheall ar cháin is
inmhuirearaithe ar an duine sin maidir leis
an úinéir sin d’fháil nó d’fhorbairt na n-
earraí dochorraithe sin.”.

115.—Leasaítear alt 4C den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (10)—

“(10) Le linn alt 12E a fheidhmiú maidir le hearraí
dochorraithe agus leasanna in earraí dochorraithe lena
mbaineann an t-alt seo, tabharfar neamhaird ar fho-ailt (4), (5)
agus (6) den alt sin i leith an duine ar leis nó léi na hearraí
dochorraithe sin nó a bhfuil leas aige nó aici sna hearraí
dochorraithe sin, an 1 Iúil 2008, ach—

(a) má fhorbraíonn an duine sin na hearraí dochorraithe
sin agus más athfheistiú, de réir bhrí alt 12E, an
fhorbairt sin a chríochnaítear an 1 Iúil 2008 nó dá
éis, ní thabharfar neamhaird ar fho-ailt (4), (5) agus
(6) den alt sin i leith an athfheistithe sin;

(b) más rud é, an 23 Feabhra 2010 nó dá éis, go ndéanann
an duine sin—

(i) na hearraí dochorraithe sin a úsáid den chéad
uair (dá ngairtear an ‘úsáid den chéaduair’ san
fho-alt seo), nó

(ii) úsáid na n-earraí dochorraithe sin a athrú (dá
ngairtear an ‘úsáid athraithe’ san fho-alt seo),

agus gur úsáid de na hearraí dochorraithe sin chun críche
seachas ligean den chineál dá dtagraítear i mír 11(1) de Sceideal
1 a sholáthar an úsáid den chéad uair, nó an úsáid athraithe, de
réir mar a bheidh, ansin ní thabharfar neamhaird ar fho-alt
(6)(a) d’alt 12E ar feadh a mbeidh fágtha den tréimhse
choigeartúcháin is infheidhme maidir leis na hearraí
dochorraithe sin.”.

116.—Leasaítear alt 5 den Phríomh-Acht le héifeacht ón 1 Iúil
2010 trí fho-alt (10) a scriosadh.

117.—(1) Leasaítear alt 8 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1A)(aa)(i), trí “duine inchánach a sheolann gnó
sa Stát, nó duine dár sannadh uimhir chláraithe” a chur
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in ionad “duine inchánach, nó duine seachas duine
inchánach dár sannadh uimhir chláraithe”,

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

“(2A) D’ainneoin alt 2, ní dhéileálfar leis an Stát ná le
haon chomhlacht poiblí mar dhuine inchánach ag gníomhú
dó sa cháil sin i leith aon ghnímh nó idirbhirt a sheolann
sé le linn don Stát nó don chomhlacht poiblí sin cearta nó
cumhachtaí áirithe a fheidhmiú, arna dtabhairt dó le haon
achtachán, nó a mbeidh dlúthcheangal aige le feidhmiú
den sórt sin, ach amháin—

(a) sa chás go liostaítear an gníomh sin in
Iarscríbhinn I (a leagtar amach i Sceideal 7) de
Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain
2006 ón gComhairle24maidir leis an
gcomhchóras cánach breisluacha, agus go
seolann an Stát nó an comhlacht poiblí sin é ar
scála seachas scála neamhbhríoch, nó

(b) sa chás, mura ndéileálfar leis an Stát nó an
comhlacht sin mar dhuine inchánach i leith an
ghnímh nó an idirbhirt sin, go gcruthófar nó
gur dóigh go gcruthófaí mórshaobhadh ar
iomaíocht.”,

agus

(c) i bhfo-alt (3E)(a), le héifeacht ón 8 Márta 2010—

(i) i bhfo-mhír (i), trí “, nó” a scriosadh,

(ii) trí fhomhír (ii) a scriosadh,

(iii) i bhfochlásal (A), trí “, an Stát nó an t-údarás áitiúil
sin” a scriosadh, agus

(iv) i bhfochlásal (B), trí “, an Stát nó an t-údarás áitiúil
sin” a scriosadh.

(2) (a) Faoi réir mhír (b), tiocfaidh mír (b) d’fho-alt (1) i ngníomh
an 1 Iúil 2010.

(b) Tiocfaidh mír (b) d’fho-alt (1), a mhéid a bheidh feidhm
aici maidir le soláthar saoráidí pobail, i ngníomh cibé lá
nó laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú agus féadfar
laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch
éagsúil nó le haghaidh saoráidí pobail éagsúla.

(c) Chun críocha mhír (b), ciallaíonn “saoráidí pobail”—

(i) saoráidí chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí
spóirt nó corpoideachais agus seirbhísí a bhfuil
dlúthbhaint acu le saoráidí den sórt sin a sholáthar,
seachas saoráidí chun páirt a ghlacadh sa ghalf agus
chun na críche sin ní fholaíonn saoráidí chun páirt a
ghlacadh sa ghalf saoráidí chun páirt a ghlacadh san
áin agus amas, agus

24IO Uimh. L 347, 11.12.2006, lch. l1.
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(ii) fruiliú hallaí, seomraí cruinnithe, faichí agus saoráidí
eile dá samhail le heagraíochtaí neamhbhrabúsacha
spóirt, cultúir, sóisialacha agus pobail.

(d) Ní dhéanfaidh mír (c) d’fho-alt (1) difear do bhailíocht aon
chinnidh arna dhéanamh faoi fho-alt (3E) d’alt 8 den
Phríomh-Acht roimh an 8 Márta 2010 ag hoifigeach
údaraithe de réir bhrí an fho-ailt sin (3E), agus leanfaidh
aon chinneadh den sórt sin i bhfeidhm amhail is nár
achtaíodh mír (c) d’fho-alt (1).

118.—Leasaítear alt 10 den Phríomh-Acht, le héifeacht ón 1 Iúil
2010—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6):

“(6) Faoi réir fho-alt (6A), i gcás go ndeonófar ar
chomaoin aon cheart chun earraí nó seirbhísí a fháil ar
luach infhuascailte aon chúpóin, aon stampa, aon chárta
teileafóin, aon airíochta nó aon dearbháin, tabharfar
neamhaird ar an gcomaoin chun críocha an Achta seo ach
amháin a mhéid (más ann) is mó í ná an luach
infhuascailte sin.”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6A):

“(6A) D’ainneoin fho-alt (6), más rud é—

(a) maidir le soláthróir—

(i) go ndéanann sé nó sí cúpón, stampa, cárta
teileafóin, airíocht nó dearbhán ar a bhfuil
luach infhuascailte a sholáthar do dhuine
a fhaigheann é nó í i gcúrsa gnó, nó ag
bisiú gnó, le hionchas é nó í a athdhíol,
agus

(ii) go ngeallann sé nó sí an cúpón, an stampa,
an cárta teileafóin, an airíocht nó an
dearbhán sin a ghlacadh dá éis sin de réir
a luacha infhuascailte mar láníocaíocht nó
mar pháirtíocaíocht ar phraghas earraí nó
seirbhísí,

agus

(b) go ndéanann duine a fhaigheann an cúpón, an
stampa, an cárta teileafóin, an airíocht nó an
dearbhán sin, cibé acu ón soláthróir dá
dtagraítear i mír (a) nó ó aon duine eile i
gcúrsa gnó, nó ag bisiú gnó, é nó í a sholáthar
ar chomaoin i gcúrsa gnó nó ag bisiú gnó,

ansin, i gcás gach soláthair den sórt sin, ní thabharfar
neamhaird ar an gcomaoin a fuarthas chun críocha an
Achta seo agus nuair a úsáidfear an cúpón, an stampa, an
cárta teileafóin, an airíocht nó an dearbhán sin mar
íocaíocht nó mar pháirtíocaíocht ar phraghas earraí nó
seirbhísí, tabharfar neamhaird, chun críocha alt 10(2), ar a
luach infhuascailte.”,

(c) i bhfo-alt (7), trí mhír (a) a scriosadh,
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(d) i bhfo-alt (7), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhíreanna (b) agus (c):

“(b) soláthairtí cúpón, stampaí, airíochtaí nó
dearbhán nuair a sholáthraítear iad mar ábhair
i gcaingean (nach cúpóin, stampaí, airíochtaí
nó dearbháin atá sonraithe i bhfo-alt (6)),

(c) faoi réir fho-alt (6A) nó (7A), soláthairtí earraí
nó seirbhísí go hiomlán nó go páirteach mar
mhalairt ar chúpóin, stampaí, cártaí teileafóin,
airíochtaí nó dearbháin de chineál atá
sonraithe i bhfo-alt (6) nó i mír (b),”,

agus

(e) i bhfo-alt (10), tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh an mhínithe ar “margadhluach oscailte”:

“ciallaíonn ‘luach infhuascailte’ an méid atá luaite ar
chúpón, stampa, cárta teileafóin, airíocht nó dearbhán nó,
i gcás nach ndéantar méid a lua amhlaidh, an luach arna
shloinneadh i dtéarmaí airgid ar ina leith is féidir cúpón,
stampa, cárta teileafóin, airíocht nó dearbhán a úsáid mar
chomaoin (nó mar pháirtchomaoin) as soláthar earraí nó
seirbhísí;”.

119.—Leasaítear alt 10A den Phríomh-Acht le héifeacht ón 1
Eanáir 2010—

(a) i bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “earraí athláimhe” trí “lena
n-áirítear modhanna iompair (de réir bhrí alt 12B) agus
innealra talmhaíochta (de réir bhrí alt 12C), a ceannaíodh
nó a fuarthas an 1 Eanáir 2010 nó dá éis, ach ní fholaíonn
sé” a chur in ionad “seachas modhanna iompair, innealra
talmhaíochta (de réir bhrí alt 12C),”,

(b) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “déileálaí inchánach”:

“ciallaíonn ‘déileálaí inchánach’—

(a) duine cuntasach a dhéanann, i gcúrsa gnó, nó ag
bisiú gnó, cibé acu atá sé nó sí ag gníomhú thar
ceann an duine sin féin nó thar ceann duine
eile de bhun conartha faoina bhfuil coimisiún
iníoctha ar cheannach nó ar dhíol, earraí
imeallscéime nó na hearraí dá dtagraítear i
míreanna (b) agus (c) d’fho-alt (4) a cheannach
nó a fháil nó a chur i bhfeidhm chun críche a
ghnó nó a gnó le hionchas iad a athdhíol, nó
na hearraí dá dtagraítear i mír (a) d’fho-alt (4)
a allmhairiú le hionchas iad a athdhíol, agus

(b) folaíonn sé duine a sholáthraíonn seirbhísí
airgeadais den chineál a shonraítear i mír
6(1)(e) de Sceideal 1 a fhaigheann nó a
cheannaíonn earraí imeallscéime chun iad a
sholáthar mar chuid de chomhaontú den
chineál dá dtagraítear in alt 3(1)(b),

agus, chun críocha an léirithe seo, measfar gur déileálaí
inchánach duine i mBallstát eile más rud é, in imthosca dá



[2010.] [Uimh. 5.]An tAcht Airgeadais 2010.

samhail, gur dhéileálaí inchánach sa Stát a bheadh sa duine
sin faoin alt seo.”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (13):

“(13) D’ainneoin mhír 12 de Sceideal 1, i gcás go
bhfaigheann duine cuntasach earraí ar cuireadh an
imeallscéim i bhfeidhm ina leith agus go soláthraíonn an
duine sin na hearraí sin ina dhiaidh sin, ní bheidh feidhm
ag an mír sin maidir leis an soláthar sin, murab éard iad
na hearraí—

(a) mótarfheithiclí de réir bhrí alt 12(3)(b) a fuair
an duine sin seachas mar stoc trádála nó chun
críocha gnó arb é atá ann go hiomlán nó go
páirteach mótarfheithiclí a fhruiliú nó iad a
úsáid, i ngnó scoile tiomána, chun teagasc
tiomána a thabhairt, nó

(b) earraí nach n-úsáideann an duine sin ach
amháin i gcúrsa gníomhaíochta díolmhaithe.”,

and

(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (13):

“(14) Le héifeacht ó dháta rite an Achta Airgeadais
2010—

(a) i gcás go ndéanann déileálaí inchánach, thar
ceann an déileálaí sin féin, modh iompair is
mótarfheithicil de réir bhrí alt 12(3)(b) a
dhearbhú lena clárú do na Coimisinéirí
Ioncaim de réir alt 131 den Acht Airgeadais
1992 agus go bhfuil inasbhainteacht uirthi de
réir alt 12 arna héileamh ag an déileálaí sin,
ansin déileálfar, chun críocha an Achta seo, leis
an modh iompair sin amhail is dá ndéanfaí í a
dhíchur as stoc trádála agus measfar gur
soláthar an mhodha iompair sin ag an déileálaí
inchánach sin chun críocha alt 3(1)(e) an
díchur sin agus, d’fhonn amhras a sheachaint,
is é an méid cánach is inmhuirearaithe i leith
an tsoláthair sin an méid dá dtagraítear i mír
(b)(ii) agus dá réir sin ní bheidh sé ar áireamh
in aon mhéid a bhfuil an duine inchánach i
dteideal é a asbhaint de réir alt 12(1)(a)(iii),

(b) an tráth a soláthróidh déileálaí inchánach cóir
iompair do dhuine eile a mheastar a
soláthraíodh roimhe sin de réir mhír (a) nó alt
12(B)(11)(a), ansin measfar an chóir iompair
sin a bheith athfhaighte ag an déileálaí sin mar
earraí imeallscéime díreach roimh an soláthar
don duine sin agus, measfar, chun an corrlach
brabúis i ndáil leis an soláthar sin a ríomh, gurb
é praghas ceannaigh na córa iompair—

(i) suim an mhéid ar a raibh cáin
inmhuirearaithe ar sholáthar na córa
iompair sin don déileálaí,
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(ii) suim na cánach a bhí inmhuirearaithe ar an
soláthar dá dtagraítear ag fomhír (i), agus

(iii) suim na cánach cláraithe feithiclí ar thug an
déileálaí sin cuntas inti i leith na córa
iompair sin a chlárú.”.

120.—Le héifeacht ón 1 Eanáir 2010, leasaítear alt 10B den
Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (10):

“(10) D’ainneoin mhír 12 de Sceideal 1, i gcás go bhfaigheann
duine cuntasach earraí ar cuireadh an cheantscéim i bhfeidhm
ina leith agus go soláthraíonn an duine sin na hearraí sin ina
dhiaidh sin, ní bheidh feidhm ag an mír sin maidir leis an
soláthar sin, murab éard iad na hearraí—

(a) mótarfheithiclí de réir bhrí alt 12(3)(b) a fuair an
duine sin seachas mar stoc trádála nó chun críocha
gnó arb é atá ann, go hiomlán nó go páirteach,
mótarfheithiclí a fhruiliú nó iad a úsáid, i ngnó scoile
tiomána, chun teagasc tiomána a thabhairt, nó

(b) earraí nach n-úsáideann an duine sin ach amháin i
gcúrsa gníomhaíochta díolmhaithe.”.

121.—Le héifeacht ón 1 Eanáir 2010, leasaítear alt 11 den
Phríomh-Acht i bhfo-alt (1)(a) trí “21 faoin gcéad” a chur in ionad
“21.5 faoin gcéad”.

122.—Le héifeacht ón 1 Eanáir 2010, leasaítear alt 12B den
Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (4)—

(i) i mír (b), trí “don déileálaí inchánach.” a chur in ionad
“don déileálaí inchánach:”, agus

(ii) tríd an gcoinníoll a ghabhann le fo-alt (4) a scriosadh,

(b) i bhfo-alt (11), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (c):

“(d) Níl feidhm ag an bhfo-alt seo, seachas mír (e),
dáta rite an Achta Airgeadais 2010 ná dá éis.

(e) Más rud é, dáta rite an Achta Airgeadais 2010,
go bhfuil modh iompair ag déileálaí inchánach
nár éiligh an déileálaí inchánach
inasbhainteacht ina leith roimh an dáta sin sna
himthosca dá dtagraítear i mír (c), ansin, nuair
a sholáthraíonn an déileálaí inchánach sin an
modh iompair sin do dhuine eile, déileálfar leis
an soláthar sin mar sholáthar earraí
imeallscéime chun críocha alt 10A agus beidh
feidhm ag alt 10A(14)(b) chun an cion brabúis
(de réir bhrí alt 10A) a ríomh i ndáil leis an
soláthar sin.”,

agus
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(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (11):

“(12) (a) Faoi réir mhír (b), i gcás go gceannóidh nó go
bhfaighidh déileálaí inchánach cóir iompair dá
dtagraítear i bhfo-alt (2) sa tréimhse ón 1
Eanáir go dtí an 30 Meitheamh 2010 (dá
ngairtear an ‘idirthréimhse’ san fho-alt seo), ní
bheidh sa mhéid cánach iarmharaí dá
dtagraítear i bhfo-alt (4) a bhfuil an déileálaí
inchánach sin i dteideal é a asbhaint ach—

(i) 40 faoin gcéad den cháin iarmharach i gcás
córa iompair a cheannaítear nó a
fhaightear sa tréimhse inchánach dar
tosach an 1 Eanáir 2010,

(ii) 30 faoin gcéad den cháin iarmharach i gcás
córa iompair a cheannaítear nó a
fhaightear sa tréimhse inchánach dar
tosach an 1 Márta 2010, agus

(iii) 20 faoin gcéad den cháin iarmharach i gcás
córa iompair a cheannaítear nó a
fhaightear sa tréimhse inchánach dar
tosach an 1 Bealtaine 2010.

(b) Níl feidhm ag an teideal chun cánach iarmharaí
srianta dá bhforáiltear i mír (a) ach amháin
maidir leis an ócáid a cheannaíonn nó a
fhaigheann déileálaí inchánach cóir iompair dá
dtagraítear i bhfo-alt (2) den chéad uair agus a
tharlaíonn an 1 Eanáir 2010 nó dá éis, agus níl
feidhm aige maidir le ceannach nó fáil na córa
iompair sin ina dhiaidh sin ag an déileálaí
inchánach sin nó ag aon déileálaí inchánach
eile.

(c) I gcás gur cheannaigh nó go bhfuair déileálaí
inchánach cóir iompair dá dtagraítear i bhfo-
alt (2) roimh an 1 Eanáir 2010 agus go
soláthraíonn sé nó sí an chóir iompair sin do
dhéileálaí inchánach eile i rith na
hidirthréimhse, cuirfidh an soláthróir in iúl sa
sonrasc i leith an tsoláthair sin gur cuireadh an
scéim speisialta dá bhforáiltear leis an alt seo i
bhfeidhm agus nach bhfuil ach cáin iarmharach
shrianta infheidhme.

(d) I gcás gur cheannaigh nó go bhfuair déileálaí
inchánach cóir iompair dá dtagraítear i bhfo-
alt (2) roimh an 1 Eanáir 2010 agus go
soláthraíonn sé nó sí an chóir iompair sin i rith
na hidirthréimhse do dhuine inchánach seachas
déileálaí inchánach eile, cuirfidh an soláthróir
in iúl sa sonrasc i leith an tsoláthair sin gur
cuireadh an scéim speisialta dá bhforáiltear leis
an alt seo i bhfeidhm agus nach dtugann an
sonrasc an ceart chun an cháin is
inmhuirearaithe ar an soláthar sin a asbhaint.

(e) I gcás go roghnaíonn déileálaí inchánach an
imeallscéim a chur i bhfeidhm nó go gcuireann
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sé nó sí an cheantscéim i bhfeidhm maidir le
cóir iompair dá dtagraítear i bhfo-alt (2) a
sholáthar, is cóir iompair a cheannaigh nó a
fuair an déileálaí sin an 1 Eanáir 2010 nó dá éis,
cuirfidh an soláthróir in iúl sa sonrasc i leith an
tsoláthair sin gur cuireadh an imeallscéim nó
an cheantscéim, de réir mar is cuí, i bhfeidhm
agus nach bhfuil aon cháin iarmharach
infheidhme.

(f) I gcás go gceannóidh nó go bhfaighidh déileálaí
inchánach cóir iompair dá dtagraítear i bhfo-alt
(2) ó dhuine seachas déileálaí inchánach eile i
rith na hidirthréimhse—

(i) déanfaidh an déileálaí inchánach gach beart
réasúnach chun a shuíomh cibé acu a fuair
nó nach bhfuair an duine sin an chóir
iompair i rith na hidirthréimhse ó
dhéileálaí inchánach eile (dá ngairtear
‘trádálaí mótar’ sa mhír seo), agus

(ii) más rud é go bhfuair an duine sin an chóir
iompair ó thrádálaí mótar i rith na
hidirthréimhse, déanfaidh an déileálaí
inchánach gach beart réasúnach chun a
shuíomh an raibh nó nach raibh cáin
iarmharach shrianta dá bhforáiltear i mír
(a) inasbhainte ag an trádálaí mótar sin nó
ag aon déileálaí inchánach eile i ndáil leis
an gcóir iompair.

(13) Níl feidhm ag an alt seo maidir le cóir iompair a
cheannófar nó a gheofar an 1 Iúil 2010 nó dá éis.”.

123.—Le héifeacht ón 1 Eanáir 2010, leasaítear alt 12C den
Phríomh-Acht—

(a) trí fho-alt (4) a scriosadh, agus

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

“(6) (a) Faoi réir mhír (b), i gcás go gceannóidh nó go
bhfaighidh déileálaí inchánach innealra
talmhaíochta ó fheirmeoir cothrom-ráta, nó ó
dhuine dá dtagraítear i bhfo-alt (1A), sa
tréimhse ón 1 Eanáir 2010 go dtí an 31 Lúnasa
2010 (dá ngairtear an ‘idirthréimhse’ san fho-
alt seo), ní bheidh sa mhéid cánach iarmharaí
dá dtagraítear i bhfo-alt (3) a bhfuil an
déileálaí inchánach sin i dteideal é a asbhaint
ach—

(i) 40 faoin gcéad den cháin iarmharach i gcás
innealra talmhaíochta a cheannaítear nó a
fhaightear i dtréimhse inchánach dar
tosach an 1 Eanáir 2010, an 1 Márta 2010
nó an 1 Bealtaine 2010, de réir mar a
bheidh, agus
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(ii) 30 faoin gcéad den cháin iarmharach i gcás
innealra talmhaíochta a cheannaítear nó a
fhaightear sa tréimhse inchánach dar
tosach an 1 Iúil 2010.

(b) Níl feidhm ag an teideal chun cánach iarmharaí
srianta dá bhforáiltear i mír (a) ach amháin
maidir leis an ócáid a cheannaíonn nó a
fhaigheann déileálaí inchánach innealra
talmhaíochta den chéad uair agus a tharlaíonn
an 1 Eanáir 2010 nó dá éis, agus níl feidhm aige
maidir le ceannach nó fáil an innealra
talmhaíochta sin ina dhiaidh sin ag an déileálaí
inchánach sin nó ag aon déileálaí inchánach
eile.

(c) Más rud é le linn na hidirthréimhse go
gceannóidh nó go bhfaighidh déileálaí
inchánach innealra talmhaíochta ó fheirmeoir
cothrom-ráta nó ó dhuine dá dtagraítear i
bhfo-alt (1A)—

(i) déanfaidh an déileálaí inchánach gach beart
réasúnach chun a shuíomh cibé acu a fuair
nó nach bhfuair an feirmeoir cothrom-ráta
sin nó an duine sin an t-innealra
talmhaíochta le linn na hidirthréimhse ó
dhéileálaí inchánach eile (dá ngairtear
‘trádálaí innealra talmhaíochta’ sa mhír
seo), agus

(ii) más rud é go bhfuair an feirmeoir cothrom-
ráta sin nó an duine sin an chóir iompair
ó thrádálaí innealra talmhaíochta le linn
na hidirthréimhse, déanfaidh an déileálaí
inchánach gach beart réasúnach chun a
shuíomh an raibh nó nach raibh cáin
iarmharach shrianta dá bhforáiltear i mír
(a) inasbhainte ag an trádálaí innealra
talmhaíochta sin nó ag aon déileálaí
inchánach eile i ndáil leis an innealra
talmhaíochta.

(7) Níl feidhm ag an alt seo maidir le hinnealra
talmhaíochta arna cheannach nó arna fháil an 1 Meán
Fómhair 2010 nó dá éis.”.

124.—Leasaítear alt 13 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1A), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
fhomhíreanna (i) agus (ii):

“(i) an tráth a rinneadh na hearraí a sholáthar,
go raibh gach beart réasúnach déanta aige
nó aici chun a dhearbhú gur taistealaí, mar
a mhínítear san alt seo, an ceannaitheoir,

(ii) go bhfuil cruthúnas aige nó aici go ndearna
an taistealaí na hearraí a onnmhairiú nó
gur onnmhairíodh na hearraí thar a
cheann nó thar a ceann faoin lá
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deireanach den tríú mí tar éis na míosa ina
dtarlaíonn an soláthar,”,

(b) i bhfo-alt (1A), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fhomhír (ii):

“(iia) go bhfuil cruthúnas aige nó aici go
ndearnadh, i gcás gur muirearaíodh méid
cánach ar an taistealaí i leith soláthair
earraí a thagann faoi réim fho-alt (ii), an
méid a bhí le haisíoc leis an taistealaí a
aisíoc leis an taistealaí sin tráth nach
déanaí ná an cúigiú lá oibre is fiche tar
éis don soláthróir éileamh an taistealaí ar
aisíoc a fháil,”,

agus

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

“(1D) Más rud é, i ndáil le soláthar earraí, maidir le
haon cheann de choinníollacha fhomhíreanna (i) go (v)
d’fho-alt (1A) nach ndéantar é a chomhlíonadh nó nach
ndéantar é a chomhlíonadh laistigh de na teorainneacha
ama a shonraítear sna fomhíreanna sin, más infheidhme,
ansin—

(a) ní soláthar earraí cáilitheacha de chuid taistealaí
an soláthar sin, agus

(b) níl rátáil nialais infheidhme maidir le soláthar
seirbhísí ag gníomhaire aisíoca CBL, más ann,
i leith na n-earraí sin.”.

125.—Le héifeacht ón 1 Eanáir 2011, leasaítear alt 15 den
Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (7):

“(8) Sa chás, tar éis earraí a allmhairiú, go ndéanfar na
hearraí sin a sholáthar do dhuine atá cláraithe le haghaidh
cánach breisluacha i mBallstát eile nó a aistriú chuige nó chuici,
ní bheidh feidhm ag mír 2 (1) de Sceideal 2 ach amháin más rud
é go ndéanann an duine a allmhairíonn na hearraí sin (dá
ngairtear an ‘t-allmhaireoir’ san fho-alt seo)—

(a) an fhaisnéis seo a leanas a dhearbhú tráth an
allmhairithe:

(i) uimhir chláraithe an allmhaireora,

(ii) uimhir aitheantais (dá dtagraítear sa mhíniú in alt
1 ar ‘duine atá cláraithe le haghaidh cánach
breisluacha’) an duine dá soláthraítear na
hearraí nó a n-aistrítear na hearraí chuige nó
chuici,

agus
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(b) fianaise a sholáthar, má iarrann na Coimisinéirí
Ioncaim air nó uirthi déanamh amhlaidh, go n-
iomprófar nó go seolfar na hearraí allmhairithe ón
Stát chuig Ballstát eile.”.

126.—Le héifeacht ón 1 Eanáir 2010, leasaítear alt 16 den
Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (5):

“(6) Déanfaidh gach déileálaí inchánach lena mbaineann alt
12B nó 12C, i dteannta taifead a cheanglaítear a choimeád de
réir aon fhorála eile den alt seo agus de réir rialachán, taifead a
choimeád ar an bhfaisnéis seo a leanas, eadhon—

(a) ainm agus seoladh gach duine ónar cheannaigh nó óna
bhfuair an déileálaí inchánach sin cóir iompair nó,
de réir mar a bheidh, innealra talmhaíochta sa
tréimhse ón 1 Eanáir 2010 go dtí an 30 Meitheamh
2010 a ndearna an déileálaí inchánach sin cáin
iarmharach ina leith a asbhaint de réir alt 12B nó
12C, de réir mar a bheidh,

(b) an dáta a ceannaíodh nó a fuarthas an chóir iompair
nó an t-innealra talmhaíochta sin amhlaidh,

(c) méid na cánach iarmharaí sin a asbhaineadh amhlaidh
i ndáil le gach cóir iompair nó innealra talmhaíochta
den sórt sin, agus

(d) uimhir chláraithe feithicle gach córa iompair den sórt
sin nó, de réir mar a bheidh, mionsonraí maidir le
déanamh, múnla agus, más cuí, bliain
mhonaraíochta, uimhir innill agus uimhir chláraithe
gach innealra talmhaíochta den sórt sin.

(7) Déanfaidh déileálaí inchánach lena mbaineann alt 12B nó
12C, ar fhógra i scríbhinn á rá sin a fháil ó oifigeach do na
Coimisinéirí Ioncaim, cóip den fhaisnéis a cheanglaítear ar an
déileálaí inchánach a choimeád faoi fho-alt (6) a thabhairt don
oifigeach sin laistigh den tréimhse ama a shonrófar san fhógra
(nach lú ná 21 lá ó dháta an fhógra), nó do cibé oifigeach eile
do na Coimisinéirí Ioncaim a shonrófar san fhógra.”.

127.—Leasaítear alt 17 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1C)—

“(1D) (a) San fho-alt seo—

tá le ‘gníomhaire taistil’ agus ‘seirbhísí imeallscéime’
na bríonna a shanntar dóibh le halt 10C(1);

tá le ‘cóiríocht cháilitheach’ agus ‘comhdháil
cháilitheach’ na bríonna a shanntar dóibh le halt
12(3)(ca).

(b) I gcás go soláthróidh gníomhaire taistil seirbhísí
imeallscéime lena n-áirítear cóiríocht cháilitheach i
dtaca le freastal ag taistealaí ar chomhdháil
cháilitheach, déanfaidh an gníomhaire taistil
doiciméad a eisiúint don taistealaí ina mbeidh sonraí
faoin méid cánach is inmhuirearaithe ag an
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soláthróir cóiríochta i leith sholáthar na cóiríochta
cáilithí don taistealaí sin.”.

128.—Le héifeacht ón 1 Eanáir 2010, leasaítear alt 26 den
Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (3B):

“(3C) Aon duine a mhainneoidh fógra arna eisiúint faoi alt
16(7) a chomhlíonadh dlífear pionós €4,000 a chur air nó
uirthi.”.

129.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an Sceideal seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh an Naoú Sceideal, atá athainmnithe mar
“Sceideal 6” de bhua alt 131:

“SCEIDEAL 7

GNÍOMHAÍOCHTAÍ ATÁ LIOSTAITHE IN
IARSCRÍBHINN 1 A GHABHANN LE TREOIR

2006/112/CE AN 28 SAMHAIN 2006 ÓN gCOMHAIRLE

(1) Seirbhísí teileachumarsáide;

(2) uisce, gás, leictreachas agus fuinneamh teirmeach a
sholáthar;

(3) earraí a iompar;

(4) seirbhísí poirt agus aerfoirt;

(5) iompar paisinéirí;

(6) earraí nua a mhonaraítear lena ndíol a sholáthar;

(7) idirbhearta i leith táirgí talmhaíochta, arna ndéanamh
ag gníomhaireachtaí idirghabhála talmhaíochta de
bhun Rialachán maidir le comheagrú an mhargaidh
sna táirgí sin;

(8) aontaí trádála agus taisealbhaí a eagrú;

(9) stórasú;

(10) gníomhaíochtaí de chuid comhlachtaí poiblíochta
tráchtála;

(11) gníomhaíochtaí de chuid gníomhairí taistil;

(12) siopaí foirne, comharchumainn agus ceaintíní
tionscail agus institiúidí dá samhail a reáchtáil;

(13) gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag comhlachtaí
raidió agus teilifíse a mhéid nach mbeidh siad sin
díolmhaithe de bhun Airteagal 132(1)(q) de Threoir
2006/112/CE ón gComhairle.”.
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130.—Leasaítear an Príomh-Acht trí na Sceidil seo a leanas a chur
in ionad an Chéad Sceidil agus an Dara Sceideal:

“SCEIDEAL 1

Gníomhaíochtaí Díolmhaithe

CUID 1

Gníomhaíochtaí ar mhaithe le Leas an Phobail

Sa Chuid seo, leagtar amach na díolúintí le haghaidh
gníomhaíochtaí áirithe ar mhaithe le leas an phobail de réir
Chaibidil 2 de Theideal IX de Threoir 2006/112/CE an 28
Samhain 2006 ón gComhairle.

Seirbhísí poist 1. Seirbhísí poist poiblí; lena n-áirítear soláthar
earraí agus seirbhísí a ghabhann lena soláthar, ag
An Post (lena n-áirítear máistrí poist) nó ag
daoine ainmnithe de réir Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Seirbhísí Poist) 2002 (I.R.
Uimh. 616 de 2002) ach sin sa chás amháin nach
mbeidh an soláthar sin ar théarmaí atá caibidlithe
ar leithligh.

Seirbhísí
liachta agus
seirbhísí
gaolmhara

2. (1) Cúram nó cóireáil ospidéil agus liachta a
chuireann ospidéal, teach banaltrais, clinic nó
bunachas dá samhail ar fáil.

(2) Seirbhísí a bhfuil dlúthbhaint acu le cúram
liachta a thagann faoi réim alt 61 nó 61A den Acht
Sláinte 1970 agus a ghabhann Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte de láimh nó a ghabhtar de láimh
thar a ceann nó ag soláthróirí cúraim baile atá
aitheanta go cuí ag an bhFeidhmeannacht sin faoi
alt 61A den Acht sin.

(3) Seirbhísí gairmiúla cúraim liachta atá
aitheanta mar sheirbhísí den sórt sin ag an Roinn
Sláinte agus Leanaí (seachas seirbhísí déidliachta
nó súil-liachta), ach sin sa chás amháin nach
ndéantar na seirbhísí sin a sholáthar i gcúrsa gnó a
sheoladh arb é atá ann go hiomlán nó go páirteach
earraí a dhíol.

(4) Soláthar seirbhísí de chineál déidliachta,
agus soláthar fiacla bréige nó próistéiteas
déidliachta eile, ag teicneoirí déidliachta.

(5) Seirbhísí gairmiúla déidliachta nó súil-
liachta.

(6) Baill bheatha dhaonna, fuil dhaonna agus
bainne daonna a bhailiú, a stóráil, a sholáthar, a
fháil laistigh den Chomhphobal nó a allmhairiú.

(7) Seirbhísí gairmiúla cúraim liachta eile arna
n-aithint ag na Coimisinéirí Ioncaim, an 1 Eanáir
2010, mar ghníomhaíochtaí díolmhaithe.
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Grúpaí
neamhspleácha
áirithe,
eagraíochtaí
neamh-
bhrabúsacha
agus
comhlachtaí
eile

3. (1) Soláthar seirbhísí ag grúpa neamhspleách
daoine (is grúpa ar eintiteas neamhspleách é, arna
bhunú chun riarachán a éascú, ag daoine a bhfuil a
gcuid gníomhaíochtaí díolmhaithe ó cháin nó nach
bhfuil a gcuid gníomhaíochtaí faoi réir cánach)
chun na seirbhísí a dhéanamh dá chomhaltaí is gá
go díreach chun a chumasú dóibh a gcuid
gníomhaíochtaí a sheoladh, ach sin amháin sa chás
go ngnóthaíonn an grúpa óna chomhaltaí méid
cruinn sciar gach comhalta de na
comhchaiteachais.

(2) Soláthar earraí agus seirbhísí a bhfuil
dlúthbhaint acu le leas agus slándáil shóisialach ag
eagraíochtaí nach eagraíochtaí déanta brabúis.

(3) Soláthar seirbhísí agus soláthar earraí a
bhfuil dlúthbhaint acu leis na seirbhísí sin dá
gcomhaltaí ag eagraíochtaí nach eagraíochtaí
déanta brabúis agus ar aidhmeanna polaitiúla,
ceardchumainn, creidimh, tírghrá, fealsúnachta,
daoncharadacha nó saoránachta a n-aidhmeanna
go príomha i gcás go ndéantar an soláthar sin gan
íocaíocht seachas aon síntiús ballraíochta a íoc.

(4) Saoráidí a chuireann eagraíochtaí nach
eagraíochtaí déanta brabúis ar fáil chun páirt a
ghlacadh i ngníomhaíochtaí spóirt nó corpoiliúna,
nó seirbhísí a bhfuil dlúthbhaint acu leis na
saoráidí sin a chur ar fáil (ach gan saoráidí a
chuirtear ar fáil agus lena mbaineann mír 12(2) nó
(3) de Sceideal 3 a áireamh).

(5) Soláthar seirbhísí cultúir, agus soláthar
earraí a bhfuil dlúthcheangal acu leis na seirbhísí
sin, ag aon chomhlacht cultúir (cibé acu atá nó
nach bhfuil sé arna bhunú le hachtachán nó faoi
achtachán) atá aitheanta mar chomhlacht den sórt
sin ag na Coimisinéirí Ioncaim chun críocha na
míre seo (ach gan soláthar seirbhísí lena
mbaineann mír 5(2) a áireamh).

Leanaí agus
oideachas

4. (1) Soláthar seirbhísí chun leanaí agus daoine
óga a chosaint nó chun cúram a dhéanamh díobh,
agus soláthar earraí a bhfuil dlúthbhaint acu leis
an soláthar sin, a sholáthraítear seachas le
haghaidh brabúis.

(2) Soláthar seirbhísí chun leanaí agus daoine
óga a chosaint nó chun cúram a dhéanamh díobh,
agus soláthar earraí a bhfuil dlúthbhaint acu leis
an soláthar sin, ag daoine a bhféadfar a
ngníomhaíochtaí a rialáil le rialacháin arna
ndéanamh faoi Chuid VII nó Cuid VIII den Acht
um Chúram Leanaí 1991.

(3) Oideachas do leanaí nó do dhaoine óga,
oideachas scoile nó ollscoile, nó oiliúint nó
athoiliúint ghairme (lena n-áirítear soláthar earraí
agus seirbhísí a ghabhann leis an gcur ar fáil sin,
seachas seirbhísí taighde a sholáthar) a chuireann
bunachais oideachais atá aitheanta ag an Stát ar
fáil, agus oideachas, oiliúint nó athoiliúint den
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chineál céanna a chuireann daoine eile ar fáil, ach
gan teagasc i dtiomáint feithiclí bóthair
inneallghluaiste a áireamh seachas—

(a) feithiclí atá deartha nó déanta chun 1.5
tona nó níos mó d’earraí a iompar, nó

(b) feithiclí atá deartha nó déanta chun níos
mó ná 9 nduine (lena n-áirítear an
tiománaí) a iompar.

Gníomhaíochtaí
eile

5. (1) Seirbhísí lónadóireachta a
sholáthraítear—

(a) d’othair de chuid ospidéil nó tí
banaltrais san ospidéal nó sa teach
banaltrais, nó

(b) do mhic léinn scoile ina scoil.

(2) Taibhithe beo amharclainne nó ceoil a
sheoladh agus daoine a ligean isteach chucu, lena
n-áirítear sorcais, ach gan na nithe seo a leanas
a áireamh—

(a) damhsaí, agus

(b) taibhithe a bhfuil saoráidí ar fáil i ndáil
leo chun go gcaithfidh daoine atá ag
freastal ar an taibhiú bia nó deoch le
linn an taibhithe go léir nó le linn cuid
den taibhiú.

(3) Ócáidí spóirt a sheoladh (seachas i gcúrsa
saoráidí a chur ar fáil chun páirt a ghlacadh i
ngníomhaíochtaí spóirt den chineál a shonraítear i
mír 12(1) de Sceideal 3).

(4) Na seirbhísí náisiúnta craolacháin agus
teilifíse a chur ar fáil, gan fógraíocht a áireamh.

CUID 2

Gníomhaíochtaí Díolmhaithe Eile

Seirbhísí
airgeadais

6. (1) Seirbhísí airgeadais arb éard iad aon
cheann díobh seo a leanas:

(a) stoic, scaireanna, bintiúir agus urrúis
eile (seachas stoic nua, scaireanna nua,
bintiúir nua nó urrúis nua chun
caipiteal a chruinniú agus doiciméid a
shuíonn teideal chun earraí) a eisiúint,
a aistriú nó plé leo ar shlí eile;

(b) socrú a dhéanamh chun stoic,
scaireanna, bintiúir agus urrúis eile
(seachas doiciméid a shuíonn teideal
chun earraí) a eisiúint nó a n-eisiúint
a fhrithghealladh;

179

Cd.4 A.130



Cd.4 A.130

180

[Uimh. 5.] [2010.]An tAcht Airgeadais 2010.

(c) cuntas reatha, taisce nó coigiltis a oibriú,
agus íocaíochtaí, aistrithe, fiacha,
seiceanna agus ionstraimí soshannta
eile a chaibidil nó déileáil iontu, ach
gan bailiú fiach agus fachtóireacht a
áireamh;

(d) airgead reatha, nótaí bainc agus monaí
miotail, atá in úsáid mar dhlíthairiscint
in aon tír, a eisiúint, a aistriú, a
ghlacadh nó déileáil iontu ar shlí eile,
ach gan nótaí bainc agus monaí den
sórt sin a áireamh nuair a
sholáthraítear iad mar earraí
infheistíochta nó mar phíosaí do
bhailitheoirí;

(e) creidmheas a thabhairt agus a chaibidil,
agus bainistiú creidmheasa ag an té a
thugann an creidmheas;

(f) ráthaíochtaí creidmheasa nó aon urrúis
eile ar airgead a thabhairt nó déileáil
iontu, agus bainistiú ráthaíochtaí
creidmheasa ag an té a thugann an
creidmheas;

(g) gnóthas de chineál a shonraítear i
bhfomhír (2) a bhainistiú;

(h) seirbhísí a sholáthar do dhuine faoi
shocrú lena ndéantar socrú go
gcúiteofar an duine maidir le soláthar
earraí nó seirbhísí ag an duine de réir
scéime cárta creidmheasa, cárta muirir
nó cárta dá samhail;

(i) idirbhearta airgeadais sonraithe de réir
bhrí Chuid 8A den Acht Comhdhlúite
Cánacha 1997 a dhéanamh i gcás go
bhfuil na hidirbhearta sin ar aon dul le
seirbhísí airgeadais atá liostaithe in áit
eile sa mhír seo.

(2) Sonraítear na gnóthais seo a leanas chun
críche fhomhír (1)(g):

(a) gnóthas comhinfheistíochta arna mhíniú
in alt 172A den Acht Comhdhlúite
Cánacha 1997;

(b) scéim infheistíochta speisialta de réir
bhrí alt 737 den Acht Comhdhlúite
Cánacha 1997;

(c) gnóthas a riarann sealbhóir ar údarú
arna dheonú faoi Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Árachas
Saoil) 1984 (I.R. Uimh. 57 de 1984), nó
ag duine a meastar, le hAirteagal 6 de
na Rialacháin sin, gur sealbhóir den
sórt sin é nó í, arb iad na critéir a
shonraítear i ndáil le socrú lena
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mbaineann alt 9(2) den Acht um
Iontaobhais Aonad 1990 na critéir i
ndáil leis;

(d) scéim iontaobhais aonad arna bunú go
hiomlán chun críche scéimeanna ciste
aoisliúntais nó carthanas;

(e) gnóthas is cuideachta cháilitheach chun
críocha alt 110 den Acht Comhdhlúite
Cánacha 1997;

(f) aon ghnóthas eile a gcinnfidh an tAire
Airgeadais gur gnóthas
comhinfheistíochta é lena mbaineann
fomhír (1)(g).

(3) Tiocfaidh cinneadh dá dtagraítear i
bhfomhír (2)(f) in éifeacht ar an dáta a gcuirfear
in iúl é don ghnóthas lena mbaineann nó ar cibé
dáta is déanaí ná sin a bheidh sonraithe sa
chinneadh.

(4) I ndáil le gnóthas a shonraítear i bhfomhír
(2), féadfaidh sé gurb éard a bheidh i mbainistiú
an ghnóthais feidhm nó feidhmeanna de na trí
fheidhm atá liostaithe in Iarscríbhinn II a
ghabhann le Treoir Uimh. 2001/107/CE ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (arb
iad na feidhmeanna iad a áirítear sa
ghníomhaíocht arb éard í comhbhainistiú
punainne), i gcás gurb é nó gurb í an duine atá
freagrach as an bhfeidhm sin a chomhlíonadh i
leith an ghnóthais a chomhlíonann an fheidhm
iomchuí.

Seirbhísí
gníomh-
aireachta

7. Seirbhísí gníomhaireachta a sholáthar a
bhaineann leis na seirbhísí airgeadais a shonraítear
i mír 6, gan seirbhísí bainistíochta agus
slánchoimeádta i ndáil leis na seirbhísí a
shonraítear i bhfomhír (1)(a) den mhír sin (ach
nach seirbhísí a shonraítear i bhfomhír (1)(g) den
mhír sin) a áireamh.

Seirbhísí
árachais agus
athárachais

8. (1) Bróicéirí árachais agus gníomhairí
árachais do sholáthar seirbhísí árachais agus
athárachais, agus do sholáthar seirbhísí gaolmhara.

(2) Chun críocha na míre seo, folaíonn
‘seirbhísí gaolmhara’, i ndáil le seirbhísí árachais—

(a) préimheanna árachais a bhailiú agus
árachas a dhíol, agus

(b) éilimh a láimhseáil agus seirbhísí
socraithe éileamh a sholáthar i gcás go
ndéanann soláthróir na seirbhísí
árachais údarás a tharmligean chuig
gníomhaire agus go bhfuil an soláthróir
faoi cheangal ag breith an ghníomhaire
i ndáil le héilimh.
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Ór
infheistíochta a
sholáthar

9. (1) Ór infheistíochta a sholáthar, é a fháil
agus a allmhairiú laistigh den Chomhphobal,
seachas soláthairtí óir infheistíochta don Bhanc
Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na
hÉireann.

(2) I ndáil le hór infheistíochta, soláthar
seirbhísí idirghabhálaí atá ag gníomhú sa cháil sin.

(3) Sa mhír seo, tá leis na habairtí
‘idirghabhálaí’ agus ‘ór infheistíochta’ na bríonna
céanna atá leo in alt 6A.

Cearrbhachas
agus
crannchuir

10. (1) Glacadh geallta atá faoi réir dleachta
máil a fhorchuirtear le halt 67 den Acht
Airgeadais 2002 agus geallta a dhíolmhaítear ó
dhleacht mháil le halt 68 den Acht sin.

(2) Ticéid nó cúpóin a eisiúint chun críche
crannchuir.

Earraí
dochorraithe a
ligean

11. (1) Earraí dochorraithe a ligean, ach gan
aon cheann díobh seo a leanas a áireamh:

(a) innealra nó suiteáil gnó a ligean nuair a
ligtear é nó í ar leithligh ó aon earraí
dochorraithe eile ar cuid díobh an t-
innealra nó an tsuiteáil;

(b) cóiríocht óstáin nó cóiríocht saoire den
chineál lena mbaineann mír 11 de
Sceideal 3 a ligean;

(c) saoráidí a sholáthar chun páirt a
ghlacadh i ngníomhaíochtaí spóirt den
chineál lena mbaineann mír 12(1) de
Sceideal 3;

(d) oibritheoirí carrchlós do sholáthar
cóiríochta loctha le haghaidh feithiclí;

(e) taisceadáin a fhruiliú.

(2) Ní ligean earraí dochorraithe chun críocha
an Achta seo ceadú do dhuine dola-dhroichead nó
dola-bhóthar a úsáid.

Soláthairtí eile
earraí

12. Duine do sholáthar earraí (seachas earraí
dochorraithe nó earraí de chineál a shonraítear in
alt 3(1)(g)), ar earraí iad—

(a) a úsáideadh chun críocha gnó a bhí á
sheoladh ag an duine, agus

(b) ar iompair an duine cáin i ndáil lena
bhfáil nó lena n-úsáid, agus

(c) atá de chineál a d’fhág, nó a úsáideadh
in imthosca a d’fhág, nach raibh aon
chuid den cháin inasbhainte faoi alt 12.

Seirbhísí gáis
agus
leictreachais

13. (1) Allmhairiú gáis tríd an gcóras dáilte
gáis nádúrtha.
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(2) Allmhairiú leictreachais.

Díolúintí trí
mhaolú de réir
Airteagal 371
de Threoir
Uimh.
2006/112/CE
an 28 Samhain
2006 ón
gComhairle.

14. (1) Gnóthas adhlacóireachta do sholáthar
seirbhísí.

(2) Údaráis áitiúla do sholáthar uisce.

(3) Paisinéirí mar aon leis an mbagáiste atá ina
dteannta a iompar.

(4) Lucht féachana a ligean isteach go hócáidí
spóirt.

SCEIDEAL 2

Earraí agus Seirbhísí Nialas-Rátaithe

CUID I

Soláthairtí Idirnáisiúnta

Leagtar amach sa Chuid seo na díolúintí lena ngabhann
inasbhainteacht de réir Chaibidlí 4 go 10 de Cheannteideal IX
de Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón
gComhairle.

Idirbhearta
laistigh den
Chomhphobal

1. (1) Soláthar earraí a sheoltar nó a
iompraítear ón Stát do dhuine atá cláraithe le
haghaidh cánach breisluacha i mBallstát eile.

(2) Soláthar modhanna nua iompair a sheoltar
nó a iompraítear go díreach ag an soláthróir nó
thar ceann an tsoláthróra do dhuine i gcríoch
Ballstáit eile.

(3) Soláthar táirgí inmháil a sheoltar nó a
iompraítear ó áit laistigh den Stát do dhuine i
mBallstát eile nuair atá gluaiseacht na dtáirgí faoi
réir Chaibidil II de Chuid 2 den Acht Airgeadais
2001 (lena gcuirtear i ngníomh na socruithe atá
sonraithe i míreanna 4 agus 5 d’Airteagal 7, nó in
Airteagal 16, de Threoir Uimh. 92/12/CEE an 25
Feabhra 1992 ón gComhairle).

(4) Soláthar seirbhísí iompair laistigh den
Chomhphobal arb é atá i gceist leis iompar earraí
go dtí na hAsóir agus uathu nó go dtí Maidéara
agus uaidh.

Allmhairí 2. (1) Faoi réir na rialachán (más ann),
allmhairiú earraí a choinsínítear chuig Ballstát eile
tráth a n-allmhairithe.

(2) Soláthar seirbhísí iompair a bhaineann le
hallmhairiú earraí i gcás go bhfuil luach na
seirbhísí ar áireamh sa mhéid inchánach de réir
alt 15(3).

Onnmhairí 3. (1) Soláthar earraí atá le hiompar go díreach
ag an duine nó thar ceann an duine atá ag
déanamh an tsoláthair lasmuigh den
Chomhphobal. Níl feidhm ag an bhfomhír seo
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maidir le soláthar earraí do thaistealaí, is earraí a
onnmhairíonn an taistealaí thar ceann an
tsoláthróra. Measfar gur soláthar earraí
cáilitheacha taistealaí aon soláthar den sórt sin.

(2) Iompar earraí sa Stát ag duine nó thar
ceann duine le linn conradh a chomhlíonadh chun
na hearraí a aistriú go dtí áit lasmuigh den
Chomhphobal.

(3) Soláthar earraí atá le seoladh nó le hiompar
go díreach lasmuigh den Chomhphobal ag
ceannaitheoir na n-earraí nó thar ceann
cheannaitheoir na n-earraí i gcás go bhfuil an
ceannaitheoir sin bunaithe lasmuigh den Stát.

(4) Soláthar seirbhísí arb é atá ann obair ar
earraí sochorraithe arna bhfáil nó arna n-
allmhairiú chun an obair sin a ghabháil de láimh
laistigh den Chomhphobal agus arna seoladh nó
arna n-iompar amach as an gComhphobal ag an
duine nó thar ceann an duine a sholáthraíonn na
seirbhísí.

(5) Sa mhír seo, tá le ‘taistealaí’ agus ‘earraí
cáilitheacha taistealaí’ an bhrí a thugtar le halt
13(3B).

Seirbhísí a
bhaineann le
soithí agus le
haerárthaí

4. (1) Saoráidí dugaireachta, calaithe,
luchtaithe nó díluchtaithe (lena n-áirítear
imréiteach custam) a sholáthar, díreach i dtaca leis
na nithe seo a leanas—

(a) paisinéirí a chur i dtír nó a ghlacadh ar
bord, nó

(b) earraí a allmhairiú nó a onnmhairiú.

(2) Na soithí nó na hárthaí seo a leanas a
sholáthar, a mhodhnú, a dheisiú, a chothabháil, a
chairtfhostú agus a fhruiliú—

(a) soithí farraige ar mó ná 15 thonna a
mórthonnáiste is soithí a úsáidtear nó
a úsáidfear—

(i) chun paisinéirí a iompar ar
luaíocht, nó

(ii) chun críocha gnó iascaireachta
mara, nó

(iii) chun críocha eile tráchtála nó
tionscail, nó

(iv) le haghaidh tarrthála nó cúnaimh
ar muir,

nó

(b) aerárthaí a úsáideann nó a úsáidfidh
gnóthas iompair a oibríonn ar luaíocht
ar chonairí idirnáisiúnta go príomha.
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(3) Faoi réir na rialachán (más ann), trealamh
atá feistithe mar chuid de shoithí farraige, nó atá
le húsáid i soithí farraige, lena mbaineann fomhír
(2)(a) a sholáthar, a fhruiliú, a dheisiú agus a
chothabháil.

(4) Trealamh atá feistithe mar chuid
d’aerárthaí, nó a úsáidtear in aerárthaí, lena
mbaineann fomhír (2)(b) a sholáthar, a dheisiú, a
chothabháil agus a fhruiliú.

(5) Soláthar earraí le haghaidh breosla agus
ábhair soláthair do shoithí farraige agus
d’aerárthaí den chineál a shonraítear i bhfomhír
(2), ach gan earraí a áireamh a bheidh le soláthar
ar bord na soithí nó na n-aerárthaí do phaisinéirí
chun go dtógfaidh na paisinéirí sin na hearraí sin
ó na soithí nó na haerárthaí.

(6) Soláthar seirbhísí loingseoireachta ag
Údarás Eitlíochta na hÉireann chun freastal ar
riachtanais aerárthaí lena mbaineann fomhír
(2)(b).

Déileálfar le
hidirbhearta
áirithe mar
onnmhairí.

5. (1) Soláthar earraí nó seirbhísí do
chomhlachtaí idirnáisiúnta a dtugann údaráis
phoiblí an Bhallstáit óstaigh aitheantas dóibh mar
chomhlachtaí den sórt sin, agus do chomhaltaí de
na comhlachtaí sin, laistigh de na teorainneacha
agus faoi na coinníollacha a fhorordaítear leis na
coinbhinsiúin idirnáisiúnta lenar bunaíodh na
comhlachtaí nó leis na comhaontuithe idir
ceanncheathrúna na gcomhlachtaí sin agus Ballstát
óstach na gceanncheathrúna sin.

(2) Soláthar óir don Bhanc Ceannais agus
Údarás Airgeadais na hÉireann.

Seirbhísí ag
idirghabhálaithe

6. (1) Seirbhísí a sholáthraíonn idirghabhálaí
atá ag gníomhú in ainm duine eile nó thar ceann
duine eile le linn na nithe seo a dhéanamh—

(a) onnmhairiú earraí a thabhairt i gcrích,
nó

(b) seirbhísí a shonraítear i bhfomhír (2) a
fháil, nó

(c) soláthar earraí nó seirbhísí lasmuigh den
Chomhphobal a thabhairt i gcrích.

(2) Sonraítear na seirbhísí seo a leanas chun
críocha fhomhír (1)(b):

(a) seirbhísí den chineál dá dtagraítear i mír
1(4) (Earraí a iompar chuig na hAsóir
nó uathu nó chuig Maidéara nó uaidh);

(b) seirbhísí den chineál dá dtagraítear i mír
3(2) (Earraí a iompar faoi bhealach
chuig áit lasmuigh den Chomhphobal);
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(c) seirbhísí den chineál dá dtagraítear i mír
4(1) (Saoráidí dugaireachta, calaithe,
luchtaithe nó díluchtaithe a sholáthar);

(d) seirbhísí den chineál dá dtagraítear i mír
4(2) (Trealamh atá feistithe mar chuid
de shoithí farraige, nó atá le húsáid i
soithí farraige, a sholáthar, a fhruiliú, a
dheisiú agus a chothabháil, etc.);

(e) seirbhísí den chineál dá dtagraítear i mír
5(2) (Soláthar óir don Bhanc Ceannais
agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na
hÉireann).

(3) Seirbhísí a ndéileáiltear leo mar sheirbhísí
idirghabhálaí faoin imeallscéime gníomhairí taistil
de réir alt 10C(8).

Trádáil
idirnáisiúnta,
etc.

7. (1) Duine cláraithe do sholáthar earraí
laistigh de shaorphort do dhuine cláraithe eile
laistigh de shaorphort.

(2) Duine cláraithe do sholáthar earraí laistigh
den aerfort neamhchustam do dhuine cláraithe
eile laistigh den aerfort neamhchustam nó de
shaorphort.

(3) Soláthar earraí atá le hiompar go díreach nó
thar ceann an duine a dhéanann an soláthar do
dhuine cláraithe laistigh den aerfort
neamhchustam.

(4) Soláthar earraí arb earraí cáilitheacha
taistealaí iad, ach sin sa chás amháin go
gcomhlíonfar alt 13(1A).

(5) Soláthar seirbhísí le linn aisíocaíocht a fháil
ar cháin atá dlite ar sholáthar earraí cáilitheacha
taistealaí nó de thoradh ar fheidhmiú fhomhír (4)
maidir leis an soláthar sin earraí, ach sin sa chás
amháin go gcomhlíonfar alt 13(1A).

(6) Faoi réir cibé coinníollacha agus i cibé
méideanna a shonrófar i rialacháin (más ann)—

(a) soláthar earraí, i siopa saor ó cháin atá
ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim,
do thaistealaithe atá ag imeacht ón Stát
go dtí áit lasmuigh den Chomhphobal,
nó

(b) bia, deoch agus táirgí tobac a sholáthar,
seachas trí mheaisín díola, ar bhord
soithigh nó aerárthaigh, do phaisinéirí
atá ag imeacht ón Stát go dtí Ballstát
eile, lena dtomhailt ar bhord an
tsoithigh nó an aerárthaigh sin.

(7) Faoi réir alt 13A, earraí cáilitheacha agus
seirbhísí cáilitheacha a sholáthar do dhuine
údaraithe, nó duine údaraithe d’fháil nó
d’allmhairiú earraí cáilitheacha laistigh den
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Chomhphobal, de réir an ailt sin (gan soláthar
earraí de réir bhrí alt 3(1)(e) nó (f) a áireamh).

(8) Sa mhír seo, tá le “earraí cáilitheacha
taistealaí” an bhrí a thugtar le halt 13(3B).

CUID 2

Soláthairtí laistigh den Stát

Leagtar amach forálacha speisialta leis an gCuid seo, mar a
fhoráiltear le hAirteagal 109 de Threoir Uimh. 2006/112/CE an
28 Samhain 2006 ón gComhairle.

Bia agus
deochanna.

8. (1) Soláthar bia agus dí de chineál a
chaitheann daoine, seachas soláthar lena
mbaineann mír 3(3) de Sceideal 3 agus soláthar
den chineál a shonraítear i bhfomhír (2).

(2) Sonraítear na soláthairtí seo a leanas chun
críche fhomhír (1):

(a) deochanna ar arb inmhuirearaithe
dleacht mháil a mhuirearaítear go
sonrach ar bhiotáille, beoir, fíon, leann
úll, leann piorraí nó fíon Éireannach,
agus ar ullmhóidí a bhaintear as aon
cheann díobh;

(b) tae agus ullmhóidí a bhaintear as tae
nuair is i bhfoirm inólta a
sholáthraítear é nó iad;

(c) cócó, caife agus siocaire agus caife tacair
rósta eile, agus ullmhóidí agus
eastóscáin a bhaintear astu, nuair is i
bhfoirm inólta a sholáthraítear é nó
iad;

(d) uachtar reoite, súracáin oighir, oighir
uisce, milseoga reoite, iógairt reoite
agus táirgí reoite dá samhail, agus
meascáin agus púdair ullmhaithe chun
aon cheann de na táirgí sin a
dhéanamh;

(e) táirgí blastógacha a dhéantar as
gránaigh nó grán, nó as plúr nó stáirse
a bhaintear as gránaigh nó grán,
craiceann muiceola agus táirgí dá
samhail nuair a sholáthraítear iad mar
bhia don duine gan a thuilleadh
ullmhúcháin;

(f) aon cheann díobh seo a leanas nuair a
sholáthraítear iad mar bhia don duine
gan a thuilleadh ullmhúcháin:

(i) brioscáin phrátaí, maidí prátaí,
séideoga prátaí agus táirgí dá
samhail a dhéantar as prátaí, nó as
plúr prátaí nó as stáirse prátaí;
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(ii) grán rósta;

(iii) cnónna saillte nó rósta, i
mblaoscanna nó gan bhlaoscanna;

(g) ach amháin mar a fhoráiltear le fomhír
(3)—

(i) uisce óil, sú agus táirgí inólta eile a
bhaintear as torthaí nó glasraí,
agus síoróipí, tiúcháin, úscraí,
púdair, criostail nó táirgí eile chun
deochanna a ullmhú;

(ii) deochanna, seachas na deochanna a
shonraítear i bhfomhír (2)(a), (b)
nó (c);

(h) gach cineál seacláidí, milseán agus
milseogra den tsamhail sin (lena n-
áirítear torthaí snasta nó criostalaithe),
brioscaí, brioscaí crua agus abhlanna,
agus gach cineál eile de tháirgí
milseogra agus báicéireachta (cibéá
acu cócaráilte nó neamhchócaráilte)
seachas arán.

(3) Tá na táirgí seo a leanas eiscthe ó fhomhír
(2)(g):

(a) tae agus ullmhóidí a bhaintear as tae
nuair a sholáthraítear é nó iad i
bhfoirm neamh-inólta;

(b) cócó, caife agus siocaire agus caife tacair
rósta eile, agus ullmhóidí agus
eastóscáin a bhaintear as aon cheann
díobh, nuair a sholáthraítear iad i
bhfoirm neamh-inólta;

(c) bainne agus ullmhóidí agus eastóscáin a
bhaintear as bainne;

(d) ullmhóidí agus eastóscáin a bhaintear as
feoil, gabháil nó uibheacha.

(4) Chun críche fhomhír (2)(h), ciallaíonn
‘arán’ bia atá le caitheamh ag daoine a
mhonaraítear trí thaos a bhácáil atá comhdhéanta
ar fad de mheascán de phlúr gránaigh agus d’aon
cheann nó níos mó de na táthchodanna a áirítear
sa chéad cholún den tábla seo a leanas agus nach
mó a gcainníochtaí ná na cainníochtaí (más ann) a
leagtar amach do gach táthchuid sa dara colún den
tábla sin, ach ní áirítear ann bia atá pacáistithe
lena dhíol mar aonad (nach aonad a bhfuil curtha
in iúl air nach bhfuil ann ach bia le haghaidh
naíonán) ina bhfuil 2 cheann nó níos mó de
shlisíní, de theascáin, de chantaí nó de phíosaí eile
dá samhail agus a bhfuil screamhóg thar
mhórchuid den taobh amuigh díobh, is screamhóg
a tháinig orthu le linn bácála, friochaidh nó
ruachana.
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An Tábla

Colún 1 Colún 2

An Táthchuid Teorainn meáchain i
gcomhair na táthchoda,
mar % de mheáchan an
phlúir sa taos

Gabháil nó gníomhaire Gan teorainn
eile deascaidh nó
aeraithe, salann,
eastóscán braiche,
bainne, uisce, glútan,

Saill Nach mó ná 2%

Siúcra Nach mó ná 2%

Feabhsaí aráin Nach mó ná 2%

Torthaí triomaithe Nach mó ná 10%

(5) Sa mhír seo, folaíonn tagairt do sholáthar
bia agus dí—

(a) tagairt do sholáthar bia gan deoch, agus

(b) tagairt do sholáthar dí gan bhia.

Ábhar clóite
áirithe

9. Leabhair agus leabhráin chlóite a sholáthar
lena n-áirítear atlais ach gan na nithe seo a leanas
a áireamh:

(a) nuachtáin, tréimhseacháin, bróisiúir,
catalóga, eolaithe agus cláir,

(b) leabhair stáiseanóireachta, seicleabhair
agus táirgí dá samhail,

(c) dialanna, eagraitheoirí, bliainirisí,
beartaitheoirí agus táirgí dá samhail
arb é atá i 25 faoin gcéad nó níos mó
d’achar iomlán a gcuid leathanach
spásanna bána chun faisnéis a
thaifeadadh,

(d) albaim agus táirgí dá samhail;

(e) leabhair stampaí, ticéad nó cúpón.

Éadach agus
coisbheart
leanaí

10. (1) Earraí éadaí pearsanta do leanaí a
sholáthar nach mó a méideanna ná méideanna na
n-earraí sin is iomchuí do leanaí a bhfuil
meándéanamh leanaí 10 mbliana d’aois orthu, ach
gan na nithe seo a leanas a áireamh:

(a) earraí éadaí atá déanta go hiomlán nó
go páirteach as seithí fionnaidh ach
amháin baill éadaí nach bhfuil orthu
ach ciumhsóga de sheithí fionnaidh,
mura rud é gur mó na ciumhsóga ná an
cúigiú cuid d’achar an ábhair
sheachtraigh;
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(b) earraí éadaí nach bhfuil tuairiscithe,
lipéadaithe, marcáilte nó margaithe ar
bhonn aoise nó méide.

(2) Soláthar earraí coisbhirt phearsanta do
leanaí, nach mó a méideanna ná an mhéid is
iomchuí do leanaí a bhfuil meánmhéid choise
leanaí 10 mbliana d’aois acu, ach gan coisbheart
nach bhfuil tuairiscithe, lipéadaithe, marcáilte nó
margaithe ar bhonn aoise nó méide a áireamh.

(3) Sa mhír seo, meastar gur leanbh 10 mbliana
d’aois leanbh a bhfuil 10 mbliana nó 10 mbliana
agus codán de bhliain slánaithe aige nó aici.

Leigheas,
trealamh agus
fearais liachta

11. (1) Soláthar leighis de chineál a chaitheann
daoine de bhéal.

(2) Soláthar leighis de chineál a chaitheann
ainmhithe de bhéal, seachas leigheas atá
pacáistithe, a dhíoltar nó atá ceaptha ar shlí eile le
haghaidh madraí, cat, éan cáis nó peataí tí.

(3) Soláthar trealaimh agus fearas liachta is—

(a) carráistí easláin agus feithiclí eile
(seachas feithiclí bóthair
inneallghluaiste) de chineál atá
deartha lena n-úsáid ag easláin nó ag
daoine éiglí;

(b) fearais ortaipéideacha, criosanna
máinliachta, trusanna agus táirgí dá
samhail, áisíní bodhaire, agus géaga
saorga agus baill shaorga eile den
chorp seachas fiacla saorga, spéaclaí
ceartaitheacha agus lionsaí tadhaill
ceartaitheacha;

(c) frámaí siúil agus maidí croise;

(d) codanna nó gabhálais atá oiriúnach lena
n-úsáid d’aontoisc nó go formhór le
haon cheann de na hearraí a
shonraítear i bhfomhíreanna (a), (b)
agus (c).

Leasacháin,
ábhair
bheatha, síolta
áirithe, etc

12. (1) Leasachán a sholáthraítear ina aonaid
nach lú ná 10 gcileagram agus nach gcuirtear
toirmeasc lena dhíol nó lena mhonarú faoi alt 4 nó
6 den Acht um Leasacháin, Ábhair Bheatha agus
Meascáin Mhianrúla 1955.

(2) Ábhar beatha d’ainmhithe, seachas ábhar
beatha atá pacáistithe, a dhíoltar nó atá ceaptha
ar shlí eile le haghaidh madraí, cat, éan cáis nó
peataí tí.

(3) Síolta, plandaí, crainn, spóir, bleibíní,
tiúbair, fréamhacha tiúbracha, cormáin, corónacha
agus ríosóim, de chineál a úsáidtear lena gcur chun
bia a tháirgeadh.
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(4) Chun críche na míre seo, tá le ‘leasachán’
an bhrí a thugtar leis an Acht um Leasacháin,
Ábhair Bheatha agus Meascáin Mhianrúla 1955.

Earraí agus
seirbhísí eile
nialasrátaithe.

13. (1) Seirbhísí a sholáthraíonn Coimisinéirí
Soilse na hÉireann i ndáil le hoibriú long solais,
tithe solais nó áisíní loingseoireachta eile.

(2) Seirbhísí tarrthála a chuireann an Foras
Ríoga Náisiúnta Bád Tarrthála ar fáil lena
n-áirítear eagrú agus cothabháil na seirbhíse bád
tarrthála.

(3) Tuáillí sláintíochta agus tampóin
sláintíochta a sholáthar.

(4) Coinnle céarach agus soilse oíche atá bán
agus sorcóireach, gan coinnle agus soilse oíche
maisithe, bíseacha, barrchaolaithe nó cumhraithe
a áireamh.

SCEIDEAL 3

Earraí agus Seirbhísí is Inmhuirearaithe de
réir an Ráta Laghdaithe

CUID 1

Léiriú

Mínithe:
Sceideal 3

1. (1) Sa Sceideal seo—

tá le “arán”, an bhrí chéanna atá leis i mír 8(4) de
Sceideal 2;

ciallaíonn “liosta bia agus dí” na míreanna bia
agus dí seo a leanas:

(1) deochanna ar arb inmhuirearaithe
dleacht mháil a mhuirearaítear go
sonrach ar bhiotáille, beoir, fíon, leann
úll, leann piorraí nó fíon Éireannach,
agus ar ullmhóidí a bhaintear as aon
cheann acu;

(2) tae agus ullmhóidí a bhaintear as nuair
a sholáthraítear é nó iad i bhfoirm
inólta;

(3) cócó, caife agus siocaire agus caife
tacair rósta eile, agus ullmhóidí agus
eastóscáin a bhaintear astu, nuair a
sholáthraítear iad i bhfoirm inólta;

(4) uachtar reoite, súracáin oighir, oighir
uisce, milseoga reoite, iógairt reoite
agus táirgí reoite dá samhail, agus
meascáin agus púdair ullmhaithe chun
aon cheann de na táirgí sin a
dhéanamh;

(5) táirgí blastógacha a dhéantar as
gránaigh nó grán, nó as plúr nó stáirse
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a bhaintear as gránaigh nó grán,
craiceann muiceola, agus táirgí dá
samhail nuair a sholáthraítear iad mar
bhia don duine gan a thuilleadh
ullmhúcháin:

(6) aon cheann díobh seo a leanas nuair a
sholáthraítear iad mar bhia don duine
gan a thuilleadh ullmhúcháin:

(i) brioscáin phrátaí, maidí prátaí,
séideoga prátaí agus táirgí dá
samhail a dhéantar as prátaí nó as
plúr prátaí, nó as stairse prátaí;

(ii) grán rósta;

(iii) cnónna saillte nó rósta, i
mblaoscanna nó gan bhlaoscanna;

(7) ach amháin mar a fhoráiltear le fomhír
(2)—

(i) uisce óil, sú a bhaintear as torthaí
nó glasraí, agus táirgí inólta eile a
bhaintear astu, agus síoróipí,
tiúcháin, úscraí, púdair, criostail
nó táirgí eile chun deochanna a
ullmhú;

(ii) deochanna, seachas na deochanna
atá sonraithe in ítimí (1), (2) agus
(3);

(8) seacláidí, milseáin agus milseogra dá
samhail (lena n-áirítear torthaí snasta
nó criostalaithe), brioscaí, brioscaí crua
agus abhlanna de gach cineál, agus
táirgí milseogra agus báicéireachta eile
(cibé acu cócaráilte nó
neamhchócaráilte) de gach cineál eile,
seachas arán;

ciallaíonn “i gcúrsa lónadóireachta”—

(a) i gcúrsa óstán, bialann, caife, teach
úrúcháin, ceaintín, bunaíocht atá
ceadúnaithe chun deochanna meisciúla
a dhíol lena n-ól san áitreabh, gnó
lónadóireachta nó gnó dá shamhail a
oibriú, nó

(b) i gcúrsa aon ghnó eile a oibriú a
soláthraítear saoráidí i dtaca lena
sheoladh chun an bia nó an deoch a
sholáthraítear a chaitheamh;

ciallaíonn “soláthar imeallscéime” soláthar—

(a) ag déileálaí inchánach de réir fhorálacha
alt 10A(3) nó alt 10A(8), nó

(b) ag ceantálaí de réir bhrí alt 10B agus de
réir fho-alt (3) den alt sin.
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(2) Tá na nithe seo a leanas eiscthe ó ítim (7)
sa liosta bia agus deochanna:

(a) tae agus ullmhóidí a bhaintear as nuair
a sholáthraítear é agus iad i bhfoirm
neamh-inólta;

(b) cócó, caife agus siocaire agus caife tacair
rósta eile, agus ullmhóidí agus
eastóscáin a bhaintear as aon cheann
acu, nuair a sholáthraítear é agus iad i
bhfoirm neamh-inólta;

(c) bainne agus ullmhóidí agus eastóscáin a
bhaintear as bainne;

(d) ullmhóidí agus eastóscáin a bhaintear as
feoil, gabháil nó uibheacha.

Forálacha
forléiriúcháin
eile

2. (1) Sa Sceideal seo, folaíonn tagairt do bhia
agus deoch a sholáthar—

(a) tagairt do bhia a sholáthar gan deoch,
agus

(b) tagairt do dheoch a sholáthar gan bhia.

(2) Chun críocha mhír 12, ní fholaíonn an
abairt ‘galf’ áin agus amas.

CUID 2

Soláthairtí Iarscríbhinn III

Déantar leis an gCuid seo soláthairtí earraí agus seirbhísí a
leagan amach mar a fhoráiltear le hAirteagal 98 de Threoir
Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle agus le
hIarscríbhinn III a ghabhann leis an gcéanna.

Bia agus deoch
le caitheamh
ag an duine

3. (1) Bia agus deoch a sholáthar i bhfoirm atá
oiriúnach lena chaitheamh ag an duine gan a
thuilleadh ullmhúcháin—

(a) trí mheaisín díola, nó

(b) le linn lónadóireachta,

is bia agus deoch arb iad ítim (2) nó ítim (3) iad
ar an liosta bia agus dí nó ar a mbeadh cáin
inmhuirearaithe, ar leith ón bhfomhír seo, de réir
an ráta a shonraítear in alt 11(1)(b).

(2) Soláthar na nithe seo a leanas le linn
lónadóireachta—

(a) ítimí (4), (5), (6) nó (8) ar an liosta bia
agus dí, nó
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(b) súnna torthaí seachas súnna torthaí ar
arb inmhuirearaithe dleacht mháil,

nuair a sholáthraítear na hítimí nó na súnna sin le
linn béile.

(3) Soláthar bia agus dí arb é atá ann nó inti,
nó ar cuid de nó di, bia agus deoch—

(a) —

(i) atá téite, chun gur féidir é nó í a
chaitheamh ar theocht is airde ná
teocht aeir na timpeallachta, nó

(ii) a coinníodh te tar éis cócaireachta,
chun gur féidir é nó í a
chaitheamh ar theocht is airde ná
teocht aeir na timpeallachta, nó

(iii) a sholáthraítear agus é nó í fós
bogthe tar éis cócaireachta, chun
gur féidir é nó í a chaitheamh ar
theocht is airde ná teocht aeir na
timpeallachta,

agus

(b) atá os cionn theocht aeir na
timpeallachta an tráth a sholáthraítear
do chustaiméir é nó í,

ar ítim (2) nó ítim (3) ar an liosta bia agus dí é nó
í, nó bia agus deoch ar arb inmhuirearaithe cáin,
ar leith ón bhfomhír seo, de réir an ráta a
shonraítear in alt 11(1)(b).

(4) Ní bheidh feidhm ag fomhír (3) maidir le
harán.

(5) Bia de chineál a chaitheann daoine (seachas
bia ar arb inmhuirearaithe cáin de réir an ráta a
shonraítear in alt 11(1)(b)), ar táirgí báicéireachta
é de bhonn plúir nó uibheacha (lena n-áirítear
cácaí, brioscaí crua, abhlanna agus brioscaí), ach
gan na nithe seo a leanas a áireamh:

(a) abhlanna agus brioscaí atá go hiomlán
nó go páirteach faoi chlúdach nó faoi
mhaisiú seacláide nó táirge éigin eile ar
a bhfuil blas agus cruth den tsamhail
chéanna;

(b) ítimí (4) agus (5) ar an liosta bia agus dí;

(c) seacláidí, milseáin agus milseogra dá
samhail.

Ainmhithe
beo, ábhair
bheatha
d’ainmhithe

4. (1) Ábhar beatha do chúnna a phacáistítear,
a fhógraítear nó a chuirtear ar díol d’aontoisc mar
ábhar beatha do chúnna, agus a sholáthraítear ina
aonaid nach lú ná 10 gcileagram.
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(2) Éanlaith bheo agus ostraisí beo.

Táirgí
cógaisíochta

5. Táirgí frithghiniúnacha nach gcaitear de
bhéal.

Trealamh
sábháilteachta
áirithe

6. Suíocháin sábháilteachta gluaisteáin do
leanaí.

Leabhair,
nuachtáin agus
ábhar clóite
eile

7. Ábhar clóite arb é atá ann—

(a) nuachtáin agus tréimhseacháin, nó

(b) bróisiúir, bileoga agus cláir, nó

(c) catalóga, lena n-áirítear eolairí, agus
ábhar clóite dá samhail, nó

(d) léarscáileanna, cairteacha
hidreagrafacha agus cairteacha dá
samhail, nó

(e) ceol clóite seachas i bhfoirm leabhair
nó leabhráin,

ach gan na nithe seo a leanas a áireamh—

(f) ábhar clóite eile ar fógraíocht atá ann
go hiomlán nó go substaintiúil, agus

(g) na hearraí atá sonraithe i
bhfomhíreanna (b) go (e) de mhír 9 de
Sceideal 2, agus

(h) aon ábhar clóite eile.

Seónna,
taispeántais,
saoráidí
cultúir, etc

8. (1) Taispeáintí de scannáin chineama-
tagrafacha a chur chun cinn, agus cead isteach
chucu.

(2) Taibhithe beo amharclainne nó ceoil a chur
chun cinn agus daoine a ligean isteach chucu, ach
gan na nithe seo a leanas a áireamh—

(a) damhsaí, agus

(b) taibhithe de na cineálacha a shonraítear
i mír 5(2) de Sceideal 1.

(3) Seirbhísí siamsa de na cineálacha a
sholáthraítear de ghnáth i bpáirceanna aonaigh nó
i bpáirceanna siamsa ach gan na nithe seo a leanas
a áireamh—

(a) seirbhísí arb é atá iontu damhsaí,

(b) seirbhísí arb é atá iontu sorcais,

(c) seirbhísí arb é atá iontu cearrbhachas,
mar a mhínítear in alt 2 den Acht um
Chearrbhachas agus Crannchuir 1956
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(lena n-áirítear seirbhísí arna soláthar
trí mheaisín cearrbhachais den chineál
dá dtagraítear in alt 43 den Acht
Airgeadais 1975), nó

(d) seirbhísí a sholáthraítear trí mheaisín
siamsa den chineál dá dtagraítear in alt
120 den Acht Airgeadais 1992.

(4) Daoine a ligean isteach chuig taispeántais
de na cineálacha a sheoltar de ghnáth i músaeim
agus i ndánlanna, is taispeántais de rudaí is díol
spéise ó thaobh staire, cultúir, ealaíne nó
eolaíochta, nach seirbhísí iad den chineál a
shonraítear i mír 3(5) de Sceideal 1.

Teaghaisí
príobháideacha

9. (1) Seirbhísí arb é atá iontu earraí
dochorraithe a fhorbairt, ar teaghaisí
príobháideacha iad, agus obair ar na hearraí
dochorraithe sin lena n-áirítear daingneáin a
fheistiú, i gcás nach mó luach na n-earraí
sochorraithe (más ann) a sholáthraítear de bhun
comhaontú i ndáil leis na seirbhísí sin ná dhá
thrian den mhéid iomlán ar arb inmhuirearaithe
cáin maidir leis an gcomhaontú.

(2) Seirbhísí arb é atá iontu gnáthghlanadh
teaghaisí príobháideacha.

Earraí agus
seirbhísí
talmhaíochta.

10. (1) Seirbhísí talmhaíochta arb é atá iontu
aon cheann díobh seo a leanas—

(a) obair mhachaire, lena n-áirítear buaint,
baint, bualadh, cornadh, fómharaíocht,
curaíocht agus plandáil;

(b) fosaíocht stoic, tógáil stoic, seirbhísí
faoisimh feirme agus seirbhísí
comhairliúcháin feirme (seachas
seirbhísí cuntasaíochta feirme nó
bainistithe feirme);

(c) táirgí talmhaíochta a dhíghalrú agus a
shadhlasú;

(d) fiaile agus loitmhíola a dhíothú agus
barra agus talamh a dhustáil agus a
spréáil;

(e) teascadh, crainn a leagan agus seirbhísí
foraoiseachta dá samhail.

(2) Seirbhísí inseamhnaithe ainmhithe.

(3) Seamhan beostoic a sholáthar.

Cóiríocht
óstáin, saoire.

11. Faoi réir na rialachán (más ann)—

(a) earraí dochorraithe a ligean (seachas le
linn saoráidí den chineál a shonraítear
i mír 12(1) a sholáthar), i gcás gurb é
atá sna hearraí sin—
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(i) seomra nó seomraí in óstán nó i
dteach aíochta,

(ii) teach, árasán nó bunachas eile dá
shamhail ina iomláine, nó cuid de,
a ligtear ar bhonn gearrthéarma le
haghaidh cóiríochta d’aíonna, nó

(iii) cuid de pháirc charbhán, láithreán
campála nó bunachas eile dá
samhail nó dá shamhail,

nó

(b) cóiríocht saoire a sholáthar.

Saoráidí spóirt 12. (1) Saoráidí a sholáthar chun duine seachas
eagraíocht neamhbhrabúsach do ghlacadh páirte i
ngníomhaíochtaí spóirt.

(2) Club gailf, ar lena chomhaltaí é, do
sholáthar saoráidí chun páirt a ghlacadh i ngalf
d’aon duine (seachas duine nádúrtha a dtugtar
teideal dó nó di, mar gheall ar a shíntiús
comhaltais nó a síntiús comhaltais leis an gclub, an
tráth a úsáideann an duine na saoráidí sin, iad a
úsáid gan muirear breise ar 200 lá ar a laghad (lena
n-áirítear an lá a úsáideann an duine na saoráidí)
i dtréimhse leanúnach 12 mhí), i gcás gur mó, nó
gur dócha gur mó, an chomaoin iomlán a
gheobhaidh an club as na saoráidí sin a sholáthar
ná an tairseach sheirbhísí le linn aon tréimhse
leanúnaí 12 mhí.

(3) Eagraíocht neamhbhrabúsach (seachas club
gailf ar lena chomhaltaí é) do sholáthar saoráidí
d’aon duine chun páirt a ghlacadh i ngalf, i gcás
gur mó, nó gur dócha gur mó, an chomaoin iomlán
a gheobhaidh an eagraíocht as na saoráidí sin a
sholáthar ná an tairseach sheirbhísí in aon
tréimhse leanúnach 12 mhí.

Seirbhísí eile 13. (1) Seirbhísí arb é atá iontu dramhábhar a
ghlacadh lena dhiúscairt.

(2) Miondeisiúcháin nó mionmhodhnúcháin a
dhéanamh ar rothair, ar bhróga nó earraí leathair,
ar éadaí nó línéadach tí.

(3) Seirbhísí gruagaireachta.

CUID 3

Soláthairtí áirithe lenar ghabh ráta laghdaithe an 1
Eanáir 1991: Forálacha speisialta de réir Airteagal 115 de

Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón
gComhairle

Tithíocht 14. Soláthar earraí dochorraithe a úsáidtear nó
atá le húsáid chun críocha cónaithe.

197

Cd.4 A.130



Cd.4 A.130

198

[Uimh. 5.] [2010.]An tAcht Airgeadais 2010.

CUID 4

Soláthairtí áirithe lenar ghabh ráta laghdaithe an 1
Eanáir 1991: Forálacha speisialta de réir Airteagal 118 de

Threoir Uimh. 2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón
gComhairle

Earraí
dochorraithe
neamh-
chónaitheacha

15. (1) Soláthar earraí dochorraithe, seachas
earraí dochorraithe a úsáidtear nó atá le húsáid
chun críocha cónaitheacha.

(2) Seirbhísí arb é atá iontu earraí dochorraithe
a fhorbairt (nach earraí dá dtagraítear i mír 9(1))
agus obair ar na hearraí sin (lena n-áirítear
daingneáin a fheistiú), i gcás nach mó luach aon
earraí sochorraithe a sholáthrófar faoi
chomhaontú a bhaineann leis na seirbhísí ná dhá
thrian den mhéid iomlán ar arb inmhuirearaithe
cáin maidir leis an gcomhaontú.

(3) Seirbhísí arb é atá iontu gnáthghlanadh
earraí dochorraithe (nach earraí dochorraithe dá
dtagraítear i mír 9(2)).

Oibreacha
coincréite

16. (1) Soláthar coincréite atá réidh lena
doirteadh, ach gan soláthar imeallscéime na
coincréite a áireamh.

(2) Soláthar bloc coincréite de chineál atá i
gcomhréir leis an tsonraíocht i nDearbhú 1987 um
Shonraíocht Chaighdeánach (Bloic Thógála
Choincréite, Cuid 1, Bloic Ghnáthdhlúis) 1987
(Caighdeán Éireannach 20: Cuid 1: 1987), ach gan
soláthar imeallscéime na mbloc sin a áireamh.

Táirgí agus
soláthairtí
fuinnimh

17. (1) Soláthar guail, móna agus substaintí
soladacha eile a thairgtear lena ndíol d’aontoisc
mar bhreosla.

(2) Soláthar leictreachais, ach ní dáileadh
leictreachais más i dtaca le tarchur comharthaí
cumarsáide go hiomlán nó go páirteach an
dáileadh.

(3) Soláthar gáis de chineál a úsáidtear le
haghaidh téacháin nó soilsiúcháin i dtithe nó i
dtionscail i bhfoirm gásach nó i bhfoirm leachtach,
ach gan na nithe seo a leanas a áireamh—

(a) gás mótarfheithicle de réir bhrí alt 42(1)
den Acht Airgeadais 1976, nó

(b) gás de chineál a úsáidtear de ghnáth
chun miotal a tháthú nó a ghearradh,
nó

(c) gás a dhíoltar mar bhreosla lastóra.

(4) Soláthar ola hidreacarbóin de chineál a
úsáidtear le haghaidh téacháin i dtithe nó i
dtionscail, gan ola gháis (de réir bhrí na Rialachán
um Cháin Ola Mianra 2001 (I.R. Uimh. 442 de
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2001)) a áireamh, nach ola gháis atá marcáilte go
cuí de réir Rialachán 6 (2) de na Rialacháin sin.

Soláthairtí
fótagrafacha
agus soláthairtí
gaolmhara

18. (1) Dearbhchlónna fótagrafacha (seachas
earraí a táirgeadh trí phróiseas fótachóipeála),
sleamhnáin nó claonchlónna, a táirgeadh as earraí
a chuir duine ar fáil, a sholáthar don duine sin.

(2) Soláthar earraí arb iad—

(a) dearbhchlónna fótagrafacha (seachas
earraí a táirgeadh trí phróiseas
fótachóipeála), gléasta nó
neamhghléasta, ach iad
neamhfhrámáilte,

(b) sleamhnáin agus claonchlónna, agus

(c) scannán cineamatagrafach agus fís-
scannán,

a dhéanann taifeadadh ar dhaoine, rudaí nó
teagmhais áirithe, arna soláthar faoi chomhaontú
grianghraf a dhéanamh de na daoine, de na rudaí
nó de na teagmhais sin.

(3) Grianghrafadóir do sholáthar na nithe seo
a leanas—

(a) claonchlónna a táirgeadh as scannán a
nochtadh chun críoch ghnó an
ghrianghrafadóra, agus

(b) scannán a nochtadh chun críocha ghnó
an ghrianghrafadóra.

(4) Soláthar dearbhchlónna fótagrafacha a
táirgeadh trí mheaisín díola a bhfuil ceamara agus
trealamh réalta agus clóite ann.

(5) Seirbhísí arb é atá iontu—

(a) eagarthóireacht a dhéanamh ar scannán
fótagrafach, cineamatagrafach, agus ar
fhís-scannán, nó

(b) micreascannánú.

(6) Seirbhísí gníomhaireachta i ndáil le soláthar
a shonraítear i bhfomhír (1).

Fruiliú ar
feadh tréimhsí
gearra

19. Fruiliú—

(a) feithicle atá deartha agus déanta, nó
oiriúnaithe, chun daoine a iompar de
bhóthar, nó

(b) soithigh atá deartha agus déanta chun
paisinéirí a iompar, agus nach mó ná
15 thonna a mhórthonnáiste, nó

(c) báid spóirt nó áineasa de chineál ar
bith, nó
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(d) carbháin, teaghaise soghluaiste, pubaill,
nó leanphubaill,

do dhaoine faoi chomhaontú (seachas comhaontú
den chineál dá dtagraítear in alt 3(1)(b)) ar feadh
aon téarma nó cuid de théarma, nach mó é ná 5
seachtaine nuair a chuirtear é le téarma fruilithe
roimhe sin (cibé acu fruiliú na n-earraí céanna nó
earraí eile den chineál céanna) don duine céanna
le linn an 12 mhí dar críoch dáta tosaithe an
fhruilithe láithrigh.

Seirbhísí
deisiúcháin
agus seirbhísí
gaolmhara
áirithe

20. (1) Seirbhísí, seachas iad siúd a shonraítear
i mír 13(2), arb é atá iontu—

(a) earraí sochorraithe a dheisiú nó a
chothabháil, nó

(b) earraí sochorraithe a úsáideadh cheana
a mhodhnú (seachas obair chonartha
nó seirbhísí conartha de chineál a
shonraítear i bhfomhír (2)), ach gan
soláthar na nithe seo a leanas le linn
aon deisiúcháin, cothabhála nó
modhnúcháin den sórt sin a áireamh—

(i) gabhálais, aidhlicí nó cadhnraí, nó

(ii) boinn, cásanna boinn, tráchtanna
boinn idirmhalartacha, lamhnáin
agus flapaí boinn, do rothaí de
gach cineál.

(2) Is seirbhísí sonraithe chun críocha fhomhír
(1) na seirbhísí seo a leanas:

(a) seirbhísí a shonraítear i mír 3(4) de
Sceideal 2 (Obair ar earraí
sochorraithe atá le honnmhairiú);

(b) seirbhísí a shonraítear i mír 4(2) de
Sceideal 2 (Soithí farraige nó aerárthaí
a dheisiú etc.);

(c) seirbhísí a shonraítear i mír 4(4) de
Sceideal 2 (Trealamh a úsáidtear in
aerárthaí idirnáisiúnta a dheisiú etc.).

Seirbhísí
ilghnéitheacha

21. (1) Seirbhísí arb é atá iontu aire a thabhairt
do chorp an duine, lena n-áirítear seirbhísí a
sholáthraítear i gcúrsa gnó stiúideo sláinte nó gnó
dá shamhail ach gan gníomhaíochtaí díolmhaithe
dá dtagraítear i gCuid 1 de Sceideal 1 nó seirbhísí
gruagaireachta dá dtagraítear i mír 13(3) a
áireamh.

(2) Seirbhísí a sholáthraíonn marcaigh i gcúrsa
a ngairme.

(3) Seirbhísí a sholáthraíonn tréidlianna i
gcúrsa a ngairme.
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(4) Seirbhísí a sholáthraíonn treoraithe turas i
gcúrsa a ngairme.

(5) Teagasc i dtiomáint feithiclí bóthair
inneallghluaiste, ach gan oideachas, oiliúint ná
athoiliúint den chineál a shonraítear i mír 4(3) de
Sceideal 1 a áireamh.

CUID 5

Soláthairtí de phlandaí beo áirithe agus de tháirgí dá
samhail

Sa Chuid seo, leagtar amach forálacha speisialta de réir
Airteagal 122 agus Iarscríbhinn III (mír (11)) de Threoir Uimh.
2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle.

Plandaí agus
bleibíní, etc.

22. (1) Stoc do phlandlanna nó ionaid
gharraíodóireachta a sholáthar arb é atá ann
plandaí beo, crainn bheo, toir bheo, bleibíní,
fréamhacha agus a leithéidí, nach de chineál a
shonraítear i mír 12(3) de Sceideal 2, agus
bláthanna gearrtha agus duilliúr ornáideach nach
bláthanna ná duilliúr saorga nó triomaithe iad.

(2) Soláthar ríosóm miscanthus, síolta, bleibíní,
fréamhacha agus earraí dá samhail a úsáidtear le
haghaidh táirgeadh talmhaíochta bithbhreosla.

CUID 6

Soláthairtí de shaothair ealaíne, seandachtaí agus
lámhscríbhinní liteartha áirithe

Sa Chuid seo, pléitear le socruithe speisialta arna ndéanamh de
réir Airteagal 311 agus Iarscríbhinn IX de Threoir Uimh.
2006/112/CE an 28 Samhain 2006 ón gComhairle.

Saothair
ealaíne

23. Soláthar saothair ealaíne is—

(a) péintéireacht, líníocht nó pastal, nó aon
chumasc den chéanna, ar de láimh go
hiomlán a tháirgtear í nó é, nach—

(i) earra lámh-mhaisithe, ná

(ii) plean nó líníocht chun gnéithe
topagrafaíochta a thaispeáint, ná

(iii) plean nó líníocht a tháirgtear chun
críche ailtireachta,
innealtóireachta, tionsclaíochta,
tráchtála nó chun críche dá
samhail,

nó

(b) liteagraf, greanadh nó prionta bunaidh,
nó aon teaglaim díobh, arna
tháirgeadh go díreach as clocha
liteagrafacha, plátaí nó dromchlaí
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Leasú iarmhartach
ar an Acht Cánach
Breisluacha 1972.

Leasuithe agus
aisghairm réamh-
chomhdhlúite (Cuid
4).

Lamháltais i
gcomhair
astaíochtaí gás
ceaptha teasa a
sholáthar.
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greanta eile, agus a tháirgtear go
hiomlán de láimh, nó

(c) dealbhóireacht nó dealbh bhunaidh
(nach atáirgeadh olltáirgthe ná saothar
ceardaíochta de chineál tráchtála),

ach gan soláthar imeallscéime saothair den sórt sin
a áireamh.

Seandachtaí 24. Soláthar seandachta is ball troscáin, airgid,
gloine nó poircealláin (cibé acu lámh-mhaisithe nó
nach ea) de chineál a shonraítear sna rialacháin, a
suífear chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim gur
sine ná 100 bliain d’aois é, ach gan na nithe seo a
leanas a áireamh—

(a) saothar ealaíne de chineál a shonraítear
i mír 23, agus

(b) soláthar imeallscéime seandachta.

Lámhscríbhinní
liteartha

25. Soláthar lámhscríbhinne liteartha a
ndeimhneoidh Stiúrthóir Leabharlann Náisiúnta
na hÉireann gur lámhscríbhinn í a bhfuil tábhacht
mhór náisiúnta léi agus a bhfuil tábhacht léi ó
thaobh an chultúir nó na healaíne de.”.

131.—Déantar na hachtacháin a shonraítear i Sceideal 2 a leasú
mar atá léirithe sa Sceideal sin.

132.—Leasaítear an Príomh-Acht a mhéid agus ar an modh a
shonraítear i míreanna 1 go 20 de Sceideal 3.

133.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 8, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1C):

“(1D) (a) I gcás go bhfaighidh duine inchánach a
sheolann gnó sa Stát (dá ngairtear ‘faighteoir’
san fho-alt seo) lamháltais i gcomhair
astaíochtaí gás ceaptha teasa ó dhuine
inchánach eile a sheolann gnó sa Stát, ansin
beidh an faighteoir, i ndáil leis an soláthar sin,
ina dhuine cuntasach nó ina duine cuntasach
nó measfar gur duine cuntasach é nó í agus
dlífidh sé nó sí an cháin is inmhuirearaithe a
íoc amhail is dá ndéanfadh an faighteoir sin an
soláthar sin i gcúrsa gnó nó ag bisiú gnó agus
ní bheidh an duine a sholáthair na lamháltais i
gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa
cuntasach sa cháin sin i leith an tsoláthair sin
nó ní bheidh sé nó sí faoi dhliteanas i leith íoc
na cánach sin.

(b) San fho-alt seo—
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tá le ‘lamháltas’ an bhrí a shanntar dó le
hAirteagal 3 den Treoir;

ciallaíonn ‘Treoir’ Treoir 2003/87/CE25 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
13 Deireadh Fómhair 2003 (arna leasú) lenar
bunaíodh scéim i ndáil le trádáil ar lamháltais
i gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa
laistigh den Chomhphobal agus lenar leasaíodh
Treoir 96/61/CE ón gComhairle;

tá le ‘gás ceaptha teasa’ an bhrí a shanntar dó
le hAirteagal 3 den Treoir;

ciallaíonn ‘lamháltais i gcomhair astaíochtaí
gás ceaptha teasa’ lamháltais chun gáis
cheaptha teasa a astú is inaistrithe de réir na
Treorach agus aonaid eile a fhéadfaidh
oibritheoirí a úsáid d’fhonn an Treoir a
chomhlíonadh;

tá le ‘oibritheoir’ an bhrí a shanntar dó le
hAirteagal 3 den Treoir.”,

(b) in alt 12(1)(a), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fhomhír (vc):

“(vd) an cháin is inmhuirearaithe le linn na
tréimhse, is cáin a bhfuil an faighteoir (de
réir bhrí alt 8(1D)) faoi dhliteanas ina
leith de bhua alt 8(1D) i leith lamháltas i
gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa (de
réir na brí sin a dúradh) arna bhfáil ag an
bhfaighteoir sin: ach ní bheidh feidhm ag
an bhfomhír seo ach amháin i gcás go
mbeadh an faighteoir i dteideal asbhaint
den cháin sin in áit eile faoin bhfo-alt seo
dá muirearódh duine cuntasach an cháin
sin ar an bhfaighteoir sin,”,

agus

(c) in alt 17, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1D) (a cuireadh isteach le halt 127):

“(1E) I gcás go ndéanfaidh duine inchánach a sheolann
gnó sa Stát lamháltais i gcomhair astaíochtaí gás ceaptha
teasa (de réir bhrí alt 8(1D)) a sholáthar d’fhaighteoir (de
réir na brí sin a dúradh), eiseoidh an duine sin doiciméad
don fhaighteoir ina léireofar—

(a) go bhfuil an faighteoir faoi dhliteanas cuntas a
thabhairt ar an gcáin is inmhuirearaithe ar an
soláthar sin, agus

(b) cibé sonraí eile a cheanglófaí a áireamh sa
doiciméad sin dá mba shonrasc a cheanglófaí a
eisiúint de réir fho-alt (1) an doiciméad sin ach
gan an méid cánach is iníoctha a áireamh.”.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire
Airgeadais le hordú.
25IO Uimh. L275, 25.10.2003, lch. 32.
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CUID 5

Dleachtanna Stampa

134.—Sa Chuid seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht
Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999.

135.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 137—

“137A.—(1) San alt seo, ciallaíonn ‘Údarás’ an tÚdarás
Clárúcháin Maoine nó, sa Bhéarla, The Property Registration
Authority.

(2) Déanfaidh an tÚdarás cibé faisnéis a bheidh i seilbh an
Údaráis agus a cheanglófar chun feidhmeanna na gCoimisinéirí
Ioncaim a chomhlíonadh faoin Acht seo a sholáthar do na
Coimisinéirí Ioncaim, ag cibé eatraimh a shonróidh na
Coimisinéirí Ioncaim.

(3) D’ainneoin aon oibleagáide maidir le rúndacht a
choimeád nó aon sriain eile le faisnéis arna fáil ag na
Coimisinéirí nó arna tabhairt dóibh a nochtadh nó a thabhairt
ar aird, déanfaidh na Coimisinéirí ag cibé eatraimh a shonróidh
an tÚdarás, cibé faisnéis a sholáthar don Údarás a bheidh i
seilbh na gCoimisinéirí agus a theastóidh ón Údarás, le linn dó
dleacht stampa a bhreithniú i ndáil le doiciméid arna dtíolacadh
chun a gcláraithe.”.

136.—(1) Leasaítear alt 41 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad alt 41:

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

(2) Más rud é, i dtaca le haon tíolacas nó mar chuid d’aon
socrú lena ngabhann aon tíolacas ar stoc cuideachta dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), go dtabharfaidh an t-aistrí i gcrích, go
díreach nó go neamhdhíreach, go n-urscaoilfear aon fhéichiúnas
de chuid na cuideachta (dá ngairtear an ‘cuideachta chéadluaite’
san fho-alt seo) nó de chuid aon chuideachta eile atá bainteach
leis an gcuideachta chéadluaite de réir bhrí alt 10 den Acht
Comhdhlúite Cánacha 1997, agus gurb é an príomhchuspóir nó
ceann de príomhchuspóirí atá leis an socrú buntáiste cánach a
fháil, ansin measfar an tíolacas, i dteannta aon íocaíochta airgid
eile nó aistrithe stoic eile a bhfuil sé faoina réir (más ann), a
bheith faoi réir méid atá comhionann le méid an fhéichiúnais sin
a íoc.

(3) I bhfo-alt (2)—
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folaíonn ‘socrú’ aon chomhaontú, tuiscint, scéim, idirbheart nó
sraith idirbheart (cibé acu is infhorfheidhmithe le dlí é nó í nó
nach ea);

ciallaíonn ‘buntáiste cánach’ muirear i leith dleachta stampa a
sheachaint nó a laghdú.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le hionstraimí arna
bhforghníomhú an 4 Feabhra 2010 nó dá éis.

137.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 85:

“85A.—Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar
dheimhniú infheistíochta de réir bhrí alt 267N (a cuireadh
isteach leis an Acht Airgeadais 2010) den Acht Comhdhlúite
Cánacha 1997 a eisiúint, a aistriú nó a fhuascailt.”.

138.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2) d’alt
88B:

“(2) Ní bheidh dleacht stampa inmhuirearaithe ar aon
ionstraim arna déanamh chun críocha aon socrú, nó i dtaca
le haon socrú, idir ciste coigríche agus ciste baile, ar socrú
é a rinneadh chun críocha scéime athchóiriúcháin nó
cónasctha, nó i dtaca leis an gcéanna, faoina n-aistríonn an
ciste coigríche sócmhainní chuig an gciste baile agus—

(a) faoina n-eisíonn an ciste intíre aonaid chuig
daoine a bhfuil aonaid ar seilbh acu sa chiste
coigríche i leith a sealbhán aonad sa chiste
coigríche agus i gcomhréir leis na sealbháin sin
(nó i gcomhréir leo a mhéid is féidir), nó

(b) faoina n-eisíonn an ciste intíre aonaid go díreach
chuig an gciste coigríche.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt 88D:

“Sócmhainní a
aistriú laistigh
d’iontaobhais
aonad.

88E.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘gnóthas infheistíochta’—

(a) gnóthas infheistíochta lena
mbaineann mír (a) den mhíniú
ar ‘gnóthas infheistíochta’ in alt
739B(1) den Acht Comhdhlúite
Cánacha 1997, agus

(b) gnóthas infheistíochta is
‘iontaobhas aonad’;

tá le ‘Rialacháin iomchuí’ an bhrí chéanna
atá leis in alt 739B(1) den Acht
Comhdhlúite Cánacha 1997;
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tá le ‘iontaobhas aonad’ an bhrí chéanna
atá leis i Rialacháin iomchuí.

(2) Ní bheidh dleacht stampa
inmhuirearaithe ar aon ionstraim arna
déanamh chun sócmhainní a aistriú laistigh
de ghnóthas infheistíochta.”.

139.—(1) Leasaítear alt 124B den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1):

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

“ciallaíonn ‘méid inmheasúnaithe’, i ndáil le ráithe, an
méid comhlán a fhaigheann árachóir ar mhodh
préimheanna sa ráithe sin le haghaidh polasaithe árachais
saoil dá dtagraítear in aicmí, I, II, III, IV, V agus VI
d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir a mhéid atá na
fiontair lena mbaineann na polasaithe árachais saoil sin
suite sa Stát (ar fiontair iad a mheastar a bheith suite sa
Stát de bhua alt 61) ach gan méideanna arna bhfáil i leith
gnó pinsean a fhorléireofar de réir fho-ailt (2) agus (3)
d’alt 706 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 a áireamh
agus gan méideanna arna bhfáil i gcúrsa athárachais nó ar
mhodh athárachais a áireamh;”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“dáta dlite”:

“ciallaíonn ‘dáta dlite’, i leith na ráithe dar críoch—

(a) an 31 Márta in aon bhliain, an 25 Aibreán sa
bhliain chéanna,

(b) an 30 Meitheamh in aon bhliain, an 25 Iúil sa
bhliain chéanna,

(c) an 30 Meán Fómhair in aon bhliain, an 25
Deireadh Fómhair sa bhliain chéanna, agus

(d) an 31 Nollaig in aon bhliain, an 25 Eanáir sa
bhliain dár gcionn;”,

agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (c) sa
mhíniú ar “árachóir”:

“(c) sealbhóir ar údarú oifigiúil chun árachas a
ghabháil de láimh san Íoslainn, i Lichtinstéin
nó san Iorua, de bhun Chomhaontú LEE, de
réir bhrí an Chomhaontaithe ar an Limistéar
Eorpach Eacnamaíoch, arna shíniú in Oporto
an 2 Bealtaine 1992, arna choigeartú le gach
comhaontú dá éis sin a ghabhann leis an
gComhaontú sin, atá ag seoladh gnó árachais
saoil sa Stát;”,

(2) (a) Beidh éifeacht le míreanna (a) agus (c) d’fho-alt (1) ón 1
Eanáir 2010, agus
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(b) Beidh éifeacht le mír (b) d’fho-alt (1) i leith na ráiteas uile
a bheidh le seachadadh ar na Coimisinéirí tar éis an 31
Nollaig 2009.

140.—Leasaítear alt 125A (a cuireadh isteach leis an Acht
Árachais Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009) den Phríomh-
Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Muirearófar dleacht stampa ar gach ráiteas a
sheachadfaidh árachóir údaraithe de bhun fho-alt (2) de réir
ráta—

(a) i gcás go ndearnadh nó gur athnuadh an conradh
iomchuí roimh an 1 Eanáir 2010:

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

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

agus

(b) i gcás go ndearnadh nó gur athnuadh an conradh
iomchuí roimh an 1 Eanáir 2010 nó dá éis:

(i) €55 i leith gach duine árachaithe atá faoi bhun 18
mbliana d’aois, agus

(ii) €185 i leith gach duine árachaithe atá 18 mbliana
d’aois nó os a chionn,

atá ar áireamh sa ráiteas.”.

141.—Leasaítear Sceideal 2B a ghabhann leis an bPríomh-Acht i
mír 3 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (a):

“(aa) Baitsiléir Eolaíochta Talmhaíochta — Eolaíocht
Agrachomhshaoil arna dhámhachtain ag Coláiste
Ollscoile Bhaile Átha Cliath;”.

CUID 6

Cáin Fháltas Caipitiúil

142.—Sa Chuid seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht
Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003.

143.—(1) Leasaítear alt 57(1) den Phríomh-Acht sa mhíniú ar
“cáin” trí “cáin phrobháide agus” a chur isteach i ndiaidh “cáin”.

(2) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le héilimh ar aisíoc cánach
a dhéanfar ar dháta rite an Achta seo nó dá éis.

144.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a
chur in ionad alt 75:
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“75.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘scéim chomhinfheistíochta’ scéim bona fide chun
saoráidí a sholáthar, d’aontoisc nó go formhór, nó arb é is
éifeacht di, d’aontoisc nó go formhór, saoráidí a sholáthar chun
go mbeadh an pobal nó infheisteoirí eile rannpháirteach i
mbrabúis nó in ioncam a eascraíonn as urrúis, nó aon mhaoin
eile, a fháil, a shealbhú, a bhainistiú nó a dhiúscairt;

tá le ‘comhchiste conarthach’ an bhrí a shanntar dó le halt 739I
den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997;

tá le ‘gnóthas infheistíochta’ an bhrí a shanntar dó le halt 739B
den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997;

folaíonn ‘aonad’, i ndáil le scéim chomhinfheistíochta,
scaireanna, leasanna comhaltaí, leasanna comhpháirtíochta
teoranta agus aon ionstraimí eile a thugann teideal chun an
ioncaim nó na n-infheistíochtaí as an scéim;

tá le ‘aonad’ i ndáil le comhchiste conarthach, an bhrí a shanntar
dó le halt 739I den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997;

tá le ‘aonad’ i ndáil le gnóthas infheistíochta, an bhrí a shanntar
dó le halt 739B den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997.

(2) I gcás go bhfuil aon aonad de chuid scéime
comhinfheistíochta atá corpraithe nó foirmithe ar shlí eile faoi
dhlí críche lasmuigh den Stát, comhchiste conarthach nó gnóthas
infheistíochta ar áireamh i mbronntanas nó in oidhreacht, ansin,
maidir leis an aonad sin—

(a) beidh sé díolmhaithe ó cháin, agus

(b) ní chuirfear i gcuntas é nuair a bheidh cáin á ríomh ar
aon bhronntanas nó oidhreacht arna ghlacadh nó
arna glacadh ag an deontaí nó ag comharba,

más rud é go suífear chun sástacht na gCoimisinéirí—

(i) go bhfuil an t-aonad ar áireamh sa bhronntanas nó
san oidhreacht—

(I) ar dháta an bhronntanais nó ar dháta na
hoidhreachta, agus

(II) ar an dáta luachála,

(ii) nach bhfuil sainchónaí ná gnáthchónaí ar an diúscróir
sa Stát, ar dháta na diúscartha, agus

(iii) nach bhfuil sainchónaí ná gnáthchónaí ar an deontaí
ná ar an gcomharba sa Stát, ar dháta an bhronntanais
nó ar dháta na hoidhreachta.

(3) Más rud é—

(a) maidir le aon aonad de chuid gnóthais infheistíochta
atá ar áireamh i mbronntanas nó in oidhreacht gur
tháinig sé faoi úinéireacht thairbhiúil an diúscróra nó
gur tháinig sé chun bheith faoi réir na diúscartha
roimh an 15 Feabhra 2001, agus
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(b) go gcomhlíontar na coinníollacha atá i bhfomhíreanna
(i) agus (iii) d’fho-alt (2),

ansin, beidh feidhm ag an bhfo-alt sin maidir leis an aonad sin
de chuid gnóthais infheistíochta atá ar áireamh i mbronntanas
nó in oidhreacht, más rud é nárbh é dlí an Stáit dlí cuí na
diúscartha ar dháta na diúscartha.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le bronntanais agus
oidhreachtaí arna nglacadh an 4 Feabhra 2010 nó dá éis.

145.—(1) Leasaítear alt 82(1) den Phríomh-Acht tríd an méid seo
a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(ca) duine d’fháil dámhachtana ón gcomórtas ‘Your
Country, Your Call’ a sheol an tUachtarán an 17
Feabhra 2010,”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le bronntanais a ghlactar an 17
Feabhra 2010 nó dá éis.

146.—(1) Leasaítear alt 89 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(4A) I gcás go gcaithfear na fáltais dá dtagraítear i bhfomhír
(ii) d’fho-alt (4)(a) chun maoin talmhaíochta a fháil a d’aistrigh
an deontaí nó an comharba chuig a chéile nó a céile, ní
dhéileálfar leis an maoin sin mar mhaoin talmhaíochta eile chun
críocha na fomhíre sin.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le haistrithe arna
bhforghníomhú an 4 Feabhra 2010 nó dá éis.

147.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in ailt 16(d) agus 21(d), trí “, agus beidh feidhm ag an
Acht seo, ina fheidhm maidir leis an muirear cánach sin,
ionann is dá mba dhuine dá dtagraítear in alt 45(2) an
cuspóir sin don iontaobhas lánroghnach” a scriosadh,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 45:

“Daoine
cuntasacha.

45.—(1) Is é nó is í an duine atá
cuntasach i gcáin a íoc—

(a) an deontaí nó an comharba, agus

(b) sa chás dá dtagraítear in alt
32(2), an t-aistrí dá dtagraítear
san fho-alt sin, a mhéid a
thagraítear dó nó di san fho-alt
sin.

(2) Beidh an cháin inghnóthaithe ón
duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus ó
ionadaí pearsanta an duine sin, i gcás go
bhfuil an duine sin éagtha, ar a mbeidh
fógra i scríbhinn i dtaobh na measúnachta
cánach seirbheáilte ag na Coimisinéirí de
réir alt 49(4).
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(3) An duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
agus ionadaí pearsanta an duine sin, beidh
cumhacht aige nó aici, d’fhonn an cháin a
íoc, nó méid na cánach a chruinniú nuair a
bheidh an cháin íoctha cheana féin, cibé acu
a bheidh an mhaoin dílsithe don duine sin
nó nach mbeidh, méid na cánach sin a
chruinniú agus aon chaiteachais arna n-íoc
nó arna dtabhú go cuí ag an duine sin i leith
méid na cánach sin a chruinniú, tríd an
maoin sin nó aon chuid den mhaoin sin a
dhíol nó a mhorgáistiú, nó trí mhuirear
infhoirceanta ar an maoin sin nó ar aon
chuid di.

(4) Maidir le gach oifigeach poiblí a
mbeidh ina choimeád nó ina coimeád—

(a) aon rollaí, leabhair, taifid,
páipéir, doiciméid, nó
imeachtaí, nó

(b) aon sonraí eile a choimeádtar i
bpróiseas leictreonach,
fótagrafach nó eile,

a dtiocfadh dá n-iniúchadh an cháin a fháil,
nó aon chalaois nó mainneachtain i ndáil
leis an gcáin a chruthú nó a fhágáil go
ndéanfaí aon chalaois nó mainneachtain
den sórt sin a fhionnadh, ceadóidh sé nó sí,
gach tráth réasúnach, d’aon duine a bheidh
údaraithe ag na Coimisinéirí na rollaí, na
leabhair, na taifid, na páipéir, na doiciméid
nó na himeachtaí sin nó na sonraí eile sin
a choimeádtar amhlaidh a iniúchadh, agus
cóipeanna a dhéanamh ar aon mhodh, nótaí
agus sleachta a thógáil de réir mar a
mheasfaidh an duine sin is gá.”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d’fho-
alt (4) d’alt 45A:

“(a) i gcás go gcomhlíontar ceanglais alt 46(2), lena
gceanglaítear tuairisceán a sheachadadh ar na
dátaí a luaitear in alt 46(2A) nó roimh na dátaí
sin, ar feadh na tréimhse 6 bliana dar tosach
dáta luachála an bhronntanais nó na
hoidhreachta, nó”,

(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 45A:

“Dliteanas
daoine áirithe i
leith tairbhithe
neamhchónaitheacha.

45AA.—(1) Más rud é—

(a) go nglacann duine nó daoine
nach bhfuil cónaí air nó uirthi
nó orthu sa Stát maoin a
d’aistrigh faoi uacht nó faoi
dhíthiomnacht éagaigh nó faoi
Chuid IX nó faoi alt 56 den
Acht Comharbais 1965, nó ar
shlí eile de thoradh ar bhás an
duine sin,
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(b) go bhfuil cónaí sa Stát ar ionadaí
pearsanta eastát an éagaigh nó
ar dhuine amháin nó níos mó de
na hionadaithe pearsanta, i gcás
go bhfuil níos mó ná ionadaí
pearsanta amháin ann, agus

(c) nach seachadann an duine nó na
daoine dá dtagraítear i mír (a)
tuairisceán agus nach ndéanann
an duine nó na daoine sin
íocaíocht cánach de réir alt
46(2),

ansin, beidh an t-ionadaí pearsanta nó
duine amháin nó níos mó de na hionadaithe
pearsanta, de réir mar a bheidh, agus an t-
aturnae dá dtagraítear in alt 48(10),
inmheasúnaithe agus inmhuirearaithe i
leith na cánach is iníoctha ag an duine nó
na daoine dá dtagraítear i mír (a) a mhéid
céanna atá na daoine sin inmhuirearaithe i
leith cánach faoi alt 11.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i gcás
go n-eascraíonn dliteanas i leith cánach
oidhreachta de bhua nár nocht duine dá
dtagraítear i mír (a) den fho-alt sin go
bhfuair sé nó sí bronntanas inchánach nó
oidhreacht inchánach roimh an oidhreacht
inchánach nó na hoidhreachtaí inchánach,
de réir mar a bheidh, arb é atá ann nó inti
maoin dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) agus
go ndearna an t-ionadaí pearsanta nó an t-
aturnae dá dtagraítear in alt 48(10), de réir
mar a bheidh, fiosruithe réasúnacha maidir
leis na bronntanais nó na hoidhreachtaí sin
agus gur de mheon macánta a ghníomhaigh
sé nó sí.

(3) Ní bheidh an t-ionadaí pearsanta nó
duine amháin nó níos mó de na hionadaithe
pearsanta agus an t-aturnae dá dtagraítear
in alt 48(10) faoi dhliteanas ach amháin a
mhéid a bheidh rialú ag an duine sin nó ag
na daoine sin, de réir mar a bheidh, ar an
maoin dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) nó a
bheadh rialú ag an duine sin nó ag na
daoine sin ar an maoin sin, mura mbeadh
faillí nó mainneachtain an duine sin ná na
ndaoine sin.

(4) Maidir leis na daoine dá dtagraítear
i bhfo-alt (3)—

(a) beidh siad i dteideal an oiread sin
den mhaoin dá dtagraítear i
bhfo-alt (1)(a) a choinneáil is gá
chun an cháin i leith an duine
nó na ndaoine dá dtagraítear i
mír (b) den fho-alt sin íoc, agus
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(b) beidh cumhacht acu, cibé acu atá
nó nach bhfuil an mhaoin
dílsithe don duine sin, méid na
cánach sin agus aon
chaiteachais a d’íoc nó a
thabhaigh an duine sin go cuí, i
leith méid na cánach sin a
chruinniú, a chruinniú tríd an
maoin sin nó aon chuid den
mhaoin sin a dhíol nó a
mhorgáistiú nó trí mhuirear
infhoirceanta ar an maoin sin nó
ar aon chuid den mhaoin sin.”,

(e) in alt 46(2)—

(i) trí “, nó atá cuntasach de bhua alt 45(1)” a chur in
ionad “, nó de bhua alt 45(1),”,

(ii) trí “laistigh de 4 mhí tar éis an dáta iomchuí dá
dtagraítear i bhfo-alt (5)” a scriosadh, agus

(iii) trí “go príomha” a scriosadh i mír (a)(i),

(f) in alt 46, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (2):

“(2A) Chun críocha fho-alt (2) (seachas i gcás
oidhreachta lena mbaineann alt 15 nó 20), i gcás go bhfuil
an dáta iomchuí—

(a) sa tréimhse ón 1 Eanáir go dtí an 31 Lúnasa in
aon bhliain, déanfar cáin a íoc agus tuairisceán
a sheachadadh an 31 Deireadh Fómhair, nó
roimhe, sa bhliain sin, agus

(b) sa tréimhse ón 1 Meán Fómhair go dtí an 31
Nollaig in aon bhliain, déanfar cáin a íoc agus
tuairisceán a sheachadadh an 31 Deireadh
Fómhair, nó roimhe, sa bhliain dá éis sin.

(2B) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2A) ach amháin
maidir le cáin a bheidh le híoc agus tuairisceáin a bheidh
le seachadadh i leith dátaí luachála a bheidh ann ar cibé
lá a cheapfar le hordú ó na Coimisinéirí nó dá éis.”,

(g) in alt 46, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (3):

“(3) I gcás gur cáin oidhreachta, atá á híoc go hiomlán
nó go páirteach trí urrúis a aistriú chuig an Aire
Airgeadais faoi alt 56, an cháin a bheidh dlite agus
iníoctha, comhlíonfar fo-alt (2)(c) (seachas i leith cánach
a eascróidh de bhíthin alt 20), trí na nithe seo a leanas
a dhéanamh—

(a) iarratas a dhéanamh chuig na Coimisinéirí ar an
gcáin go léir nó cuid di a íoc trí aistriú den
sórt sin,

(b) aistriú na n-urrús chuig an Aire Airgeadais a
thabhairt chun críche laistigh de cibé tréimhse
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ama, nach lú ná 30 lá, a shonróidh na
Coimisinéirí trí fhógra i scríbhinn, agus

(c) an barrachas, más ann, atá ag méid na cánach
dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b) ar aghaidhluach
ainmniúil na n-urrús a thairgtear chun an cháin
a íoc de réir mhír (a) a íoc go cuí.

(3A) Aon tuairisceán a bheidh le seachadadh de réir
fho-alt (2A), ní sheachadfar é ach amháin de réir
fhorálacha Chaibidil 6 de Chuid 38 den Acht Comhdhlúite
Cánacha 1997 seachas i gcás nach bhfuil faoiseamh nó
díolúine (seachas an díolúine dá dtagraítear in alt 69) á
éileamh ag duine faoin Acht seo agus gur leas iomlán nach
bhfuil faoi réir aon choinníollacha ná aon srianta an leas
arna ghlacadh ag duine i maoin.”,

(h) trí alt 46(6) a scriosadh,

(i) in alt 46(13), trí “féadfaidh na Coimisinéirí a cheangal ar
dhiúscróir trí fhógra i scríbhinn tuairisceán iomlán
fíreannach a sheachadadh orthu laistigh de cibé tréimhse
ama, nach lú ná 30 lá, a shonrófar san fhógra,” a chur in
ionad “déanfaidh aon duine cuntasach is diúscróir laistigh
de 4 mhí ón dáta luachála tuairisceán iomlán fíreannach
a sheachadadh ar na Coimisinéirí”,

(j) trí alt 47(4)(a)(ii) a scriosadh,

(k) in alt 48, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (1):

“(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘Mionnscríbhinn Ioncaim Intíre’ an doiciméad
arna thabhairt chun críche ag an iarratasóir beartaithe nó
na hiarratasóirí beartaithe ar phrobháid nó ar litreacha
riaracháin nó thar ceann an iarratasóra nó na n-iarratasóirí
sin, agus arna mhionnú aige nó aici nó acu os comhair
coimisinéara mionn, aturnae cleachtaigh nó cléirigh cúirte,
de réir mar a bheidh;

folaíonn ‘Oifig Phrobháide’ clárlann phrobháide
cheantair.”,

(l) in alt 48, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (4):

“(5) Is i ndúbláid a chuirfear an Mhionnscríbhinn
Ioncaim Intíre agus na ráitis, na cuntais agus na
mionnscríbhinní breise dá dtagraítear i bhfo-ailt (2) go (4)
faoi bhráid na hOifige Probháide ach amháin i gcás go
gcuirtear faoina bráid iad de réir rialachán arna ndéanamh
faoi fho-alt (8).

(6) A luaithe is indéanta tar éis probháid nó litreacha
riaracháin a bheith eisithe, déanfaidh an Oifig Phrobháide
cibé faisnéis a bheidh ina seilbh i bhfoirm leictreonach ag
an Oifig Phrobháide agus ar faisnéis í is iomchuí chun
críocha an Achta seo a tharchur chuig na Coimisinéirí.

(7) Cuirfidh an Oifig Phrobháide cóip amháin den
Mhionnscríbhinn Ioncaim Intíre dá dtagraítear i bhfo-alt
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(5) mar aon le cóip den uacht (más ann) chuig na
Coimisinéirí a luaithe is indéanta tar éis probháid nó
litreacha riaracháin a bheith eisithe, ach amháin i gcás go
gcuirtear faoina bráid iad de réir rialachán arna ndéanamh
faoi fho-alt (8).

(8) (a) Faoi réir mhír (b), déanfaidh na Coimisinéirí
rialacháin lena gceadófar an Mhionnscríbhinn
Ioncaim Intíre, agus na doiciméid eile dá
dtagraítear i bhfo-ailt (2) go (4), a chur faoi
bhráid na hOifige Probháide, trí na doiciméid
sin i bhfoirm leictreonach a tharchur go
comhuaineach chuig an Oifig sin agus chuig
na Coimisinéirí.

(b) Ní dhéanfaidh na Coimisinéirí rialacháin faoin
bhfo-alt seo ach amháin i gcás gur deimhin leo
go bhfuil an inniúlacht theicniúil agus an cumas
ag an Oifig Phrobháide agus ag na Coimisinéirí
araon chun leanúint dá bhfeidhmeanna faoi
seach lena mbaineann a chomhlíonadh, má
dhéantar na rialacháin.

(c) Féadfar cibé nithe teagmhasacha agus
forlíontacha a fheictear do na Coimisinéirí is
gá nó is cuí chun éifeacht a thabhairt don fho-
alt seo a bheith i rialachán faoin bhfo-alt seo.

(9) Beidh rochtain ag na Coimisinéirí agus ag an Oifig
Phrobháide araon ar na mionnscríbhinní agus ar na
doiciméid a bheidh arna dtarchur go leictreonach faoi fho-
alt (8).

(10) Más rud é —

(a) go nglacann duine nó daoine nach bhfuil cónaí
air nó uirthi nó orthu sa Stát maoin a d’aistrigh
faoi uacht nó díthiomnacht an duine éagtha nó
faoi Chuid IX nó faoi alt 56 den Acht
Comharbais 1965, nó ar shlí eile de thoradh ar
bhás an duine sin,

(b) gur mó ná €20,000 margadhluach na maoine dá
dtagraítear i mír (a) arna glacadh ag aon duine
dá dtagraítear sa mhír sin,

(c) gur lasmuigh den Stát atá cónaí ar an iarratasóir
beartaithe ar phrobháid nó ar litreacha
riaracháin, nó ar na hiarratasóirí beartaithe go
léir, i gcás go bhfuil níos mó ná iarratasóir
beartaithe amháin ar an gcéanna ann, agus

(d) go gceanglófaí tuairisceán a sheachadadh ar na
Coimisinéirí i leith na maoine sin de réir alt
46(2) dá mba é dáta bhás an duine sin an dáta
luachála i leith na maoine sin,

ansin, déanfaidh an t-iarratasóir beartaithe ar phrobháid
nó ar litreacha riaracháin, nó na hiarratasóirí beartaithe ar
an gcéanna, de réir mar a bheidh, aturnae atá ag
cleachtadh go dleathach sa Stát a cheapadh chun gníomhú
i dtaca le riaradh eastát an duine éagtha.
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(11) Ní eiseoidh an Oifig Phrobháide probháid nó
litreacha riaracháin i leith eastát duine éagtha in aon chás
lena mbaineann fo-alt (10) mura mbeidh aturnae atá ag
cleachtadh go dleathach sa Stát ceaptha ag an iarratasóir
beartaithe nó ag na hiarratasóirí beartaithe chun gníomhú
i dtaca le riaradh eastát an duine éagtha.”,

(m) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 49(1):

“(1A) Féadfaidh na Coimisinéirí measúnacht a eisiúint
chuig duine dá dtagraítear in alt 45(1) i gcás nach bhfuil
tuairisceán arna sheachadadh orthu faoi alt 46(2).”,

(n) in alt 51, tríd an méid seo a leanas a chur isteach in ionad
fho-alt (2)(a):

“(a) Tá ús simplí iníoctha, gan cáin ioncaim a
asbhaint, ar an gcáin i gcás go bhfuil an dáta
iomchuí (de réir bhrí alt 46(5))—

(i) sa tréimhse ón 1 Eanáir go dtí an 31 Lúnasa
i mbliain ar bith, ón 1 Samhain sa bhliain
sin go dtí dáta íoctha na cánach sin, agus

(ii) sa tréimhse ón 1 Meán Fómhair go dtí an
31 Nollaig in aon bhliain, ón 1 Samhain sa
bhliain dá héis go dtí dáta íoctha na
cánach sin,

agus cinnfear méid an úis sin de réir mhír (c).”,

(o) in alt 51, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (4):

“(4) I gcás go ndéanfar cáin agus ús, más ann, ar an
gcáin sin a íoc laistigh de 30 lá tar éis do na Coimisinéirí
measúnacht chánach a dhéanamh de réir alt 49, ní rithfidh
ús ar an gcáin sin ar feadh na tréimhse 30 lá ó dháta na
measúnachta sin ná ar feadh aon chuid den tréimhse sin.”,

(p) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 53:

“Formhuirear
mar gheall ar
thuairisceáin
dhéanacha.

53A.—(1) San alt seo, ciallaíonn ‘dáta
tuairisceáin sonraithe’—

(a) i ndáil le dáta luachála atá sa
tréimhse an 1 Eanáir go dtí an
31 Lúnasa in aon bhliain, an 31
Deireadh Fómhair sa bhliain
sin, agus

(b) i ndáil le dáta luachála atá sa
tréimhse an 1 Meán Fómhair go
dtí an 31 Nollaig in aon bhliain,
an 31 Deireadh Fómhair sa
bhliain dá héis sin.

(2) Chun críocha an ailt seo—

(a) i gcás go ndéanann duine
tuairisceán mícheart a
sheachadadh go calaoiseach nó
go faillíoch, ar an dáta
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tuairisceáin sonraithe nó
roimhe, measfar gur mhainnigh
an duine sin a chur faoi deara
an tuairisceán a sheachadadh ar
an dáta sin nó roimhe mura
ndéantar an earráid sa
tuairisceán a cheartú ar an dáta
sin nó roimhe,

(b) i gcás go ndéanann duine
tuairisceán mícheart a
sheachadadh, ar an dáta
tuairisceán sonraithe nó roimhe
ach nach go calaoiseach ná go
faillíoch a dhéanann sé nó sí
amhlaidh agus go dtiocfaidh sé
ar iúl don duine sin (nó, má tá
sé nó sí tar éis bás a fháil, go
dtiocfaidh sé ar iúl dá ionadaí
pearsanta nó dá hionadaí
pearsanta) go bhfuil sé
mícheart, measfar gur
mhainnigh an duine a chur faoi
deara an tuairisceán a
sheachadadh ar an dáta
tuairisceáin sonraithe nó roimhe
mura ndéantar an earráid sa
tuairisceán a cheartú gan mhoill
mhíréasúnach, agus

(c) i gcás go ndéanann duine
tuairisceán a sheachadadh ar an
dáta tuairisceáin sonraithe nó
roimhe, ach go ndéanann na
Coimisinéirí, mar gheall ar iad a
bheidh míshásta le haon
fhaisnéis sa tuairisceán, a
cheangal ar an duine sin, le
fógra i scríbhinn arna
sheirbheáil air nó uirthi faoi alt
46(7), cibé ráiteas nó fianaise a
cheanglóidh siad a
sheachadadh, measfar nár
sheachaid an duine an
tuairisceán ar an dáta
tuairisceáin sonraithe nó roimhe
mura ndéanann an duine an
ráiteas nó an fhianaise a
sheachadadh laistigh den
tréimhse ama a sonraíodh san
fhógra.

(3) I gcás go mainníonn duine
tuairisceán a sheachadadh ar an dáta
tuairisceáin sonraithe nó roimhe, déanfar
aon mhéid cánach a bheadh iníoctha dá
seachadfaí tuairisceán den sórt sin a
mhéadú de mhéid (dá ngairtear ‘an
formhuirear’ san alt seo) atá comhionann—

(a) le 5 faoin gcéad den mhéid
cánach, faoi réir méid
méadaithe uasta €12,695, i gcás
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go seachadtar an tuairisceán
roimh dheireadh tréimhse 2 mhí
ón dáta tuairisceáin sonraithe,
agus

(b) le 10 faoin gcéad den mhéid
cánach, faoi réir méid
méadaithe uasta €63,485, i gcás
nach seachadtar an tuairisceán
roimh dheireadh tréimhse 2 mhí
ón dáta tuairisceáin sonraithe.

(4) Murab é an mheasúnacht i leith
cánach a rinneadh ar thuairisceán an méid
cánach arna mhéadú de réir fho-alt (3),
ansin, beidh feidhm ag forálacha an Achta
seo agus Chuid 42 den Acht Comhdhlúite
Cánacha 1997 amhail is dá mba é an méid
cánach arna mhéadú amhlaidh an cháin a
bhí sa mheasúnacht.”,

(q) in alt 54(1), trí “ina tráthchodanna míosúla thar thréimhse
nach mó ná 5 bliana ar cibé slí a chinnfidh na
Coimisinéirí, a mbeidh an chéad cheann acu dlite an 31
Deireadh Fómhair díreach tar éis an dáta luachála” a
chur in ionad “ina 5 thráthchuid chomhionanna
bhliantúla a mbeidh an chéad cheann acu dlite ar 12 mhí
a bheith caite ón dáta a tháinig an cháin chun bheith dlite
agus iníoctha”,

(r) trí ailt 60, 61, 63(4) agus 108 a scriosadh, agus

(s) in alt 109(2), trí “€50,000” a chur in ionad “€31,750”.

(2) Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997—

(a) trí an méid seo a leanas a chur isteach tar éis alt 951(1):

“(1A) Maidir leis an bhfoirm fhorordaithe dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), féadfaidh cibé nithe a bheith inti
a cheanglófar léi i ndáil le cáin bhronntanais agus cáin
oidhreachta.”,

(b) in alt 980, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (15):

“(16) I gcás diúscartha lena mbaineann an t-alt seo,
déanfaidh an duine a bheidh ag déanamh na diúscartha
sonraí a sholáthar (más infheidhme) ar iarratas a
dhéanamh, má éilítear amhlaidh san fhoirm ar a ndéanfar
an t-iarratas, ar dheimhniú dá dtagraítear i bhfo-alt (8)
maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) cibé acu is mar bhronntanas nó mar oidhreacht
nó nach ea a fuarthas an tsócmhainn atá á
diúscairt,

(b) margadhluach na sócmhainne ar an dáta a
fuarthas í, agus

(c) cibé acu a íocadh nó nár íocadh cáin
bhronntanais nó cáin oidhreachta i leith na
sócmhainne.”.
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(3) Ní bheidh feidhm ag na forálacha d’ailt 45, 60 agus 63(4) den
Phríomh-Acht mar a bhí feidhm acu aon tráth roimh an Acht seo a
rith, ná ag aon fhoráil chomhréire in achtachán roimhe, maidir le
bronntanais agus oidhreachtaí a glacadh roimh dháta rite an Achta
seo ach amháin i gcás go bhfuil imeachtaí chun cáin bhronntanais nó
cáin oidhreachta a ghnóthú tionscanta ag na Coimisinéirí Ioncaim
roimh an dáta sin.

(4) (a) Tá feidhm ag an alt seo (seachas míreanna (e)(ii), (k), (l),
(n) agus (o) d’fho-alt (1)) amhail ar an agus ó dháta rite
an Achta seo.

(b) Tá feidhm ag míreanna (e)(ii), (k), (l), (n) agus (o) d’fho-
alt (1) amhail ar an agus ón dáta a dhéanfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim an t-ordú dá dtagraítear in alt
46(2B) den Phríomh-Acht.

CUID 7

Ilghnéitheach

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

149.—(1) Leasaítear Cuid 33 den Phríomh-Acht tríd an méid seo
a leanas a chur isteach i ndiaidh Chaibidil 2:

“Caibidil 3

Nochtadh Sainordaitheach Idirbheart Áirithe

Léiriú agus
ginearálta
(Caibidil 3).

817D.—(1) Sa Chaibidil seo, mura gá a
mhalairt de réir an chomhthéacs—

ciallaíonn ‘na hAchtanna’—

(a) na hAchtanna Cánach,

(b) na hAchtanna um Cháin Ghnóchan
Caipitiúil,

(c) Cuid 18A,

(d) an tAcht Cánach Breisluacha 1972, agus
na hachtacháin lena leasaítear nó lena
leathnaítear an tAcht sin,

(e) an tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas
Caipitiúil 2003, agus na hachtacháin
lena leasaítear nó lena leathnaítear an
tAcht sin,

(f) an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna
Stampa 1999, agus na hachtacháin lena
leasaítear nó lena leathnaítear an
tAcht sin,

(g) na reachtanna a bhaineann leis na
dleachtanna máil agus le bainistiú na
ndleachtanna sin,
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agus aon ionstraimí arna ndéanamh fúthu sin agus
aon ionstraimí arna ndéanamh faoi aon achtachán
eile a bhaineann le cáin;

ciallaíonn ‘idirbheart in-nochta’—

(a) aon idirbheart, nó

(b) aon togra le haghaidh aon idirbhirt,

is ní—

(i) a thagann faoi réim aon tuairisce
sonraithe,

(ii) lena gcuirtear ar chumas aon duine, nó
a mbeifí ag súil go gcuirfí ar chumas
aon duine leis, buntáiste cánach a
fháil, agus

(iii) is de chineál gurb é an
príomhbhuntáiste, nó ceann de na
príomhbhuntáistí, a mbeifí ag súil go n-
eascródh sé as an idirbheart nó an
togra ná an buntáiste cánach sin a fháil,

cibé acu a bhaineann an t-idirbheart nó an togra
le haghaidh an idirbhirt le duine áirithe nó le haon
duine a d’fhéachfadh le buntáiste a bhaint as;

ciallaíonn ‘margóir’, i ndáil le haon idirbheart in-
nochta, aon duine nach tionscnóir ach a bhfuil
teagmháil mhargaíochta déanta aige nó aici i ndáil
leis an idirbheart in-nochta;

ciallaíonn ‘teagmháil mhargaíochta’, i ndáil le
hidirbheart in-nochta, duine do chur chineál
ginearálta an idirbhirt in-nochta in iúl do dhuine
eile d’fhonn an duine sin nó aon duine eile do
dhéanamh breithniú i dtaobh cibé acu—

(a) a iarrfaidh sé nó sí mionsonraí breise i
dtaobh an idirbhirt in-nochta, nó

(b) a iarrfaidh sé nó sí an t-idirbheart in-
nochta a chur ar fáil lena chur i
ngníomh,

agus forléireofar ‘teagmháil mhargaíochta a
dhéanamh’ dá réir sin;

ciallaíonn ‘Uimhir PSP’, i ndáil le pearsa aonair,
uimhir phearsanta seirbhíse poiblí na pearsan
aonair, de réir bhrí alt 262 den Acht Comhdhlúite
Leasa Shóisialaigh 2005;

ciallaíonn ‘tionscnóir’, i ndáil le hidirbheart in-
nochta, duine arb amhlaidh i gcúrsa gnó iomchuí—

(a) go bhfuil sé nó sí freagrach go feadh
méid ar bith as dearadh an idirbhirt
in-nochta,
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(b) go bhfuil aige nó aici faisnéis shonraithe
a bhaineann leis an idirbheart in-
nochta agus a dhéanann teagmháil
mhargaíochta i ndáil leis an idirbheart
in-nochta,

(c) a chuireann an t-idirbheart in-nochta ar
fáil lena chur i ngníomh ag daoine
eile, nó

(d) atá freagrach go feadh méid ar bith as
eagrú nó bainistiú an idirbhirt in-
nochta;

ciallaíonn ‘gnó iomchuí’ aon trádáil, aon ghairm
bheatha, aon slí bheatha nó aon ghnó—

(a) a fholaíonn seirbhísí a bhaineann le
cánachas a chur ar fáil do dhaoine
eile, nó

(b) a sheolann banc (de réir bhrí alt
124(1)(a) den Acht Comhdhlúite
Dleachtanna Stampa 1999),

agus chun críocha an mhínithe seo—

(i) aon ní a bheidh déanta ag cuideachta,
measfar é a bheith déanta i gcúrsa gnó
iomchuí má dhéantar é chun críocha
gnó iomchuí dá dtagraítear i mír (b) a
sheolann cuideachta eile, i gcás gur
comhaltaí den ghrúpa céanna iad an dá
chuideachta, agus

(ii) tá le ‘grúpa’ an bhrí a thabharfaí le halt
616 dá mba rud é san alt sin go bhfágfaí
ar lár tagairtí do chónaí i mBallstát
iomchuí agus dá ndéanfaí tagairtí do
‘fochuideachtaí 51 faoin gcéad’ a chur
in ionad tagairtí do ‘fochuideachtaí 75
faoin gcéad’, agus forléireofar dá réir
sin tagairtí do chuideachta a bheith ina
comhalta de ghrúpa;

ciallaíonn ‘dáta iomchuí’ i ndáil le hidirbheart in-
nochta, an ceann is luaithe de na dátaí seo a
leanas—

(a) an dáta ar a bhfuil ag an tionscnóir
faisnéis shonraithe a bhaineann leis an
idirbheart in-nochta agus ar a
ndéanfaidh sé nó sí teagmháil
mhargaíochta den chéaduair i ndáil leis
an idirbheart in-nochta,

(b) an dáta ar a ndéanann an tionscnóir an
t-idirbheart in-nochta a chur ar fáil
lena iniúchadh ag aon duine eile, nó

(c) an dáta ar feasach don tionscnóir den
chéaduair aon idirbheart is cuid den
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idirbheart in-nochta a bheith curtha i
ngníomh;

tá le ‘tuairisc shonraithe’ an bhrí a shanntar dó le
fo-alt (2);

ciallaíonn ‘faisnéis shonraithe’ aon fhaisnéis atá
sonraithe i rialacháin arna ndéanamh faoi alt
817Q;

ciallaíonn ‘tréimhse shonraithe’ an tréimhse ama,
nó an tráth, atá sonraithe i rialacháin arna
ndéanamh faoi alt 817Q;

ciallaíonn ‘cáin’ aon cháin, aon dleacht, aon
tobhach nó aon mhuirear a fhorchuirtear, de réir
na nAchtanna, faoi chúram agus faoi bhainistiú na
gCoimisinéirí Ioncaim;

ciallaíonn ‘buntáiste cánach’—

(a) faoiseamh nó faoiseamh méadaithe ó
aon mheasúnacht, aon mhuirear nó
aon dliteanas i leith cánach, nó aon
laghdú, aon seachaint nó aon iarchur
ar aon mheasúnacht, aon mhuirear nó
aon dliteanas i leith cánach, lena n-
áirítear aon mheasúnacht, aon
mhuirear nó aon dliteanas féideartha
nó ionchasach,

(b) aisíoc, nó íoc, méid cánach, nó méadú
ar mhéid cánach is in-aisíoctha, nó is
iníoctha ar shlí eile le duine, lena n-
áirítear aon mhéid féideartha nó
ionchasach is in-aisíoctha nó is iníoctha
amhlaidh, nó airleacan aon
aisíocaíochta, nó íocaíochta, méid
cánach le duine, nó

(c) aon oibleagáid chun cáin a asbhaint nó
cuntas a thabhairt i leith cánach a
sheachaint,

a eascraíonn de bharr nó de thoradh idirbhirt, lena
n-áirítear idirbheart i gcás nach ndéanfaí
idirbheart eile a ghabháil de láimh nó a shocrú
chun na torthaí, nó aon chuid de na torthaí, a
bhaint amach a baineadh amach nó a bheartaítear
a bhaint amach leis an idirbheart;

ciallaíonn ‘uimhir thagartha cánach’, i ndáil le
duine—

(a) i gcás duine is pearsa aonair, Uimhir
PSP na pearsan aonair, agus

(b) in aon chás eile—

(i) an uimhir thagartha atá luaite ar
aon fhoirm thuairisceán ioncaim
nó fógra measúnachta a d’eisigh
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na Coimisinéirí Ioncaim chuig an
duine, nó

(ii) uimhir chláraithe an duine chun
críocha cánach breisluacha;

ciallaíonn ‘idirbheart’—

(a) aon idirbheart, aon ghníomh, aon
bhealach gníomhaithe, aon bhealach
iompair, aon scéim nó aon phlean,

(b) aon chomhaontú, aon
chomhshocraíocht, aon
chomhthuiscint, aon gheallúint nó aon
ghealltanas, cibé acu sainráite nó
intuigthe agus cibé acu atá nó nach
bhfuil sé nó sí infhorfheidhmithe, nó
ceaptha a bheith infhorfheidhmithe, le
himeachtaí dlí, agus

(c) aon sraith nó cumasc de na himthosca
dá dtagraítear i míreanna (a) agus (b),

arna dhéanamh nó arna déanamh nó arna shocrú
nó arna socrú ag duine amháin, nó ag beirt nó
níos mó—

(i) bídís nó ná bídís ag gníomhú de
chomhbheart,

(ii) cibé acu a dhéantar nó nach ndéantar é
nó í, nó a shocraítear nó nach
socraítear é nó í, go hiomlán nó go
páirteach lasmuigh den Stát, nó

(iii) cibé acu a dhéantar nó nach ndéantar é
nó í, nó a shocraítear nó nach
socraítear é nó í, mar chuid
d’idirbheart níos mó, nó i gcomhar le
haon idirbheart nó idirbhearta eile,

agus forléireofar dá réir sin aon togra le haghaidh
aon idirbhirt.

(2) (a) Chun críocha na Caibidle seo, murar gá
a mhalairt de réir an chomhthéacs, aon
tagairt do thuairisc shonraithe,
forléireofar í mar thagairt d’aicme nó
d’aicmí idirbhirt atá sonraithe i
rialacháin arna ndéanamh faoi alt
817Q.

(b) Aon aicme idirbhirt dá dtagraítear i mír
(a) agus atá sonraithe i rialacháin arna
ndéanamh faoi alt 817Q, tiocfaidh sí
faoi réim aon cheann amháin ar a
laghad de na hearnálacha idirbhirt a
bhfuil tagairt dóibh i mír (c).

(c) Is iad na hearnálacha idirbhirt dá
dtagraítear i mír (b) iad seo a leanas:
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(i) idirbheart i gcás, murach forálacha
na Caibidle seo, gur mhian le
tionscnóir nó le duine, nó ina
mbeifí ag súil le réasún gur mhian
leis nó léi, an t-idirbheart nó aon
ghné den idirbheart (lena n-
áirítear an tslí ar a bhfuil an t-
idirbheart struchtúrtha) is bun leis
an mbuntáiste cánach a mbeifear
ag súil lena fháil, a choinneáil
faoi rún—

(I) ó na Coimisinéirí Ioncaim, nó

(II) ó aon aicme eile duine atá
forordaithe faoi alt 817Q
chun críocha na fomhíre seo,

chun aon chríche atá forordaithe
le rialacháin arna ndéanamh faoi
alt 817Q;

(ii) idirbheart ar i ndáil leis a
dhéanfaidh tionscnóir, cibé acu go
díreach nó go neamhdhíreach,
táillí atá go feadh méid
shuntasaigh inchurtha i leith
buntáiste cánach a fháil, nó ag
brath ar bhuntáiste cánach a fháil
go feadh aon mhéid, a fháil ó
dhuine nó a chur de mhuirear ar
dhuine, nó a mbeifí ag súil le
réasún go ndéanfadh tionscnóir an
céanna a fháil ó dhuine nó a chur
de mhuirear ar dhuine, is duine
atá ag cur an idirbhirt sin i
ngníomh, nó atá ag teilgean an t-
idirbheart sin a chur i ngníomh;

(iii) idirbheart lena ngabhann
doiciméadacht chaighdeánaithe
nó doiciméadacht atá
caighdeánaithe d’fhormhór, a
bhfuil a foirm cinnte ag an
tionscnóir den chuid is mó agus
lena gceanglaítear ar an duine atá
ag cur an idirbhirt i ngníomh
idirbheart sonrach a dhéanamh,
nó sraith idirbheart a dhéanamh,
atá caighdeánaithe, nó atá
caighdeánaithe go substaintiúil,
maidir lena fhoirm nó lena
bhfoirm;

(iv) idirbheart, nó aon ghné
d’idirbheart den sórt sin (lena n-
áirítear an tslí a bhfuil an t-
idirbheart struchtúrtha), is bun le
buntáiste cánach d’aicme nó
d’aicmí atá forordaithe i rialacháin
arna ndéanamh faoi alt 817Q chun
críocha na fomhíre seo.
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Dualgais
tionscnóra.

817E.—Faoi réir na Caibidle seo, déanfaidh
tionscnóir, laistigh den tréimhse shonraithe tar éis
an dáta iomchuí, faisnéis shonraithe a bhaineann
le haon idirbheart in-nochta a sholáthar do na
Coimisinéirí Ioncaim.

Dualgas duine
i gcás go bhfuil
an tionscnóir
lasmuigh den
Stát.

817F.—Aon duine a dhéanann aon idirbheart is
cuid d’aon idirbheart in-nochta ar i ndáil leis—

(a) atá tionscnóir lasmuigh den Stát, agus

(b) nach bhfuil aon tionscnóir sa Stát,

déanfaidh sé nó sí, laistigh den tréimhse
shonraithe tar éis dó nó di déanamh amhlaidh,
faisnéis shonraithe a bhaineann leis an idirbheart
in-nochta a sholáthar do na Coimisinéirí Ioncaim.

Dualgas duine
i gcás nach
bhfuil aon
tionscnóir ann.

817G.—Aon duine a dhéanann aon idirbheart is
cuid d’idirbheart in-nochta nach bhfuil oibleagáid
maidir leis ar an duine sin ná ar aon duine eile sa
Stát alt 817E nó 817F a chomhlíonadh, déanfaidh
sé nó sí laistigh den tréimhse shonraithe tar éis
dó nó di déanamh amhlaidh faisnéis shonraithe a
bhaineann leis an idirbheart in-nochta a sholáthar
do na Coimisinéirí Ioncaim.

Dualgas duine
i gcás go n-
éilítear
pribhléid
ghairmiúil dlí.

817H.—(1) Aon duine a dhéanann idirbheart is
cuid d’idirbheart in-nochta ar maidir leis nach
gcomhlíonann an tionscnóir alt 817E, de bhua alt
817J, déanfaidh sé nó sí laistigh den tréimhse
shonraithe lena mbaineann tar éis dó nó di
idirbheart den sórt sin a dhéanamh, faisnéis
shonraithe a bhaineann leis an idirbheart in-
nochta a sholáthar do na Coimisinéirí Ioncaim.

(2) Aon tionscnóir nach ndéanann, de bhua alt
817J, alt 817E a chomhlíonadh, déanfaidh sé nó sí
na hoibleagáidí a chuirtear, de bhua fho-alt (1), ar
gach duine a bhfuil an t-idirbheart in-nochta
curtha ar fáil dó nó di lena chur i ngníomh a chur
in iúl do na daoine sin.

(3) Aon tionscnóir nach gcomhlíonann alt 817E
de bhua alt 817J, cuirfidh sé nó sí an méid sin in
iúl do na Coimisinéirí Ioncaim laistigh den
tréimhse shonraithe.

Fiosrú
réamhnochta.

817I.—(1) I gcás go mbeidh forais réasúnacha
ag na Coimisinéirí Ioncaim lena chreidiúint—

(a) gur tionscnóir idirbhirt, a mb’fhéidir gur
idirbheart in-nochta é, duine, nó

(b) go bhfuil idirbheart, a mb’fhéidir gur
cuid d’idirbheart in-nochta é, déanta
ag duine, is idirbheart lena gceanglófaí
ar an duine, dá mba idirbheart den sórt
sin é, alt 817G a chomhlíonadh,

féadfaidh na Coimisinéirí trí fhógra i scríbhinn (dá
ngairtear ‘fiosrú réamhnochta’ sa Chaibidil seo) a
cheangal ar an duine a shonrú—
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(i) an amhlaidh gur idirbheart in-nochta é
an t-idirbheart de réir thuairim an
duine sin, agus

(ii) más rud é, de réir thuairim an duine sin,
nach meastar gur idirbheart in-nochta
é an t-idirbheart, na cúiseanna atá leis
an tuairim sin.

(2) Sonrófar i bhfógra faoi fho-alt (1) an
t-idirbheart lena mbaineann sé.

(3) Taispeánfar leis na cúiseanna dá dtagraítear
i bhfo-alt (1)(ii) (dá ngairtear ‘ráiteas maidir le
cúiseanna’ sa Chaibidil seo), faoi threoir na
Caibidle seo agus rialachán arna ndéanamh fúithi,
an chúis a bhfuil an tuairim nach idirbheart in-
nochta é an t-idirbheart ag an duine agus, go
háirithe, má dhearbhaíonn an duine nach dtagann
an t-idirbheart faoi réim aon tuairisce sonraithe,
tabharfar faisnéis leordhóthanach sna cúiseanna
lena chumasú do na Coimisinéirí Ioncaim an
dearbhú a dhaingniú.

(4) Chun críocha an ailt seo, ní leor don duine
a shonrú go bhfuair sé nó sí tuairim arna tabhairt
ag abhcóide nó ag aturnae nó ag duine dá
dtagraítear i bhfomhír (i) nó (ii) d’alt 817P(5)(a) á
rá nach idirbheart in-nochta é an t-idirbheart.

(5) Aon duine a mbeidh fógra eisithe chuige nó
chuici ag na Coimisinéirí Ioncaim faoi fho-alt (1),
comhlíonfaidh sé nó sí an fógra laistigh den
tréimhse ama a shonrófar san fhógra, nach giorra
ná 21 lá ó dháta an fhógra, nó cibé tréimhse is
faide ná sin ar a gcomhaontóidh na Coimisinéirí.

Pribhléid
ghairmiúil dlí.

817J.—Ní fhorléireofar aon ní sa Chaibidil seo
mar ní lena gceanglaítear ar thionscnóir faisnéis a
nochtadh do na Coimisinéirí Ioncaim is faisnéis a
bhféadfadh an tionscnóir sin éileamh ar phribhléid
ghairmiúil dlí a choimeád ar bun ina leith in
imeachtaí dlí

Faisnéis
fhorlíontach.

817K.—(1) I gcás go mbeidh faisnéis arna
soláthar ag duine do na Coimisinéirí Ioncaim mar
chomhlíonadh airbheartaithe ar alt 817E, 817F,
817G nó 817H(1) agus go mbeidh forais
réasúnacha ag na Coimisinéirí lena chreidiúint
nach bhfuil an fhaisnéis shonraithe uile arna
soláthar ag an duine, féadfaidh na Coimisinéirí trí
fhógra i scríbhinn a cheangal ar an duine an
fhaisnéis a sholáthar, is faisnéis a bheidh sonraithe
san fhógra, a bhfuil forais réasúnacha ag na
Coimisinéirí lena chreidiúint gur cuid den
fhaisnéis shonraithe í.

(2) I gcás go mbeidh faisnéis shonraithe arna
soláthar ag duine do na Coimisinéirí Ioncaim mar
chomhlíonadh ar alt 817E, 817F, 817G nó
817H(1), féadfaidh na Coimisinéirí trí fhógra i
scríbhinn a cheangal ar an duine cibé faisnéis eile
i dtaobh an idirbhirt in-nochta, nó doiciméid a
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bhaineann leis an idirbheart in-nochta, a sholáthar
mar a theastóidh le réasún ó na Coimisinéirí mar
thacaíocht leis an bhfaisnéis shonraithe nó mar
mhíniú ar an bhfaisnéis shonraithe.

(3) Aon duine a mbeidh fógra faoi fho-alt (1)
nó (2) eisithe chuige nó chuici ag na Coimisinéirí
Ioncaim, comhlíonfaidh sé nó sí an fógra laistigh
den tréimhse ama a shonrófar san fhógra, is
tréimhse nach giorra ná 21 lá ó dháta an fhógra,
nó cibé tréimhse is faide ná sin ar a
gcomhaontóidh na Coimisinéirí.

Dualgas
margóra
nochtadh a
dhéanamh.

817L.—(1) I gcás go mbeidh cúis ag na
Coimisinéirí Ioncaim lena chreidiúint gur margóir
é nó í duine i ndáil le hidirbheart a mb’fhéidir gur
idirbheart in-nochta é, féadfaidh na Coimisinéirí
trí fhógra i scríbhinn a cheangal ar an duine ainm
agus seoladh gach duine a bhfuil aon fhaisnéis i
ndáil leis an idirbheart arna soláthar aige nó aici
don duine sin agus uimhir thagartha cánach gach
duine díobh, más eol don duine í, a sholáthar do
na Coimisinéirí.

(2) Sonrófar i bhfógra faoi fho-alt (1) an t-
idirbheart lena mbaineann sé.

(3) Aon duine a mbeidh fógra eisithe chuige nó
chuici ag na Coimisinéirí Ioncaim faoi fho-alt (1),
comhlíonfaidh sé nó sí an fógra laistigh den
tréimhse ama a bheidh sonraithe san fhógra, is
tréimhse nach giorra ná 21 lá ó dháta an fhógra nó
cibé tréimhse is faide ná sin ar a gcomhaontóidh
na Coimisinéirí.

Dualgas ar
thionscnóir
liosta cliant a
sholáthar.

817M.—Soláthróidh duine is tionscnóir do na
Coimisinéirí Ioncaim, i ndáil le gach idirbheart in-
nochta ar ina leith atá faisnéis shonraithe arna
soláthar ag an tionscnóir sin faoi alt 817E—

(a) laistigh den tréimhse ama atá leagtha
amach i rialacháin arna ndéanamh faoi
alt 817Q, agus

(b) ar cibé tráthanna a bheidh tar éis
dheireadh na tréimhse sin mar a
leagfar amach sna rialacháin sin iad,

ainm, seoladh agus, más eol don duine í, uimhir
thagartha cánach gach duine dá mbeidh an t-
idirbheart in-nochta curtha ar fáil lena chur i
ngníomh (dá ngairtear an ‘liosta cliant’ sa
Chaibidil seo).

Nithe
forlíontacha.

817N.—(1) I gcás go soláthróidh tionscnóir do
na Coimisinéirí Ioncaim faisnéis shonraithe i ndáil
le hidirbheart in-nochta agus an liosta cliant i leith
an idirbhirt in-nochta sin, beidh soláthar na
faisnéise sin, maidir le haon duine a bheidh ar
áireamh sa liosta cliant a chuirfidh an t-idirbheart
i ngníomh, gan dochar ar bith i dtaobh ar cheart
aon tuairim gurbh idirbheart seachanta cánach é
an t-idirbheart in-nochta lena mbaineann, dá
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dtiocfadh na Coimisinéirí Ioncaim ar an tuairim
sin.

(2) I gcás go soláthróidh duine, seachas
tionscnóir, do na Coimisinéirí Ioncaim faisnéis
shonraithe a bhaineann le hidirbheart in-nochta,
measfar an duine sin a bheith ag cur na faisnéise
sin ar fáil gan dochar ar bith i dtaobh ar cheart
aon tuairim gurbh idirbheart seachanta cánach é
an t-idirbheart in-nochta lena mbaineann, dá
dtiocfadh na Coimisinéirí Ioncaim ar an tuairim
sin.

(3) I gcás go ndéanfaidh duine faisnéis
shonraithe a bhaineann le hidirbheart in-nochta a
sholáthar do na Coimisinéirí Ioncaim, ní mheasfar
gurb ionann soláthar na faisnéise sin agus an duine
sin do sheachadadh fógra cosantach i ndáil leis an
idirbheart chun críocha alt 811A ná go bhfuil
soláthar na faisnéise coibhéiseach leis sin.

(4) Ní fhorléireofar aon ní sa Chaibidil seo mar
ní lena gcoisctear ar na Coimisinéirí Ioncaim—

(a) aon fhiosrú a dhéanamh, ná

(b) aon bheart a dhéanamh,

aon tráth i dtaca le halt 811 nó 811A.

Pionóis. 817O.—(1) Aon duine a mhainneoidh
déanamh de réir aon cheann de na hoibleagáidí a
fhorchuirtear ar an duine sin leis an gCaibidil seo
agus le haon rialacháin arna ndéanamh fúithi,
dlífear—

(a) i gcás go mbaineann an mhainneachtain
leis an oibleagáid arna forchur ar
dhuine faoi alt 817H(2), 817H(3), 817I,
817K(1), 817K(2), 817L nó 817M—

(i) pionós nach mó ná €4,000 a chur air
nó uirthi, agus

(ii) má leanann an mhainneachtain tar
éis pionós a fhorchur faoi fhomhír
(i), pionós breise €100 a chur air
nó uirthi in aghaidh gach lae ar a
leanfaidh an mhainneachtain tar
éis an lae ar a bhforchuirfear an
pionós faoin bhfomhír sin,

agus

(b) i gcás go mbainfidh an mhainneachtain
leis an oibleagáid arna forchur ar
dhuine faoi alt 817E, 817F, 817G nó
817H(1), dlífear—

(i) pionós nach mó ná €500 a chur air
nó uirthi in aghaidh gach lae i
gcaitheamh na tréimhse tosaigh,
agus
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(ii) má leanann an mhainneachtain tar
éis pionós a fhorchur faoi fhomhír
(i), pionós breise €500 a chur air
nó uirthi in aghaidh gach lae ar a
leanfaidh an mhainneachtain tar
éis an lae ar a bhforchuirfear an
pionós faoin bhfomhír sin.

(2) I bhfo-alt (1)(b)—

ciallaíonn ‘an tréimhse tosaigh’ an tréimhse—

(a) dar tosach an lá iomchuí, agus

(b) dar críoch an lá a dhéanfar iarratas dá
dtagraítear i bhfo-alt (3);

ciallaíonn ‘lá iomchuí’ an chéad lá tar éis na
tréimhse sonraithe.

(3) (a) D’ainneoin alt 1077B, déanfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim, i ndáil le
mainneachtain dá dtagraítear i bhfo-alt
(1), iarratas chun na cúirte iomchuí ar
an gcúirt sin do chinneadh i dtaobh an
bhfuil mainnithe ag an duine atá
ainmnithe san iarratas déanamh de réir
na hoibleagáide a fhorchuirtear ar an
duine sin le halt dá dtagraítear i bhfo-
alt (1)(a) nó (b), de réir mar a bheidh.

(b) I mír (a), ciallaíonn ‘cúirt iomchuí’ an
Chúirt Dúiche, an Chúirt Chuarda nó
an Ard-Chúirt, de réir mar is cuí, faoi
threoir na dteorainneacha dlínse i
gcomhair nithe sibhialta atá leagtha
síos san Acht Cúirteanna Breithiúnais
1924, arna leasú, agus Acht na
gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha)
1961, arna leasú.

(4) Déanfar cóip d’aon iarratas faoi fho-alt (3)
a eisiúint chuig an duine lena mbaineann an t-
iarratas.

(5) Cinnfidh an chúirt iomchuí an ndlitear an
pionós dá bhforáiltear i bhfo-alt (1) a chur ar an
duine a bheidh ainmnithe san iarratas dá
dtagraítear i bhfo-alt (3) agus méid an phionóis
sin, agus déanfaidh an chúirt le linn di méid an
phionóis a chinneadh aird a thabhairt ar mhír (a)
nó (b) d’fho-alt (6), de réir mar a bheidh.

(6) Beidh aird ag an gcúirt, le linn di méid
pionóis a chinneadh faoi fho-alt (5)—

(a) i gcás duine is tionscnóir, ar mhéid aon
táillí a fuair an duine i dtaca leis an
idirbheart in-nochta, nó is dócha a
fuair sé nó sí, agus

(b) in aon chás eile, ar mhéid aon
bhuntáiste cánach a ghnóthaigh an
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duine ón idirbheart in-nochta, nó ar
fhéach an duine lena fháil.

(7) Beidh feidhm ag alt 1077C chun críocha
pionóis faoi fho-alt (1).

(8) Ní bheidh feidhm ag alt 1077D chun críocha
pionóis faoi fho-alt (1).

Coimisinéirí
Achomhairc.

817P.—(1) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim,
trí fhógra i scríbhinn, iarratas a dhéanamh chun na
gCoimisinéirí Achomhairc ar chinneadh i ndáil le
haon cheann de na nithe seo a leanas—

(a) a cheangal ar dhuine faisnéis nó
doiciméid a chur ar fáil mar thacaíocht
le ráiteas maidir le cúiseanna (á rá
nach idirbheart in-nochta é idirbheart)
arna thabhairt ag an duine sin do na
Coimisinéirí Ioncaim mar
chomhlíonadh ar fhógra faoi alt 817I,

(b) a cheangal ar dhuine faisnéis, a mbeidh
forais réasúnacha ag na Coimisinéirí
Ioncaim lena chreidiúint gur cuid í den
fhaisnéis shonraithe a bhaineann le
hidirbheart in-nochta, a chur ar fáil do
na Coimisinéirí Ioncaim, tar éis don
duine sin mainneachtain déanamh de
réir fógra faoi alt 817K(1),

(c) a cheangal ar dhuine faisnéis i dtaobh
idirbhirt in-nochta, nó doiciméid a
bhaineann le hidirbheart in-nochta, a
chur ar fáil do na Coimisinéirí Ioncaim,
tar éis don duine sin mainneachtain
déanamh de réir fógra faoi alt 817K(2),

(d) go ndéileálfar le hidirbheart mar
idirbheart in-nochta, nó

(e) gur idirbheart in-nochta é idirbheart.

(2) Ar iarratas a éisteacht arna dhéanamh—

(a) ar na forais dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(a), cinnfidh na Coimisinéirí
Achomhairc an t-iarratas trína ordú,
más rud é—

(i) go measfaidh siad gur chóir an
fhaisnéis nó na doiciméid a chur
ar fáil amhlaidh, an fhaisnéis nó
na doiciméid a chur ar fáil
amhlaidh,

(ii) go measfaidh siad nár chóir an
fhaisnéis nó na doiciméid a chur
ar fáil amhlaidh, gan an fhaisnéis
nó na doiciméid a chur ar fáil
amhlaidh,
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(b) ar na forais dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(b), cinnfidh na Coimisinéirí
Achomhairc an t-iarratas trína ordú,
más rud é—

(i) go measfaidh siad go bhfuil forais
réasúnacha ag na Coimisinéirí
Ioncaim lena chreidiúint
amhlaidh, an fhaisnéis a chur ar
fáil amhlaidh do na Coimisinéirí
Ioncaim,

(ii) go measfaidh siad nach bhfuil forais
réasúnacha ag na Coimisinéirí
Ioncaim lena chreidiúint
amhlaidh, gan an fhaisnéis a chur
ar fáil do na Coimisinéirí Ioncaim,

(c) ar na forais dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(c), cinnfidh na Coimisinéirí
Achomhairc an t-iarratas trína ordú,
más rud é—

(i) go measfaidh siad gur chóir an
fhaisnéis nó na doiciméid (nó, de
réir mar a bheidh, cuid den
fhaisnéis sin nó cuid de na
doiciméid sin) a chur ar fáil
amhlaidh, an fhaisnéis nó na
doiciméid (nó, de réir mar a
bheidh, cuid den fhaisnéis sin nó
cuid de na doiciméid sin) a chur ar
fáil amhlaidh,

(ii) go measfaidh siad nár chóir an
fhaisnéis nó na doiciméid a chur
ar fáil amhlaidh, gan an fhaisnéis
nó na doiciméid a chur ar fáil
amhlaidh,

(d) ar na forais dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(d), cinnfidh na Coimisinéirí
Achomhairc an t-iarratas trína ordú,
más rud é—

(i) gur deimhin leo go bhfuil an uile
bheart réasúnach déanta ag na
Coimisinéirí Ioncaim lena
shuíomh an idirbheart in-nochta é
an t-idirbheart agus go bhfuil
forais réasúnacha acu lena
chreidiúint go mb’fhéidir gur
idirbheart in-nochta an t-
idirbheart, go ndéileálfar leis an
idirbheart mar idirbheart in-
nochta,

(ii) nach deimhin leo go bhfuil an uile
bheart réasúnach déanta ag na
Coimisinéirí Ioncaim lena
shuíomh an idirbheart in-nochta
an t-idirbheart agus go bhfuil
forais réasúnacha acu lena
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chreidiúint go mb’fhéidir gur
idirbheart in-nochta an t-
idirbheart, nach ndéileálfar leis an
idirbheart mar idirbheart in-
nochta,

(e) ar na forais dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(e), cinnfidh na Coimisinéirí
Achomhairc an t-iarratas trína ordú,
más rud é—

(i) gur deimhin leo gur idirbheart in-
nochta é an t-idirbheart, gur
idirbheart in-nochta é,

(ii) gur deimhin leo nach idirbheart in-
nochta é an t-idirbheart, nach
idirbheart in-nochta é.

(3) D’fhonn iarratas arna dhéanamh ar na
forais dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(d) a éisteacht—

(a) féadfaidh a bheith ar áireamh (ach ní gá
go mbeidh) ar bhearta réasúnacha
fiosrú réamhnochta a dhéanamh nó na
Coimisinéirí Ioncaim do dhéanamh
iarratais ar na forais dá dtagraítear i
bhfo-alt (1)(a), agus

(b) féadfaidh a bheith ar áireamh ar fhorais
réasúnacha lena chreidiúint—

(i) gurb amhlaidh go dtagann an t-
idirbheart faoi réim idirbhirt
shonraithe,

(ii) iarraidh ag an tionscnóir ar gan
faisnéis nó doiciméid a sholáthar i
dtaobh an idirbhirt nó ar mhoill a
dhéanamh leis an bhfaisnéis sin nó
na doiciméid sin a sholáthar ar
scór fiosraithe réamhnochta nó ar
scór cinnidh ag na Coimisinéirí
Achomhairc tar éis do na
Coimisinéirí Ioncaim iarratas a
dhéanamh ar na forais dá
dtagraítear i bhfo-alt (1)(a),

(iii) an tionscnóir do mhainneachtain
déanamh de réir fiosraithe
réamhnochta nó de réir cinnidh de
chuid na gCoimisinéirí
Achomhairc tar éis do na
Coimisinéirí Ioncaim iarratas a
dhéanamh ar na forais dá
dtagraítear i bhfo-alt (1)(a), i ndáil
le hidirbheart eile.

(4) Déanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc
iarratas faoi fho-alt (1), fara aon mhodhnuithe is
gá, a éisteacht ionann is dá mba achomharc é in
aghaidh measúnachta i leith cánach ioncaim.
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(5) (a) Ar aon iarratas, ceadóidh na
Coimisinéirí Achomhairc d’aon
abhcóide nó aturnae pléadáil os a
gcomhair thar ceann na gCoimisinéirí
Ioncaim nó thar ceann an pháirtí eile ó
bhéal nó i scríbhinn agus tabharfaidh
siad éisteacht—

(i) d’aon chuntasóir, is duine lenar
glacadh mar chomhalta de
chumann corpraithe cuntasóirí, nó

(ii) nó d’aon duine lenar glacadh mar
chomhalta d’Fhoras Cánachais na
hÉireann.

(b) D’ainneoin mhír (a), féadfaidh na
Coimisinéirí Achomhairc a cheadú
d’aon duine eile a bheidh ag feidhmiú
ar son na gCoimisinéirí Ioncaim nó ar
son an pháirtí eile pléadáil os a
gcomhair i gcás gur deimhin leo gur
chóir an cead sin a thabhairt.

Rialacháin
(Caibidil 3).

817Q.—(1) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim,
le toiliú an Aire Airgeadais, rialacháin a
dhéanamh—

(a) ina sonrófar aicme nó aicmí idirbhirt atá
le bheith ina n-idirbhearta de thuairisc
shonraithe chun críocha na Caibidle
seo,

(b) lena bhforordófar aicme daoine dá
dtagraítear in alt 817D(2)(c)(i),

(c) lena bhforordófar críoch dá dtagraítear
in alt 817D(2)(c)(i),

(d) lena bhforordófar aicme nó aicmí
buntáiste cánach chun críocha alt
817D(2)(c)(iv),

(e) ina sonrófar an fhaisnéis a bheidh le
soláthar do na Coimisinéirí Ioncaim ag
duine i ndáil le hidirbheart in-nochta
(dá ngairtear ‘an fhaisnéis shonraithe’
sa Chaibidil seo),

(f) ina sonrófar an tréimhse ama ar laistigh
di a sholáthrófar an fhaisnéis dá
dtagraítear i mír (e) do na Coimisinéirí
Ioncaim, nó an tráth, de réir mar a
bheidh, faoina mbeidh sí le soláthar
(dá ngairtear ‘an tréimhse shonraithe’
sa Chaibidil seo).

(g) ina sonrófar an tréimhse ama ar laistigh
di a sholáthrófar aon fhaisnéis eile a
cheanglófar a sholáthar do na
Coimisinéirí Ioncaim faoin gCaibidil
seo nó an tráth, de réir mar a bheidh,
faoina mbeidh sí le soláthar,
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(h) ina sonrófar na himthosca nach
ndéileálfar iontu le duine mar
thionscnóir i ndáil le hidirbheart in-
nochta, agus

(i) ina sonrófar an nós imeachta a bheidh
le glacadh le linn éifeacht a thabhairt
don Chaibidil seo, a mhéid nach
ndéantar foráil ar shlí eile i leith an
nóis imeachta sin, agus ina ndéanfar
foráil i gcoitinne i dtaobh riaradh na
Caibidle seo, lena n-áirítear—

(i) foirm agus modh seachadta na
faisnéise a bheidh le soláthar faoi
na rialacháin, agus

(ii) cibé nithe forlíontacha agus
teagmhasacha is dóigh leis na
Coimisinéirí Ioncaim is gá.

(2) (a) I ndáil le rialacháin arna ndéanamh de
bhun fho-alt (1)(a), féadfar a shonrú
sna rialacháin na himthosca—

(i) ina mbeidh feidhm ag na
rialacháin, nó

(ii) nach mbeidh feidhm ag na
rialacháin iontu,

maidir le haicme áirithe idirbhirt.

(b) Déanfar na himthosca dá dtagraítear i
mír (a) a shonrú faoi threoir na
gcatagóirí idirbhirt dá dtagraítear in
alt 817D(2)(c).

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

Oifigigh de
chuid na
gCoimisinéirí
Ioncaim a
ainmniú.

817R.—Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon
oifigeach dá gcuid a ainmniú chun aon
ghníomhartha a dhéanamh agus aon
fheidhmeanna a chomhlíonadh a údaraítear leis an
gCaibidil seo agus le Rialacháin arna ndéanamh
fúithi do na Coimisinéirí Ioncaim a dhéanamh nó
a chomhlíonadh, agus déanfar tagairtí sa Chaibidil
seo do na Coimisinéirí Ioncaim a fhorléiriú, fara
aon mhodhnuithe is gá, mar thagairtí a fholaíonn
tagairtí d’oifigeach arna ainmniú nó arna
hainmniú amhlaidh.”.

(2) (a) San fho-alt seo, tá le “idirbheart in-nochta”, “tionscnóir”
agus “dáta iomchuí” an bhrí chéanna atá leo i gCaibidil
3 de Chuid 33 den Phríomh-Acht, arna cur isteach le fo-
alt (1).
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(b) Beidh feidhm ag fo-alt (1)—

(i) maidir le tionscnóir, i gcás—

(I) aon idirbhirt in-nochta ar ina leith a bheidh an
dáta iomchuí ar dháta rite an Achta seo nó dá
éis, agus

(II) aon idirbhirt in-nochta ar ina leith a bheidh an
dáta iomchuí ar dháta rite an Achta seo nó dá
éis (i gcás go gcinnfear an dáta iomchuí sin ar
bhonn cibé ceann is luaithe de na dátaí dá
dtagraítear sa mhíniú ar “dáta iomchuí” in alt
817D(1) den Phríomh-Acht a bheidh ar dháta
rite an Achta seo nó dá éis),

agus

(ii) maidir le duine dá dtagraítear in ailt 817F, 817G agus
817H(1) den Phríomh-Acht a dhéanann aon
idirbheart is cuid d’idirbheart in-nochta i gcás go
ndéantar iomlán an idirbhirt in-nochta ar dháta rite
an Achta seo nó dá éis.

150.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an gCuid seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh Chuid 18B:

“CUID 18C

Tobhach sainchónaithe

Léiriú (Cuid
18C).

531AA.—(1) Sa Chuid seo—

tá le ‘dlúthchuideachta’ an bhrí a shanntar dó le
halt 430;

ciallaíonn ‘iontaobhas lánroghnach’ aon diúscairt
a ndéantar dá bíthin, dá bua nó dá droim maoin a
shealbhú ar iontaobhas d’fhonn ioncam nó
caipiteal nó cuid d’ioncam nó de chaipiteal na
maoine a chur chun sochair, nó le cumhacht an
céanna a chur chun sochair, d’aon duine nó daoine
nó d’aon duine amháin nó níos mó de líon nó
d’aicme daoine cibé acu de rogha iontaobhaithe
nó aon duine eile é agus d’ainneoin go bhféadfaidh
cumhacht a bheith ann an t-ioncam go léir nó aon
chuid den ioncam a charnadh agus, chun críocha
an mhínithe seo, folaíonn ‘diúscairt’ aon diúscairt
cibé acu trí ghníomhas nó ar shlí eile agus aon
chúnant, comhaontú nó comhshocraíocht cibé acu
le scríbhinn nó gan scríbhinn a rinneadh;

tá le ‘tobhach sainchónaithe’ an bhrí a shanntar dó
le halt 531AB;

ciallaíonn ‘breith chríochnaitheach’ breith nach
mbeidh aon ábhar achomhairc ina coinne nó ar
laistigh de thréimhse atá imithe in éag, gan
achomharc a bheith tionscanta, a bhí ábhar
achomhairc ina coinne;
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ciallaíonn ‘fondúireacht’ aon eintiteas dlíthiúil,
cibé áit a bhfuil sé bunaithe, a ndéanann pearsa
aonair maoin a dhiúscairt dó nó a aistriú chuige,
is cuma—

(a) conas a thuairiscítear an t-eintiteas sin
in áit a bhunaithe, agus

(b) an t-ainm a thugtar ar an eintiteas sin in
áit a bhunaithe;

tá le ‘cuideachta shealbhaíochta’ agus le
‘fochuideachta’ na bríonna céanna atá leo in alt
155 d’Acht na gCuideachtaí 1963;

ciallaíonn ‘maoin Éireannach’, i ndáil le pearsa
aonair agus dáta luachála, an mhaoin go léir, atá
suite sa Stát, a bhfuil teideal tairbhiúil seilbhe ag
an bpearsa aonair chuici ar an dáta luachála, ach
ní fholaíonn sé na nithe seo a leanas—

(a) scaireanna i gcuideachta atá ar marthain
go hiomlán nó go formhór d’fhonn
trádáil nó trádálacha a sheoladh,

(b) scaireanna i gcuideachta shealbhaíochta
a ndíorthaíonn an chuid is mó dá luach
ó fhochuideachtaí a dhéanann trádáil
nó trádálacha a sheoladh go hiomlán
nó go formhór;

ciallaíonn ‘dliteanas i leith cánach ioncaim’, i ndáil
le pearsa aonair agus bliain chánach, an méid
cánach ioncaim atá dlite agus iníoctha ag an
bpearsa aonair don bhliain chánach de réir na
nAchtanna Cánach agus a bhfuil breith
chríochnaitheach déanta ina leith;

ciallaíonn ‘margadhluach’, i ndáil le maoin, an
praghas a gheofaí ar an maoin sin dá ndíolfaí ar
an margadh oscailte í ar an dáta luachála ar cibé
modh agus faoi réir cibé coinníollacha ba dhóigh
le réasún a tharraingeodh an praghas ab fhearr ar
an maoin don díoltóir;

ciallaíonn “leanbh mionaoiseach” leanbh nach
bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe aige nó aici agus
nach bhfuil, agus nach raibh, pósta;

folaíonn ‘maoin’ cearta agus leasanna de gach
tuairisc;

ciallaíonn ‘pearsa aonair iomchuí’, i ndáil le bliain
chánach, pearsa aonair—

(a) ar a bhfuil sainchónaí sa Stát, agus ar
saoránach den Stát é nó í, sa bhliain
chánach,

(b) ar mó ná €1,000,000 a ioncam
domhanda nó a hioncam domhanda
don bhliain chánach,
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(c) ar lú ná €200,000 a dhliteanas cánach nó
a dliteanas cánach sa Stát don bhliain
chánach, agus

(d) ar mó ná €5,000,000 margadhluach a
mhaoine Éireannaí nó a maoine
Éireannaí ar an dáta luachála sa
bhliain chánach;

ciallaíonn ‘toradh’ toradh de chineál dá
dtagraítear in alt 531AF;

ciallaíonn ‘bliain chánach’ bliain mheasúnachta
chun críocha cánach ioncaim;

ciallaíonn ‘ioncam domhanda’, i ndáil le pearsa
aonair, ioncam na pearsan aonair, gan aird a
thabhairt ar aon mhéid is inbhainte as ioncam
iomlán nó is inbhainte le linn ioncam iomlán a
ríomh, as gach bunadh arna mheas de réir na
nAchtanna Cánach agus amhail is nár achtaíodh
riamh aon fhoráil de na hAchtanna sin ina
ndearnadh foráil maidir le haon ioncam, brabúis
nó gnóchain a dhíolmhú ó cháin ioncaim nó maidir
le neamhaird a thabhairt ar an gcéanna nó gan an
céanna a áireamh chun críocha cánach ioncaim nó
na nAchtanna sin, agus—

(a) gan aird a thabhairt ar aon asbhaint—

(i) i leith liúntais cíosa dhúbailte faoi
alt 324(2), 333(2), 345(3) nó
354(3),

(ii) faoi alt 372AP, le linn méid aon
bharrachais nó easnaimh i leith
cíosa ó aon áitreabh a ríomh,

(iii) faoi alt 372AU, le linn méid aon
bharrachais nó easnaimh i leith
cíosa ó aon áitreabh a ríomh,

(iv) faoi alt 847A, i leith síntiúis
iomchuí (de réir bhrí an ailt sin),

(v) faoi alt 848A, i leith síntiúis
iomchuí (de réir bhrí an ailt sin),

agus

(b) ag féachaint d’asbhaint—

(i) i leith aon íocaíochta lena
mbaineann alt 1025 a rinne pearsa
aonair de bhun socrú cothabhála
(de réir bhrí an ailt sin) a
bhaineann leis an bpósadh chun
sochair don pháirtí eile sa
phósadh, mura bhfuil feidhm ag
alt 1026 maidir leis an íocaíocht
sin, nó
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(ii) i leith íocaíochta den chineál
céanna le híocaíocht dá
dtagraítear i bhfomhír (i) de bhun
socrú cothabhála (de réir bhrí alt
1025) a bhaineann leis an bpósadh
chun sochair don pháirtí eile sa
phósadh a ndéileáiltear léi ó
thaobh chánach ar an tslí chéanna
go substaintiúil le híocaíocht den
sórt sin,

a chinnfear ar an mbonn go raibh cónaí
ar an bpearsa aonair sa Stát don
bhliain chánach, mura raibh cónaí air
nó uirthi sa Stát don bhliain thairis sin;

ciallaíonn ‘dáta luachála’, i ndáil le bliain chánach,
an 31 Nollaig sa bhliain sin.

(2) Faoi réir fho-alt (3), chun críocha an
mhínithe ar ‘maoin Éireannach’ i bhfo-alt (1),
measfar go bhfuil teideal tairbhiúil seilbhe ag
pearsa aonair ar an dáta luachála—

(a) chuig an maoin go léir atá suite sa Stát
agus a d’aistrigh an phearsa aonair
chuig a chéile nó a céile nó a leanaí
mionaoiseacha, ar mhéid is lú ná an
margadhluach, an 18 Feabhra 2010 nó
dá éis,

(b) chuig an maoin go léir atá suite sa Stát
agus a ndearna an phearsa aonair í a
dhiúscairt d’iontaobhas lánroghnach,
nó a aistriú chuig an gcéanna, ar mhéid
is lú ná an margadhluach, an 18
Feabhra 2010 nó dá éis, agus

(c) chuig an maoin go léir atá suite sa Stát
a ndearna an phearsa aonair í a
dhiúscairt d’fhondúireacht, nó a aistriú
chuig an gcéanna, ar mhéid is lú ná an
margadhluach, an 18 Feabhra 2010 nó
dá éis.

(3) (a) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2)(a) maidir
le socrú cothabhála (de réir bhrí alt
1025).

(b) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2)(b) agus
(c) maidir le hiontaobhas lánroghnach
nó fondúireacht, de réir mar a bheidh,
a suífear chun sástacht na
gCoimisinéirí Ioncaim gur cruthaíodh
go heisiatach é nó í—

(i) chun críocha is críocha carthanúla
de réir dhlí an Stáit, nó

(ii) chun sochair do phearsa aonair
ainmnithe amháin nó níos mó
agus ar an gcúis go bhfuil an
phearsa aonair sin, nó na pearsana
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aonair sin go léir, mar gheall ar
aois nó míbharrainn, nó mar
gheall ar éagumas coirp,
meabhrach nó dlíthiúil,
neamhinniúil ar ghnóthaí na
pearsan aonair nó na bpearsan
aonair sin a riaradh.

(4) Chun críocha na Coda seo, i gcás
margadhluach iomlán, nó an chuid is mó de
mhargadhluach, aon scaire i gcuideachta atá
corpraithe lasmuigh den Stát ar dhlúthchuideachta
í dá mba sa Stát a bheadh sí corpraithe, a bheith
inchurtha síos go díreach nó go neamhdhíreach,
do mhaoin atá suite sa Stát, measfar gur maoin atá
suite sa Stát an scair sin.

(5) Le linn margadhluach aon mhaoine a mheas
chun críocha na Coda seo, ní dhéanfar aon
asbhaint as an margadhluach i leith aon fhiach nó
i leith aon eirí.

(6) Forléireofar tagairtí sa Chuid seo do na
Coimisinéirí Ioncaim mar thagairtí a fholaíonn
tagairtí d’aon oifigeach dóibh.

Tobhach
sainchónaithe
a mhuirearú.

531AB.—Faoi réir na Coda seo, le héifeacht ón
1 Eanáir 2010, déanfar tobhach, ar a dtabharfar
‘tobhach sainchónaithe’, a mhuirearú agus a
thobhach agus íocfaidh gach pearsa aonair
iomchuí an tobhach gach bliain agus is é méid an
tobhaigh sin €200,000.

Creidmheas i
leith cánach
ioncaim a
íocadh.

531AC.—Beidh dliteanas pearsan aonair
iomchuí i leith cánach ioncaim do bhliain chánach
inlamhála mar chreidmheas le linn an méid
tobhaigh sainchónaithe is inmhuirearaithe don
bhliain sin a fhionnadh, ach sin a mhéid amháin a
íoctar an cháin ioncaim sin an tráth céanna a íoctar
an tobhach sainchónaithe don bhliain sin nó
roimhe sin.

Nósanna
imeachta
luachála.

531AD.—(1) Mura bhfuil na Coimisinéirí
Ioncaim sásta le margadhluach maoine atá measta
i dtuairisceán, nó más dóigh leo gur gá déanamh
amhlaidh, féadfaidh siad luach na maoine sin a
mheas agus, i gcás gur mó an margadhluach atá
measta amhlaidh ag na Coimisinéirí Ioncaim ná an
margadhluach atá measta sa tuairisceán, is faoi
threoir an mhargadhluacha atá measta ag na
Coimisinéirí Ioncaim agus ní faoi threoir an
mhargadhluacha atá measta sa tuairisceán a
dhéanfar aon mhuirear i leith cánach.

(2) Fionnfaidh na Coimisinéirí Ioncaim
margadhluach aon mhaoine chun críocha fho-alt
(1) ar cibé slí agus ar cibé dóigh is cuí leo agus
féadfaidh siad a údarú do dhuine atá cáilithe go
cuí chuige sin aon mhaoin a iniúchadh agus luach
na maoine sin a thuairisciú dóibh chun críocha na
Coda seo agus tabharfaidh an duine a bhfuil an
mhaoin sin ina choimeád nó ina coimeád nó ina
sheilbh nó ina seilbh cead don duine atá údaraithe
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amhlaidh an mhaoin a iniúchadh cibé tráthanna
réasúnacha a mheasfaidh na Coimisinéirí Ioncaim
a bheith riachtanach.

(3) I gcás go gceanglóidh na Coimisinéirí
Ioncaim gur duine atá údaraithe acu chun críocha
fho-alt (2) a dhéanfaidh luacháil, is iad na
Coimisinéirí Ioncaim a íocfaidh costais na
luachála sin.

Achomhairc i
ndáil le luach
maoine réadaí.

531AE.—Más éagóir le pearsa aonair iomchuí
breith ó na Coimisinéirí Ioncaim maidir le
margadhluach aon mhaoine réadaí, féadfaidh an
phearsa aonair achomharc a dhéanamh i gcoinne
na breithe ar an modh a fhorordaítear le halt 33
den Finance (1909-10) Act 1910, agus beidh feidhm
dá réir sin, fara aon mhodhnuithe is gá, ag na
forálacha maidir le hachomhairc faoin alt sin.

Tuairisceáin a
sheachadadh.

531AF.—(1) Maidir le bliain chánach,
ullmhóidh pearsa aonair iomchuí, an 31 Deireadh
Fómhair nó roimhe sa bhliain i ndiaidh an dáta
luachála, tuairisceán iomlán ceart, maidir leis na
nithe agus na sonraí sin go léir a theastóidh ó na
Coimisinéirí Ioncaim i ndáil le dliteanas i leith
tobhaigh sainchónaithe a chinneadh, agus
déanfaidh sé nó sí é a sheachadadh ar na
Coimisinéirí Ioncaim, mar aon le híocaíocht an
tobhaigh sainchónaithe.

(2) Maidir le tuairisceán faoin alt seo—

(a) beidh sé i cibé foirm a cheanglóidh na
Coimisinéirí Ioncaim,

(b) síneoidh an phearsa aonair iomchuí é,
agus

(c) beidh dearbhú ann ón bpearsa aonair a
shínigh an tuairisceán gur tuairisceán
cruinn iomlán an tuairisceán, de réir
mar is fearr is eol agus is feasach don
phearsa aonair sin agus mar a
chreideann sé nó sí.

Tuairim ó na
Coimisinéirí
Ioncaim.

531AG.—(1) Ar iarratas chuig na Coimisinéirí
Ioncaim ó phearsa aonair a bhfuil breithniú á
dhéanamh aige nó aici i dtaobh infheistíocht
shuntasach a dhéanamh sa Stát, féadfaidh siad
tuairim a thabhairt don phearsa aonair i dtaobh an
dócha, sa bhliain chánach ina ndéantar an t-
iarratas, go measfaí gur pearsa aonair lena
mbaineann mír (a) den mhíniú ar ‘pearsa
aonair iomchuí’ in alt 531AA(1) an phearsa
aonair.

(2) Beidh iarratas ar thuairim faoi fho-alt (1) i
cibé foirm, agus beidh ann cibé faisnéis agus
sonraí, a éileoidh na Coimisinéirí Ioncaim i ndáil
le hiarratas den sórt sin.
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(3) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a
chuireann d’oibleagáid ar na Coimisinéirí Ioncaim
an tuairim dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a thabhairt.

Na
Coimisinéirí
Ioncaim do
dhéanamh
agus do leasú
measúnachtaí.

531AH.—(1) I gcás—

(a) nach seachadfaidh pearsa aonair
tuairisceán faoi alt 531AF(1) ar na
Coimisinéirí Ioncaim, an 31 Deireadh
Fómhair nó roimhe sa bhliain tar éis
dháta na luachála, nó

(b) go bhfuil na Coimisinéirí Ioncaim
míshásta le tuairisceán a seachadadh
orthu faoi alt 531AF(1),

féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim measúnacht nó
measúnacht leasaitheach a dhéanamh ar phearsa
aonair a bhfuil cúis acu lena chreidiúint go bhfuil
tobhach sainchónaithe inmhuirearaithe air nó
uirthi, ar an mbonn gur pearsa aonair iomchuí an
phearsa aonair.

(2) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim
measúnacht a rinneadh faoi fho-alt (1) a tharraingt
siar, agus measúnacht a dhéanamh ar an méid
tobhaigh sainchónaithe is iníoctha, ar bhonn
tuairisceáin, ar comhlíonadh réasúnach é, ina
dtuairim, ar a gceanglais agus a sheachadfar orthu
laistigh de 30 lá tar éis dháta na measúnachta arna
déanamh acu de bhun fho-alt (1).

Ceart na
gCoimisinéirí
Ioncaim
fiosruithe a
dhéanamh
agus
measúnachtaí
a leasú.

531AI.—(1) Beidh feidhm ag alt 956, fara aon
mhodhnuithe is gá, chun críocha na Coda seo mar
atá feidhm aige chun críocha cánach ioncaim.

(2) Chun fiosrú a dhéanamh nó chun cibé
gníomhartha a dhéanamh, dá dtagraítear in alt 956
nó chun measúnacht ar phearsa aonair a
dhéanamh, a leasú nó a leasú tuilleadh i ndáil le
tobhach sainchónaithe, beidh na cumhachtaí sin go
léir ag na Coimisinéirí Ioncaim a bheadh ag cigire
faoin alt sin i ndáil le fiosruithe a dhéanamh nó
cibé gníomhartha a dhéanamh is dóigh leis nó léi
is gá chun a dheimhniú dó féin nó di féin gur
ráiteas nó sonra cruinn nó nach ea aon ráiteas nó
sonra i dtuairisceán arna sheachadadh chun
críocha cánach ioncaim.

Feidhm
forálacha a
bhaineann le
cáin ioncaim.

531AJ.—(1) Beidh feidhm, i ndáil le
hachomhairc, ag forálacha Chaibidil 1 de Chuid 40
maidir le tobhach sainchónaithe mar atá feidhm
acu maidir le cáin ioncaim.

(2) Beidh feidhm ag Caibidil 1 de Chuid 47
maidir le tobhach sainchónaithe mar atá feidhm
aici maidir le cáin ioncaim.

(3) Beidh feidhm ag alt 1080 maidir le tobhach
sainchónaithe mar atá feidhm aige maidir le cáin
ioncaim.
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Cúram agus
bainistiú.

531AK.—Tá tobhach sainchónaithe faoi chúram
agus faoi bhainistiú na gCoimisinéirí Ioncaim agus
tá feidhm ag Cuid 37 maidir le tobhach
sainchónaithe mar atá feidhm aici maidir le cáin
ioncaim.”.

(2) (a) Leasaítear alt 960A den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad mhír (g) den mhíniú ar
“Achtanna”:

“(g) Codanna 18A, 18B agus 18C,”.

(b) Leasaítear alt 1002(1)(a) den Phríomh-Acht tríd an méid
seo a leanas a chur in ionad fhomhír (iiia) den mhíniú ar
“na hAchtanna”:

“(iiia) Codanna 18A agus 18C,”.

(c) Leasaítear alt 1077A(1) den Phríomh-Acht tríd an méid
seo a leanas a chur in ionad mhír (c) den mhíniú ar “na
hAchtanna”:

“(c) Codanna 18A, 18B agus 18C,”.

(d) Leasaítear alt 1078(1) den Phríomh-Acht tríd an méid seo
a leanas a chur in ionad mhír (ca) den mhíniú ar “na
hAchtanna”:

“(ca) Codanna 18A agus 18C,”.

(3) Beidh feidhm ag an alt seo maidir leis an mbliain
mheasúnachta 2010 agus maidir le blianta dá héis.

151.—Leasaítear alt 825 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(3) Scoireann éifeacht de bheith leis an alt seo maidir le
bronntanas don Stát arna thabhairt an 4 Feabhra 2010 nó dá
éis.”.

152.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 896A—

“896B.—(1) San alt seo—

tá le ‘na hAchtanna’ an bhrí a shanntar dó le halt 1078(1);

ciallaíonn ‘Coimisiún’ an Coimisiún um Rialáil Tacsaithe nó, sa
Bhéarla, The Commission for Taxi Regulation.

(2) Déanfaidh an Coimisiún, i gceann cibé eatramh a
shonróidh na Coimisinéirí Ioncaim, cibé faisnéis a sholáthar do
na Coimisinéirí Ioncaim a bheidh i seilbh an Choimisiúin chun
críocha an Achta um Rialáil Tacsaithe 2003 agus is gá chun
feidhmeanna na gCoimisinéirí Ioncaim faoi na hAchtanna a
chomhlíonadh.”.

153.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 906A(1)—
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(i) trí “ailt 907, 907A agus 908” a chur in ionad “ailt 907
agus 908”, agus

(ii) sa mhíniú ar “oifigeach údaraithe” trí “le halt 907,
907A nó 908” a chur in ionad “le halt 907 nó 908”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 907:

“Iarratas chun
na
gCoimisinéirí
Achomhairc:
faisnéis ó thríú
páirtí.

907A.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘cáiníocóir’ duine nach bhfuil a
chéannacht nó a céannacht ar eolas ag an
oifigeach údaraithe, agus grúpa nó aicme
daoine nach bhfuil a gcéannachtaí ar
leithligh ar eolas amhlaidh;

ciallaíonn ‘tríú páirtí’ duine a bhfuil a
chéannacht nó a céannacht tugtha ag foras
airgeadais d’oifigeach údaraithe i
gcomhlíonadh fógra arna eisiúint faoi alt
907 nó ordaithe arna dhéanamh faoi alt 908.

(2) Féadfaidh oifigeach údaraithe, faoi
réir an ailt seo, iarratas a dhéanamh chun
na gCoimisinéirí Achomhairc ar thoiliú le
fógra a sheirbheáil ar thríú páirtí, á
cheangal ar an tríú páirtí—

(a) cibé leabhair, taifid nó doiciméid
eile atá faoi chumhacht nó i
seilbh an tríú páirtí, nó atá ar
fáil aige nó aici, a chur ar fáil
lena n-iniúchadh ag an oifigeach
údaraithe, ar leabhair, taifid nó
doiciméid iad ina bhfuil, nó ina
bhféadfaidh sé go bhfuil (i
dtuairim réasúnach an oifigigh
údaraithe), faisnéis is iomchuí
maidir le dliteanas i ndáil le
cáiníocóir, nó

(b) cibé faisnéis, mínithe agus sonraí
a theastóidh le réasún ón
oifigeach údaraithe mar nithe is
iomchuí maidir le haon
dliteanas den sórt sin a
thabhairt don oifigeach
údaraithe,

de réir mar a bheidh sonraithe san iarratas.

(3) Ní dhéanfaidh oifigeach údaraithe
iarratas faoi fho-alt (2) gan toiliú i scríbhinn
ó Choimisinéir Ioncaim, agus mura rud é
gur deimhin leis nó léi—

(a) go bhfuil forais réasúnacha
amhrais ann go gceapfaí, maidir
le haon fhoráil de na
hAchtanna, go mb’fhéidir gur
mhainnigh nó go mainneoidh an
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cáiníocóir nó, de réir mar a
bheidh, na cáiníocóirí go léir nó
aon duine díobh, í a
chomhlíonadh,

(b) gur dócha go raibh nó go mbeidh
aon mhainneachtain den sórt
sin ina cúis le mórdhochar do
mheasúnacht chuí nó do bhailiú
cuí cánach, agus

(c) maidir leis an bhfaisnéis—

(i) is dócha atá sna leabhair,
sna taifid nó sna doiciméid
eile, nó

(ii) is dócha a eascróidh as an
bhfaisnéis, na mínithe agus
na sonraí,

lena mbaineann an t-iarratas, gur faisnéis í
atá iomchuí maidir le measúnacht chuí nó
le bailiú cuí cánach.

(4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt
(2), féadfaidh an t-oifigeach údaraithe
iarratas a dhéanamh chun na gCoimisinéirí
Achomhairc ar thoiliú le fógra a sheirbheáil
ar thríú páirtí, i ndáil le leabhair, taifid nó
doiciméid eile agus faisnéis, mínithe agus
sonraí a bhaineann le duine atá bainteach
leis an gcáiníocóir.

(5) I gcás go gcinnfidh na Coimisinéirí
Achomhairc go bhfuil, sna himthosca go
léir, forais réasúnacha ann leis an iarratas a
dhéanamh, féadfaidh siad a dtoiliú a
thabhairt le seirbheáil fógra ag an oifigeach
údaraithe ar an tríú páirtí, á cheangal ar an
tríú páirtí—

(a) cibé leabhair, taifid nó doiciméid
eile a chur ar fáil lena n-
iniúchadh ag an oifigeach
údaraithe, agus

(b) cibé faisnéis, mínithe agus sonraí
a thabhairt don oifigeach
údaraithe,

a bheidh, le toiliú na gCoimisinéirí
Achomhairc, sonraithe san fhógra.

(6) Beidh cuideachta atá díscaoilte, agus
pearsa aonair a d’éag, ar áireamh ar na
daoine a bhféadfar déileáil leo mar
cháiníocóir chun críocha an ailt seo.

(7) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo
mar ní a a cheanglaíonn ar aon duine na
nithe seo a leanas a nochtadh d’oifigeach
údaraithe—
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(a) faisnéis a bhféadfaí éileamh ar
phribhléid ghairmiúil dlí a
choimeád ar bun ina leith in
imeachtaí dlí,

(b) faisnéis de ghné liachta rúnda, nó

(c) comhairle ghairmiúil de ghné
rúnda arna tabhairt do chliant
(seachas comhairle arna
tabhairt mar chuid de chuspóir
mímhacánta, calaoiseach nó
coiriúil).

(8) I gcás go bhfuil a dtoiliú tugtha ag
na Coimisinéirí Ioncaim de réir an ailt seo,
déanfaidh an t-oifigeach údaraithe, a
luaithe is féidir, ach tráth nach déanaí ná 14
lá ón tráth a tugadh an toiliú sin, fógra a
sheirbheáil ar an tríú páirtí lena mbaineann,
á rá—

(a) gur tugadh an toiliú sin, agus

(b) gur chóir don tríú páirtí, laistigh
de thréimhse 30 lá, na ceanglais
a shonraítear san fhógra a
chomhlíonadh.

(9) (a) Faoi réir mhír (b), maidir le
hiarratas ó oifigeach údaraithe
faoi fho-alt (2), déanfaidh na
Coimisinéirí Achomhairc é a
éisteacht, fara aon mhodhnuithe
is gá, amhail is dá mba
achomharc é in aghaidh
measúnachta cánach ioncaim.

(b) D’ainneoin alt 933(4), is
cinneadh críochnaitheach
dochloíte cinneadh ó na
Coimisinéirí Achomhairc faoin
alt seo.

(10) Aon tríú páirtí a mhainneoidh fógra
arna sheirbheáil ar an tríú páirtí ag
oifigeach údaraithe de réir an ailt seo a
chomhlíonadh, dlífear pionós €19,045 a
chur air nó uirthi agus, má leantar den
mhainneachtain tar éis dheireadh na
tréimhse atá sonraithe i bhfo-alt (8)(b),
dlífear pionós breise €2,535 a chur air nó
uirthi in aghaidh gach lae a leanfar
amhlaidh den mhainneachtain.”.

154.—Leasaítear alt 204 den Acht fán nGníomhaireacht Náisiúnta
um Bainistíocht Sócmhainní 2009 tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad fho-alt (2)—

“(2) D’ainneoin aon fhorála den Acht seo ná d’aon
achtachán eile—
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(a) déanfaidh GNBS mionsonraí gach sócmhainne bainc
incháilithe a chur ar fáil do na Coimisinéirí Ioncaim,

(b) i gcás go mbeidh gá ag na Coimisinéirí Ioncaim le
haon fhaisnéis nó doiciméid, a bhaineann le haon
sócmhainn bhainc incháilithe nó cibé nithe eile is gá
chun a ndualgais a chomhlíonadh, ansin féadfaidh
siad a cheangal ar GNBS cibé faisnéis a sholáthar a
bheidh ina seilbh nó faoina rialú ag GNBS, nó ar
eolas aici, agus cibé doiciméid a sholáthar atá ina
seilbh nó faoina rialú ag GNBS nó na doiciméid sin
a chur ar fáil lena n-iniúchadh,

(c) féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, chun a
bhfeidhmeanna faoi Chuid 42 den Acht
Comhdhlúite Cánacha 1997 agus aon rialacháin arna
ndéanamh faoin gCuid sin a chomhlíonadh, faisnéis
i ndáil le duine iomchuí ainmnithe a lorg ar GNBS,
agus

(d) i gcás go bhfuil faisnéis ina seilbh ag GNBS, nó ar
eolas aici, nó go mbeidh doiciméid dá dtagraítear i
mír (b) nó (c) ina seilbh aici nó faoina rialú,
soláthróidh GNBS an fhaisnéis agus na doiciméid sin
do na Coimisinéirí Ioncaim nó cuirfidh sí na
doiciméid sin ar fáil lena n-iniúchadh ag na
Coimisinéirí Ioncaim.”.

155.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 1078 tríd an méid seo
a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (9)—

“(10) Féadfaidh oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim aon
toghairm, fógra, ordú nó doiciméad eile a bhaineann le
himeachtaí faoin alt seo, nó a bhaineann le haon achomharc i
gcoinne breithiúnais de bhun na n-imeachtaí sin, a sheirbheáil.”.

156.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 1094(1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “na hAchtanna”:

“ciallaíonn ‘na hAchtanna’—

(a) na hAchtanna Custam,

(b) na reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna
máil agus leis na dleachtanna sin a bhainistiú,

(c) na hAchtanna Cánach,

(d) na hAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil,

(e) na hAchtanna Cánach Breisluacha,

agus aon ionstraimí arna ndéanamh fúthu;”,

agus

(b) in alt 1095(1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “na hAchtanna”:

245

Cd.7 A.154

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

Deimhnithe
imréitigh cánach.



Cd.7 A.156

Leasú ar alt 826
(comhaontuithe
maidir le faoiseamh
ó chánachas
dúbailte) den
Phríomh-Acht.

246

[Uimh. 5.] [2010.]An tAcht Airgeadais 2010.

“ciallaíonn ‘na hAchtanna’—

(a) na hAchtanna Custam,

(b) na reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna
máil agus leis na dleachtanna sin a bhainistiú,

(c) na hAchtanna Cánach,

(d) na hAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil,

(e) na hAchtanna Cánach Breisluacha,

agus aon ionstraimí arna ndéanamh fúthu;”.

157.—D’fhonn cuidiú le himghabháil cánach a chosc agus a bhrath,
leasaítear alt 826 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(a)(ii), trí “nó” a scriosadh i gclásal (I) agus
trí “nó” a chur isteach i ndiaidh “chun críocha cánach,” i
gclásal (II),

(b) i bhfo-alt (1)(a)(ii), tríd an méid seo a leanas a chur isteach
i ndiaidh chlásal (II):

“(III) cáin a bhailiú agus a ghnóthú (lena n-
áirítear ús, pionóis agus costais i dtaca
leis an gcáin sin) d’fhonn imghabháil
cánach a chosc,”,

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

“(1C) Más rud é—

(a) go ndearbhaíonn an Rialtas, le hordú, go bhfuil
sé tagtha chun bheith ina shínitheoir leis an
gCoinbhinsiún um Chúnamh Riaracháin
Frithpháirteach i gCúrsaí Cánach a rinneadh i
Strasbourg an 25ú lá d’Eanáir 1988, nó le haon
Phrótacal leis an gCoinbhinsiún, d’fhonn
imghabháil cánach a chosc agus a bhrath i gcás
cánacha d’aon chineál nó tuairisc arna
bhforchur le dlíthe an Stáit nó le dlíthe
chríocha na sínitheoirí leis an gCoinbhinsiún,
seachas an Stát, agus gur fóirsteanach feidhm
dlí a bheith ag an gCoinbhinsiún, nó ag aon
Phrótacal leis an gCoinbhinsiún, agus

(b) go ndéantar tagairt don ordú arna dhéanamh
amhlaidh i gCuid 4 de Sceideal 24A,

ansin, faoi réir an ailt seo, beidh feidhm dlí ag an
gCoinbhinsiún nó ag aon Phrótacal leis an gCoinbhinsiún,
d’ainneoin aon achtacháin, amhail is dá mba rud é gur
Acht de chuid an Oireachtais an t-ordú amhail ar an agus
ón dáta a dhéantar tagairt don ordú a chur isteach i gCuid
4 de Sceideal 24A.”,

agus

(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7):
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“(7) I gcás feidhm dlí a bheith ag aon
chomhshocraíochtaí, nó ag an gCoinbhinsiún, de bhua an
ailt seo, ní bheidh an oibleagáid maidir le rúndacht a
fhorchuirtear le haon achtachán ina bac ar na Coimisinéirí
Ioncaim ná ar aon oifigeach údaraithe do na Coimisinéirí
Ioncaim cibé faisnéis, a cheanglaítear a nochtadh chun
críocha na gcomhshocraíochtaí nó an Choinbhinsiúin, a
nochtadh d’aon oifigeach údaraithe don rialtas lena
ndearnadh comhshocraíochtaí, nó do pháirtí sa
Choinbhinsiún, de réir mar a bheidh.”.

158.—(1) Leasaítear Sceideal 24A a ghabhann leis an bPríomh-
Acht—

(a) i gCuid 1—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír 2:

“2A. An tOrdú um Fhaoiseamh ó Chánachas
Dúbailte (Cánacha ar Ioncam agus ar
Ghnóchain Chaipitiúla) (Ríocht Bhairéin)
2010 (I.R. Uimh. 24 de 2010).

2B. An tOrdú um Fhaoiseamh ó Chánachas
Dúbailte (Cánacha ar Ioncam agus ar
Ghnóchain Chaipitiúla) (Poblacht na
Bealarúise) 2010 (I.R. Uimh. 25 de
2010).”,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír 3:

“3A. An tOrdú um Fhaoiseamh ó Chánachas
Dúbailte (Cánacha ar Ioncam agus ar
Ghnóchain Chaipitiúla) (An Bhoisnia
agus an Heirseagaivéin) 2010 (I.R. Uimh.
17 de 2010).”,

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

“13A. An tOrdú um Fhaoiseamh ó Chánachas
Dúbailte (Cánacha ar Ioncam) (An
tSeoirsia) 2010 (I.R. Uimh. 18 de 2010).”,

(iv) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír 27:

“27A. An tOrdú um Fhaoiseamh ó Chánachas
Dúbailte (Cánacha ar Ioncam) (Poblacht
na Moldóive) 2010 (I.R. Uimh. 19 de
2010).”,

agus

(v) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír 35:

“35A. An tOrdú um Fhaoiseamh ó Chánachas
Dúbailte (Cánacha ar Ioncam) (Poblacht
na Seirbia) 2010 (I.R. Uimh. 20 de 2010).”,
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agus

(b) i gCuid 3—

(i) trí mhír 1 a athuimhriú mar mhír 6,

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach roimh mhír 6
(arna hathuimhriú le fomhír (i)):

“1. An tOrdú um Malartú Faisnéise a
Bhaineann le Cánacha (Angaíle) 2010
(I.R. Uimh. 21 de 2010).

2. An tOrdú um Malartú Faisnéise a
Bhaineann le Cánacha (Beirmiúda) 2010
(I.R. Uimh. 22 de 2010).

3. An tOrdú um an gComhaontú a Bhaineann
le Faisnéis faoi Chúrsaí Cánach (Oileáin
Cayman) 2010 (I.R. Uimh. 23 de 2010).

4. An tOrdú um Malartú Faisnéise a
Bhaineann le Cánacha (Giobráltar) 2010
(I.R. Uimh. 26 de 2010).

5. An tOrdú um Malartú Faisnéise a
Bhaineann le Cúrsaí Cánach agus
Faoiseamh ó Chánachas Dúbailte
(Cánacha ar Ioncam) (Geansaí) 2010 (I.R.
Uimh. 27 de 2010).”,

agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
6 (arna hathuimhriú le fomhír (i)):

“7. An tOrdú um Malartú Faisnéise a Bhaineann le
Cúrsaí Cánach agus Faoiseamh ó Chánachas Dúbailte
(Cánacha ar Ioncam) (Geirsí) 2010 (I.R. Uimh. 28
de 2010).

8. An tOrdú um Malartú Faisnéise a Bhaineann le
Cánacha (Lichtinstéin) 2010 (I.R. Uimh. 29 de 2010).

9. An tOrdú um Malartú Faisnéise a Bhaineann le
Cánacha (Oileáin na dTurcach agus Caicos) 2010
(I.R. Uimh. 30 de 2010).”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo amhail ar agus ó dháta rite an Achta
seo.

159.—Maidir leis na hachtacháin a shonraítear i Sceideal 4—

(a) leasaítear iad a mhéid agus ar an modh a shonraítear i
míreanna 1 go 5 den Sceideal sin, agus

(b) tá feidhm acu agus tagann siad i ngníomh de réir mhír 6
den Sceideal sin.
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160.—Leasaítear alt 1 den Acht um Bhailiú Shealadach Cánach
1927 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an léirithe a thugtar
don fhocal “cáin”:

“ciallaíonn an focal ‘cáin’ aon dleacht chustam, dleacht mháil,
cáin ioncaim, cáin bhreisluacha, cáin ghnóchan caipitiúil, cáin
chorparáide, cáin bhronntanais, cáin oidhreachta, cáin mhaoine
cónaithe, dleacht stampa, tobhach loctha nó aon tobhach nó
muirear eile chun críocha an Achta seo, nó chun tairbhe don
Státchiste.”.

161.—(1) (a) San alt seo—

ciallaíonn “oifigeach údaraithe” oifigeach do na
Coimisinéirí Ioncaim, nach ísle céim nó grád ná Príomh-
Oifigeach, a bheidh údaraithe i scríbhinn acu chun
críocha an ailt seo;

ciallaíonn “deontóir”—

(i) comhalta den bhreithiúnacht de réir bhrí alt 196 den
Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, nó

(ii) breitheamh míleata arna cheapadh nó arna ceapadh
faoi Chaibidil IVC de Chuid V den Acht Cosanta
1954 (arna leasú leis an Acht Cosanta (Leasú) 2007),

agus déanfar tagairtí san alt seo do chomhalta den
bhreithiúnacht agus do bhreitheamh míleata a fhorléiriú
dá réir sin;

ciallaíonn “bronntanas”, i ndáil le deontóir agus bliain
mheasúnachta, bronntanas airgid arna thabhairt ag an
deontóir don oifigeach údaraithe le haghaidh na bliana
measúnachta agus arna ghlacadh ag an oifigeach
údaraithe agus arna ríomh de réir fho-alt (2), i gcás go
mbeidh an bronntanas le húsáid chun aon chríche a
soláthraítear airgead poiblí chuici nó faoina comhair;

ciallaíonn “airgead poiblí” airgead arna mhuirearú ar an
bPríomh-Chiste nó arna eisiúint as an bPríomh-Chiste nó
arna sholáthar ag an Oireachtas;

ciallaíonn “faoiseamh cánach”, i ndáil le deontóir agus
bliain mheasúnachta, aon liúntas, asbhaint, lacáiste nó
faoiseamh is infheidhme le linn dliteanas cánach ioncaim
an deontóra don bhliain mheasúnachta dá dtugtar
bronntanas a ríomh.

(b) Tá le focail agus abairtí a úsáidtear san alt seo an bhrí
chéanna atá leo sna hAchtanna Cánach Ioncaim mura
bhforáiltear a mhalairt nó mura n-éilíonn an comhthéacs
a mhalairt.

(2) Faoi réir fho-alt (3), is é a bheidh i méid bronntanais a
thabharfaidh deontóir d’aon bhliain mheasúnachta an méid a
chinnfear de réir na foirmle—

A—B

i gcás—
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gurb é A an méid a chinnfear trí na rátaí atá leagtha
amach i dTábla D a ghabhann le halt 2 den Acht um
Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an
Phobail 2009 (arna leasú le halt 13 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean 2009) a chur chun feidhme
maidir leis na díolaíochtaí a eascraíonn as oifig an
deontóra don bhliain mheasúnachta; agus

gurb é B an méid comhiomlán cánach ioncaim agus
ranníocaí sláinte (is iníoctha faoin Acht um
Ranníocaí Sláinte 1979) a bheadh dlite agus iníoctha
ar an méid arna chinneadh de réir A don bhliain
mheasúnachta arna chinneadh ar an bhforas nach
bhfuil aon ioncam eile ag an deontóir seachas na
díolaíochtaí ón oifig sin agus nach bhfuil aon teideal
aige nó aici chun aon fhaoisimh cánach.

(3) Don bhliain mheasúnachta 2010, is é a bheidh i méid
bronntanais arna thabhairt ag deontóir an méid a chinnfear de réir
na foirmle i bhfo-alt (2), lúide aon mhéid a d’íoc an deontóir idir 1
Eanáir 2010 agus 4 Feabhra 2010 faoi aon socruithe deonacha leis na
Coimisinéirí Ioncaim atá ar comhréir leis an alt seo.

(4) I gcás go dtabharfar bronntanas faoin alt seo, ní thabharfar ná
ní lamhálfar aon fhaoiseamh ná aon asbhaint faoi aon fhoráil de na
hAchtanna Cánach Ioncaim i leith an bhronntanais nó i leith cuid
den bhronntanas, de réir mar a bheidh.

(5) Déanfar bronntanais arna dtabhairt faoin alt seo a chur ar
aghaidh chuig an oifigeach údaraithe ar cibé dátaí agus ar cibé slí
is cuí leis an deontóir, lena n-áirítear buanorduithe agus aistrithe
cistí leictreonacha.

(6) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an t-airgead go léir a
gheofar mar bhronntanais faoin alt seo a chur ar aghaidh go
tráthrialta chuig an Aire Airgeadais chun tairbhe don Státchiste.

(7) I gcás go scoirfidh deontóir de bheith ina chomhalta nó ina
comhalta den bhreithiúnacht nó ina bhreitheamh míleata nó ina
breitheamh míleata, scoirfidh an t-alt seo d’éifeacht a bheith leis i
leith aon bhronntanais a thabharfar ar an dáta sin nó dá éis.

(8) Ní fhoilseoidh na Coimisinéirí Ioncaim do gach bliain
mheasúnachta ach mionsonraí ar an líon deontóirí a bhainfidh leas
as an scéim seo sa bhliain, agus na méideanna comhiomlána a
bhronntar don bhliain.

(9) Mura mbeidh, agus fad nach mbeidh, an t-oifigeach údaraithe
ábalta a dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh, toisc é nó í a bheith
breoite nó as láthair nó ar chúis eile, gníomhóidh duine a bheidh
ainmnithe i scríbhinn chuige sin ag na Coimisinéirí Ioncaim as measc
a n-oifigeach mar an t-oifigeach údaraithe, agus déanfar aon tagairt
san alt seo don oifigeach údaraithe a fhorléiriú mar thagairt a
fholaíonn, más cuí, tagairt do dhuine a ainmneofar faoin bhfo-alt seo.

(10) Tá feidhm ag an alt seo maidir leis an mbliain mheasúnachta
2010 agus maidir le blianta measúnachta dá héis.

162.—(1) San alt seo—

tá le “seirbhísí caipitiúla” an bhrí chéanna atá leis sa phríomh-alt;
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tá le “Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla” an bhrí chéanna atá leis
sa phríomh-alt;

ciallaíonn “an seachtú blianacht bhreise is caoga” an tsuim a
mhuirearófar ar an bPríomh-Chiste faoi fho-alt (5);

ciallaíonn “príomh-alt” alt 22 den Acht Airgeadais 1950.

(2) I ndáil leis na 29 mbliana airgeadais chomhleanúnacha dar
tosach an bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2010, beidh
éifeacht le fo-alt (2) d’alt 100 den Acht Airgeadais (Uimh. 2) 2008
ach “€350,635,638” a chur in ionad “€403,709,206”.

(3) D’fhonn iasachtaí i leith seirbhísí caipitiúla agus ús ar na
hiasachtaí sin a fhuascailt, déanfar suim £275,622,930 a mhuirearú in
aghaidh na bliana ar an bPríomh-Chiste nó ar thoradh fáis an Chiste
sin sa 30 bliain airgeadais chomhleanúnach dar tosach an bhliain
airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2010.

(4) Déanfar an seachtú blianacht bhreise is caoga a íoc isteach
sa Chuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla ar cibé modh agus cibé
tráthanna sa bhliain airgeadais iomchuí a chinnfidh an tAire
Airgeadais.

(5) Féadfar aon mhéid den seachtú blianacht bhreise is caoga,
nach mó ná €211,850,000 in aon bhliain airgeadais, a úsáid chun an
t-ús ar an bhfiach poiblí a íoc.

(6) Déanfar iarmhéid an seachtú blianacht bhreise is caoga a úsáid
ar aon cheann nó níos mó de na slite a shonraítear i bhfo-alt (6) den
phríomh-alt.

163.—(1) Leasaítear an tAcht um Chomhaontuithe Bretton
Woods 1957 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 3:

“Comhaontú
idir an Stát
agus an Ciste
maidir le
hIasachtaí.

3A.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘an Comhaontú’ an Comhaontú idir
Éire agus an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta
maidir le hIasachtaí a Fháil, ar leagadh an téacs de
faoi bhráid Dháil Éireann an 23 Feabhra 2010;

ciallaíonn ‘Banc Ceannais’ an Banc Ceannais agus
Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann;

ciallaíonn ‘Aire’ an tAire Airgeadais.

(2) Féadfaidh an tAire ráthaíocht a thabhairt, i
cibé foirm agus ar cibé modh agus ar cibé téarmaí
agus coinníollacha is cuí leis nó léi, go ndéanfar
príomhshuim aon airgid, arna airleacan ag an
mBanc Ceannais, mar ghníomhaire don Aire, faoi
théarmaí an Chomhaontaithe, agus aon ús ar an
gcéanna, nó iad araon, a íoc leis an mBanc
Ceannais.

(3) Ní mó méid na ráthaíochta faoin alt seo ná
an méid iomlán a bheidh dlite don Bhanc
Ceannais ag an gCiste Airgeadaíochta
Idirnáisiúnta faoin gComhaontú.
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(4) Déanfar an t-airgead go léir a theastóidh ón
Aire ó am go ham chun suimeanna a íoc a
thiocfaidh chun bheith iníoctha aige nó aici faoin
ráthaíocht seo a airleacan as an bPríomh-Chiste nó
as toradh fáis an Phríomh-Chiste.

(5) Déanfar airgead arna íoc ag an Aire faoin
ráthaíocht faoin alt seo a aisíoc leis nó léi de réir
mar a ghnóthóidh, agus an tráth a ghnóthóidh, an
Banc Ceannais an t-airgead sin.

(6) D’ainneoin fhorálacha fho-alt (4), beidh
oibleagáid leanúnach ar an mBanc Ceannais gach
modh réasúnach a úsáid faoin gComhaontú chun
aon suimeanna arna dtabhairt ar iasacht ag an
mBanc Ceannais faoin gComhaontú a ghnóthú.

(7) Déanfar airgead arna íoc ag an mBanc
Ceannais leis an Aire faoi fho-alt (5) a íoc isteach
sa Státchiste nó a chur chun tairbhe don Státchiste
ar cibé slí is cuí leis an Aire.

(8) Déanfaidh an tAire, a luaithe is féidir tar
éis dheireadh gach bliana airgeadais, ráiteas a
leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas ina
leagfar amach na nithe seo a leanas i leith na
ráthaíochta faoin alt seo—

(a) sonraí i dtaobh na ráthaíochta,

(b) i gcás aon íocaíocht a bheith déanta aige
nó aici faoin ráthaíocht roimh
dheireadh na bliana sin, méid na
híocaíochta agus an méid (más ann)
atá aisíoctha leis nó léi ar scór na
híocaíochta,

(c) an méid airgid atá clúdaithe leis an
ráthaíocht agus a bhí gan íoc i
ndeireadh na bliana sin, agus

(d) cuntas ar aon mhodh a d’úsáid an Banc
Ceannais faoin gComhaontú chun aon
suimeanna arna dtabhairt ar iasacht ag
an mBanc Ceannais faoin gComhaontú
a ghnóthú.”.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire
Airgeadais le hordú.

164.—Déantar na cánacha agus na dleachtanna go léir a
fhorchuirtear leis an Acht seo a chur faoi chúram agus faoi bhainistiú
na gCoimisinéirí Ioncaim.

165.—(1) Féadfar an tAcht Airgeadais 2010 a ghairm den Acht
seo.

(2) Déanfar Cuid 2 a fhorléiriú—

(a) a mhéid a bhaineann sí le cáin ioncaim agus tobhach
ioncaim, i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim,
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(b) a mhéid a bhaineann sí le cáin chorparáide, i dteannta na
nAchtanna Cánach Corparáide, agus

(c) a mhéid a bhaineann sí le cáin ghnóchan caipitiúil, i
dteannta na nAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil.

(3) Déanfar Cuid 3 a fhorléiriú—

(a) a mhéid a bhaineann sí le dleachtanna máil, i dteannta na
reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna sin agus le
bainistiú na ndleachtanna sin, agus

(b) a mhéid a bhaineann sí le custaim, i dteannta na
nAchtanna Custam.

(4) Déanfar Cuid 4 a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach
Breisluacha agus féadfar na hAchtanna Cánach Breisluacha a ghairm
díobh le chéile.

(5) Déanfar Cuid 5 a fhorléiriú i dteannta an Achta Comhdhlúite
Dleachtanna Stampa 1999 agus na n-achtachán lena leasaítear nó
lena leathnaítear an tAcht sin.

(6) Déanfar Cuid 6 a fhorléiriú i dteannta an Achta Comhdhlúite
Cánach Fáltas Caipitiúil 2003 agus na n-achtachán lena leasaítear nó
lena leathnaítear an tAcht sin.

(7) Déanfar Cuid 7 a fhorléiriú—

(a) a mhéid a bhaineann sí le cáin ioncaim, i dteannta na
nAchtanna Cánach Ioncaim,

(b) a mhéid a bhaineann sí le cáin chorparáide, i dteannta na
nAchtanna Cánach Corparáide,

(c) a mhéid a bhaineann sí le cáin ghnóchan caipitiúil, i
dteannta na nAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil,

(d) a mhéid a bhaineann sí le custaim, i dteannta na
nAchtanna Custam,

(e) a mhéid a bhaineann sí le dleachtanna máil, i dteannta
na reachtanna a bhaineann le dleachtanna máil agus le
bainistiú na ndleachtanna sin,

(f) a mhéid a bhaineann sí le cáin bhreisluacha, i dteannta na
nAchtanna Cánach Breisluacha,

(g) a mhéid a bhaineann sí le dleacht stampa, i dteannta an
Achta Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999 agus na n-
achtachán lena leasaítear nó lena leathnaítear an tAcht
sin,

(h) a mhéid a bhaineann sí le cáin mhaoine cónaithe, i
dteannta Chuid VI den Acht Airgeadais 1983 agus na n-
achtachán lena leasaítear nó lena leathnaítear an Chuid
sin, agus

(i) a mhéid a bhaineann sí le cáin bhronntanais nó cáin
oidhreachta, i dteannta an Achta Comhdhlúite Cánach
Fáltas Caipitiúil 2003 agus na n-achtachán lena leasaítear
nó lena leathnaítear an tAcht sin.
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(8) Ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt go sainráite i gCuid
2, measfar gur tháinig an Chuid sin i bhfeidhm agus tá éifeacht léi
amhail ar an agus ón 1 Eanáir 2010.

(9) Ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt go sainráite, i gcás
go bhfuil foráil den Acht seo le teacht i ngníomh ar an Aire
Airgeadais do dhéanamh ordaithe, tiocfaidh an fhoráil sin i ngníomh
cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Airgeadais i gcoitinne nó
faoi threoir aon chríche nó forála áirithe agus féadfar laethanta
éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh
forálacha éagsúla.
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SCEIDEAL 1

Rátaí Cánach Carbóin Breosla Sholadaigh

Tuairisc an Bhreosla Sholadaigh An Ráta Cánach

Gual €39.51 an tona

Móin:
Brícíní móna €27.50 an tona

Móin mheilte €13.50 an tona

Móin eile €20.44 an tona

SCEIDEAL 2

Leasá Iarmhartach ar an Acht Cánach Breisluacha 1972

Ítim An fhoráil dá ndéantar difear An leasú

1. Alt 1 (Léiriú), an míniú ar “i Sceideal 1” a chur in ionad “sa
“gníomhaíocht Chéad Sceideal”.
dhíolmhaithe” i bhfo-alt (1)

2. Alt 1 (Léiriú), an míniú ar “mír 4(2) de Sceideal 2” a chur in
“cóir iompair nua” i bhfo-alt ionad “mír (v) den Dara
(1) Sceideal”.

3. Alt 3 (Soláthar earraí) (a) I bhfo-alt (1)(g)(ii), “i
míreanna 1(1) go (3),
(3)(1) agus (3), agus 7(1)
go (4) de Sceideal 2 agus
aistriú na n-earraí dá
dtagraítear i míreanna 4(2),
(4) agus (5) agus 5(2) den
Sceideal sin” a chur in
ionad “i mír (i) den Dara
Sceideal agus aistriú na n-
earraí dá dtagraítear i
míreanna (v), (va), (vb)
agus (x) den Dara
Sceideal”;

I bhfo-alt (5)(a) agus (c)(i), “i
mír 6(1)(e) de Sceideal 1”
a chur in ionad “i bhfomhír
(i)(e) den Chéad Sceideal”;

I bhfo-alt (5)(c), “ag mír 12 de
Sceideal 1” a chur in ionad
“ ag mír (xxiv) den Chéad
Sceideal”.

4. Section 3B (Táirgí alcóil) I bhfo-alt (2), “i míreanna 1(1),
1(3), 3(1) nó 7(6) de Sceideal
2” a chur in ionad “i bhfomhír
(a)(I), (b) nó (cc) de mhír (i)
nó i mír (ia) den Dara
Sceideal”.

5. Alt 4 (Forálacha speisialta (a) I bhfo-alt (3A)(a)(ii), “mír
maidir le hearraí do- 11 de Sceideal 1” a chur in
chorraithe a sholáthar) ionad “mír (iv) den Chéad

Sceideal”;

(b) I bhfo-alt (8)(a)(iii), “i mír 1,
5(4), 6, 7, 8, 11 agus 14(3)
de Sceideal 1” a chur in
ionad “i míreanna (i), (iv),
(ix), (xi), (xia), (xiii) agus
(xiv) den Chéad Sceideal”;
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Ítim An fhoráil dá ndéantar difear An leasú

6. Alt 4C (Bearta I bhfo-alt (3), “mír 11 de Sceideal
idirthréimhseacha le 1” a chur in ionad “mír (iv)
haghaidh soláthairtí earraí den Chéad Sceideal”.
dochorraithe)

7. Alt 5 (Seirbhísí a sholáthar) I bhfo-alt (2), “mír 8 de Sceideal
2” a chur in ionad “mír (xii)
den Dara Sceideal”.

8. Alt 7 (Díolúine a (a) I bhfo-alt (1)(a)—
tharscaoileadh)

(i) “mír 11 de Sceideal 1” a
chur in ionad “mír (iv)
den Chéad Sceideal”,
agus

(ii) “an mhír sin” a chur in
ionad “an mhír sin
(iv)”;

(b) I bhfo-alt (1)(b), “mír 11 de
Sceideal 1” a chur in ionad
“mír (iv) den Chéad
Sceideal”;

(c) I bhfo-alt (1A)(a), “mír 11
de Sceideal 1” a chur in
ionad “mír (iv) den Chéad
Sceideal”;

(d) I bhfo-alt (3), “forálacha
mhír 7 (7) de Sceideal 2” a
chur in ionad “forálacha
mhír (via) den Dara
Sceideal”;

(e) I bhfo-alt (4), “i Sceideal 1”
a chur in ionad “sa Chéad
Sceideal”.

9. Alt 7A (Rogha chun ligin I bhfo-alt (1)(a), “mír 11 de
earraí dochorraithe a chur Sceideal 1” a chur in ionad
faoi cháin) “mír (iv) den Chéad Sceideal”.

10. Alt 8 (Daoine inchánach) (a) I bhfo-alt (1A)(e)(iii), “de
Sceideal 1” a chur in ionad
“den Chéad Sceideal”;

(b) I bhfo-alt (3)(a)(ii), “i mír
22(1) de Sceideal 3” a chur
in ionad “i mír (xia) den
Séú Sceideal”;

(c) I bhfo-alt (3E)(a)(i), “de réir
mhír 3(4) de Sceideal 1” a
chur in ionad “de réir mhír
(xxiii) den Chéad
Sceideal”;

(d) I bhfo-alt (5), “i mír 11 de
Sceideal 3” a chur in ionad
“i mír (xiii) den Séú
Sceideal”;

(e) I bhfo-alt (5A)(a) agus (b),
“i mír 11 de Sceideal 3” a
chur in ionad “i mír (xiii)
den Séú Sceideal” gach áit
a bhfuil sé.

11. Alt 10 (An méid ar ar (a) I bhfo-alt (4C), “mír 6(1)(e)
inmhuirearaithe cáin) de Sceideal 1” a chur in

ionad “fomhír (i)(e) den
Chéad Sceideal”;
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Ítim An fhoráil dá ndéantar difear An leasú

(b) I bhfo-alt (8)(a), “i mír 8 de
Sceideal 2” a chur in ionad
“i mír (xii) den Dara
Sceideal”.

12. Alt 10A (Earraí imeallscéime) (a) I bhfo-alt (1), na mínithe seo
a leanas a chur in ionad na
mínithe ar “seandachtaí”,
“míreanna bailitheoirí”
agus “saothair ealaíne”:

“ciallaíonn ‘seandachtaí’ aon
earraí a shonraítear i mír 24
de Sceideal 3 nó i mír (iii) de
Sceideal 5;

ciallaíonn ‘míreanna
bailitheoirí’ aon earraí a
shonraítear i mír (ii) de
Sceideal 5;

ciallaíonn ‘saothair ealaíne’
aon earraí a shonraítear i mír
18(2) nó 23 de Sceideal 3 nó i
mír (i) de Sceideal 5.”;

(c) I bhfo-alt (10)—

(i) “mhír 1(1) de Sceideal 2” a
chur in ionad “mír 1(i)(b)
den Dara Sceideal”, agus

(ii) “Sceideal sin” a chur in
ionad “Dara Sceideal” sa
dara háit a bhfuil sé;

(c) I bhfo-alt (13), “mhír 12 de
Sceideal 1” a chur in ionad
“mhír (xxiv) den Chéad
Sceideal”.

13. Alt 10B (Scéim speisialta do (a) I bhfo-alt (7)—
cheantálaithe)

(i) “mhír 1(1) de Sceideal 2” a
chur in ionad “mír 1(i)(b)
den Dara Sceideal”, agus

(ii) “Sceideal sin” a chur in
ionad “Dara Sceideal” sa
dara háit a bhfuil sé;

(b) I bhfo-alt (10), “mhír 12 de
Sceideal 1” a chur in ionad
“mhír (xxiv) den Chéad
Sceideal”.

14. Alt 11 (Rátaí cánach) (a) I bhfo-alt (1), an mhír seo a
leanas a chur in ionad mhír
(b):

“(b) nialas faoin gcéad den
mhéid ar ar
inmhuirearaithe cáin i
ndáil le hearraí sna
himthosca a
shonraítear i míreanna
1(1) go (3), 3(1) agus
(3), 7(1) go (4) agus
(6) de Sceideal 2 nó
earraí nó seirbhísí de
chineál a shonraítear i
míreanna eile an
Sceidil sin,”;
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Ítim An fhoráil dá ndéantar difear An leasú

(b) I bhfo-alt (1)(d), “i Sceideal
3” a chur in ionad “sa Séú
Sceideal”;

(c) I bhfo-alt (1AA), “i Sceideal
5” a chur in ionad “san
Ochtú Sceideal” i mír (a)
agus “de Sceideal 5” a chur
in ionad “den Ochtú
Sceideal” i míreanna (b)
agus (c);

(d) I bhfo-alt (4A)(a), “mír 8 de
Sceideal 2” a chur in ionad
“mír (xii) den Dara
Sceideal”;

(e) I bhfo-alt (8), “Sceideal 2 nó
3” a chur in ionad “an
Dara, an Tríú nó an Séú
Sceideal”.

15. Alt 12 (Asbhaint i leith cáin a (a) I bhfo-alt (1)(a)(ix), “mhír
iompraíodh nó a íocadh) 12(c) de Sceideal 1” a chur

in ionad “mhír (xxiv)(c)
den Chéad Sceideal”;

(b) I bhfo-alt (1)(b)(ii), “mír 6, 7
nó 8 de Sceideal 1” a chur
in ionad “mír (i), (ix)(d)
nó (xi), den Chéad
Sceideal”;

(c) I bhfo-alt (3)(a)(iii), “i mír
6(1)(e) de Sceideal 1” a
chur in ionad “i bhfomhír
(i)(e) den Chéad Sceideal”;

(d) Sa mhíniú ar “cóiríocht
cháilitheach” i bhfo-alt
(3)(ca), “mhír 11 de
Sceideal 3” a chur in ionad
“mhír (xiii) den Séú
Sceideal”;

(e) I bhfo-alt (4)(e)(ii), “mír 6
de Sceideal 1” a chur in
ionad “mír (i) den Chéad
Sceideal”.

16. Alt 12B (Scéim speisialta i leith (a) I mír (b) den mhíniú ar
córacha iompair arna “déileálaí inchánach” i
soláthar ag déileálaithe bhfo-alt (3), “i mír 6(1)(e)
inchánach) de Sceideal 1” a chur in

ionad “i bhfomhír (i)(e)
den Chéad Sceideal”;

(b) Sa mhíniú ar “cóir iompair”
i bhfo-alt (3), “mír 4(2) de
Sceideal 2” a chur in ionad
“mír (v) den Dara
Sceideal”;

(c) I bhfo-alt (10), “mhír 12 de
Sceideal 1” a chur in ionad
“mhír (xxiv) den Chéad
Sceideal”.

17. Alt 12 C (Scéim speisialta i I bhfo-alt (5), “i mír 6(1)(e) de
leith innealra talmhaíochta) Sceideal 1” a chur in ionad “i

bhfomhír (i)(e) den Chéad
Sceideal”.

18. Alt 12F (Scéim speisialta i leith In alt 12F, “i Sceideal 6” a chur in
aisíocaíochtaí cánach laistigh ionad “sa Naoú Sceideal”.
den Chomhphobal)
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Ítim An fhoráil dá ndéantar difear An leasú

19. Alt 13 (Loghadh cánach ar I bhfo-alt (2)(b), “mír 4(2) de
earraí a onnmhairítear, etc.) Sceideal 2” a chur in ionad

“mír (v) den Dara Sceideal”.

20. Alt 13A (Soláthairtí do dhaoine (a) I bhfo-alt (1), “mhír 7(7) de
inchánach áirithe, agus fáil Sceideal 2” a chur in ionad
agus allmhairí acu laistigh “mhír (via) den Dara
den Chomhphobal) Sceideal”;

(b) I bhfo-alt (1), an míniú seo a
leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “duine
cáilitheach”:

“ ciallaíonn ‘duine
cáilitheach’ duine cuntasach a
mbeidh nó ar dóigh go
mbeidh a láimhdeachas—

(a) ó sholáthairtí earraí a
dhéantar de réir
mhír 1(1) nó 3(1) nó
(3) de Sceideal 2,
agus

(b) ó sholáthairtí oibre
conartha i gcás go
meastar gurb é an
Stát an áit a
soláthraítear iad,
agus

(c) ó sholáthairtí oibre
conartha a dhéantar
de réir mhír 3(4) de
Sceideal 2,

ar cóimhéid le 75 faoin gcéad
de láimhdeachas iomlán an
duine ó earraí agus seirbhísí a
sholáthar, ach amháin, i gcás
earraí a sholáthraítear do
dhuine cuntasach, má
léasaítear na hearraí ar ais ón
duine sin ina dhiaidh sin, go
dtabharfar neamhaird ar an
láimhdeachas ón soláthar sin
d’fhonn a chinneadh an duine
cáilitheach an duine
cuntasach;”;

(c) I bhfo-ailt (5), (6), (7) agus
(8), “mhír 7(7) de Sceideal
2” a chur in ionad “mhír
(via) den Dara Sceideal”,
gach áit a bhfuil sé.

21. Alt 17 (Sonraisc) I bhfo-alt (8), “i mír 1(1) nó (2)
de Sceideal 2” a chur in ionad
“i bhfomhír (b) nó (c) de mhír
(i) den Dara Sceideal”.

22. Alt 19 (Cáin atá dlite agus (a) I bhfo-alt (1)(bb), “mír 17(3)
iníoctha) de Sceideal 3” a chur in

ionad “mír (i)(c) den Séú
Sceideal”;

(b) I bhfo-alt (2), “i mír 1(1) nó
(2) de Sceideal 2” a chur in
ionad “i bhfomhír (b) nó
(c) de mhír (i) den Dara
Sceideal”.
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23. Alt 25 (Achomhairc) An leagan cuí gramadaí de
“Sceideal 6” a chur in ionad an
leagain chomhfhreagraigh de
“an Naoú Sceideal” gach áit a
bhfuil sé.

24. Alt 27A (Pionós mar gheall ar I bhfo-alt (21)(a)(i), “de réir mhír
thuairisceáin mhíchearta, 1(1), 2), 3(1) nó 7(3) de
etc., a dhéanamh d’aon turas Sceideal 2” a chur in ionad “de
nó go míchúramach) réir fhomhír (a), (b) or (c) de

mhír (i) den Dara Sceideal”.

25. Alt 32 (Rialacháin) (a) I bhfo-alt (1)(ag), “de réir
mhír 3(1) nó 7(3) de
Sceideal 2” a chur in ionad
“de réir mhír (ia) den
Dara Sceideal”;

(b) I bhfo-alt (1)(ah), “de réir
mhír 2(1) de Sceideal 2” a
chur in ionad “de réir mhír
(iiib) den Dara Sceideal”;

(c) I bhfo-alt (1)(de), “mír 24 de
Sceideal 3 nó mír (iii) de
Sceideal 5” a chur in ionad
“mír (xvia) den Séú
Sceideal nó mír (iii) den
Ochtú Sceideal”;

(d) I bhfo-alt (1)(w), “mhír
10(1) de Sceideal 2” a chur
in ionad “mhír (xvii) den
Dara Sceideal”;

(e) I bhfo-alt (1)(ww), “mhír
10(2) de Sceideal 2” a chur
in ionad “mhír (xix) den
Dara Sceideal”;

(f) I bhfo-alt (1)(www), “mhír
11 de Sceideal 3” a chur in
ionad “mhír (xiii) den Séú
Sceideal”;

(g) I bhfo-alt (2A), “mhír 17(1)
de Sceideal 3” a chur in
ionad “mhír (ia) den Séú
Sceideal”.

26. An Tríú Sceideal (Earraí agus An Sceideal a aisghairm.
seirbhísí is inmhuirearaithe
de réir an ráta a shonraítear
in alt 11(1)(c))

27. An Cúigiú Sceideal I gceannteideal an Sceidil,
(Gníomhaíochtaí agus “SCEIDEAL 4” a chur in
seirbhísí táirgthe ionad “An CÚIGIÚ
talmhaíochta) SCEIDEAL”.

28. An Séú Sceideal (Earraí agus An Sceideal a aisghairm.
seirbhísí is inmhuirearaithe
de réir an ráta a shonraítear
in alt 11(d))

29. An tOchtú Sceideal (Saothair (a) I gceannteideal an Sceidil,
ealaíne, míreanna bailitheoirí “SCEIDEAL 5” a chur in
agus seandachtaí is ionad “AN tOCHTÚ
inmhuirearaithe de réir an SCEIDEAL”;
ráta a shonraítear sna

(b) I mír (i)(a), “mír 23 dehimthosca a shonraítear in
Sceideal 3” a chur in ionadalt 11(1AA))
“mír (xvi) den Séú
Sceideal”;
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(c) I mír (i)(f), “mír 18(2)(a) de
Sceideal 3” a chur in ionad
“mír (xxii)(a) den Séú
Sceideal”;

(d) I mír (iii), “mír 18(2)(a), 23
nó 24 de Sceideal 3” a chur
in ionad “mír (xvi), (xvia)
nó (xxii)(a) den Séú
Sceideal”.

30. An Naoú sceideal (Scéim I gceannteideal an Sceidil,
speisialta i leith “SCEIDEAL 6” a chur in
aisíocaíochtaí cánach laistigh ionad “AN NAOÚ
den Chomhphobal) SCEIDEAL”.

SCEIDEAL 3

Leasuithe agus Aisghairmeacha roimh Chomhdhlúthú (Cuid 4)

Leasú ar an Acht Cánach Breisluacha 1972

Leasú ar alt 1
den Phríomh-
Acht (léiriú).

1. Leasaítear alt 1 den Phríomh-Acht mar a
leanas:

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach
i bhfo-alt (1) i ndiaidh an mhínithe ar
“seirbhísí a sholáthraítear go
leictreonach”:

“ciallaíonn ‘achtachán’ Acht nó ionstraim
reachtúil nó aon chuid d’Acht nó d’ionstraim
reachtúil;”;

(b) sa mhíniú ar “táirgí inmháil” i bhfo-alt
(1), trí “alt 97 den Acht Airgeadais
2001” a chur in ionad “alt 104 den
Acht Airgeadais 1992”;

(c) i bhfo-alt (1), tríd an míniú seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh an mhínithe
ar “earraí”:

“ciallaíonn ‘tairseach earraí’ €75,000;”;

(d) i bhfo-alt (1), tríd an míniú seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh an mhínithe
ar “rúnaí”:

“ciallaíonn ‘tairseach seirbhísí’ €37,500;”;

(e) i bhfo-alt (1), tríd an míniú seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar
“an lá sonraithe”:

“ciallaíonn ‘stoc trádála’, i ndáil le duine, earraí—

(a) is earraí sochorraithe de chineál a
sholáthair an duine i

261

Sc.2

Alt 132.



Sc.3

262

[Uimh. 5.] [2010.]An tAcht Airgeadais 2010.

ngnáthchúrsa ghnó an duine
agus—

(i) a shealbhaítear lena soláthar
(seachas mar gheall ar alt
3(1)(e)), nó

(ii) a shealbhófaí amhlaidh dá
mbeidís aibí nó dá mbeadh
a monarú, a n-ullmhú nó a
ndéanamh críochnaithe,

nó

(b) is ábhair atá corpraithe in earraí
dochorraithe, de chineál—

(i) a bhíonn á soláthar ag an
duine i ngnáthchúrsa ghnó
an duine, agus

(ii) nár sholáthair an duine ó
forbraíodh na hearraí, ach a
shealbhaítear lena soláthar,
nó a shealbhófaí amhlaidh
dá mbeadh a bhforbairt
críochnaithe,

nó

(c) ábhair inchaite arna gcorprú in
earraí dochorraithe ag an duine i
gcúrsa gnó arb é atá ann seirbhís
a sholáthar lena ngabhann earraí
dochorraithe a dhéanamh, a
dheisiú, a phéinteáil nó a mhaisiú
i gcás nach bhfuil an tseirbhís sin
críochnaithe go fóill, nó

(d) ábhair nár corpraíodh in earraí
agus—

(i) a bhíonn á n-úsáid ag an
duine ag monarú nó ag
déanamh earraí de chineál a
bhíonn á soláthar ag an
duine i ngnáthchúrsa ghnó
an duine, nó

(ii) más é gnáthghnó an duine
earraí dochorraithe a
dheisiú, a phéinteáil nó a
mhaisiú, is earraí a bhíonn á
n-úsáid ag an duine mar
ábhair inchaite i gcúrsa an
ghnó sin;”;

(f) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Maidir le hábhair den chineál dá
dtagraítear i mír (b) den mhíniú ar ‘stoc
trádála’, glactar leis gur soláthraíodh iad go
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feadh an mhéid chéanna a nglactar leis gur
soláthraíodh na hearraí dochorraithe inar
corpraíodh iad.

(1B) Maidir le hábhair den chineál dá
dtagraítear i mír (c) den mhíniú ar ‘stoc
trádála’, glactar leis gur soláthraíodh iad go
feadh an mhéid a soláthraíodh an tseirbhís
ar i ndáil léi a úsáideadh iad.”;

(g) trí fho-ailt (3) agus (4) a aisghairm.

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

2. Leasaítear alt 3 den Phríomh-Acht i bhfo-alt
(7)(ii) trí “aon sannadh nó géilleadh a meastar gur
soláthar earraí dochorraithe mar a fhoráiltear le
alt 4C(4) é” a chur in ionad “aon diúscairt a
meastar gur soláthar earraí do-chorraithe faoi alt
4(2) í”.

Leasú ar alt 7
(díolúine a
tharscaoileadh).

3. Leasaítear alt 7 den Phríomh-Acht i bhfo-alt
(1A)(a)—

(a) trí “an 2 Aibreán 2007” a chur in ionad
“ar dháta rite an Achta Airgeadais
2007”, sa chéad áit a bhfuil sé, agus

(b) trí “ar an dáta sin” a chur in ionad “ar
dháta rite an Achta Airgeadais 2007”,
sa dara háit a bhfuil sé.

Leasú ar alt
7B (bearta
idirthréimhseacha:
díolúine a
tharscaoileadh)
den Príomh-
Acht.

4. Leasaítear alt 7B den Phríomh-Acht mar seo
a leanas:

(a) i bhfo-alt (6)—

(i) trí “an 24 Nollaig 2008” a chur in
ionad “dháta rite an Achta
Airgeadais (Uimh. 2) 2008”, sa
chéad áit a bhfuil sé, agus

(ii) trí “an dáta is déanaí a luaitear nó
dá éis” a chur in ionad “dháta rite
an Achta Airgeadais (Uimh. 2)
2008”, sa dara háit a bhfuil sé,
agus

(iii) trí “sa tréimhse inchánach dar
tosach an 1 Samhain 2008” a chur
in ionad “sa tréimhse inchánach
ina ritear an tAcht sin”;

(b) i bhfo-alt (7)—

(i) i mír (a), trí “an 2 Meitheamh
2009” a chur in ionad “ar an dáta
iomchuí” gach áit a bhfuil sé;

(ii) i mír (b)(i), trí “an 3 Meitheamh
2009” a chur in ionad “ar dháta
rite an Achta Airgeadais 2009”;
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(c) i bhfo-alt (8)(a)(i), trí “an 2 Meitheamh
2009” a chur in ionad “an dáta
iomchuí”;

(d) i bhfo-alt 8(b), trí “ar an 3 Meitheamh
2009” a chur in ionad “ar dháta rite an
Achta Airgeadais 2009”;

(e) i bhfo-alt (9)(a)(i), trí “an 3 Meitheamh
2009” a chur in ionad “ar dháta rite an
Achta Airgeadais 2009”;

(f) i bhfo-alt (10)—

(i) trí “sin.” a chur in ionad “sin;”,
agus

(ii) tríd an míniú ar “dáta iomchuí” a
scriosadh.

Leasú ar alt 8
(daoine
cuntasacha)
den Príomh-
Acht.

5. Leasaítear alt 8 den Phríomh-Acht mar a
leanas:

(a) trí “an tairseach earraí” a chur in ionad
“€75,000”, gach áit a bhfuil sé;

(b) trí “an tairseach seirbhísí” a chur in
ionad “€37,500”, gach áit a bhfuil sé;

(c) i bhfo-alt (1A)(e), trí na fomhíreanna
seo a leanas a chur in ionad
fhomhíreanna (i) go (iii):

“(i) Roinn Stáit nó údarás áitiúil, nó

(ii) comhlacht arna bhunú le
hachtachán,”;

(d) i bhfo-alt (1B), trí mhír (c) a scriosadh;

(e) i bhfo-alt (3)(c)(i), trí “faoi réir fhomhír
(ii),” a scriosadh.

Leasú ar alt 10
den Phríomh-
Acht (an méid
ar ar inmhuirir
cáin).

6. Leasaítear alt 10 den Phríomh-Acht i bhfo-alt
(3)(c) trí “alt 4C” a chur in ionad “alt 4”.

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

7. —Leasaítear alt 10B den Phríomh-Acht i
bhfo-alt (1) tríd an mír seo a leanas a chur ionad
mhír (aaa) den mhíniú ar “earraí ceantscéime”:

“(aaa) árachóir lena mbaineann mír (d)
d’alt 3(5)—

(i) a ghlac seilbh ar na hearraí
sin i dtaca le socraíocht ar
éileamh faoi pholasaí
árachais, agus

(ii) nach meastar gur soláthar na
n-earraí mar a fhoráiltear
leis an mír sin é nó í do
dhiúscairt na n-earraí,”.
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Leasú ar alt 11
den Phríomh-
Acht (rátaí
cánach).

8. Leasaítear alt 11 den Phríomh-Acht i bhfo-alt
(1) trí mhír (c) a scriosadh.

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

9. Leasaítear alt 12 den Phríomh-Acht trí fho-
alt (1)(a)(iiib), fo-alt (1)(a)(v) agus fo-alt (1A)(c)
a aisghairm.

Leasú ar alt
12E den
Phríomh-Acht
(Scéim earraí
caipitiúla).

10. Leasaítear alt 12E (arna chur isteach leis an
Acht Airgeadais 2008) den Phríomh-Acht mar a
leanas:

(a) i bhfo-alt (8), tríd an mír seo a leanas a
chur in ionad mhír (a):

“(a) Maidir le tionónta ag a bhfuil leas
in earraí dochorraithe (seachas
leas atá coibhéiseach le ruílse)
agus arb é nó í úinéir na n-earraí
caipitiúla maidir le hathfheistiú a
dhéantar ar na hearraí sin, más
rud é go ndéanann sé nó sí an
leas a shannadh nó a ghéilleadh
le linn na tréimhse
coigeartúcháin is infheidhme
maidir leis an athfheistiú,
déanfaidh an tionónta—

(i) méid a ríomh i leith an
athfheistithe de réir na
foirmle a leagtar amach i
bhfo-alt (7)(b), agus

(ii) an méid a íoc amhail is dá
mba cháin é a bhí dlite (mar
a fhoráiltear le halt 19) don
tréimhse inchánach ina
dtarlaíonn an sannadh nó
an géilleadh.”;

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

“(10) Má dhéanann úinéir earraí
caipitiúla earra caipitiúil lena mbaineann an
fo-alt seo a aistriú—

(a) eiseoidh an t-aistreoir cóip den
taifead earraí chaipitiúil chuig an
aistrí, agus

(b) is é nó is í an t-aistrí an comharba
ar an úinéir earraí caipitiúla a
d’aistrigh an t-earra caipitiúil,
agus is é nó is í atá freagrach as
oibleagáidí uile an úinéara sin
faoin alt seo ón dáta a aistrítear
an t-earra sin, amhail is—
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(i) dá mba é an cháin iomlán
arna tabhú ag an aistreoir
agus an méid a d’asbhain an
t-aistreoir i ndáil leis an
earra an cháin iomlán arna
tabhú ag an aistrí agus an
méid a d’asbhain an t-aistrí,
agus

(ii) dá ndéanfaı́ aon choigeartuithe
a cheanglaı́tear ar an aistreoir
a dhéanamh faoin alt seo,

agus

(c) úsáidfidh an t-aistrí, i gcáil
comharba, an fhaisnéis sa chóip
den taifead earra chaipitiúil arna
heisiúint ag an aistreoir de réir
mhír (a) chun an cháin a ríomh
is inmhuirearaithe nó is
inasbhainte ag an gcomharba de
réir an ailt seo dá mbeidh fágtha
den tréimhse choigeartúcháin is
infheidhme maidir leis an earra
sin amhail ó dháta a aistrithe.

(10A) Tá feidhm ag fo-alt (10) maidir le
haistriú earra chaipitiúil, más rud é—

(a) gur aistriú é de chineál dá
dtagraítear in alt 3(5)(b)(iii),
agus

(b) murach feidhm alt 3(5)(b), go
mbeadh an t-aistriú sin ina
sholáthar—

(i) atá díolmhaithe de réir alt
4B(2) nó alt 4C(2) nó
(6)(b), nó

(ii) a bhfuil cáin inmhuirearaithe
ina leith de réir alt
4C(6)(a).”.

Leasú ar alt 15
den Phríomh-
Acht (cáin a
mhuirearú ar
earraí
allmhairithe).

11. Leasaítear alt 15 den Phríomh-Acht trí fho-
ailt (1) agus (6A) a aisghairm.

Leasú ar alt
15A den
Phríomh-Acht
(earraí faoi
bhealach).

12. Aisghairtear alt 15A den Phríomh-Acht.

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

13. Leasaítear alt 16 den Phríomh-Acht (arna
leasú leis an Acht Airgeadais 2008) tríd an bhfo-
alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):
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“(5) Maidir leis an gceanglas taifid a
choimeád de réir an ailt seo, tá feidhm aige
maidir leis na nithe seo a leanas:

(a) taifead a bhaineann le feidhmiú
agus foirceannadh rogha tiarna
talún chun cánach;

(b) taifead earra chaipitiúil dá
dtagraítear in alt 12E;

(c) taifead a bhaineann le comhrogha
i leith cánachais;

(d) an doiciméad a bhaineann le
sannadh nó géilleadh dá
dtagraítear in alt 4C(8)(a).”.

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

14. Leasaítear alt 19 den Phríomh-Acht trí fho-
alt (2A) a aisghairm.

Leasú ar alt 20
den Phríomh-
Acht (aisíoc
cánach).

15. Leasaítear alt 20 den Phríomh-Acht i bhfo-
alt (4) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur ina
ionad:

“(4) Ní ceadmhach éileamh ar aisíoc
faoin Acht seo a dhéanamh ach amháin
laistigh de 4 bliana tar éis dheireadh na
tréimhse inchánach lena mbaineann sé.”.

Leasú ar alt 25
den Phríomh-
Acht
(achomhairc).

16. Leasaítear alt 25 den Phríomh-Acht trí na
fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (2):

“(3) Má thionscnaítear achomharc i
gcoinne measúnachta nó measúnachta
leasaithe arna déanamh ar dhuine inchánach
i leith tréimhse inchánach, sonróidh an duine
san fhógra achomhairc—

(a) gach méid nó gach ní sa
mheasúnacht nó sa mheasúnacht
leasaithe arb éagóir leis an duine
é, agus

(b) na forais mhionsonraithe atá le
hachomharc an duine i ndáil le
gach méid nó ní den sórt sin.

(4) Níl an duine inchánach i dteideal
brath ar aon fhoras achomhairc nach bhfuil
sonraithe san fhógra achomhairc mura
deimhin leis na Coimisinéirí Achomhairc nó,
i gcás an t-achomharc a athéisteacht, leis an
mbreitheamh den Chúirt Chuarda, nárbh
fhéidir le réasún an foras a shonrú san
fhógra sin.”.
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Leasú ar alt 30
den Phríomh-
Acht
(teorainneacha
ama).

17. Leasaítear alt 30 den Phríomh-Acht mar seo
a leanas:

(a) i bhfo-alt (1), trí “Faoi réir alt 27A(10)”
a chur in ionad “Faoi réir fho-alt (3)
agus ailt 26(4) agus 27(6)”;

(b) i bhfo-alt (4), tríd an mír seo a leanas a
chur in ionad mhír (a):

“(a) Féadfar meastachán cánach nó
measúnacht chánach faoi alt 22
nó 23 a dhéanamh aon tráth nach
déanaí ná 4 bliana—

(i) tar éis dheireadh na tréimhse
inchánach lena mbaineann
an meastachán nó an
mheasúnacht, nó

(ii) más éard atá sa tréimhse dá
ndéantar an meastachán nó
an mheasúnacht 2 thréimhse
inchánach nó níos mó, tar
éis dheireadh na tréimhse
inchánach is luaithe a
áirítear sa tréimhse sin.”.

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

18. Leasaítear alt 32 den Phríomh-Acht mar seo
a leanas:

(a) i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh mhír (ag):

“(aga) na coinníollacha ar fúthu a bheidh
mír 1 (1) de Sceideal 2
infheidhme maidir le soláthar
earraí;”;

(b) i bhfo-alt (1), trí mhíreanna (r), (v) agus
(y) a aisghairm; agus

(c) i bhfo-alt (1)(xxxx), trí “alt 10(3A).” a
chur in ionad “alt 10(3A);”.

Aisghairm alt
34 den
Phríomh-Acht
(faoiseamh i
leith stoic
trádála atá ar
láimh an lá
sonraithe).

19. Aisghairtear alt 34 den Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 35
den Phríomh-
Acht
(forálacha
speisialta i
leith comaoin
a choigeartú
agus a
ghnóthú.)

20. Leasaítear alt 35 den Phríomh-Acht mar seo
a leanas:

(a) trí fho-alt (1) a aisghairm;

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad
fho-alt (3):

“(3) Más rud é, i ndáil le soláthar toraidh
talmhaíochta nó seirbhíse talmhaíochta, go
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ndéanfaidh feirmeoir cothrom-ráta sonrasc a
eisiúint ina mbeidh an breisiú cothrom-ráta
luaite ar leithligh, beidh an breisiú sin
inghnóthaithe ag an bhfeirmeoir mar chuid
den chomaoin i leith an idirbhirt.”.

SCEIDEAL 4

Leasuithe Teicniúla Ilghnéitheacha i nDáil le Cáin

1. Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánacha 1997—

(a) in alt 81(2)(o), trí “i gcríoch ar ina leith nach bhfuil, de
thuras na huaire, aon socruithe i bhfeidhm lena ndéantar
foráil maidir le faoiseamh den sórt sin.” a chur in ionad
“in aon chríoch eile.”,

(b) in alt 261(c)(i)(II), trí “den Phríomh-Acht” a scriosadh,

(c) in alt 433, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (4):

“(4) Chun críocha na Coda seo, folaíonn ‘stiúrthóir’—

(a) aon duine atá i seilbh phost an stiúrthóra cibé
ainm a thugtar air,

(b) aon duine ar de réir a orduithe nó a horduithe
nó a threoracha nó a treoracha is gnách leis na
stiúrthóirí gníomhú, agus

(c) aon duine—

(i) is bainisteoir ar an gcuideachta nó a bhfuil
baint aige nó aici ar dhóigh eile le
bainistíocht thrádáil nó ghnó na
cuideachta, agus

(ii) is úinéir tairbhiúil na cuideachta, as féin nó
aisti féin, nó i dteannta comhlaigh nó
comhlach, nó atá ábalta, go díreach nó trí
mheán cuideachtaí eile nó ar aon mhodh
neamhdhíreach eile, 20 faoin gcéad nó
níos mó de ghnáthscairchaipiteal na
cuideachta a rialú.”,

(d) sa Tábla a ghabhann le halt 458—

(i) i gCuid 1, trí “Alt 848A(7)” a chur isteach i ndiaidh
“Alt 489”, agus

(ii) i gCuid 2, trí “Alt 848A(7)” a scriosadh,

(e) in alt 508, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (8):

“(9) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim cigire nó
oifigeach eile a ainmniú i scríbhinn chun aon
ghníomhartha a dhéanamh agus aon fheidhmeanna a
chomhall a n-údaraítear do na Coimisinéirí Ioncaim leis
an alt seo iad a dhéanamh nó a chomhall.”,
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(f) in alt 630, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “an Treoir”:

“ciallaíonn ‘an Treoir’ Treoir 2009/133/CE an 19 Deireadh
Fómhair 2001 ón gComhairle26 maidir leis an gcomhchóras
cánachais is infheidhme maidir le cumaisc, rannáin,
rannáin pháirteacha, aistrithe sócmhainní agus malartuithe
scaireanna a bhaineann le cuideachtaí as Ballstáit éagsúla
agus maidir le hoifig chláraithe SE nó SCE a aistriú idir
Ballstáit;”,

(g) in alt 644C—

(i) i bhfo-alt (18), trí “de bhua fho-alt (13) nó (14)” a
chur in ionad “de bhua fho-alt (2)”, agus

(ii) i bhfo-alt (25), trí “caillteanas srianta” a chur in ionad
“caillteanas neamhfhaoisimh”,

(h) in alt 766A—

(i) i bhfo-alt (4B)(b)(ii)(II), trí “den bhreis a bheidh
fágtha arna laghdú” a chur in ionad “dá ndéanfar an
bhreis a bheidh fágtha a laghdú”, agus

(ii) i bhfo-alt (8), trí “alt 960H(2)” a chur in ionad “alt
1006A(2)”,

(i) in alt 960A, tríd an tagairt d’fho-alt (1) i dtús an ailt sin
a scriosadh,

(j) in alt 960N—

(i) i bhfo-alt (3), trí “an Achta um Athchóiriú an Dlí
Talún agus Tíolactha 2009” a chur in ionad “an
Judgement Mortgage (Ireland) Act 1850 nó an
Judgement Mortgage (Ireland) Act 1858”, agus

(ii) i bhfo-alt (7), trí “In imeachtaí faoi alt 960I(1) nó
960M(1),” a chur in ionad “In imeachtaí faoi alt
960I(1) nó 960M(1)”.

(k) i bhfo-alt 980(8B), trí “san fho-alt sin” a chur in ionad “san
alt sin”, agus

(l) i bhfo-alt 1078(9), trí “ailt 26(3D) agus 27A(16) den Acht
Cánach Breisluacha 1972” a chur in ionad “alt 27A(16)
den Acht Cánach Breisluacha 1972”.

2. Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999—

(a) i bhfo-alt 8(6), trí “fho-alt (3), fho-alt (4A)” a chur in
ionad “fho-alt (3)”,

(b) i bhfo-alt 12(5), trí “atá stampáilte, nó nach gceanglaítear
a bheith stampáilte faoi Rialacháin arna ndéanamh de
bhun alt 17A” a chur in ionad “atá stampáilte”, agus

(c) in alt 80(10)(a), trí “i mBallstát eile den Aontas Eorpach
nó i Stát de chuid LEE de réir bhrí alt 80A” a chur in
ionad “i mBallstát eile den Aontas Eorpach”.

26IO Uimh. L310, 25 Samhain 2009, lch. 34.
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3. Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil
2003—

(a) in alt 2(1), sa mhíniú ar “na hAchtanna Cánach” trí “alt
1(2)” a chur in ionad “alt 2”,

(b) in alt 45A(5), trí “€3,000” a chur in ionad “€1,520”, agus

(c) in alt 109(4), trí “€4,000” a chur in ionad “€1,265”.

4. Leasaítear an tAcht Cánach Breisluacha 1972—

(a) in alt 1(1), tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “fáil earraí laistigh den Chomhphobal”:

“tá le ‘fáil laistigh den Chomhphobal’, i ndáil le hearraí,
an bhrí a shanntar dó le halt 3A;”,

(b) in alt 3A(1), trí “San Acht seo, ciallaíonn ‘fáil laistigh den
Chomhphobal’, i ndáil le hearraí, fáil” a chur in ionad
“San Acht seo, ciallaíonn ‘fáil earraí laistigh den
Chomhphobal’ fáil”,

(c) in alt 8(2)(d)(ii), trí “fho-alt (2)(aa)” a chur in ionad “alt
(2)(aa)”,

(d) in alt 17(7), trí “Eiseofar sonrasc nó nóta sochair nó
doiciméad a cheanglaítear a eisiúint de réir an ailt seo” a
chur in ionad “Eiseofar sonrasc nó nóta sochair”,

(e) in alt 19(3A), trí “tuairisceán agus cur ar aghaidh an mhéid
is iníoctha (más ann)” a chur in ionad “tuairisceán agus
cur ar aghaidh”,

(f) in alt 26, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (3C) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais
2010):

“(3D) In imeachtaí chun pionós a ghnóthú faoin Acht
seo—

(a) maidir le deimhniú arna shíniú ag oifigeach do
na Coimisinéirí Ioncaim á dheimhniú go
ndearna an t-oifigeach taifid iomchuí na
gCoimisinéirí Ioncaim a iniúchadh agus go
ndealraíonn sé uathu nár thug an cosantóir, le
linn tréimhse sonraithe, sonraí sonraithe nó
tuairisceáin shonraithe, beidh sé ina fhianaise
go dtí go gcruthófar a mhalairt nach ndearna
an cosantóir, i gcaitheamh na tréimhse sin, na
sonraí nó an tuairisceán a thabhairt,

(b) maidir le deimhniú arna shíniú ag oifigeach do
na Coimisinéirí Ioncaim á dheimhniú go
ndearna an t-oifigeach taifid iomchuí na
gCoimisinéirí Ioncaim a iniúchadh agus go
ndealraíonn uathu go ndearnadh doiciméad
sonraithe a chur go cuí go dtí an cosantóir lá
sonraithe, beidh sé ina fhianaise, go dtí go
gcruthófar a mhalairt, go bhfuair an duine sin
an doiciméad sin sa ghnáthchúrsa,
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(c) maidir le deimhniú arna shíniú ag oifigeach do
na Coimisinéirí Ioncaim á dheimhniú go
ndearna an t-oifigeach taifid iomchuí na
gCoimisinéirí Ioncaim a iniúchadh agus go
ndealraíonn sé uathu nach ndearna siad fógra
sonraithe a eisiúint chun an chosantóra, beidh
sé ina fhianaise, go dtí go gcruthófar a
mhalairt, nach bhfuair an cosantóir an fógra
atá i gceist,

(d) maidir le deimhniú arna shíniú ag oifigeach do
na Coimisinéirí Ioncaim á dheimhniú go
ndearna an t-oifigeach taifid iomchuí na
gCoimisinéirí Ioncaim a iniúchadh agus go
ndealraíonn sé uathu gur dhuine cuntasach nó
nár dhuine cuntasach an cosantóir, i
gcaitheamh tréimhse sonraithe, beidh sé ina
fhianaise, go dtí go gcruthófar a mhalairt, gur
dhuine cuntasach nó nár dhuine cuntasach, de
réir mar a bheidh, an cosantóir, i gcaitheamh
na tréimhse sin,

(e) maidir le deimhniú á dheimhniú mar a
fhoráiltear i mír (a), (b), (c) nó (d) agus a
airbheartóidh a bheith sínithe ag oifigeach do
na Coimisinéirí Ioncaim, féadfar é a thairiscint
i bhfianaise gan chruthúnas agus measfar, go
dtí go gcruthófar a mhalairt, gur shínigh
oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim é.”.

agus

(g) in alt 27A(21)(c), trí “ón dáta a coinníodh na hearraí faoin
mír sin, cibé acu is luaithe, déanfar na hearraí sin a
urghabháil” a chur in ionad “ón dáta a coinníodh na
hearraí sin faoin bhfo-alt sin, cibé acu is luaithe, déanfar
na hearraí sin a urghabháil”.

5. Leasaítear an tAcht Airgeadais 2009 in alt 30(4) tríd an méid
seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) in alt 6(1)(c), tríd an méid seo a leanas a chur isteach
i ndiaidh fhomhír (ii):

‘(iia) i mír (c)(ii)—

(I) trí “den Tábla a ghabhann leis an bhfo-
alt seo” a chur in ionad “den Tábla a
ghabhann leis an alt seo”, agus

(II) trí “24,000” a chur in ionad “15,000”,

agus’,”.

6. (a) Maidir le mír 1—

(i) tá éifeacht le fomhíreanna (a) go (c) agus (e) go (l)
amhail ar, agus ó, dháta rite an Achta seo, agus

(ii) meastar gur tháinig fomhír (d) i bhfeidhm agus gur
ghlac sí éifeacht amhail ar an agus ón 6 Aibreán
2001.
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(b) Maidir le mír 2—

(i) tá feidhm ag fomhír (a) maidir le pionóis arna dtabhú
an 24 Nollaig 2008 nó dá éis,

(ii) tá feidhm ag fomhír (b) amhail ar an agus ón 30
Nollaig 2009, agus

(iii) tá éifeacht le fomhír (c) amhail ar an agus ón Acht
seo a rith.

(c) Tá éifeacht le mír 3 amhail ar, agus ó, dháta rite an
Achta seo.

(d) Maidir le mír 4—

(i) tá éifeacht le fomhíreanna (a) agus (b) amhail ar an,
agus ón, 1 Eanáir 2010, agus

(ii) tá éifeacht le fomhíreanna (c) go (g) amhail ar, agus
ó, dháta rite an Achta seo.

(e) Tá feidhm ag fo-alt (2) d’alt 6 den Acht Airgeadais (Uimh.
2) 2008 maidir le fo-alt (1) den alt sin arna leasú le halt
30(4)(a) den Acht Airgeadais 2009 agus le mír 5 den
Sceideal seo.

273

Sc.4


