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ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA
COMHDHLÚITE CÁNACHA, 1997, AN ACHTA
COMHDHLÚITE DLEACHTANNA STAMPA, 1999, AN
ACHTA COMHDHLÚITE CÁNACH FÁLTAS
CAIPITIÚIL, 2003 AGUS AN ACHTA COMHDHLÚITE
CÁNACH BREISLUACHA, 2010 I nDÁIL LE CÁNACHAS
AR PHÁIRTNÉIRÍ SIBHIALTA AGUS
COMHCHÓNAITHEOIRÍ DE DHROIM AN ACHTA UM
PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA
AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID
COMHCHÓNAITHEOIRÍ, 2010 AGUS DO DHÉANAMH
SOCRÚ I dTAOBH NITHE COMHGHAOLMHARA.

[27 Iúil 2011]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—(1) Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997 trí na
Codanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 44:

“CUID 44A

Mar a dhéileálfar ó thaobh Cánach le Páirtnéireachtaí
Sibhialta

Caibidil 1

Cáin Ioncaim

Léiriú
(Caibidil 1).

1031A.—(1) Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn ‘cigire’, i ndáil le fógra, aon chigire a
bhféadfadh an phearsa aonair a bheidh ag tabhairt
an fhógra a mheas le réasún gur dóigh dó nó di
baint a bheith aige nó aici le hábhar an fhógra nó
a dhearbhóidh go bhfuil sé nó sí ullamh ar an
bhfógra a ghlacadh;

ciallaíonn ‘páirtnéir sibhialta ainmnithe’, i ndáil le
páirtnéireacht shibhialta, an páirtnéir sibhialta a
bheidh ainmnithe chun críocha na Caibidle seo de
réir alt 1031D;
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ciallaíonn ‘páirtnéir sibhialta eile’, i ndáil le
páirtnéireacht shibhialta, an páirtnéir sibhialta
nach é nó í an páirtnéir sibhialta ainmnithe.

(2) Chun críocha cánach ioncaim measfar
páirtnéir sibhialta a bheith ina chónaí nó ina cónaí
lena pháirtnéir sibhialta nó lena páirtnéir sibhialta
mura bhfuil cónaí orthu iarbhír ar leithligh agus
ar deighilt óna chéile in imthosca nach dócha go
mbeidh comhréiteach ann.

(3) (a) Sa Chaibidil seo, folaíonn tagairtí
d’ioncam an pháirtnéara shibhialta eile
tagairtí d’aon suim a d’áireofaí ar leith
ón gCaibidil seo le linn ioncam iomlán
an pháirtnéara shibhialta sin a ríomh,
agus beidh feidhm ag an gCaibidil seo
i ndáil le haon suim den sórt sin
d’ainneoin go gceanglaítear le
hachtachán (lena n-áirítear, ach
amháin a mhéid a fhoráiltear a
mhalairt go sainráite, achtachán a
rithfear tar éis an 1 Eanáir 2011) nach
measfaí an tsuim sin mar ioncam de
chuid aon phearsan aonair seachas an
páirtnéir sibhialta sin.

(b) Sna hAchtanna Cánach Ioncaim, aon
tagairt do phearsa aonair a rinne rogha
go cuí go ndéanfaí é nó í a mheasúnú i
leith cánach de réir ailt áirithe,
folaíonn sí tagairt do phearsa aonair a
mheastar a rinne rogha go ndéanfaí é
nó í a mheasúnú i leith cánach de réir
fhorálacha an ailt sin agus aon tagairt
do phearsa aonair a mheasúnaítear i
leith cánach de réir alt 1031C do
bhliain mheasúnachta, folaíonn sí
tagairt do chás ina ndéantar an phearsa
aonair agus a pháirtnéir sibhialta nó a
páirtnéir sibhialta a mheasúnú i leith
cánach, don bhliain sin de réir alt
1031H.

(4) Aon fhógra a cheanglaítear a sheirbheáil
faoi aon alt sa Chaibidil seo, féadfar é a
sheirbheáil leis an bpost.

Measúnú mar
dhaoine
singile.

1031B.—(1) Faoi réir fho-alt (2), in aon chás
ina ndéileálfar le páirtnéirí sibhialta mar
pháirtnéirí sibhialta atá ina gcónaí le chéile,
déanfar cáin ioncaim a mheasúnú, a mhuirearú
agus a ghnóthú, ach amháin mar a fhoráiltear a
mhalairt leis na hAchtanna Cánach Ioncaim, ar
ioncam gach páirtnéara shibhialta amhail is nach
mbeidís i bpáirtnéireacht shibhialta.

(2) I gcás éifeacht a bheith le rogha faoi alt
1031D i ndáil le 2 phearsa aonair ar páirtnéirí
sibhialta iad dá chéile do bhliain mheasúnachta, ní
bheidh feidhm ag an alt seo i ndáil leis na
páirtnéirí sibhialta sin don bhliain mheasúnachta
sin.
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Measúnacht ar
pháirtnéir
sibhialta
ainmnithe i
leith ioncam
an dá
pháirtnéir
shibhialta.

1031C.—(1) I gcás éifeacht do bhliain
mheasúnachta a bheith le rogha faoi alt 1031D a
bheith measúnaithe i leith cánach de réir an ailt
seo—

(a) déanfar an páirtnéir sibhialta ainmnithe
a mheasúnú agus a mhuirearú i leith
cánach ioncaim, ní amháin i leith a
ioncaim iomláin nó a hioncaim iomláin
(más ann) don bhliain sin ach freisin i
leith ioncam iomlán an pháirtnéara
shibhialta eile (más ann) d’aon chuid
den bhliain mheasúnachta sin ar lena
linn a bheidh siad ina gcónaí le chéile,
agus chun na gcríoch sin agus chun
críocha na nAchtanna Cánach
Ioncaim, measfar gur ioncam an
pháirtnéara shibhialta ainmnithe an
t-ioncam deiridh sin a luadh,

(b) ní dhéanfaidh an t-alt seo difear don
cheist i dtaobh cé acu a bheidh aon
ioncam de chuid an pháirtnéara
shibhialta eile inchurtha faoi cháin
d’aon bhliain mheasúnachta agus, má
bhíonn, cad a mheastar is méid don
ioncam sin chun críocha cánach; agus

(c) aon cháin a bheidh le measúnú i leith
aon ioncaim a meastar faoin alt seo gur
ioncam de chuid an pháirtnéara
shibhialta ainmnithe é beidh sí, in
ionad a bheith measúnaithe ar an
bpáirtnéir sibhialta eile, nó ar a
iontaobhaithe nó a hiontaobhaithe, a
chaomhnóir nó a caomhnóir nó a
chúramaí nó a cúramaí, nó ar a
sheiceadóirí nó a seiceadóirí, nó ar a
riarthóirí, inmheasúnaithe ar an
bpáirtnéir sibhialta ainmnithe nó, i
gcásanna cuí, ar a sheiceadóirí nó a
seiceadóirí nó ar a riarthóirí.

(2) Aon fhaoiseamh ó cháin ioncaim a
údaraítear le haon fhoráil de na hAchtanna
Cánach Ioncaim a dheonú don pháirtnéir sibhialta
ainmnithe faoi threoir ioncam nó bhrabúis nó
chaillteanais an pháirtnéara shibhialta eile nó faoi
threoir aon íocaíochta a rinne an páirtnéir
sibhialta eile, ní dheonófar don pháirtnéir sibhialta
ainmnithe é maidir le bliain mheasúnachta ach
amháin i gcás an páirtnéir sibhialta ainmnithe a
bheith measúnaithe i leith cánach don bhliain sin
de réir an ailt seo.

Rogha go
ndéanfaí
measúnú faoi
alt 1031C.

1031D.—(1) (a) Féadfaidh pearsa aonair agus a
pháirtnéir sibhialta nó a páirtnéir
sibhialta atá ina gcónaí le chéile, aon
tráth le linn bliana measúnachta, trí
fhógra i scríbhinn a thabharfar don
chigire, go comhpháirteach—
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(i) rogha a dhéanamh go measúnófaí
iad i leith cánach don bhliain
mheasúnachta sin de réir alt
1031C, agus

(ii) an duine acu a bheidh ina
pháirtnéir sibhialta ainmnithe nó
ina páirtnéir sibhialta ainmnithe
chun críocha na Caibidle seo a
ainmniú.

(b) Mura ndéanfar, leis an bhfógra faoi
mhír (a), duine de na páirtnéirí
sibhialta a ainmniú chun bheith ina
pháirtnéir sibhialta ainmnithe nó ina
páirtnéir sibhialta ainmnithe,
measfaidh na Coimisinéirí Ioncaim
maidir le duine de na páirtnéirí
sibhialta gurb é nó í an páirtnéir
sibhialta ainmnithe.

(c) I gcás rogha a bheith déanta faoi mhír
(a), déanfar ioncam an pháirtnéara
shibhialta ainmnithe agus ioncam an
pháirtnéara shibhialta eile a mheasúnú
i leith cánach don bhliain sin de réir
alt 1031C.

(2) I gcás rogha a bheith déanta faoi fho-alt (1)
do bhliain mheasúnachta, beidh éifeacht leis an
rogha don bhliain sin agus do gach bliain
mheasúnachta dá éis sin.

(3) D’ainneoin fho-ailt (1) agus (2), féadfaidh
ceachtar de na páirtnéirí sibhialta, do bhliain
mheasúnachta, trí fhógra i scríbhinn a thabharfar
don chigire roimh dheireadh na bliana, an rogha a
tharraingt siar don bhliain sin agus, ar an bhfógra
sin a thabhairt, ní bheidh éifeacht leis an rogha
don bhliain sin ná d’aon bhliain mheasúnachta dá
éis sin.

(4) (a) I gcás go mbeidh pearsa aonair agus a
pháirtnéir sibhialta nó a páirtnéir
sibhialta ina gcónaí le chéile agus nach
mbeidh rogha faoi fho-alt (1) déanta
acu do bhliain mheasúnachta (ná d’aon
bhliain mheasúnachta roimhe sin),
measfar rogha a bheith déanta go cuí
ag na páirtnéirí sibhialta go ndéanfaí
iad a mheasúnú i leith cánach de réir
alt 1031C don bhliain sin agus
measfaidh na Coimisinéirí Ioncaim
maidir le duine de na páirtnéirí
sibhialta gurb é nó í an páirtnéir
sibhialta ainmnithe, mura ndéanfaidh
ceachtar díobh roimh dheireadh na
bliana sin fógra i scríbhinn a thabhairt
don chigire á rá gur mian leis nó léi go
ndéanfaí é nó í a mheasúnú i leith
cánach don bhliain sin mar dhuine
singil de réir alt 1031B.



[2011.] [Uimh. 18.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

(b) I gcás fógra faoi mhír (a) a bheith tugtha
go cuí ag páirtnéir sibhialta, ní bheidh
feidhm ag an mír sin i ndáil leis na
páirtnéirí sibhialta lena mbaineann
don bhliain mheasúnachta ar tugadh
an fógra ina leith ná d’aon bhliain
mheasúnachta dá éis sin go dtí an
bhliain mheasúnachta ina ndéanfaidh
an páirtnéir sibhialta a thug an fógra é
a tharraingt siar trí fhógra eile i
scríbhinn a thabhairt don chigire.

Forálacha
speisialta a
bhaineann le
bliain
chláraithe na
páirtnéireachta
sibhialta.

1031E.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘mí cánach ioncaim’ mí féilire;

ciallaíonn ‘bliain an chláraithe’, i ndáil le 2 phearsa
aonair ar páirtnéirí sibhialta dá chéile iad—

(a) i gcás páirtnéirí sibhialta ar sa Stát a
cláraíodh a bpáirtnéireacht shibhialta,
an bhliain mheasúnachta inar
cláraíodh a bpáirtnéireacht shibhialta,
agus

(b) i gcás páirtnéirí sibhialta a ndéantar a
gcaidreamh dlíthiúil, a rinneadh i
ndlínse eile, a aithint de bhun ordú
arna dhéanamh faoi alt 5 den Acht um
Páirtnéireacht Shibhialta agus um
Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de
chuid Comhchónaitheoirí, 2010, an
bhliain mheasúnachta ina bhfuil an lá
a ndéileálfar leis na páirtnéirí sibhialta,
de bhua fho-alt (2) den alt sin, mar
pháirtnéirí sibhialta faoi dhlí an Stáit,

agus forléireofar ‘cláraithe’ i ndáil le
páirtnéireacht shibhialta dá réir sin.

(2) Ní bheidh feidhm ag alt 1031D i ndáil le
páirtnéirí sibhialta do bhliain an chláraithe.

(3) Más rud é, ar éileamh a dhéanamh chuige
sin, go gcruthóidh 2 phearsa aonair ar páirtnéirí
sibhialta dá chéile iad gur mó an méid is ionann
agus méid comhiomlán na cánach ioncaim a
bheidh íoctha agus iníoctha ag gach duine acu ar
a ioncam iomlán nó ar a hioncam iomlán do
bhliain an chláraithe ná an cháin ioncaim ab
iníoctha ag duine de na páirtnéirí sibhialta ar a
ioncam iomlán nó a hioncam iomlán agus ioncam
iomlán a pháirtnéara shibhialta nó a páirtnéara
shibhialta do bhliain an chláraithe dá mba rud é—

(a) go ndearnadh an páirtnéir sibhialta a
mhuirearú i leith cánach ioncaim mar
an páirtnéir sibhialta ainmnithe do
bhliain an chláraithe de réir alt
1031C, agus
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(b) gur pháirtnéirí sibhialta dá chéile na
páirtnéirí sibhialta ar feadh bhliain an
chláraithe,

beidh siad i dteideal, faoi réir fho-alt (4), aisíoc
cánach ioncaim a fháil a gcinnfear a mhéid de réir
na foirmle—

A x B
12

i gcás—

gurb é A méid na breise, agus

gurb é B líon na míonna cánach ioncaim sa
tréimhse idir an dáta ar ar cláraíodh an
pháirtnéireacht shibhialta agus
deireadh bhliain an chláraithe, agus
déileálfar chun na críche seo le cuid de
mhí cánach ioncaim mar mhí cánach
ioncaim i gcás gurb é atá sa tréimhse
cuid de mhí cánach ioncaim nó mí
amháin nó níos mó de mhíonna cánach
ioncaim mar aon le cuid de mhí
cánach ioncaim.

(4) Déanfar aon aisíoc cánach ioncaim faoi fho-
alt (3) a leithroinnt ar na páirtnéirí sibhialta lena
mbaineann i gcomhréir leis na méideanna cánach
ioncaim a bheidh íoctha agus iníoctha acu, ag
féachaint d’fho-alt (2), ar a n-ioncaim iomlána faoi
seach do bhliain an chláraithe.

(5) Aon éileamh ar aisíoc cánach ioncaim faoi
fho-alt (3), déanfar é i scríbhinn chun an chigire
tar éis dheireadh bhliain an chláraithe agus is iad
an dá pháirtnéir shibhialta lena mbaineann, i
gcomhpháirt, a dhéanfaidh é.

(6) (a) Beidh feidhm ag fo-ailt (1) agus (2) d’alt
459 agus ag alt 460 maidir le haisíoc
cánach ioncaim faoin alt seo mar atá
feidhm acu maidir le haon liúntas,
asbhaint, faoiseamh nó laghdú faoi na
forálacha a shonraítear sa Tábla a
ghabhann le halt 458.

(b) Beidh feidhm ag fo-ailt (3) agus (4) d’alt
459 agus ag mír 8 de Sceideal 28, fara
aon mhodhnuithe is gá, i ndáil le
haisíoc cánach faoin alt seo.

Cáin a aisíoc i
gcás páirtnéirí
sibhialta
áirithe.

1031F.—(1) Beidh feidhm ag an alt seo maidir
le bliain mheasúnachta i gcás páirtnéirí sibhialta a
mheasúnaítear i leith cánach ioncaim don bhliain
mheasúnachta de réir alt 1031C agus nach bhfuil
feidhm ag alt 1031H maidir leo don bhliain sin.

(2) Más rud é go bhfuil feidhm ag an alt seo
do bhliain mheasúnachta i gcás páirtnéirí sibhialta,
déanfar aon aisíoc cánach ioncaim a bheidh le
déanamh i leith chomhiomlán na glanchánach a
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asbhaineadh nó a íocadh faoi aon fhoráil de na
hAchtanna Cánach i leith ioncam iomlán (más
ann) an pháirtnéara shibhialta ainmnithe agus
ioncam iomlán (más ann) an pháirtnéara
shibhialta eile a leithroinnt ar na páirtnéirí
sibhialta lena mbaineann i gcomhréir le
glanmhéideanna na cánach a asbhaineadh nó a
íocadh amhlaidh i leith a n-ioncam iomlán faoi
seach; ach ní bheidh feidhm ag an bhfo-alt seo más
rud é, maidir le haisíoc nach ndéanfaí leis an
bpáirtnéir sibhialta eile murach an fo-alt seo, gur
lú ná €25 é.

(3) D’ainneoin fho-alt (2), más deimhin leis an
gcigire, ag féachaint d’imthosca uile cáis, go n-
éiríonn aisíoc nó an chuid is mó d’ aisíoc cánach
ioncaim de bhíthin liúntais nó faoisimh éigin nach
lamhálfaí, dá mbeadh feidhm ag ailt 1031H agus
1031I don bhliain mheasúnachta, ach d’aon
pháirtnéir sibhialta amháin, féadfaidh an cigire an
t-aisíoc a dhéanamh leis an bpáirtnéir sibhialta
ainmnithe agus leis an bpáirtnéir sibhialta eile de
réir cibé comhréireanna a mheasfaidh an cigire a
bheith cóir agus réasúnach.

Forálacha
speisialta a
bhaineann le
cáin ar ioncam
páirtnéara
shibhialta
pearsan
aonair.

1031G.—(1) Más rud é—

(a) go mbeidh measúnacht i leith cánach
ioncaim (dá ngairtear ‘an mheasúnacht
bhunaidh’ san alt seo) déanta d’aon
bhliain mheasúnachta ar phearsa
aonair, nó ar iontaobhaí, caomhnóir nó
cúramaí pearsan aonair (dá ngairtear
‘an t-ionadaí’ san alt seo), nó ar
sheiceadóirí nó riarthóirí pearsan
aonair,

(b) gurb é tuairim na gCoimisinéirí
Ioncaim, dá mba rud é go raibh
iarratas ar mheasúnacht ar leithligh
faoi alt 1031H i bhfeidhm i leith na
bliana measúnachta sin, go mbeadh
measúnacht i leith an ioncaim chéanna
nó i leith cuid de déanta ar phearsa
aonair, nó ar ionadaí, nó ar
sheiceadóirí nó riarthóirí, pearsan
aonair arb é nó í páirtnéir sibhialta na
pearsan aonair dá dtagraítear i mír (a)
é nó í nó arbh é nó í páirtnéir sibhialta
na pearsan aonair dá dtagraítear i mír
(a) (dá ngairtear an ‘páirtnéir sibhialta
eile’ san fho-alt seo agus i bhfo-alt (2))
é nó í sa bhliain mheasúnachta sin,
agus

(c) go mbeidh an méid go léir nó cuid den
mhéid is iníoctha faoin measúnacht
bhunaidh fágtha gan íoc ar 28 lá a
bheith caite ón am a raibh sé dlite,

féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim fógra a
thabhairt don pháirtnéir sibhialta eile, nó, má tá
an páirtnéir sibhialta eile marbh, do sheiceadóirí
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nó riarthóirí an pháirtnéara shibhialta eile, nó, dá
mba rud é go bhféadfaí measúnacht dá dtagraítear
i mír (b) a dhéanamh sna himthosca dá dtagraítear
sa mhír sin ar ionadaí an pháirtnéara shibhialta
eile, féadfaidh siad fógra a thabhairt don
pháirtnéir sibhialta eile, nó do sheiceadóirí nó
riarthóirí an pháirtnéara shibhialta eile, ar fógra é
ina luafar—

(i) sonraí na measúnachta bunaidh agus
sonraí an mhéid a fágadh gan íoc faoin
measúnacht sin, agus

(ii) go feadh a mbreithiúnais, sonraí na
measúnachta (dá ngairtear an
‘mheasúnacht deiridh sin a luadh’ san
fho-alt seo), a bheadh déanta
amhlaidh,

agus á cheangal ar an bpáirtnéir sibhialta eile dá
dtabharfar an fógra an méid is lú acu seo a leanas
a íoc—

(I) an méid a bheadh iníoctha faoin
measúnacht deiridh sin a luadh dá
mbeadh sí de réir na sonraí sin, agus

(II) an méid a bheidh fágtha gan íoc faoin
measúnacht bhunaidh.

(2) Leanfaidh na hiarmhairtí céanna maidir leis
na nithe seo a leanas—

(a) forchur dliteanais a chun cáin, le hús nó
gan ús, a íoc agus a ghnóthú,

(b) tosaíocht don cháin i bhféimheacht nó
le linn eastát duine éagtha a bheith á
riar,

(c) achomhairc chun na gCoimisinéirí
Achomhairc, athéisteacht na n-
achomharc sin agus sonrú cásanna
chun tuairim na hArd-Chúirte a fháil,
agus

(d) titim an dliteanais a forchuireadh, faoi
dheoidh,

as fógra a thabhairt faoi fho-alt (1) don pháirtnéir
sibhialta eile, nó d’ionadaí an pháirtnéara
shibhialta eile, nó do sheiceadóirí nó riarthóirí an
pháirtnéara shibhialta eile, a leanfadh as
measúnacht dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b) a
dhéanamh ar an bpáirtnéir sibhialta eile, nó ar
ionadaí an pháirtnéara shibhialta eile, nó ar
sheiceadóirí nó riarthóirí an pháirtnéara shibhialta
eile, de réir mar bheidh, ar measúnacht í—

(i) a rinneadh an lá a tugadh an fógra,

(ii) a mhuirearaigh an méid céanna cánach
a ceanglaíodh leis an bhfógra a íoc,



[2011.] [Uimh. 18.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

(iii) a bhí le déanamh ag an údarás, agus a
rinne an t-údarás, a rinne an
mheasúnacht bhunaidh, agus

(iv) a rinne an t-údarás sin go feadh
bhreithiúnas an údaráis sin,

agus beidh feidhm dá réir sin, fara cibé
modhnuithe is gá, ag forálacha na nAchtanna
Cánach Ioncaim a bhaineann leis na nithe a
shonraítear i míreanna (a) go (d).

(3) I gcás ina dtabharfar fógra faoi fho-alt (1),
scoirfidh cáin go feadh an mhéid a cheanglaítear a
íoc leis an bhfógra de bheith inghnóthaithe faoin
measúnacht bhunaidh agus, i gcás ús a bheith ag
gabháil leis an gcáin a muirearaíodh leis an
measúnacht bhunaidh faoi alt 1080, déanfar cibé
coigeartú ar an méid is iníoctha faoin alt sin i ndáil
leis an measúnacht sin, agus déanfar cibé
méideanna a íocadh roimhe sin faoin alt sin i ndáil
leis an measúnacht sin a aisíoc, is gá chun a áirithiú
gur mar a chéile don tsuim iomlán, más ann, a
íocadh nó is iníoctha faoin alt sin i ndáil leis an
measúnacht sin agus don tsuim a bheadh ann dá
mba rud é nár muirearaíodh riamh an méid a
scoirfidh de bheith inghnóthaithe.

(4) I gcás ina laghdófar an méid is iníoctha faoi
fhógra faoi fho-alt (1) mar thoradh ar achomharc
nó ar chás a shonrú chun tuairim na hArd-Chúirte
a fháil—

(a) cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim faoi
deara, más rud é, ag féachaint don
toradh sin, gur deimhin leo go raibh an
mheasúnacht bhunaidh iomarcach,
cibé faoiseamh a thabhairt trí aisíoc nó
ar shlí eile a mheasfaidh siad a bheith
cóir, ach

(b) faoi réir aon fhaoisimh a thabharfar,
beidh suim is ionann agus an laghdú ar
an méid is iníoctha faoin bhfógra lena
mbaineann inghnóthaithe arís faoin
measúnacht bhunaidh.

(5) Beidh ag na Coimisinéirí Ioncaim agus ag
an gcigire nó ag an oifigeach cuí eile na
cumhachtaí céanna chun faisnéis a fháil d’fhonn
fógra faoi fho-alt (1) a thabhairt, agus i dtaca le
fógra den sórt sin thairis sin, a bheadh acu d’fhonn
measúnacht dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b) a
dhéanamh agus i dtaca le measúnacht den sórt sin
thairis sin, dá mba rud é gur comhlíonadh na
coinníollacha ba ghá chun measúnacht den sórt sin
a dhéanamh.

(6) I gcás páirtnéir sibhialta d’fháil bháis (dá
ngairtear an ‘páirtnéir sibhialta éagtha’ san fho-alt
seo agus i bhfo-ailt (7) agus (8)) agus, aon tráth
roimh an mbás, go raibh an páirtnéir sibhialta
éagtha agus a pháirtnéir sibhialta nó a páirtnéir
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sibhialta ina gcónaí le chéile, ansin, féadfaidh an
páirtnéir sibhialta marthanach nó a sheiceadóirí
nó a seiceadóirí nó a riarthóirí (má tá sé nó sí
éagtha freisin), tráth nach déanaí ná 2 mhí ón dáta
ar a ndeonaítear probháid nó litreacha riaracháin
i leith eastát an pháirtnéara shibhialta éagtha nó,
le toiliú sheiceadóirí nó riarthóirí an pháirtnéara
shibhialta éagtha, aon dáta is déanaí ná sin, fógra
i scríbhinn a thabhairt do sheiceadóirí nó riarthóirí
an pháirtnéara shibhialta éagtha agus don chigire
á dhearbhú, a mhéid a cheadaíonn an t-alt seo é,
go séanann an páirtnéir sibhialta marthanach nó a
sheiceadóirí nó a seiceadóirí, nó a riarthóirí, de
réir mar a bheidh, freagracht maidir le cáin
ioncaim neamhíoctha i leith ioncaim uile an
pháirtnéara shibhialta éagtha d’aon bhliain
mheasúnachta nó d’aon chuid de bhliain
mheasúnachta, ar measadh ina leith gurb é ioncam
an pháirtnéara shibhialta mharthanaigh aon
ioncam de chuid an pháirtnéara shibhialta éagtha
agus ar ina leith a measúnaíodh an páirtnéir
sibhialta marthanach i leith cánach faoi alt 1031C.

(7) Measfar nach fógra bailí fógra a thabharfar
don chigire de bhun fho-alt (6) mura sonrófar ann
ainmneacha agus seoltaí sheiceadóirí nó riarthóirí
an pháirtnéara shibhialta éagtha.

(8) I gcás fógra faoi fho-alt (6) a bheith tugtha
do sheiceadóirí nó do riarthóirí páirtnéara
shibhialta éagtha agus don chigire—

(a) is é dualgas na gCoimisinéirí Ioncaim
agus na gCoimisinéirí Achomhairc cibé
cumhachtaí a fheidhmiú a bheidh siad
i dteideal a fheidhmiú an tráth sin nó
tráth dá éis sin faoi fho-ailt (1) go (5) i
dtaca le haon mheasúnacht a rinneadh
ar an dáta nó roimh an dáta a bheidh
críoch le tabhairt an fhógra sin, ar
measúnacht í i leith aon chuid den
ioncam lena mbaineann an fógra sin,
agus

(b) na measúnachtaí (más ann) i leith
cánach, a dhéanfar tar éis an dáta sin,
is é a bheidh iontu, i ngach slí agus go
háirithe maidir leis na páirtnéirí
sibhialta is inmheasúnaithe agus leis an
gcáin is iníoctha, na measúnachtaí sin
a bheadh le déanamh dá mba rud é—

(i) go raibh iarratas ar mheasúnacht ar
leithligh faoi alt 1031H i bhfeidhm
i leith na bliana measúnachta atá i
gceist, agus

(ii) gur dá réir sin a rinneadh gach
measúnacht a rinneadh roimhe
sin.

(9) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon
oifigeach dá gcuid a ainmniú i scríbhinn chun aon
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ghníomhartha a dhéanamh agus aon
fheidhmeanna a chomhlíonadh a údaraítear leis an
alt seo a dhéanamh nó a chomhlíonadh ag na
Coimisinéirí Ioncaim.

Iarratas ar
mheasúnachtaí
ar leithligh.

1031H.—(1) San alt seo agus in alt 1031I,
ciallaíonn ‘faoisimh phearsanta’ faoiseamh faoi
aon cheann de na forálacha a shonraítear sa Tábla
a ghabhann le halt 458, seachas faoiseamh faoi ailt
461A, 462 agus 463.

(2) I gcás éifeacht i leith bliana measúnachta a
bheith le rogha ag páirtnéirí sibhialta go ndéanfaí
iad a mheasúnú i leith cánach ioncaim de réir alt
1031C, agus, i ndáil leis an mbliain mheasúnachta
sin, go ndéanfaidh ceachtar de na páirtnéirí
sibhialta iarratas chun na críche faoin alt seo ar
cibé modh agus i cibé foirm a fhorordóidh na
Coimisinéirí Ioncaim, déanfar cáin ioncaim don
bhliain sin a mheasúnú, a mhuirearú agus a
ghnóthú ar ioncam gach páirtnéara shibhialta
amhail is nár pháirtnéirí sibhialta dá chéile iad
agus beidh feidhm ag forálacha na nAchtanna
Cánach Ioncaim maidir le cáin a mheasúnú, a
mhuirearú agus a ghnóthú, ach amháin mar a
fhoráiltear a mhalairt leis na hAchtanna sin,
amhail is nár pháirtnéirí sibhialta dá chéile iad
ach amháin—

(a) gurb ionann na hasbhaintí iomlána as
ioncam iomlán agus na faoisimh a
lamháiltear do na páirtnéirí sibhialta ar
mhodh faoiseamh pearsanta agus na
hasbhaintí a dhéanfaí agus na faoisimh
a lamhálfaí mura mbeadh éifeacht leis
an iarratas don bhliain sin,

(b) gurb ionann an cháin iomlán is iníoctha
ag na páirtnéirí sibhialta don bhliain
sin agus an cháin iomlán a bheadh
iníoctha acu mura mbeadh éifeacht leis
an iarratas don bhliain sin, agus

(c) go mbeidh feidhm ag alt 1031I.

(3) Féadfar iarratas faoin alt seo maidir le
bliain mheasúnachta a dhéanamh—

(a) roimh 1 Aibreán an bhliain dar
gcionn—

(i) i gcás pearsana aonair ar sa Stát a
cláraíodh a bpáirtnéireacht
shibhialta i rith na bliana
measúnachta sin, agus

(ii) i gcás páirtnéirí sibhialta a ndéantar
a gcaidreamh dlíthiúil, a rinneadh
i ndlínse eile, a aithint de bhun
ordú arna dhéanamh faoi alt 5
den Acht um Páirtnéireacht
Shibhialta agus um Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe de chuid
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Comhchónaitheoirí, 2010, más i
rith na bliana sin atá an dáta ar a
bhfuiltear le déileáil leis na
páirtnéirí sibhialta, de bhua fho-
alt (2) den alt sin, mar pháirtnéirí
sibhialta faoi dhlí an Stáit,

agus

(b) in aon chás eile, laistigh de 6 mhí roimh
1 Aibreán sa bhliain sin.

(4) I gcás ina ndéanfar iarratas faoi fho-alt (2),
beidh feidhm ag an bhfo-alt sin ní amháin maidir
leis an mbliain mheasúnachta a ndéanfar an
t-iarratas ina leith, ach freisin maidir le gach bliain
mheasúnachta dá éis sin; ach, i ndáil le bliain
mheasúnachta dá éis sin, féadfaidh an páirtnéir
sibhialta a rinne an t-iarratas, trí fhógra i scríbhinn
a thabharfar don chigire roimh 1 Aibreán sa
bhliain sin, an rogha sin a tharraingt siar, agus, ar
an bhfógra sin a thabhairt, ní bheidh feidhm ag fo-
alt (2) maidir leis an mbliain mheasúnachta ar i
ndáil léi a tugadh an fógra ná le haon bhliain
mheasúnachta dá éis sin.

(5) Féadfaidh ceachtar de na páirtnéirí sibhialta
lena mbaineann tuairisceán a thabhairt chun
críocha an ailt seo ar ioncaim iomlána an dá
pháirtnéir shibhialta ach, mura mbeidh na
Coimisinéirí Ioncaim sásta le haon tuairisceán den
sórt sin, féadfaidh siad a cheangal ar an bpáirtnéir
sibhialta nár thug an tuairisceán tuairisceán a
thabhairt.

(6) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim le fógra
a cheangal go dtabharfar tuairisceáin chun críocha
an ailt seo tráth ar bith.

An modh chun
faoisimh a
chionroinnt
agus cáin a
mhuirearú i
gcásanna
measúnachtaí
ar leithligh.

1031I.—(1) Beidh feidhm ag an alt seo más rud
é, de bhun iarratais faoi alt 1031H, go measúnófar
páirtnéirí sibhialta leith cánach do bhliain
mheasúnachta de réir an ailt sin.

(2) (a) Faoi réir fho-alt (3), féadfar an sochar ó
na faoisimh phearsanta do bhliain
mheasúnachta a thabhairt mar laghdú
ar an méid cánach a bheidh le híoc, nó
trí aon bhreis chánach a íocadh a
aisíoc, nó ar an dá mhodh sin, de réir
mar is gá sa chás, agus leithroinnfear é
ar na páirtnéirí sibhialta—

(i) sa mhéid gur ó fhaoiseamh dó faoi
ailt 244 agus 372AR, sna
comhréireanna inar thabhaigh
siad an caiteachas ar dá bharr an
faoiseamh,

(ii) sa mhéid gur ó fhaoiseamh dó faoi
ailt 461, 464, 465 (seachas fo-alt
(3)) agus 468, sna comhréireanna
leath má leath,
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(iii) sa mhéid gur ó fhaoiseamh dó i
leith linbh faoi alt 465(3) agus
faoiseamh i leith gaoil
chleithiúnaigh faoi alt 466, ar an
bpáirtnéir sibhialta a dhéanann an
leanbh nó an gaol cleithiúnach a
chothabháil,

(iv) sa mhéid gur ó fhaoiseamh dó faoi
alt 467, sna comhréireanna ina n-
íocann gach páirtnéir sibhialta an
costas a bhaineann le fostú na
pearsan aonair a dtugtar an
faoiseamh ina leith,

(v) sa mhéid gur ó fhaoiseamh dó faoi
alt 469, sna comhréireanna inar
thabhaigh gach páirtnéir sibhialta
an caiteachas ar dá bharr an
faoiseamh,

(vi) sa mhéid gur ó fhaoiseamh dó faoi
ailt 470, 470B agus 473, ar
cheachtar de na páirtnéirí
sibhialta de réir mar is eisean nó
ise a rinne an íocaíocht ar dá barr
an faoiseamh,

(vii) sa mhéid gur ó fhaoiseamh dó faoi
alt 471, sna comhréireanna inar
thabhaigh gach páirtnéir sibhialta
an caiteachas ar dá bharr an
faoiseamh,

(viii) sa mhéid gur ó fhaoiseamh dó faoi
ailt 472, 472A agus 472B, ar
cheachtar de na páirtnéirí
sibhialta de réir mar is díolaíochtaí
de chuid an pháirtnéara shibhialta
sin na díolaíochtaí as a ndéantar
faoiseamh faoi na hailt sin a
dheonú,

(ix) sa mhéid gur ó fhaoiseamh dó faoi
ailt 473A, 476 agus 477, sna
comhréireanna inar thabhaigh
gach páirtnéir sibhialta an
caiteachas ar dá bharr an
faoiseamh,

(x) sa mhéid gur ó fhaoiseamh dó faoi
alt 481, sna comhréireanna ina
ndearna gach páirtnéir sibhialta
an infheistíocht iomchuí ar dá barr
an faoiseamh,

(xi) sa mhéid gur ó fhaoiseamh dó faoi
alt 848A(7), ar gach páirtnéir
sibhialta de réir mar is eisean nó
ise a thug an síntiús iomchuí ar dá
bharr an faoiseamh,
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(xii) sa mhéid gur ó fhaoiseamh dó faoi
Chuid 16, sna comhréireanna inar
shuibscríobh gach páirtnéir
sibhialta le haghaidh na
scaireanna cáilithe ar dá mbarr an
faoiseamh, agus

(xiii) sa mhéid gur ó fhaoiseamh dó faoi
mhíreanna 12 agus 20 de Sceideal
32, sna comhréireanna inar
thabhaigh gach páirtnéir sibhialta
an caiteachas ar dá bharr an
faoiseamh.

(b) Aon laghdú ar cháin ioncaim a bheidh
le déanamh faoi alt 188(5) do bhliain
mheasúnachta, leithroinnfear é ar gach
páirtnéir sibhialta i gcomhréir leis na
méideanna cánach ioncaim a bheadh
iníoctha, murach alt 188(5), ag an dá
pháirtnéir shibhialta don bhliain sin.

(c) Faoi réir fho-alt (4), beidh feidhm ag
Cuid 1 den Tábla a ghabhann le halt
15 maidir le gach duine de na páirtnéirí
sibhialta lena mbaineann.

(3) I gcás inar mó an méid faoisimh a
leithroinnfear ar pháirtnéir sibhialta faoi fho-alt
(2)(a) ná an cháin ioncaim is inmhuirearaithe ar a
ioncam nó a hioncam don bhliain mheasúnachta,
úsáidfear an t-iarmhéid chun an cháin ioncaim is
inmhuirearaithe ar ioncam a pháirtnéara
shibhialta nó a páirtnéara shibhialta don bhliain
sin a laghdú, agus i gcás inar mó an méid faoisimh
a leithroinnfear ar an bpáirtnéir sibhialta sin faoin
mír sin ná an cháin ioncaim is inmhuirearaithe ar
a ioncam nó a hioncam don bhliain mheasúnachta,
úsáidfear an t-iarmhéid chun an cháin ioncaim is
inmhuirearaithe ar ioncam an pháirtnéara
shibhialta chéadluaite don bhliain sin a laghdú.

(4) I gcás inar lú an chuid d’ioncam inchánach
páirtnéara shibhialta is inmhuirearaithe i leith
cánach de réir fho-alt (2)(c) de réir an ráta
chaighdeánaigh ná an chuid d’ioncam inchánach a
pháirtnéara shibhialta nó a páirtnéara shibhialta
agus inar lú í ná an chuid d’ioncam inchánach a
shonraítear i gcolún (1) de Chuid 1 den Tábla a
ghabhann le halt 15 (dá ngairtear ‘an chuid chuí’
san fho-alt seo) a bhfuil an páirtnéir sibhialta
céadluaite inchurtha faoi mhuirear cánach
amhlaidh ina leith de réir an ráta sin, déanfar an
chuid d’ioncam inchánach an pháirtnéara
shibhialta seachas an páirtnéir sibhialta céadluaite
atá, de bhua fho-alt 2(c), le cur faoi mhuirear
cánach de réir an ráta chaighdeánaigh a mhéadú
go dtí méid nach mó ná an chuid d’ioncam
inchánach a shonraítear i gcolún (1) de Chuid 3
den Tábla a ghabhann le halt 15 a bhfuil pearsa
aonair lena mbaineann an Chuid sin inchurtha faoi
mhuirear cánach amhlaidh ina leith de réir an ráta
sin den mhéid ar lú ná an chuid chuí ioncam
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inchánach an pháirtnéara shibhialta chéadluaite is
inchurtha faoi mhuirear cánach de réir an ráta
chaighdeánaigh.

Cothabháil
páirtnéirí
sibhialta atá
ina gcónaí ar
leithligh.

1031J.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘comhshocraíocht chothabhála’ ordú
cúirte faoi Chuid 5 nó 12 den Acht um
Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí,
2010 as a dtagann oibleagáid is infhorfheidhmithe
le dlí;

ciallaíonn ‘íocaíocht’ íocaíocht nó cuid d’íocaíocht,
de réir mar a bheidh.

(2) (a) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le
híocaíochtaí a dhéanfaidh páirtnéir
sibhialta go díreach nó go
neamhdhíreach faoi réim nó de bhun
comhshocraíochta cothabhála,

(b) Chun críocha an ailt seo agus alt 1031K,
maidir le híocaíocht, cibé acu is
íocaíocht choinníollach í nó nach ea, a
dhéanfaidh páirtnéir sibhialta nó
iarpháirtnéir sibhialta go díreach nó go
neamhdhíreach faoi réim nó de bhun
comhshocraíochta cothabhála, measfar
gur chun sochair dá pháirtnéir sibhialta
nó dá páirtnéir sibhialta nó dá
iarpháirtnéir sibhialta nó dá
hiarpháirtnéir sibhialta a dhéantar í.

(3) D’ainneoin aon ní sna hAchtanna Cánach
Ioncaim ach faoi réir alt 1031K, maidir le haon
íocaíocht lena mbaineann an t-alt seo agus a
dhéanfaidh aon pháirtnéir sibhialta amháin nó
iarpháirtnéir sibhialta amháin go díreach nó go
neamhdhíreach faoi réim nó de bhun
comhshocraíochta cothabhála chun sochair dá
pháirtnéir sibhialta nó dá páirtnéir sibhialta nó dá
iarpháirtnéir sibhialta nó dá hiarpháirtnéir
sibhialta—

(a) maidir leis an bpearsa aonair a
dhéanfaidh an íocaíocht—

(i) ní bheidh sé nó sí i dteideal, ar an
íocaíocht a dhéanamh, aon suim a
bheidh in ionannas d’aon mhéid
cánach ioncaim ar an íocaíocht a
asbhaint agus a choimeád aisti,
agus

(ii) beidh sé nó sí, má dhéanann sé nó
sí éileamh chuige sin ar an modh
a fhorordaítear leis na hAchtanna
Cánach Ioncaim, i dteideal, chun
críocha na nAchtanna sin, an
íocaíocht a asbhaint le linn a
ioncam nó a hioncam iomlán don
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bhliain mheasúnachta dá ndéanfar
an íocaíocht a ríomh,

agus

(b) measfar, chun críocha na nAchtanna
Cánach Ioncaim, maidir leis an
íocaíocht, gur brabúis nó gnóchain atá
ag eascairt chuig an bpearsa aonair atá
ag fáil na híocaíochta í agus
muirearófar cáin ioncaim ar an bpearsa
aonair sin faoi Chás IV de Sceideal D
i leith na mbrabús nó na ngnóchan sin.

(4) (a) Beidh feidhm ag fo-ailt (1) agus (2) d’alt
459 agus ag alt 460 maidir le hasbhaint
faoi fho-alt (3)(a)(ii) mar atá feidhm
acu maidir le haon liúntas, asbhaint,
faoiseamh nó laghdú faoi na forálacha
a shonraítear sa Tábla a ghabhann le
halt 458.

(b) Beidh feidhm ag fo-ailt (3) agus (4) d’alt
459 agus ag mír 8 de Sceideal 28, fara
aon mhodhnuithe is gá, i ndáil le
hasbhaint faoi fho-alt (3)(a)(ii).

Páirtnéireachtaí
sibhialta a
scaoileadh nó
a neamhniú:
forálacha a
bhaineann le
páirtnéirí
sibhialta a
oiriúnú. [cf.
15/83/4]

1031K.—(1) I gcás ina ndéanfaidh páirtnéir
sibhialta (nach mbeidh a pháirtnéireacht shibhialta
nó a páirtnéireacht shibhialta scaoilte nó
neamhnithe) íocaíocht lena mbaineann alt 1031J i
mbliain mheasúnachta agus go mbeidh cónaí ar an
dá pháirtnéir shibhialta lena mbaineann sa Stát
don bhliain sin, beidh feidhm ag alt 1031D i ndáil
leis na páirtnéirí sibhialta sin don bhliain
mheasúnachta sin amhail is dá ndéanfaí—

(a) na focail ‘atá ina gcónaí le chéile’ i bhfo-
alt (1)(a) den alt sin a scriosadh, agus

(b) fo-alt (4) den alt sin a scriosadh.

(2) I gcás ina ndéanfaidh an dá pháirtnéir
shibhialta, de bhua fho-alt (1), rogha dá
bhforáiltear in alt 1031D(1), ansin, i ndáil le haon
bhliain mheasúnachta dá mbeidh éifeacht leis an
rogha—

(a) faoi réir fho-alt (1) agus mhíreanna (b)
agus (c), beidh feidhm ag na
hAchtanna Cánach Ioncaim i gcás na
bpáirtnéirí sibhialta mar atá feidhm
acu i gcás páirtnéirí sibhialta a mbeidh
rogha déanta acu faoi alt 1031D(1)
agus a mbeidh éifeacht lena rogha don
bhliain mheasúnachta sin,

(b) déanfar ioncam iomlán nó ioncaim
iomlána na bpáirtnéirí sibhialta a
ríomh chun críocha na nAchtanna
Cánach Ioncaim amhail is nach
ndearnadh aon íocaíochtaí lena
mbaineann alt 1031J agus a bheidh
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déanta sa bhliain mheasúnachta sin ag
páirtnéir sibhialta amháin chun sochair
dá pháirtnéir sibhialta nó dá páirtnéir
sibhialta, agus

(c) déanfar cáin ioncaim a mheasúnú, a
mhuirearú, agus a ghnóthú ar ioncam
iomlán nó ar ioncaim iomlána na
bpáirtnéirí sibhialta amhail is dá
mbeadh iarratas faoi alt 1031H déanta
ag páirtnéir amháin de na páirtnéirí
sibhialta agus go raibh éifeacht leis an
iarratas sin don bhliain mheasúnachta
sin.

(3) D’ainneoin fho-alt (1), i gcás ina ndéanfaidh
páirtnéir sibhialta a mbeidh a pháirtnéireacht
shibhialta nó a páirtnéireacht shibhialta scaoilte
íocaíocht lena mbaineann alt 1031J i mbliain
mheasúnachta chun sochair don pháirtnéir
sibhialta eile, agus—

(a) gur scaoileadh faoi alt 110 den Acht um
Páirtnéireacht Shibhialta agus um
Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de
chuid Comhchónaitheoirí, 2010 an
scaoileadh, nó gur measadh gur
scaoileadh den sórt sin é faoi alt 5(4)
den Acht sin,

(b) go bhfuil cónaí ar an dá pháirtnéir
shibhialta sa Stát chun críocha cánach
don bhliain mheasúnachta sin, agus

(c) nach mbeidh páirtnéireacht shibhialta
eile ná pósadh déanta ag ceachtar de
na páirtnéirí sibhialta,

ansin, beidh feidhm ag fo-ailt (1) agus (2), fara aon
mhodhnuithe is gá, i ndáil leis na páirtnéirí
sibhialta don bhliain mheasúnachta sin amhail is
nach ndearnadh a bpáirtnéireacht shibhialta a
scaoileadh.

Caibidil 2

Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Léiriú
(Caibidil 2).

1031L.—(1) Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn ‘cigire’, i ndáil le fógra, aon chigire a
bhféadfadh an phearsa aonair a bheidh ag tabhairt
an fhógra a mheas le réasún gur dóigh dó nó di
baint a bheith aige nó aici le hábhar an fhógra nó
a dhearbhóidh go bhfuil sé nó sí ullamh ar an
bhfógra a ghlacadh;

ciallaíonn ‘páirtnéir sibhialta ainmnithe’, i ndáil le
páirtnéireacht shibhialta, an páirtnéir sibhialta a
bheidh ainmnithe chun críocha na Caibidle seo de
réir alt 1031M;
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ciallaíonn ‘páirtnéir sibhialta eile’, i ndáil le
páirtnéireacht shibhialta, an páirtnéir sibhialta
nach é nó í an páirtnéir sibhialta ainmnithe.

(2) Sna hAchtanna Cánach Gnóchan Caipitiúil,
aon tagairt do phearsa aonair a bheidh ainmnithe
go cuí chun bheith ina pháirtnéir sibhialta
ainmnithe nó ina páirtnéir sibhialta ainmnithe de
réir alt 1031M, folaíonn sí tagairt do phearsa
aonair a measfar gurb é nó í an páirtnéir sibhialta
ainmnithe de réir an ailt sin.

(3) Féadfar aon fhógra a cheanglaítear a
sheirbheáil faoi aon alt sa Chaibidil seo a
sheirbheáil leis an bpost.

Páirtnéirí
sibhialta.

1031M.—(1) (a) Féadfaidh pearsa aonair agus a
pháirtnéir sibhialta nó a páirtnéir
sibhialta atá ina gcónaí le chéile, do
bhliain mheasúnachta, trí fhógra i
scríbhinn a thabharfar don chigire an 1
Aibreán nó dá éis sa bhliain i ndiaidh
na bliana measúnachta sin, go
comhpháirteach an duine acu a bheidh
ina pháirtnéir sibhialta ainmnithe nó
ina páirtnéir sibhialta ainmnithe chun
críocha na Caibidle seo a ainmniú.

(b) Mura mbeidh an fógra faoi mhír (a)
tugtha ar an dáta a luaitear sa mhír sin
nó roimhe, measfaidh na Coimisinéirí
Ioncaim maidir le duine de na
páirtnéirí sibhialta, gurb é nó í an
páirtnéir sibhialta ainmnithe.

(2) Faoi réir an ailt seo, déanfar an méid cánach
gnóchan caipitiúil ar ghnóchain inmhuirearaithe a
fhabhraíonn chuig páirtnéirí sibhialta i mbliain
mheasúnachta, nó i gcuid de bhliain
mheasúnachta, a bhfuil siad ina gcónaí le chéile
lena linn, a mheasúnú agus a mhuirearú ar an
bpáirtnéir sibhialta arb é nó í an páirtnéir sibhialta
ainmnithe agus ní ar shlí eile; ach ní dhéanfaidh
an fo-alt seo difear don mhéid cánach gnóchan
caipitiúil is inmhuirearaithe ar an bpáirtnéir
sibhialta ainmnithe ar leith ón bhfo-alt seo ná ní
bheidh de thoradh air an méid breise cánach
gnóchan caipitiúil a mhuirearófar ar an bpáirtnéir
sibhialta ainmnithe de bhua an fho-ailt seo a
bheith éagsúil leis an méid a bheadh
inmhuirearaithe fós thairis sin ar an bpáirtnéir
sibhialta eile.

(3) (a) Faoi réir mhír (b), ní bheidh feidhm ag
fo-alt (2) i ndáil le páirtnéir sibhialta
in aon bhliain mheasúnachta i gcás go
ndéanfaidh ceachtar de na páirtnéirí
sibhialta, an 1 Aibreán nó roimhe, sa
bhliain i ndiaidh na bliana
measúnachta sin, iarratas nach mbeidh
feidhm ag fo-alt (2), agus beidh
éifeacht le hiarratas den sórt sin a
bheidh déanta go cuí, ní amháin i leith
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na bliana measúnachta dá mbeidh sé
déanta, ach freisin d’aon bhliain
mheasúnachta dá éis sin.

(b) I gcás go ndéanfaidh an t-iarratasóir,
d’aon bhliain mheasúnachta dá éis sin,
fógra a thabhairt lena dtarraingeofar
siar iarratas faoi mhír (a), ní bheidh
éifeacht leis an iarratas sin i leith na
bliana dar tugadh an fógra ná i leith
aon bhliana dá éis sin; ach ní bheidh an
fógra sin faoi tharraingt siar bailí mura
mbeidh sé tugtha roimh 1 Aibreán sa
bhliain i ndiaidh na bliana
measúnachta dá dtabharfar an fógra.

(4) I gcás páirtnéara shibhialta ar páirtnéir
sibhialta é nó í atá, le linn bliana measúnachta nó
cuid de bhliain mheasúnachta, ina chónaí nó ina
cónaí lena pháirtnéir sibhialta nó lena páirtnéir
sibhialta, aon chaillteanas inlamhála ab in-
asbhainte, faoi alt 31, as na gnóchain
inmhuirearaithe a d’fhabhraigh sa bhliain
mheasúnachta sin chuig páirtnéir sibhialta amháin
murach easpa gnóchan inmhuirearaithe, beidh sé
in-asbhainte, chun críocha an ailt sin, as gnóchain
inmhuirearaithe a d’fhabhraigh sa bhliain
mheasúnachta sin chuig an bpáirtnéir sibhialta
eile; ach ní bheidh feidhm ag an bhfo-alt seo
maidir le caillteanais a d’fhabhraigh i mbliain
mheasúnachta chuig ceachtar de na páirtnéirí
sibhialta i gcás ina ndéanfaidh ceachtar acu, roimh
an 1 Aibreán sa bhliain i ndiaidh na bliana
measúnachta sin, iarratas nach mbeidh feidhm ag
an bhfo-alt seo.

(5) Más rud é, in aon bhliain mheasúnachta, a
bhfuil páirtnéir sibhialta ina chónaí nó ina cónaí
lena pháirtnéir sibhialta nó lena páirtnéir sibhialta
lena linn nó le linn cuid di, go ndiúscróidh ceachtar
páirtnéir de na páirtnéirí sibhialta sócmhainn
chuig a pháirtnéir sibhialta nó a páirtnéir sibhialta,
déileálfar leis an dá pháirtnéir shibhialta amhail is
go bhfuarthas an tsócmhainn ón bpáirtnéir
sibhialta a rinne an diúscairt ar chomaoin de cibé
méid a d’áiritheodh nach bhfabhródh gnóchan ná
caillteanas ar an diúscairt chuig an bpáirtnéir
sibhialta a rinne an diúscairt; ach ní bheidh feidhm
ag an bhfo-alt seo más rud é, go dtí tráth na
diúscartha, gur chuid an tsócmhainn de stoc
trádála de chuid trádála a bhí á seoladh ag an
bpáirtnéir sibhialta a rinne an diúscairt, nó más
rud é go bhfuarthas an tsócmhainn mar stoc
trádála chun críocha trádála a bhí á seoladh ag an
bpáirtnéir sibhialta a fuair an tsócmhainn.

(6) Beidh feidhm ag fo-alt (5) d’ainneoin alt
596 nó aon fhorála eile de na hAchtanna Cánach
Gnóchan Caipitiúil lena socraítear méid na
comaoine a mheastar a bheith tugtha ar dhiúscairt
nó fáil sócmhainne.
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(7) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (5) i gcás nach
bhféadfaí cáin a ghearradh sa Stát ar an bpáirtnéir
sibhialta a fuair an tsócmhainn don bhliain
mheasúnachta ina bhfuarthas an tsócmhainn, i
leith gnóchain ar dhiúscairt na sócmhainne sin dá
éis sin sa bhliain sin ag an bpáirtnéir sibhialta sin,
dá mba rud é go raibh diúscairt den sórt sin déanta
ag an bpáirtnéir sibhialta sin agus gur fhabhraigh
gnóchan as an diúscairt.

(8) I gcás go gcuirfear fo-alt (5) chun feidhme
maidir le diúscairt sócmhainne ag páirtnéir
sibhialta chuig a pháirtnéir sibhialta nó a páirtnéir
sibhialta, ansin, i ndáil leis an tsócmhainn a
dhiúscairt (nach diúscairt a thagann faoi réim an
fho-ailt sin) dá éis sin, déileálfar chun críocha na
nAchtanna Cánach Gnóchan Caipitiúil leis an
bpáirtnéir sibhialta a rinne an diúscairt amhail is
dá mba éard é fáil nó soláthar na sócmhainne ag
a pháirtnéir sibhialta nó a páirtnéir sibhialta fáil
nó soláthar na sócmhainne aige féin nó aici féin.

(9) Is i cibé foirm agus i cibé modh a
fhorordóidh na Coimisinéirí Ioncaim a dhéanfar
iarratas nó thabharfar fógra faoi tharraingt siar
faoin alt seo.

Feidhm alt
1031G chun
críocha cánach
gnóchan
caipitiúil.

1031N.—Beidh feidhm ag alt 1031G fara aon
mhodhnuithe is gá i ndáil le cáin ghnóchan
caipitiúil mar atá feidhm aige i ndáil le cáin
ioncaim.

Aistrithe
sócmhainní i
gcás
páirtnéireacht
shibhialta a
bheith scaoilte.

1031O.—(1) D’ainneoin aon fhorála eile de na
hAchtanna Cánach Gnóchan Caipitiúil, más rud é,
de bhua nó de dhroim ordú arna dhéanamh faoi
Chuid 12 den Acht um Páirtnéireacht Shibhialta
agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de
chuid Comhchónaitheoirí, 2010, ar fhoraithne
scaoilte nó scaoileadh a meastar faoi alt 5(4) den
Acht sin gur scaoileadh é faoi alt 110 den Acht sin
a dheonú nó tar éis í nó é a dheonú, go
ndiúscróidh ceachtar de na páirtnéirí sibhialta lena
mbaineann sócmhainn chuig a pháirtnéir sibhialta
nó a páirtnéir sibhialta, ansin, faoi réir fho-alt (3),
déileálfar leis an dá pháirtnéir shibhialta chun
críche na nAchtanna Cánach Gnóchan Caipitiúil
amhail is go bhfuarthas an tsócmhainn ón
bpáirtnéir sibhialta a rinne an diúscairt ar
chomaoin de cibé méid a d’áiritheodh nach
bhfabhródh gnóchan ná caillteanas ar an diúscairt
chuig an bpáirtnéir sibhialta a rinne an diúscairt.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i gcás nach
bhféadfaí cáin a ghearradh sa Stát ar an bpáirtnéir
sibhialta a fuair an tsócmhainn don bhliain
mheasúnachta ina bhfuarthas an tsócmhainn, i
leith gnóchain ar dhiúscairt na sócmhainne sin dá
éis sin sa bhliain sin ag an bpáirtnéir sibhialta sin,
dá mba rud é go raibh diúscairt den sórt sin déanta
ag an bpáirtnéir sibhialta sin agus gur fhabhraigh
gnóchan as an diúscairt.
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(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) más rud é,
go dtí tráth na diúscartha, gur chuid an tsócmhainn
de stoc trádála de chuid trádála a bhí á seoladh ag
an bpáirtnéir sibhialta a rinne an diúscairt, nó go
bhfuarthas an tsócmhainn mar stoc trádála chun
críocha trádála a bhí á seoladh ag an bpáirtnéir
sibhialta a fuair an tsócmhainn.

(4) I gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (1) maidir
le diúscairt sócmhainne ag páirtnéir sibhialta chuig
a pháirtnéir sibhialta nó a páirtnéir sibhialta,
ansin, i ndáil leis an tsócmhainn a dhiúscairt (nach
diúscairt lena mbaineann fo-alt (1)) dá éis sin,
déileálfar chun críocha na nAchtanna Cánach
Gnóchan Caipitiúil leis an bpáirtnéir sibhialta a
rinne an diúscairt amhail is dá mba éard é fáil nó
soláthar na sócmhainne ag a pháirtnéir sibhialta
nó a páirtnéir sibhialta fáil nó soláthar na
sócmhainne aige féin nó aici féin.

CUID 44B

Mar a Dhéileálfar ó thaobh Cánach le
Comhchónaitheoirí

Caibidil 1

Cáin Ioncaim

Léiriú
(Caibidil 1).

1031P.—Sa Chuid seo—

tá le ‘comhchónaitheoir’ an bhrí chéanna atá leis
in alt 172 den Acht um Páirtnéireacht Shibhialta
agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de
chuid Comhchónaitheoirí, 2010;

ciallaíonn ‘cigire’, i ndáil le fógra, aon chigire a
bhféadfadh an phearsa aonair a bheidh ag tabhairt
an fhógra a mheas le réasún gur dóigh dó nó di
baint a bheith aige nó aici le hábhar an fhógra nó
a dhearbhóidh go bhfuil sé nó sí ullamh ar an
bhfógra a ghlacadh;

tá le ‘comhchónaitheoir cáilithe’ an bhrí chéanna
atá leis in alt 172 den Acht um Páirtnéireacht
Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí
Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010 i gcás
ina dtagann deireadh leis an gcaidreamh idir
comhchónaitheoirí.

Cothabháil i
gcás ina
dtagann
deireadh leis
an gcaidreamh
idir comh-
chónaitheoirí.

1031Q.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘comhshocraíocht chothabhála’ ordú
cúirte faoi alt 175 den Acht um Páirtnéireacht
Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí
Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010 as a
dtagann oibleagáid is infhorfheidhmithe le dlí;

ciallaíonn ‘íocaíocht’ íocaíocht nó cuid d’íocaíocht,
de réir mar a bheidh.
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(2) (a) Tá feidhm ag an alt seo maidir le
híocaíochtaí a dhéanfaidh
comhchónaitheoir cáilithe go díreach
nó go neamhdhíreach faoi réim nó de
bhun comhshocraíochta cothabhála.

(b) Chun críocha an ailt seo, maidir le
híocaíocht, cibé acu is íocaíocht
choinníollach í nó nach ea, a
dhéanfaidh comhchónaitheoir cáilithe
go díreach nó go neamhdhíreach faoi
réim nó de bhun comhshocraíochta
cothabhála, measfar gur chun sochair
don chomhchónaitheoir cáilithe eile a
dhéanfar í.

(3) D’ainneoin aon ní sna hAchtanna Cánach
Ioncaim, maidir le haon íocaíocht lena mbaineann
an t-alt seo agus a dhéanfaidh pearsa aonair go
díreach nó go neamhdhíreach faoi réim nó de
bhun comhshocraíochta cothabhála chun sochair
do chomhchónaitheoir cáilithe—

(a) maidir leis an bpearsa aonair a
dhéanfaidh an íocaíocht—

(i) ní bheidh sé nó sí i dteideal, ar an
íocaíocht a dhéanamh, aon suim a
bheidh in ionannas d’aon mhéid
cánach ioncaim ar an íocaíocht a
asbhaint agus a choimeád aisti,
agus

(ii) beidh sé nó sí, má dhéanann sé nó
sí éileamh chuige sin ar an modh
a fhorordaítear leis na hAchtanna
Cánach Ioncaim, i dteideal, chun
críocha na nAchtanna sin, an
íocaíocht a asbhaint le linn a
ioncam nó a hioncam iomlán don
bhliain mheasúnachta ina
ndéanfar an íocaíocht a ríomh,

agus

(b) measfar, chun críocha na nAchtanna
Cánach Ioncaim, gur brabúis nó
gnóchain atá ag eascairt chuig an
gcomhchónaitheoir cáilithe an
íocaíocht, agus muirearófar cáin
ioncaim ar an gcomhchónaitheoir
cáilithe sin faoi Chás IV de Sceideal D
i leith na mbrabús nó na ngnóchan sin.

(4) (a) Beidh feidhm ag fo-ailt (1) agus (2) d’alt
459 agus ag alt 460 maidir le hasbhaint
faoi fho-alt (3)(a)(ii) mar atá feidhm
acu maidir le haon liúntas, asbhaint,
faoiseamh nó laghdú faoi na forálacha
a shonraítear sa Tábla a ghabhann le
halt 458.
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(b) Beidh feidhm ag fo-ailt (3) agus (4) d’alt
459 agus ag mír 8 de Sceideal 28, fara
aon mhodhnuithe is gá, i ndáil le
hasbhaint faoi fho-alt (3)(a)(ii).

Caibidil 2

Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Aistrithe
sócmhainní i
gcás ina
dtagann
deireadh leis
an gcaidreamh
idir comh-
chónaitheoirí.

1031R.—(1) D’ainneoin aon fhorála eile de na
hAchtanna Cánach Gnóchan Caipitiúil, más rud é,
de bhua nó de dhroim ordú arna dhéanamh faoi
alt 174 den Acht um Páirtnéireacht Shibhialta agus
um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid
Comhchónaitheoirí, 2010, ar dheireadh do theacht
le caidreamh idir comhchónaitheoirí nó dá éis, go
ndiúscróidh ceachtar de na comhchónaitheoirí
lena mbaineann sócmhainn chuig an
gcomhchónaitheoir eile, ansin, faoi réir fho-ailt (2)
agus (3), déileálfar leis an dá chomhchónaitheoir
chun críocha na nAchtanna Cánach Gnóchan
Caipitiúil amhail is go bhfuarthas an tsócmhainn
ón gcomhchónaitheoir a rinne an diúscairt ar
chomhaoin de cibé méid a d’áiritheodh nach
bhfabhródh gnóchan ná caillteanas ar an diúscairt
chuig an gcomhchónaitheoir a rinne an diúscairt.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i gcás nach
bhféadfaí cáin a ghearradh sa Stát ar an
gcomhchónaitheoir a fuair an tsócmhainn don
bhliain mheasúnachta ina bhfuarthas an
tsócmhainn, i leith gnóchain ar dhiúscairt na
sócmhainne dá éis sin sa bhliain sin ag an
gcomhchónaitheoir sin, dá mba rud é go raibh
diúscairt den sórt sin déanta ag an
gcomhchónaitheoir sin agus gur fhabhraigh
gnóchan as an diúscairt.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) más rud é,
go dtí tráth na diúscartha, gur chuid an tsócmhainn
de stoc trádála de chuid trádála a bhí á seoladh ag
an gcomhchónaitheoir a rinne an diúscairt, nó go
bhfuarthas an tsócmhainn mar stoc trádála chun
críocha trádála a bhí á seoladh ag an
gcomhchónaitheoir a fuair an tsócmhainn.

(4) I gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (1) maidir
le diúscairt sócmhainne ag comhchónaitheoir
chuig an gcomhchónaitheoir eile, ansin, i ndáil leis
an tsócmhainn a dhiúscairt (nach diúscairt lena
mbaineann fo-alt (1)) dá éis sin, déileálfar chun
críocha na nAchtanna Cánach Gnóchan Caipitiúil
leis an gcomhchónaitheoir a rinne an diúscairt
amhail is dá mba éard é fáil nó soláthar na
sócmhainne ag an gcomhchónaitheoir eile fáil nó
soláthar na sócmhainne ag an gcomhchónaitheoir
a rinne an diúscairt.”.

(2) (a) I ngach foráil den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 atá
leagtha amach i gcolún (2) de Sceideal 1—
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(i) mura bhfuil aon fhocail leagtha amach i gcolún (3)
den Sceideal sin, tá na focail atá leagtha amach os
coinne na hiontrála i gcolún (4) den Sceideal sin le
cur isteach mar a léirítear san fhoráil sin, agus

(ii) in aon chás eile, tá na focail san fhoráil sin atá leagtha
amach i gcolún (3) den Sceideal sin le scriosadh agus
tá na focail atá leagtha amach os coinne na hiontrála
i gcolún (4) den Sceideal sin le cur isteach.

(b) I gcás ina luaitear focail níos mó ná uair amháin i bhforáil
den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 atá leagtha amach
i gcolún (2) de Sceideal 1, ansin, maidir le haon scriosadh
nó cur isteach, nó le haon chás ina ndéantar scriosadh
agus cur isteach araon dá bhforáiltear le mír (a) i ndáil
leis an bhforáil, beidh feidhm aige i leith na bhfocal sin
maidir le gach lua de na focail sin san fhoráil sin.

2.—(1) I ngach foráil den Acht Comhdhlúite Dleachtanna
Stampa,1999 atá leagtha amach i gcolún (2) de Sceideal 2—

(a) mura bhfuil aon fhocail leagtha amach i gcolún (3) den
Sceideal sin, tá na focail atá leagtha amach os coinne na
hiontrála i gcolún (4) den Sceideal sin le cur isteach mar
a léirítear san fhoráil sin, agus

(b) in aon chás eile, tá na focail san fhoráil sin atá leagtha
amach i gcolún (3) den Sceideal sin le scriosadh agus tá
na focail atá leagtha amach os coinne na hiontrála i
gcolún (4) den Sceideal sin le cur isteach.

(2) I gcás ina luaitear focail níos mó ná uair amháin i bhforáil den
Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999 atá leagtha amach i
gcolún (2) de Sceideal 2, ansin, maidir le haon scriosadh nó cur
isteach, nó le haon chás ina ndéanfar scriosadh agus cur isteach araon
dá bhforáiltear le fo-alt (1) i ndáil leis an bhforáil, beidh feidhm aige
i leith na bhfocal sin maidir le gach lua de na focail sin san fhoráil sin.

3.—(1) I ngach foráil den Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas
Caipitiúil, 2003 atá leagtha amach i gcolún (2) de Sceideal 3—

(a) mura bhfuil aon fhocail leagtha amach i gcolún (3) den
Sceideal sin, tá na focail atá leagtha amach os coinne na
hiontrála i gcolún (4) den Sceideal sin le cur isteach mar
a léirítear san fhoráil sin, agus

(b) in aon chás eile, tá na focail san fhoráil sin atá leagtha
amach i gcolún (3) den Sceideal sin le scriosadh agus tá
na focail atá leagtha amach os coinne na hiontrála i
gcolún (4) den Sceideal sin le cur isteach.

(2) I gcás ina luaitear focail níos mó ná uair amháin i bhforáil den
Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003 atá leagtha amach
i gcolún (2) de Sceideal 3, ansin, maidir le haon scriosadh nó cur
isteach, nó le haon chás ina bhfuil scriosadh agus cur isteach araon
dá bhforáiltear le fo-alt (1) i ndáil leis an bhforáil, beidh feidhm aige
i leith na bhfocal sin maidir le gach lua de na focail sin san fhoráil sin.
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4.—(1) San fhoráil den Acht Comhdhlúite Cánach Breisluacha,
2010 atá leagtha amach i gcolún (2) de Sceideal 4, tá na focail san
fhoráil sin atá leagtha amach i gcolún (3) den Sceideal sin le
scriosadh agus tá na focail atá leagtha amach os coinne na hiontrála
i gcolún (4) den Sceideal sin le cur isteach.

(2) I gcás ina luaitear focail níos mó ná uair amháin i bhforáil
den Acht Comhdhlúite Cánach Breisluacha, 2010 atá leagtha amach
i gcolún (2) de Sceideal 4, ansin, maidir leis an scriosadh agus leis an
gcur isteach dá bhforáiltear le fo-alt (1) i ndáil leis an bhforáil, beidh
feidhm aige i leith na bhfocal sin maidir le gach lua de na focail sin
san fhoráil sin.

5.—(1) Féadfar an tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011 a ghairm den
Acht seo.

(2) Faoi réir fho-ailt (3) go (7), forléireofar alt 1 agus Sceideal 1 i
dteannta na nAchtanna seo a leanas—

(a) a mhéid a bhaineann siad le cáin ioncaim agus cáin
chorparáide, na hAchtanna Cánach, agus

(b) a mhéid a bhaineann siad le cáin ghnóchan caipitiúil, na
hAchtanna Cánach Gnóchan Caipitiúil.

(3) Déanfar alt 1 agus Sceideal 1, a mhéid a bhaineann siad le
tobhach sainchónaithe, a fhorléiriú i dteannta Chuid 18C den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997.

(4) Déanfar alt 1 agus Sceideal 1, a mhéid a bhaineann siad le
muirear sóisialach uilíoch, a fhorléiriú i dteannta Chuid 18D den
Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

(5) Déanfar alt 1 agus Sceideal 1, a mhéid a bhaineann siad le
dleachtanna stampa, agus alt 2 agus Sceideal 2, a fhorléiriú i dteannta
an Achta Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999 agus na n-
achtachán ag leasú nó ag leathnú an Achta sin.

(6) Déanfar alt 1 agus Sceideal 1, a mhéid a bhaineann siad le
cáin bhronntanais agus cáin oidhreachta, agus alt 3 agus Sceideal 3,
a fhorléiriú i dteannta an Achta Comhdhlúite Cánach Fáltas
Caipitiúil, 2003 agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú an
Achta sin.

(7) Déanfar alt 1 agus Sceideal 1, a mhéid a bhaineann siad le cáin
bhreisluacha, agus alt 4 agus Sceideal 4, a fhorléiriú i dteannta an
Achta Comhdhlúite Cánach Breisluacha, 2010 agus áireofar sa
chomhlua “na hAchtanna Cánach Breisluacha” na hailt sin agus na
hítimí sin de na Sceidil sin.

(8) Faoi réir fho-alt (9), measfar gur tháinig an tAcht seo i
ngníomh—

(a) i ndáil le cáin ioncaim, tobhach sainchónaithe nó muirear
sóisialach uilíoch, don bhliain mheasúnachta (de réir bhrí
na nAchtanna Cánach Ioncaim) 2011 agus do na blianta
measúnachta dá éis sin,

(b) i ndáil le cáin chorparáide (de réir bhrí na nAchtanna
Cánach Corparáide) do thréimhsí cuntasaíochta
cuideachtaí (de réir na brí sin) dar críoch dáta an Achta
seo a rith nó dá éis sin,
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(c) i ndáil le cáin ghnóchan caipitiúil, don bhliain
mheasúnachta (de réir bhrí na nAchtanna Cánach
Gnóchan Caipitiúil) 2011 agus do na blianta measúnachta
dá éis sin,

(d) i ndáil le dleacht stampa, maidir le hionstraim a
fhorghníomhófar an 1 Eanáir, 2011 nó dá éis, agus

(e) i ndáil le cáin fháltas caipitiúil, maidir le bronntanas (de
réir bhrí an Achta Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil,
2003) nó maidir le hoidhreacht (de réir na brí sin) a
ghlacfar an 1 Eanáir, 2011 nó dá éis.

(9) (a) Beidh éifeacht leis na leasuithe a dhéantar in ítimí 7, 10,
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 41, 42, 55, 61, 63,
65, 72, 116, 117, 118, 119, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 145, 146, 154, 157, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 221, 222, 226, 227, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252 agus
253 de Sceideal 1 ó dháta rite an Achta seo.

(b) Beidh feidhm ag na leasuithe a dhéantar in ítimí 3, 5, 6, 7,
8, 14, 15 agus 22 de Sceideal 3 maidir le bronntanais agus
oidhreachtaí a ghlacfar ar dháta rite an Achta seo nó dá
éis.
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SCEIDEAL 1

Leasuithe ar an Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

1 alt 2(1) ciallaíonn “leanbh leis an
bpáirtnéir sibhialta”, i ndáil
le pearsa aonair, leanbh le
páirtnéir sibhialta na pearsan
aonair a rugadh roimh
chlárúchán a bpáirtnéireachta
sibhialta nó le linn a
bpáirtnéireachta sibhialta;

ciallaíonn “páirtnéir
sibhialta” páirtnéir sibhialta
de réir bhrí an Achta um
Páirtnéireacht Shibhialta
agus um Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe de chuid
Comhchónaitheoirí, 2010;

ciallaíonn “páirtnéireacht
shibhialta”—

(a) clárúchán
páirtnéireachta
sibhialta dá
dtagraítear in alt 3(a)
den Acht um
Páirtnéireacht
Shibhialta agus um
Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe
de chuid
Comhchónaitheoirí,
2010, nó

(b) caidreamh dlíthiúil dá
dtagraítear in alt 3(b)
den Acht sin;

ciallaíonn
“comhchónaitheoir”
comhchónaitheoir de réir
bhrí alt 172(1) den Acht um
Páirtnéireacht Shibhialta
agus um Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe de chuid
Comhchónaitheoirí, 2010;

ciallaíonn “foraithne
scaoilte” foraithne faoi alt
110 den Acht um
Páirtnéireacht Shibhialta
agus um Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe de chuid
Comhchónaitheoirí, 2010;

tá le “páirtnéir sibhialta
ainmnithe” an bhrí a
shanntar dó le halt 1031A;

tá le “páirtnéir sibhialta
eile” an bhrí a shanntar dó
le halt 1031A;

ciallaíonn “páirtnéir sibhialta
marthanach” i ndáil le 2
phearsa aonair ar pháirtnéirí

29
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Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

sibhialta a chéile iad go dtí
bás duine acu, an páirtnéir
sibhialta seachas an páirtnéir
sibhialta a d’éag;

2 alt 3(1) ciallaíonn “cáin ciallaíonn “cáin
inmhuirearaithe”, i ndáil inmhuirearaithe”, i ndáil le
le pearsa aonair do bhliain pearsa aonair do bhliain
mheasúnachta, an méid mheasúnachta, an méid
cánach ioncaim a bhfuil an cánach ioncaim a bhfuil an
duine sin inmhuirearaithe duine sin inmhuirearaithe
ina leith don bhliain ina leith don bhliain
mheasúnachta sin faoi alt mheasúnachta sin faoi alt 15
15 i leith a ioncaim i leith a ioncaim iomláin nó
iomláin nó a hioncaim a hioncaim iomláin don
iomláin don bhliain sin bhliain sin lena n-áirítear, i
lena n-áirítear, i gcás gcás pearsan aonair a
pearsan aonair a mheasúnaítear i leith cánach
mheasúnaítear i leith de réir fhorálacha alt 1017
cánach de réir fhorálacha nó 1031C, ioncam iomlán,
alt 1017, ioncam iomlán, más ann, chéile nó pháirtnéir
más ann, chéile na pearsan sibhialta, de réir mar a
aonair; bheidh, na pearsan aonair;

3 alt (i) aon ioncam a éiríonn (i) aon ioncam a éiríonn
3(2)(a)(i) maidir le luach saothair maidir le luach saothair ar

ar bith ó aon oifig nó bith ó aon oifig nó
fostaíocht sochair atá fostaíocht sochair atá ag
ag an bpearsa aonair, an bpearsa aonair, nó
nó maidir le haon maidir le haon phinsean,
phinsean, aoisliúntas, aoisliúntas, nó liúntas eile,
nó liúntas eile, pá pá iarchurtha, nó
iarchurtha, nó cúiteamh cúiteamh i leith cailliúint
i leith cailliúint oifige, a oifige, a tugadh i leith
tugadh i leith seirbhísí a seirbhísí a rinne an
rinne an phearsa aonair phearsa aonair nó
nó fearchéile nó fearchéile, páirtnéir
tuismitheoir na pearsan sibhialta, tuismitheoir nó
aonair in aon oifig nó páirtnéir sibhialta
fostaíocht sochair nó a thuismitheoir na pearsan
tugadh don phearsa aonair in aon oifig nó
aonair i leith na fostaíocht sochair, nó a
seirbhísí a rinne aon tugadh don phearsa
duine éagtha, cibé acu a aonair i leith na seirbhísí
bheidh nó nach mbeidh a rinne aon duine éagtha,
an phearsa aonair nó cibé acu a bheidh nó nach
fearchéile nó mbeidh an phearsa aonair
tuismitheoir na pearsan nó fearchéile, páirtnéir
aonair tar éis ranníoc a sibhialta, tuismitheoir nó
dhéanamh i leith an páirtnéir sibhialta
phinsin, an aoisliúntais, thuismitheoir na pearsan
nó an phá iarchurtha aonair tar éis ranníoc a
sin, dhéanamh i leith an

phinsin, an aoisliúntais,
nó an phá iarchurtha sin,

4 alt 3(2)(b) (b) I gcásanna ina measfar (b) I gcásanna ina measfar
gur brabúis leis an gur brabúis leis an
bhfearchéile brabúis bhfearchéile brabúis
banchéile, folaíonn aon banchéile, nó ina measfar
tagairt san fho-alt seo gur brabúis lena
do phearsa aonair an pháirtnéir sibhialta nó
fearchéile nó an lena páirtnéir sibhialta
banchéile. brabúis páirtnéara

shibhialta, folaíonn aon
tagairt san fho-alt seo do
phearsa aonair an
fearchéile nó an
banchéile, nó ceachtar
páirtnéir sibhialta.
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Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

5 alt 5(1) ciallaíonn “leanbh leis an
bpáirtnéir sibhialta”, i ndáil
le pearsa aonair, leanbh le
páirtnéir sibhialta na pearsan
aonair a rugadh roimh
chlárúchán a
bpáirtnéireachta sibhialta nó
le linn a bpáirtnéireachta
sibhialta;

ciallaíonn “páirtnéir
sibhialta” páirtnéir sibhialta
de réir bhrí an Achta um
Páirtnéireacht Shibhialta
agus um Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe de chuid
Comhchónaitheoirí, 2010;

ciallaíonn “páirtnéireacht
shibhialta”—

(a) clárúchán páirtnéireachta
sibhialta dá dtagraítear in alt
3(a) den Acht um
Páirtnéireacht Shibhialta
agus um Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe de chuid
Comhchónaitheoirí, 2010, nó

(b) caidreamh dlíthiúil dá
dtagraítear in alt 3(b)
den Acht sin;

6 alt 5(2)(a) (a) Déanfar tagairtí sna (a) Déanfar tagairtí sna
hAchtanna Cánach hAchtanna Gnóchan
Gnóchan Caipitiúil do Caipitiúil do bhean
bhean phósta a phósta a chónaíonn lena
chónaíonn lena fearchéile nó do
fearchéile, a fhorléiriú pháirtnéir sibhialta a
de réir alt 1015(2). chónaíonn lena pháirtnéir

sibhialta nó lena páirtnéir
sibhialta, a fhorléiriú de
réir alt 1015(2) nó
1031A(2), de réir mar a
bheidh.

7 alt 10(3) (3) Beidh baint ag (3) Beidh baint ag duine
duine le pearsa aonair más le pearsa aonair más é
é fearchéile nó más í fearchéile nó más í banchéile
banchéile na pearsan nó más é nó í páirtnéir
aonair an duine sin, nó sibhialta na pearsan aonair
más gaol don phearsa an duine sin, nó más gaol
aonair, nó d’fhearchéile nó don phearsa aonair, nó
do bhanchéile na pearsan d’fhearchéile nó do
aonair an duine sin, nó bhanchéile nó do pháirtnéir
más é fearchéile nó más í sibhialta na pearsan aonair
banchéile duine is gaol an duine sin, nó más é
don phearsa aonair nó fearchéile nó más í banchéile
d’fhearchéile nó do nó más é nó í páirtnéir
bhanchéile na pearsan sibhialta duine is gaol don
aonair an duine sin. phearsa aonair nó

d’fhearchéile nó do
bhanchéile nó do pháirtnéir
na pearsan aonair an duine
sin.

8 alt 15 alt 1017 alt 1017 nó 1031C

9 alt 15(3) céile céile nó páirtnéir sibhialta
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Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

10 alt 97(2G) céile céile nó páirtnéir sibhialta

11 alt 97(2H) (2H) An tagairt do (2H) An tagairt do ‘céile
‘céile’ i bhfo-alt (2G) ní nó páirtnéir sibhialta’ i bhfo-
fholaíonn sé céile i alt (2G) ní fholaíonn sé—
bpósadh—

(a) céile i bpósadh—
(i) ina bhfuil na céilí

idirscartha faoi (i) ina bhfuil na céilí
ordú ó chúirt dlínse idirscartha faoi
inniúla nó le ordú ó chúirt
gníomhas dlínse inniúla nó
idirscartha, nó le gníomhas

idirscartha, nó
(b) a scaoileadh—

(ii) a scaoileadh—
(i) faoi alt 5 den Acht

um an Dlí (I) faoi alt 5 den Acht
Teaghlaigh um an Dlí
(Colscaradh), Teaghlaigh
1996, nó (Colscaradh),

1996, nó
(ii) faoi dhlí tíre nó

dlínse seachas (II) faoi dhlí tíre nó
an Stát, is dlínse seachas
colscaradh a an Stát, is
bhfuiltear i colscaradh a
dteideal é a bhfuiltear i
aithint mar dteideal é a
cholscaradh bailí aithint mar
sa Stát. cholscaradh bailí

sa Stát,

nó

(b) páirtnéir sibhialta i
bpáirtnéireacht
shibhialta a
scaoileadh faoi alt 110
den Acht um
Páirtnéireacht
Shibhialta agus um
Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe
de chuid
Comhchónaitheoirí,
2010 nó a mheastar a
scaoileadh amhlaidh
faoi alt 5(4) den Acht
sin.

12 alt 1162) do chéile, do theaghlach, do chéile, do pháirtnéir
do sheirbhísigh, do sibhialta, do theaghlach, do
chleithiúnaithe nó leanaí pháirtnéir sibhialta,
d’aíonna an stiúrthóra sin do sheirbhísigh, do
nó an fhostaí sin chleithiúnaithe nó d’aíonna

an stiúrthóra sin nó an
fhostaí sin

13 alt 118(5) do chéile, leanaí nó do chéile, páirtnéir sibhialta,
cleithiúnaithe an leanaí nó cleithiúnaithe an
stiúrthóra nó an fhostaí stiúrthóra nó an fhostaí nó

do leanaí pháirtnéir sibhialta
an stiúrthóra nó an fhostaí

14 alt 118B(3) do chéile nó do do chéile, do pháirtnéir
chleithiúnaí sibhialta nó do chleithiúnaí
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Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

15 alt má bhíonn sé ar fáil ag má bhíonn sé ar fáil—
121(1)(b)(i) duine nó daoine dá
(III) theaghlach nó dá (A) ag duine nó daoine dá

teaghlach nó dá líon tí theaghlach nó dá
teaghlach nó dá líon
tí,

(B) ag a pháirtnéir
sibhialta nó a
páirtnéir sibhialta,

(C) ag duine nó daoine de
theaghlach nó de líon
tí a pháirtnéara
shibhialta nó a
páirtnéara shibhialta,

(D) ag aon chéile nó
páirtnéir sibhialta
linbh leis an duine,
nó

(E) ag aon chéile nó
páirtnéir sibhialta
linbh le páirtnéir
sibhialta an duine

16 alt 122(1) céile céile nó páirtnéir sibhialta

17 alt 122(1) a gcéilí a gcéilí nó a bpáirtnéirí
sibhialta

18 alt 122(2) i gcás pearsan aonair ar i gcás pearsan aonair—
banchéile í a bhfuil a
fearchéile inmhuirearaithe (i) ar banchéile í a bhfuil a
i leith cánach don bhliain fearchéile
mheasúnachta de réir inmhuirearaithe i leith
fhorálacha alt 1017, cánach don bhliain
déanfar céile na pearsan mheasúnachta de réir
aonair a mhuirearú i leith fhorálacha alt 1017,
cánach dá réir sin déanfar céile na

pearsan aonair, nó

(ii) ar páirtnéir sibhialta é
nó í a bhfuil a
pháirtnéir sibhialta nó
a páirtnéir sibhialta
inmhuirearaithe i leith
cánach don bhliain
mheasúnachta de réir
fhorálacha alt 1031C,
déanfar páirtnéir
sibhialta na pearsan
aonair,

a mhuirearú i leith cánach
dá réir sin

19 alt déanfar an phearsa aonair déanfar an phearsa aonair
122(3)(b) nó, i gcás pearsan aonair a nó, i gcás pearsan aonair—

bhfuil a chéile nó a céile
inmhuirearaithe i leith (i) a bhfuil a chéile nó a
cánach don bhliain céile inmhuirearaithe
mheasúnachta de réir alt i leith cánach don
1017, déanfar céile na bhliain mheasúnachta
pearsan aonair a de réir alt 1017,
mhuirearú i leith cánach déanfar céile na
dá réir sin pearsan aonair, nó

(ii) a bhfuil a pháirtnéir
sibhialta nó a
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Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

páirtnéir sibhialta
inmhuirearaithe i leith
cánach don bhliain
mheasúnachta de réir
alt 1031C, déanfar an
páirtnéir sibhialta sin,

a mhuirearú i leith cánach
dá réir sin

20 alt 123(3) do chéile duine a do chéile nó do pháirtnéir
shealbhaíonn nó a sibhialta duine a
shealbhaigh oifig nó shealbhaíonn nó a
fostaíocht nó d’aon ghaol shealbhaigh oifig nó
nó cleithiúnaí leis nó léi fostaíocht nó d’aon ghaol nó

cleithiúnaí leis nó léi

21 alt céile céile nó páirtnéir sibhialta
128A(4A)(i)

22 alt ag alt 1017 ag alt 1017 nó 1031C, de réir
128A(4A) mar a bheidh,
(i)(I)

23 alt i gcás nach bhfuil feidhm i gcás nach bhfuil feidhm ag
128A(4A) ag an alt sin, ach go alt 1017 nó 1031C, de réir
(i)(II) ndéanann an céile an mar a bheidh, ach maidir leis

diúscairt tar éis na an diúscairt—
scaireanna a aistriú ón
gcéile eile an 25 Feabhra (A) gur diúscairt í ag an
2003 nó dá éis, ach gcéile tar éis na
amháin i gcás ina bhfuil na scaireanna a aistriú
céilí idirscartha sna ón gcéile eile, an 25
himthosca dá dtagraítear i Feabhra 2003 nó dá
mír (a) nó (b) d’alt éis, ach amháin i gcás
1015(2), nó gur scaoileadh ina bhfuil na céilí
a bpósadh faoi alt 5 den idirscartha sna
Acht um an Dlí himthosca dá
Teaghlaigh (Colscaradh), dtagraítear i mír (a)
1996, nó faoi dhlí tíre nó nó (b) d’alt 1015(2),
dlínse seachas an Stát, ar nó gur scaoileadh a
scaoileadh é a bhfuiltear i bpósadh faoi alt 5 den
dteideal é a aithint mar Acht um an Dlí
scaoileadh bailí sa Stát Teaghlaigh

(Colscaradh), 1996,
nó faoi dhlí tíre nó
dlínse seachas an Stát,
ar scaoileadh é a
bhfuiltear i dteideal é
a aithint mar
scaoileadh bailí sa
Stát, nó

(B) gur diúscairt í ag
páirtnéir sibhialta tar
éis na scaireanna a
aistriú óna pháirtnéir
sibhialta nó óna
páirtnéir sibhialta, ach
amháin i gcás inar
scaoileadh an
pháirtnéireacht
shibhialta faoi alt 110
den Acht um
Páirtnéireacht
Shibhialta agus um
Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe
de chuid
Comhchónaitheoirí,
2010, nó faoi dhlí tíre
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Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

nó dlínse seachas an
Stát, ar díscaoileadh é
a bhfuiltear i dteideal
é a aithint mar
dhíscaoileadh bailí sa
Stát.

24 alt 177(7) céile céile nó páirtnéir sibhialta

25 alt fearchéile agus banchéile a fearchéile agus banchéile a
185(1)(a) chónaíonn le chéile is chónaíonn le chéile, nó

comhlaigh dá chéile iad, páirtnéirí sibhialta a
aon duine faoi bhun 18 chónaíonn le chéile, is
mbliana d’aois is comhlach gcomhlaigh dá chéile iad,
de chuid a thuismitheoirí aon duine faoi bhun 18
nó a tuismitheoirí é nó í, mbliana d’aois is comhlach
agus is comhlaigh de chuid de chuid a thuismitheoirí nó
an duine iad a a tuismitheoirí agus a gcéilí
thuismitheoirí nó a nó a bpáirtnéirí sibhialta é
tuismitheoirí; nó í, agus is comhlaigh de

chuid an duine iad a
thuismitheoirí nó a
tuismitheoirí agus a gcéilí nó
a bpáirtnéirí sibhialta;

26 alt 188(3) céile céile nó páirtnéir sibhialta

27 alt le céile, teaghlach, le céile, páirtnéir sibhialta,
193(1)(a)(ii) cleithiúnaithe nó teaghlach, cleithiúnaithe,

seirbhísigh an fhostaí nó seirbhísigh nó leanaí le
an stiúrthóra sin; páirtnéir sibhialta an fhostaí

nó an stiúrthóra sin;

28 alt (c) Níl feidhm ag mír (b) (c) Níl feidhm ag mír (b)
201(1A)(c) maidir le haon maidir le haon athoiliúint

athoiliúint arna soláthar arna soláthar d’aon duine
do chéile an fhostóra nó do gach duine díobh
nó d’aon chleithiúnach seo a leanas, céile nó
de chuid an fhostóra nó páirtnéir sibhialta an
dóibh araon. fhostóra nó aon

chleithiúnach de chuid an
fhostóra.

29 alt 213(1) banchéile comhalta, d’fháil céile nó páirtnéir sibhialta
bháis, nó mar sholáthar le comhalta, d’fháil bháis, nó
haghaidh leanaí comhalta mar sholáthar le haghaidh
éagtha. leanaí comhalta éagtha nó

leanaí páirtnéara shibhialta
comhalta éagtha

30 alt aon duine de na daoine a aon duine de na daoine a
244(1)(a) sa luaitear i mír (a) nó (b) luaitear i mír (a) nó (b)
mhíniú ar d’fho- alt (2) d’alt 466 d’fho-(2), nó i mír (a) nó
“gaol (b), d’fho-alt (2A), d’alt 466
cleithiúnach”

31 alt d’iarchéile nó do chéile d’iarchéile nó do chéile
244(1)(a) sa idirscartha de chuid na idirscartha de chuid na
mhíniú ar pearsan aonair, pearsan aonair, nó
“áit d’iarpháirtnéir sibhialta nó
chónaithe do pháirtnéir sibhialta a
cháilitheach” gcónaíonn an phearsan

aonair ar leith uaidh nó
uaithi in imthosca nach
dócha comhréiteach,

32 alt alt 1017 alt 1017 nó 1031C,
244(1)(a) sa
mhíniú ar
“ús
infhaoisimh”
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Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

33 alt i gcás pearsan aonair is i gcás pearsan aonair is
244(1)(a) sa baintreach baintreach nó páirtnéara
mhíniú ar shibhialta mharthanaigh
“ús
infhaoisimh”

34 alt alt 1017, alt 1017 or 1031C,
244(1)(b)

35 alt céile céile nó páirtnéir sibhialta
244(1)(b)

36 alt alt 1016 (ar leith ó fho-alt alt 1016 (ar leith ó fho-alt (2)
244(1)(b) (2) den alt sin) den alt sin) nó alt 1031B (ar

leith ó fho-alt (2) den alt sin)

37 alt alt 1017 alt 1017 nó 1031C
244(3)(a)

38 alt céile céile nó páirtnéir sibhialta
244(3)(a)

39 alt alt 1023 alt 1023 nó 1031H
244(3)(b)

40 alt 244(6)(c) ag baintreach nó ag baintreach, baintreach fir
baintreach fir an duine nó ag páirtnéir sibhialta
éagtha nó ag aon ghaol marthanach an duine éagtha
cleithiúnach leis an duine nó ag aon ghaol cleithiúnach
éagtha leis an duine éagtha

41 alt 248A(4) céile céile nó páirtnéir sibhialta

42 alt 248A(5) (5) An tagairt do ‘céile’ (5) An tagairt do ‘céile nó
i bhfo-alt (4) ní fholaíonn páirtnéir sibhialta’ i bhfo-alt
sé céile i bpósadh— (4) ní fholaíonn sé—

(a) ina bhfuil na céilí (a) céile i bpósadh—
idirscartha faoi
ordú ó chúirt dlínse (i) ina bhfuil na céilí
inniúla nó le idirscartha faoi
gníomhas ordú ó chúirt
idirscartha, nó dlínse inniúla nó

le gníomhas
(b) a scaoileadh faoi idirscartha, nó

cheachtar díobh
seo— (ii) a scaoileadh faoi

cheachtar díobh
(i) alt 5 den Acht um seo—

an Dhlí
Teaghlaigh (I) alt 5 den Acht
(Colscaradh), um an Dlí
1996, nó Teaghlaigh

(Colscaradh),
(ii) dlí tíre nó dlínse 1996, nó

seachas an Stát,
is colscaradh a (II) dlí tíre nó
bhfuiltear i dlínse
dteideal é a seachas an
aithint mar Stát, is
cholscaradh bailí colscaradh a
sa Stát. bhfuiltear i

dteideal é a
aithint mar
cholscaradh
bailí sa Stát,

nó

(b) páirtnéir sibhialta i
bpáirtnéireacht
shibhialta a
scaoileadh faoi
cheachtar díobh seo—
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Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

(i) faoi alt 110 den
Acht um
Páirtnéireacht
Shibhialta agus
um Chearta agus
Oibleagáidí
Áirithe de chuid
Comhchónaitheoirí,
2010, nó

(ii) dlí tíre nó dlínse
seachas an Stát, is
scaoileadh a
bhfuiltear i
dteideal é a
aithint sa Stát.

43 alt céile céile nó páirtnéir sibhialta
256(1A)(a)(i)

44 alt céile céile nó páirtnéir sibhialta
256(1B)(a)(i)

45 alt céile céile nó páirtnéir sibhialta
263A(1)(c)(i)

46 section céile céile nó páirtnéir sibhialta
263B(c)(i)(I)

47 alt céile céile nó páirtnéir sibhialta
263B(c)(i)(II)

48 alt 264(1)(l) lánúin atá pósta ar a 2 phearsa aonair atá pósta ar
chéile, a chéile nó ar páirtnéirí

sibhialta dá chéile iad,

49 alt lánúin atá pósta ar a 2 phearsa aonair atá pósta ar
264(1)(m) chéile, chéile nó ar páirtnéirí

sibhialta dá chéile iad,

50 alt lánúin atá pósta ar a 2 phearsa aonair atá pósta le
264(1)(n) chéile, chéile nó ar páirtnéirí

sibhialta dá chéile iad,

51 alt pearsana aonair atá pósta pearsana aonair atá pósta ar
264A(1)(k) ar a chéile a chéile ar nó ar páirtnéirí

sibhialta dá chéile iad,

52 alt céile céile nó páirtnéir sibhialta
267(1)(a)

53 alt céile céile nó páirtnéir sibhialta
267(1)(b)

54 alt pearsana aonair atá pósta pearsana aonair atá pósta ar
267D(1)(k) lena chéile a chéile nó ar páirtnéirí

sibhialta dá chéile iad

55 alt céile céile nó páirtnéir sibhialta
268(3A)(d)(i)

56 alt don bhliain mheasúnachta don bhliain mheasúnachta
305(1)(b)(i) sin, nó sin,
(I)(A)

57 alt (B) i gcás ina (B) i gcás ina measúnaítear
305(1)(b)(i) measúnaítear an an phearsa aonair, nó,
(I)(B) phearsa aonair, nó, más más fearchéile nó

fearchéile nó banchéile banchéile an phearsa
an phearsa aonair, céile aonair, céile na pearsan
na pearsan aonair, i aonair, i leith cánach de
leith cánach de réir alt réir alt 1017, ar dtús, in
1017, ar dtús, in aghaidh ioncam eile na
aghaidh ioncam eile na pearsan aonair don
pearsan aonair don bhliain mheasúnachta sin
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

bhliain mheasúnachta agus, dá éis sin, in
sin agus, dá éis sin, in aghaidh ioncam
aghaidh ioncam fhearchéile nó bhanchéile
fhearchéile nó na pearsan aonair, de réir
bhanchéile na pearsan mar a bheidh, don bhliain
aonair, de réir mar a mheasúnachta sin, nó
bheidh, don bhliain
mheasúnachta sin,

(C) i gcás ina measúnaítear
an phearsa aonair, nó,
páirtnéir sibhialta na
pearsan aonair, i leith
cánach de réir alt 1031C,
ar dtús, in aghaidh
ioncam eile na pearsan
aonair don bhliain
mheasúnachta sin agus,
dá éis sin, in aghaidh
ioncam pháirtnéir
sibhialta na pearsan
aonair, don bhliain
mheasúnachta sin,

58 alt (3) D’ainneoin fho-alt (3) D’ainneoin fho-alt
372AR(3) (1), i gcás ina (1)—

measúnaítear an phearsa
aonair, nó, más fearchéile (a) i gcás ina measúnaítear
nó banchéile an phearsa an phearsa aonair, nó,
aonair, céile na pearsan más fearchéile nó
aonair, i leith cánach de banchéile an phearsa
réir alt 1017, ansin, ach aonair, céile na
amháin i gcás ina bhfuil pearsan aonair, i leith
feidhm ag alt 1023, beidh cánach de réir alt
an phearsa aonair i 1017, ansin, ach
dteideal go mbainfí an amháin i gcás ina
asbhaint, a bhfuil teideal bhfuil feidhm ag alt
aige nó aici chuici faoin 1023, beidh an
bhfo-alt sin, as a ioncam phearsa aonair i
iomlán nó a hioncam dteideal go mbainfí
iomlán agus ioncam an asbhaint, a bhfuil
iomlán a chéile nó a céile, teideal aige nó aici
más ann. chuici faoin bhfo-alt

sin, as a ioncam
iomlán nó a hioncam
iomlán agus ioncam
iomlán a chéile nó a
céile, más ann, agus

(b) i gcás ina measúnaítear
an phearsa aonair nó
páirtnéir sibhialta na
pearsan aonair i leith
cánach de réir alt
1031C, ansin, ach
amháin i gcás ina a
bhfuil feidhm ag alt
1031H, beidh an
phearsa aonair i
dteideal go mbainfí
an asbhaint, a bhfuil
teideal aige nó aici
chuici faoin bhfo-alt
sin, as a ioncam
iomlán nó a hioncam
iomlán agus ioncam
iomlán a pháirtnéara
shibhialta nó a
páirtnéara shibhialta,
más ann.
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Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

59 alt (III) sa tríú háit, i gcás go (III) sa tríú háit, i gcás—
381(3)(b) measúnaítear an
(i)(III) phearsa aonair, nó, más (A) go measúnaítear an

fearchéile nó banchéile phearsa aonair, nó,
an phearsa aonair, céile más fearchéile nó
na pearsan aonair, i banchéile an phearsa
leith cánach de réir alt aonair, céile na
1017, ioncam iomchuí pearsan aonair, i leith
bhanchéile nó cánach de réir alt
fhearchéile na pearsan 1017, ioncam cuí
aonair, de réir mar a bhanchéile nó
bheidh, agus fhearchéile na

pearsan aonair, de
réir mar a bheidh, nó

(B) i gcás go measúnaítear
an phearsa aonair, nó
páirtnéir sibhialta na
pearsan aonair, i leith
cánach de réir alt
1031C, ioncam cuí
pháirtnéir sibhialta na
pearsan aonair,

agus

60 alt ioncam eile bhanchéile nó ioncam eile bhanchéile,
381(3)(b) fhearchéile na pearsan fhearchéile nó pháirtnéir
(i)(IV) aonair, sibhialta na pearsan aonair,

61 alt 400(4) fearchéile, banchéile, fearchéile, banchéile,
páirtnéir sibhialta,

62 alt (I) in aghaidh ioncam eile (I) in aghaidh ioncam eile na
409A(2)(b)(i) na pearsan aonair don pearsan aonair don

bhliain mheasúnachta bhliain mheasúnachta
sin, nó sin,

(II) i gcás go measúnaítear (II) i gcás go measúnaítear
an phearsa aonair, nó, an phearsa aonair, nó,
más fearchéile nó más fearchéile nó
banchéile an phearsa banchéile an phearsa
aonair, céile na pearsan aonair, céile na pearsan
aonair, i leith cánach de aonair, i leith cánach de
réir alt 1017, ar dtús, in réir alt 1017, ar dtús, in
aghaidh ioncam eile na aghaidh ioncam eile na
pearsan aonair don pearsan aonair don
bhliain mheasúnachta bhliain mheasúnachta sin
sin agus, dá éis sin, in agus, dá éis sin, in
aghaidh ioncam aghaidh ioncam
fhearchéile nó fhearchéile nó bhanchéile
bhanchéile na pearsan na pearsan aonair, de réir
aonair, de réir mar a mar a bheidh, don bhliain
bheidh, don bhliain mheasúnachta sin, nó
mheasúnachta sin,

(III) i gcás go measúnaítear
an phearsa aonair, nó
páirtnéir sibhialta na
pearsan aonair, i leith
cánach de réir alt 1031C,
ar dtús, in aghaidh
ioncam eile na pearsan
aonair don bhliain
mheasúnachta sin agus,
dá éis sin, in aghaidh
ioncam pháirtnéir
sibhialta na pearsan
aonair don bhliain
mheasúnachta sin.
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

63 alt fearchéile, banchéile, fearchéile, banchéile,
433(3)(a) páirtnéir sibhialta,

64 alt do chéile, do leanaí nó do do chéile, do pháirtnéir
436(3)(b) chleithiúnaithe sibhialta, do leanaí, do

chleithiúnaithe nó do leanaí
páirtnéara shibhialta

65 alt céile céile nó páirtnéir sibhialta
438(3)(a)

66 alt 461(a) duine pósta duine pósta nó páirtnéir
sibhialta

67 alt 461(a)(i) alt 1017 alt 1017 nó 1031C, de réir
mar a bheidh

68 alt a chéile nó a céile a chéile nó a céile nó a
461(a)(ii) pháirtnéir sibhialta nó a

páirtnéir sibhialta

69 alt 461(b) baintreach baintreach nó páirtnéir
sibhialta marthanach

70 alt 461(b) céile céile nó páirtnéir sibhialta

71 alt 461A baintreach baintreach nó páirtnéir
sibhialta marthanach

72 alt 462(2) (2) Faoi réir fho-alt (3), (2) Faoi réir fho-alt (3), i
i gcás go ndéanfaidh gcás go ndéanfaidh
éilitheoir, is pearsa aonair éilitheoir, is pearsa aonair
lena mbaineann an t-alt lena mbaineann an t-alt seo,
seo, a chruthú, maidir le a chruthú, maidir le bliain
bliain mheasúnachta go mheasúnachta go bhfuil
bhfuil leanbh cáilitheach leanbh cáilitheach ina chónaí
ina chónaí nó ina cónaí nó ina cónaí leis an éilitheoir
leis nó léi ar feadh iomlán ar feadh iomlán na bliana nó
na bliana nó ar feadh cuid ar feadh cuid di, beidh
di, beidh teideal ag an teideal ag an éilitheoir ar
éilitheoir ar chreidmheas chreidmheas cánach (ar a
cánach (ar a dtabharfar an dtabharfar an “creidmheas
“creidmheas cánach cánach teaghlaigh
teaghlaigh aontuismitheora”) €1,650,
aontuismitheora”) €1,650 ach ní bheidh feidhm ag an
ach ní bheidh feidhm ag alt seo maidir le haon
an alt seo maidir le haon bhliain mheasúnachta—
bhliain mheasúnachta i
gcás fearchéile nó (a) i gcás fearchéile nó
banchéile má chónaíonn banchéile má
an banchéile lena chónaíonn an
fearchéile, nó i gcás fear banchéile lena
agus bean a chónaíonn le fearchéile,
chéile mar fhearchéile (b) i gcás páirtnéirí
agus banchéile. sibhialta más rud é

nach gcónaíonn siad
ar leith in imthosca
nach dócha
comhréiteach, nó

(c) i gcás comhcónaitheoirí.

73 alt 463 céile céile nó páirtnéir sibhialta

74 alt 463(2) nár phós sé nó sí arís nár phós sé nó sí, nár phós
sé nó sí arís, ná nach
ndearna sé nó sí
páirtnéireacht shibhialta

75 alt 463(2) creidmheas cánach creidmheas cánach baintrí,
tuismitheora is baintreach nó páirtnéara shibhialta

mharthanaigh, ag a bhfuil
leanbh cleithiúnach



[2011.] [Uimh. 18.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

76 alt 463(2) i gcás fear agus bean a i gcás comhcónaitheoirí
chónaíonn le chéile mar
fhearchéile agus banchéile.

77 alt 464 (a) go raibh an phearsa (a) go raibh an phearsa
aonair, nó aonair,

(b) i gcás duine phósta a (b) i gcás duine phósta a
bhfuil a chéile nó a bhfuil a chéile nó a céile
céile ina cónaí nó ina ina cónaí nó ina chónaí
chónaí leis nó léi agus a leis nó léi agus a
mheasúnaítear i leith mheasúnaítear i leith
cánach de réir alt 1017, cánach de réir alt 1017, go
go raibh an phearsa raibh an phearsa aonair
aonair nó céile na nó céile na pearsan
pearsan aonair, aonair, nó

(c) i gcás páirtnéara
shibhialta a bhfuil a
pháirtnéir sibhialta nó a
páirtnéir sibhialta ina
chónaí nó ina cónaí leis
nó léi agus a
mheasúnaítear i leith
cánach de réir alt 1031C,
go raibh an phearsa
aonair nó páirtnéir
sibhialta na pearsan
aonair,

78 alt 464(i) inar duine pósta an inar duine pósta an phearsa
phearsa aonair a bhfuil a aonair a bhfuil a chéile nó a
chéile nó a céile ina cónaí céile ina cónaí nó ina chónaí
nó ina chónaí leis nó léi leis nó léi agus ina
agus ina measúnaítear an measúnaítear an phearsa
phearsa aonair i leith aonair i leith cánach de réir
cánach de réir alt 1017, alt 1017, nó inar páirtnéir

sibhialta an phearsa aonair a
bhfuil a pháirtnéir sibhialta
nó a páirtnéir sibhialta ina
cónaí nó ina chónaí leis nó
léi agus ina measúnaítear an
phearsa aonair i leith cánach
de réir alt 1031C,

79 alt 466(2)(c) is mac nó iníon leis an is leanbh leis an éilitheoir
éilitheoir

80 alt 466 (2A) Féadfaidh éilitheoir
creidmheas cánach faoin alt
seo a éileamh freisin i gcás
go mbeidh na coinníollacha
eile go léir a ghabhann leis
an alt seo comhlíonta ach
maidir leis an duine atá á
chothabháíl nó á
cothabháil—

(a) gur gaol é nó í le
páirtnéir sibhialta an
éilitheora,

(b) gur athair nó máthair
pháirtnéir sibhialta an
éilitheora é nó í agus
gur baintreach é nó í
nó gur tuismitheoir de
chuid pháirtnéir
sibhialta an éilitheora
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

é nó í is páirtnéir
sibhialta marthanach,
nó

(c) leanbh le páirtnéir
sibhialta an éilitheora
a chónaíonn leis an
éilitheoir agus a
bhfuil ar an éilitheoir
a bheith ag brath ar a
sheirbhísí nó ar a
seirbhísí mar gheall ar
sheanaois nó
éiglíocht.

81 alt 466(3) aon phearsa aonair dá aon phearsa aonair dá
dtagraítear i míreanna (a) dtagraítear i bhfo-alt (2) nó
go (c) d’fho-alt (2) (2A)

>82 alt 466A(1) céile “céile nó páirtnéir sibhialta”
sna mínithe sa mhíniú ar “duine
ar “duine cleithiúnach” agus “a chéile
cleithiúnach” nó a céile nó a pháirtnéir
agus “ sibhialta nó a páirtnéir
éilitheoir sibhialta” sa mhíniú ar
cáilitheach” “éilitheoir cáilitheach”

83 alt 466A(1) alt 1017 alt 1017 nó 1031C
sa míniú ar
“éilitheoir
cáilitheach”

84 alt 466A(1) “céile is cúramóir” “céile is cúramóir” nó
sa míniú ar “páirtnéir sibhialta is
“éilitheoir cúramóir”
cáilitheach”

85 mír nua (aa) duine cleithiúnach i
(aa) i ndáil le héilitheoir
ndiaidh cáilitheach is gaol leis an
fhomhír(a)(ii) éilitheoir sin nó arb é nó í
ach roimh páirtnéir sibhialta an
“agus” in éilitheora é nó í measfar
alt 466A(3) go gcónaíonn sé nó sí leis

an éilitheoir cáilitheach
más rud é—

(i) go gcónaíonn an gaol
an-chóngarach don
éilitheoir cáilitheach,
agus

(ii) go bhfuil córas díreach
cumarsáide ann idir
áit chónaithe an
éilitheora cháilithigh
agus áit chónaithe an
ghaoil,

86 alt 466A(5) céile céile nó páirtnéir sibhialta

87 alt an céile is cúramóir an céile is cúramóir nó an
466A(6)(a) páirtnéir sibhialta is

cúramóir



[2011.] [Uimh. 18.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

88 alt 467(1) (1) San alt seo, folaíonn (1) San alt seo—
“gaol”, i ndáil le pearsa
aonair, gaol i ngeall ar ciallaíonn “pearsa aonair
phósadh agus duine a cháilitheach”, i ndáil le
bhfuil nó a raibh an pearsa aonair—
phearsa aonair ina
chaomhnóir dlíthiúil nó (a) gaol leis an bpearsa
ina caomhnóir dlíthiúil ina aonair,
leith

(b) páirtnéir sibhialta na
pearsan aonair, nó

(c) gaol le céile nó
páirtnéir sibhialta na
pearsan aonair;

folaíonn “gaol”, i ndáil le
pearsa aonair, gaol i ngeall
ar phósadh agus duine a
bhfuil nó a raibh an phearsa
aonair ina chaomhnóir
dlíthiúil nó ina caomhnóir
dlíthiúil ina leith.

89 alt 467(2) (2) Faoi réir an ailt seo, (2) Faoi réir an ailt seo,
más rud é go gcruthóidh más rud é go gcruthóidh
pearsa aonair do bhliain pearsa aonair do bhliain
mheasúnachta mheasúnachta—

(a) go raibh sé nó sí nó (a) go raibh sé nó sí nó
go raibh gaol leis pearsa aonair
an bpearsa aonair, i cháilitheach i ndáil
gcaitheamh na leis an bpearsa aonair,
bliana measúnachta, i gcaitheamh na
faoi éagumas bliana measúnachta,
iomlán le héiglíocht faoi éagumas iomlán
choirp nó le héiglíocht choirp
mheabhrach, agus nó mheabhrach, agus

(b) maidir leis an mbliain (b) maidir leis an mbliain
mheasúnachta, gur mheasúnachta, gur
fhostaigh an fhostaigh an phearsa
phearsa aonair, nó i aonair, nó i gcás lena
gcás ina bhfuil mbaineann alt1017 nó
feidhm ag alt1017, 1031C, gur fhostaigh
gur fhostaigh céile céile nó páirtnéir
na pearsan aonair, sibhialta na pearsan
duine (lena n- aonair, duine (lena n-
áirítear duine a áirítear duine a
soláthraíonn soláthraíonn
gníomhaireacht a gníomhaireacht a
sheirbhísí nó a sheirbhísí nó a
seirbhísí nó a seirbhísí nó a
soláthraítear a soláthraítear a
sheirbhísí nó a sheirbhísí nó a
seirbhísí trí seirbhísí trí
ghníomhaireacht) ghníomhaireacht)
chun aire a chun aire a thabhairt
thabhairt don don phearsa aonair (is
phearsa aonair (is é é sin an phearsa
sin an phearsa aonair nó an phearsa
aonair nó gaol leis aonair cháilitheach)
an bpearsa aonair) atá faoi éagumas
atá faoi éagumas amhlaidh,
amhlaidh,

beidh an phearsa aonair, le
beidh an phearsa aonair, linn méid a ioncaim
le linn méid a ioncaim nó inchánach nó a hioncaim
a hioncaim inchánach a inchánach a bheith á ríomh,
bheith á ríomh, i dteideal i dteideal go ndéanfaí an
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

go ndéanfaí an ceann is lú ceann is lú díobh seo a
díobh seo a leanas a leanas a asbhaint óna
asbhaint óna ioncam ioncam iomlán nó óna
iomlán nó óna hioncam hioncam iomlán, eadhon—
iomlán, eadhon—

(i) méid an mhuirir a
(i) méid an mhuirir a bheidh air nó uirthi

bheidh air nó uirthi nó ar chéile nó ar
nó ar chéile na pháirtnéir sibhialta na
pearsan aonair faoi pearsan aonair faoi
dheoidh sa bhliain dheoidh sa bhliain
mheasúnachta ag mheasúnachta ag
fostú an duine fostú an duine
fhostaithe, agus fhostaithe, agus

(ii) £50,000 i leith gach (ii) £50,000 i leith gach
pearsan aonair pearsan aonair
éagumasaithe den éagumasaithe den sórt
sórt sin. sin.

90 alt 467(2A) (2A) D’ainneoin fho-alt (2A) D’ainneoin fho-alt
(2)(a) ach faoi réir na (2)(a) ach faoi réir na
bhforálacha eile go léir bhforálacha eile go léir den
den alt seo, féadfar alt seo, féadfar faoiseamh a
faoiseamh a dheonú faoin dheonú faoin alt seo sa
alt seo sa chéad bhliain chéad bhliain ina gcruthóidh
ina gcruthóidh an phearsa an phearsa aonair go raibh
aonair go raibh sé nó sí nó sé nó sí nó an phearsa
gaol de chuid na pearsan aonair lena mbaineann faoi
aonair faoi éagumas éagumas iomlán le héiglíocht
iomlán le héiglíocht choirp choirp nó mheabhrach.
nó mheabhrach.

91 alt 468(2) alt 1017 alt 1017 nó 1031C

92 alt 468(2) céile céile nó páirtnéir sibhialta

93 alt (i) aon chostais a d’íoc (i) aon chostais a d’íoc fear
469(3)(a) fear pósta i mbliain pósta i mbliain

mheasúnachta measfar mheasúnachta measfar
gurb í a bhanchéile a gurb í a bhanchéile a
d’íoc iad má mheastar d’íoc iad má mheastar
don bhliain don bhliain
mheasúnachta, faoi na mheasúnachta, faoi na
hAchtanna Cánach hAchtanna Cánach
Ioncaim, í a bheith ina Ioncaim, í a bheith ina
cónaí lena fearchéile cónaí lena fearchéile
agus má mheasúnaítear agus má mheasúnaítear í
í i leith cánach de réir i leith cánach de réir alt
alt 1017, nó 1017,

(ii) aon chostais a d’íoc (ii) aon chostais a d’íoc
bean phósta i mbliain bean phósta i mbliain
mheasúnachta measfar mheasúnachta measfar
gurb é a fearchéile a gurb é a fearchéile a
d’íoc iad má mheastar d’íoc iad má mheastar
don bhliain don bhliain
mheasúnachta, faoi na mheasúnachta, faoi na
hAchtanna Cánach hAchtanna Cánach
Ioncaim, í a bheith ina Ioncaim, í a bheith ina
cónaí lena fearchéile cónaí lena fearchéile
agus má agus má mheasúnaítear
mheasúnaítear é i leith é i leith cánach de réir
cánach de réir alt alt 1017, nó
1017, (iii) aon chostais a d’íoc

páirtnéir sibhialta i
mbliain mheasúnachta
measfar gurb é nó gurb
í a pháirtnéir sibhialta
nó a páirtnéir sibhialta
a d’íoc iad má mheastar



[2011.] [Uimh. 18.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

don bhliain
mheasúnachta, faoi na
hAchtanna Cánach
Ioncaim, an páirtnéir
sibhialta céadluaite a
bheith ina chónaí nó ina
cónaí lena pháirtnéir
sibhialta nó lena
páirtnéir sibhialta agus
má mheasúnaítear é nó
í i leith cánach de réir
alt 1031C,

94 alt 470 céile céile nó páirtnéir sibhialta

95 alt 470 más duine pósta an más duine pósta an phearsa
(2)(b) phearsa aonair a aonair a mheasúnaítear i

mheasúnaítear i leith leith cánach de réir alt 1017,
cánach de réir alt 1017, go nó más páirtnéir sibhialta a
ndearna céile na pearsan mheasúnaítear i leith cánach
aonair, de réir alt 1031C é nó í, go

ndearna céile nó páirtnéir
sibhialta na pearsan aonair,
de réir mar a bheidh,

96 alt 470B céile céile nó páirtnéir sibhialta

97 alt 470B(4) (4) Faoi réir fho-ailt (5) (4) Faoi réir fho-ailt (5)
agus (6), más rud é maidir agus (6), más rud é, maidir
le bliain mheasúnachta le bliain mheasúnachta
iomchuí, go ndéanfaidh iomchuí, go ndéanfaidh
pearsa aonair nó, más pearsa aonair, nó—
duine pósta an phearsa
aonair a mheasúnaítear i (a) más duine pósta an
leith cánach de réir alt phearsa aonair a
1017, céile na pearsan mheasúnaítear i leith
aonair, íocaíocht le cánach de réir alt
hárachóir údaraithe faoi 1017, céile na pearsan
chonradh iomchuí agus— aonair, nó

(a) gur íocaíocht í i leith (b) más páirtnéir sibhialta
préimhe atá dlite an phearsa aonair a
faoin gconradh agus mheasúnaítear i leith
gur athnuadh nó go cánach de réir alt
ndearnadh an 1031C, páirtnéir
conradh iomchuí an sibhialta na pearsan
1 Eanáir 2009 nó dá aonair,
éis ach roimh an 1
Eanáir 2012, agus— íocaíocht le hárachóir

údaraithe faoi chonradh
(b) go bhfuil an íocaíocht iomchuí agus—

nó cuid den
íocaíocht, de réir (i) gur íocaíocht í i leith
mar a bheidh, préimhe atá dlite
inchurtha i leith faoin gconradh
duine árachaithe, iomchuí agus gur
agus ina leith sin athnuadh nó go
amháin, atá 50 ndearnadh an
bliain d’aois nó os a conradh iomchuí an 1
chionn an dáta a Eanáir 2009 nó dá éis
athnuaitear nó a ach roimh an 1
dhéantar an Eanáir 2012, agus
conradh iomchuí,
de réir mar a (ii) go bhfuil an íocaíocht,
bheidh, nó cuid den íocaíocht,

de réir mar a bheidh,
ansin beidh an phearsa inchurtha i leith duine
aonair, don bhliain árachaithe, agus ina
mheasúnachtaiomchuí, i leith sin amháin, atá
leith an oiread sin den 50 bliain d’aois nó os
mhéid infhaoisimh den a chionn an dáta a
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

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

íocaíocht, de réir mar a
(i) maidir le conradh bheidh, is inchurtha i leith

iomchuí arna duine árachaithe dá
athnuachan nó arna dtagraítear i mír (b), i
dhéanamh an 1 dteideal creidmheasa (dá
Eanáir 2009 nó dá ngairtear ‘creidmheas cánach
éis ach roimh an 1 aoischoibhneasa’ san alt seo)
Eanáir 2010, an atá comhionann leis an méid
méid a shonraítear is lú díobh seo a leanas—
sa dara colún den
Tábla a ghabhann (I) maidir le conradh
leis an bhfo-alt seo iomchuí arna
a fhreagraíonn don athnuachan nó arna
aicme duine dhéanamh an 1
árachaithe a Eanáir 2009 nó dá éis
luaitear sa chéad ach roimh an 1
cholún den Tábla Eanáir 2010, an méid
sin nó, i gcás gur a shonraítear i gcolún
tráthchuid mhíosúil (2) den Tábla a
nó tráthchuid eile ghabhann leis an
faoi chomhair an bhfo-alt seo a
phréimh bhliantúil fhreagraíonn don
iomlán atá dlite aicme duine
faoin gconradh árachaithe a luaitear i
iomchuí a íoc an gcolún (1) den Tábla
íocaíocht a sin nó, i gcás gur
dhéantar leis an tráthchuid mhíosúil
árachóir údaraithe, nó tráthchuid eile faoi
méid atá chomhair an phréimh
comhionann leis an bhliantúil iomlán atá
méid a shonraítear dlite faoin gconradh
amhlaidh arna iomchuí a íoc an
roinnt ar an líon íocaíocht a dhéantar
iomlán leis an árachóir
tráthchodanna atá údaraithe, méid atá
le déanamh chun an comhionann leis an
phréimh bhliantúil méid a shonraítear
iomlán sin a íoc; amhlaidh arna roinnt

ar an líon iomlán
(ii) maidir le conradh tráthchodanna atá le

iomchuí arna déanamh chun an
athnuachan nó arna phréimh bhliantúil
dhéanamh an 1 iomlán sin a íoc,
Eanáir 2010 nó dá
éis, an méid a (II) maidir le conradh
shonraítear sa tríú iomchuí arna
colún den Tábla a athnuachan nó arna
ghabhann leis an dhéanamh an 1
bhfo-alt seo a Eanáir 2010 nó dá éis,
fhreagraíonn don an méid a shonraítear
aicme duine i gcolún (3) den Tábla
árachaithe a a ghabhann leis an
luaitear sa chéad bhfo-alt seo a
cholún den Tábla fhreagraíonn don
sin nó, i gcás gur aicme duine
tráthchuid mhíosúil árachaithe a luaitear i
nó tráthchuid eile gcolún (1) den Tábla
faoi chomhair an sin nó, i gcás gur
phréimh bhliantúil tráthchuid mhíosúil



[2011.] [Uimh. 18.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

iomlán atá dlite nó tráthchuid eile faoi
faoin gconradh chomhair an phréimh
iomchuí a íoc an bhliantúil iomlán atá
íocaíocht a dlite faoin gconradh
dhéantar leis an iomchuí a íoc an
árachóir údaraithe, íocaíocht a dhéantar
méid atá leis an árachóir
comhionann leis an údaraithe, méid atá
méid a shonraítear comhionann leis an
amhlaidh arna méid a shonraítear
roinnt ar an líon amhlaidh arna roinnt
iomlán ar an líon iomlán
tráthchodanna atá tráthchodanna atá le
le déanamh chun an déanamh chun an
phréimh bhliantúil phréimh bhliantúil
iomlán sin a íoc, iomlán sin a íoc,
agus

(III) maidir le conradh
(iii) maidir le conradh iomchuí arna

iomchuí arna athnuachan nó arna
athnuachan nó arna dhéanamh an 1
dhéanamh an 1 Eanáir 2011 nó dá éis,
Eanáir 2011 nó dá an méid a shonraítear
éis, an méid a i gcolún (4) den Tábla
shonraítear i gcolún a ghabhann leis an
(4) den Tábla a bhfo-alt seo a
ghabhann leis an fhreagraíonn don
bhfo-alt seo a aicme duine
fhreagraíonn don árachaithe a luaitear i
aicme duine gcolún (1) den Tábla
árachaithe a sin nó, i gcás gur
luaitear i gcolún (1) tráthchuid mhíosúil
den Tábla sin nó, i nó tráthchuid eile faoi
gcás gur tráthchuid chomhair an phréimh
mhíosúil nó bhliantúil iomlán atá
tráthchuid eile faoi dlite faoin gconradh
chomhair an iomchuí a íoc an
phréimh bhliantúil íocaíocht a dhéantar
iomlán atá dlite leis an árachóir
faoin gconradh údaraithe, méid atá
iomchuí a íoc an comhionann leis an
íocaíocht a méid a shonraítear
dhéantar leis an amhlaidh arna roinnt
árachóir údaraithe, ar an líon iomlán
méid atá tráthchodanna atá le
comhionann leis an déanamh chun an
méid a shonraítear phréimh bhliantúil
amhlaidh arna iomlán sin a íoc, agus
roinnt ar an líon
iomlán (IV) méid lena laghdaítear
tráthchodanna atá an cháin ioncaim a
le déanamh chun an bheidh le muirearú ar
phréimh bhliantúil an bpearsa aonair don
iomlán sin a íoc, bhliain mheasúnachta
agus iomchuí, seachas de

réir alt 16(2), go
(iv) méid lena nialas.

laghdaítear an cháin
ioncaim a bheidh le
muirearú ar an
bpearsa aonair don
bhliain
mheasúnachta
iomchuí, seachas de
réir alt 16(2), go
nialas.
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

98 alt ní fhéadfaidh an bhreis an ní fhéadfaidh an bhreis
470B(5)(c) cháin ioncaim is laghdú a dhéanamh ar an

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

aon ioncam de chuid
chéile an fhostaí don
bhliain mheasúnachta
sin, nó

(II) más páirtnéir sibhialta
an fostaí a
mheasúnaítear i leith
cánach de réir alt
1031C, ar an gcáin
ioncaim is
inmhuirearaithe ar
aon ioncam de chuid
pháirtnéir sibhialta an
fhostaí don bhliain
mheasúnachta sin, nó

99 alt le céile stiúrthóra le céile nó páirtnéir sibhialta
472(1)(a) sa dhílseánaigh den sórt sin stiúrthóra dhílseánaigh den
mhíniú ar nó le leanbh i bhfomhír (i) sórt sin nó le leanbh dá
“díolaíochtaí” agus le céile na pearsan chuid nó dá cuid, nó le

aonair nó le leanbh dá leanbh a pháirtnéara
chuid nó dá cuid i shibhialta nó a páirtnéara
bhfomhír (ii) shibhialta i bhfomhír (i) agus

le céile nó páirtnéir sibhialta
na pearsan aonair nó le
leanbh dá chuid nó dá cuid
nó de chuid a pháirtnéara
shibhialta nó a páirtnéara
shibhialta i bhfomhír (ii)

100 alt is céile stiúrthóra nó is céile nó páirtnéir sibhialta
472(1)(b) leanbh mionaoiseach dá stiúrthóra nó leanbh

chuid nó dá cuid mionaoiseach dá chuid nó dá
cuid nó de chuid a
pháirtnéra shibhialta nó a
páirtnéra shibhialta

101 alt 472(4) duine pósta a duine pósta a mheasúnaítear
mheasúnaítear i leith i leith cánach de réir alt
cánach de réir alt 1017, 1017, nó páirtnéir sibhialta a

mheasúnaítear i leith cánach
de réir alt 1031C,

102 alt 472(4) céile céile nó páirtnéir sibhialta

103 alt 472(4) duine pósta duine pósta nó páirtnéir
sibhialta

104 alt 473(1) sa duine pósta a duine pósta a mheasúnaítear
mhíniú ar mheasúnaítear i leith i leith cánach de réir alt
“teorainn cánach de réir alt 1017, 1017, nó páirtnéir sibhialta a
shonraithe” mheasúnaítear i leith cánach

de réir alt 1031C,



[2011.] [Uimh. 18.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

(1) (2) (3) (4)
ii
105 alt 473(1) sa baintreach baintreach nó páirtnéir

mhíniú ar sibhialta marthanach
“teorainn
shonraithe”

106 alt 473(3) duine pósta a duine pósta a mheasúnaítear
mheasúnaítear i leith i leith cánach don bhliain
cánach don bhliain mheasúnachta de réir alt
mheasúnachta de réir alt 1017, nó páirtnéir sibhialta a
1017, mheasúnaítear i leith cánach

don bhliain mheasúnachta
de réir alt 1031C,

107 alt 473(3) céile céile nó páirtnéir sibhialta

108 alt 473(3) alt 1016 (ar leith ó fho-alt alt 1016 (ar leith ó fho-alt
(2) den alt sin) (2) den alt sin) nó alt 1031B

(ar leith ó fho-alt (2) den alt
sin)

109 alt 473A(3) duine pósta a duine pósta a mheasúnaítear
mheasúnaítear i leith i leith cánach don bhliain
cánach don bhliain mheasúnachta de réir alt
mheasúnachta de réir alt 1017, nó páirtnéir sibhialta a
1017, mheasúnaítear i leith cánach

don bhliain mheasúnachta
de réir alt 1031C,

110 alt 473A(3) céile céile nó páirtnéir sibhialta

111 alt section alt 1023 alt 1023 nó 1031H
473A(3)

112 alt 476(3) duine pósta a duine pósta a mheasúnaítear
mheasúnaítear i leith i leith cánach don bhliain
cánach de réir alt 1017, mheasúnachta de réir alt

1017, nó páirtnéir sibhialta a
mheasúnaítear i leith cánach
don bhliain mheasúnachta
de réir alt 1031C,

113 alt 476(3) céile céile nó páirtnéir sibhialta

114 alt 476(3) alt 1023 alt 1023 nó 1031H

115 alt 477(3) (aa) I gcás éilitheora a
mheasúnaítear i leith
cánach don bhliain
mheasúnachta de réir
alt 1031C, aon
íocaíochtaí arna
ndéanamh ag páirtnéir
sibhialta an éilitheora, a
mbeadh an páirtnéir
sibhialta sin i dteideal
faoisimh ina leith faoin
alt seo dá measúnófaí
an páirtnéir sibhialta i
leith cánach don bhliain
mheasúnachta de réir
alt 1031B (ar leith ó
fho-alt (2) den alt sin)
measfar go ndearna an
t-éilitheoir iad

116 alt 477A(1) alt 1016 alt 1016 nó 1031B
i mír (a)
den mhíniú
ar “teorainn
iomchuí”
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

117 alt 477A(1) alt 1017 alt 1017 nó 1031C
i mír (b)
den mhíniú
ar “teorainn
iomchuí”

118 alt (b) Chun críche an ailt (b) Chun críche an ailt seo—
477A(3)(b) seo, i gcás pearsan

aonair a mheasúnaítear (i) i gcás pearsan aonair
i leith cánach do bhliain a mheasúnaítear i
mheasúnachta de réir leith cánach do
alt 1017, maidir le haon bhliain mheasúnachta
íocaíocht caiteachais de réir alt 1017,
cháilithigh le maidir le haon
conraitheoir ceadaithe íocaíocht caiteachais
arna déanamh ag céile cháilithigh le
na pearsan aonair, ar conraitheoir ceadaithe
ina leith a bheadh arna déanamh ag céile
teideal ag céile na na pearsan aonair, ar
pearsan aonair chun ina leith a bheadh
faoisimh faoin alt seo teideal ag céile na
dá ndéanfaí an céile sin pearsan aonair chun
a mheasúnú i leith faoisimh faoin alt seo
cánach don bhliain dá ndéanfaí an céile
mheasúnachta de réir sin a mheasúnú i leith
alt 1016 (ar leith ó fho- cánach don bhliain
alt (2) den alt sin), mheasúnachta de réir
measfar í a bheith alt 1016 (ar leith ó
déanta ag an,bpearsa fho-alt (2) den alt
aonair. sin), measfar í a

bheith déanta ag
an,bpearsa aonair.

(ii) i gcás páirtnéara
shibhialta ainmnithe
a mheasúnaítear i
leith cánach do
bhliain mheasúnachta
de réir alt 1031C,
maidir le haon
íocaíocht caiteachais
cháilithigh le
conraitheoir
ceadaithe arna
déanamh ag an
bpáirtnéir sibhialta
eile, ar ina leith a
bheadh teideal ag an
bpáirtnéir sibhialta
eile sin chun faoisimh
faoin alt seo dá
ndéanfaí an páirtnéir
sibhialta eile a
mheasúnú i leith
cánach don bhliain
mheasúnachta de réir
alt 1031B (ar leith ó
fho-alt (2) den alt
sin), measfar í a
bheith déanta ag an
bpáirtnéir sibhialta
ainmnithe.

119 alt is céile nó is leanbh is céile nó páirtnéir sibhialta
480(1)(b) mionaoiseach le stiúrthóir stiúrthóra nó fostaí, nó is

nó le fostaí, leanbh mionaoiseach le
stiúrthóir nó le fostaí, nó
leanbh mionaoiseach le
páirtnéir sibhialta stiúrthóra
nó fostaí



[2011.] [Uimh. 18.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

120 alt 481(6) atá pósta agus a atá pósta agus a
mheasúnaítear i leith mheasúnaítear i leith cánach
cánach de réir alt 1017, do bhliain mheasúnachta de

réir alt 1017, nó is páirtnéir
sibhialta agus a
mheasúnaítear i leith cánach
do bhliain mheasúnachta de
réir alt 1031C,

121 alt 481(6) céile céile nó páirtnéir sibhialta

122 alt 483 duine pósta duine pósta nó páirtnéir
sibhialta

123 alt 483 céile céile nó páirtnéir sibhialta

124 alt 485C(1) (b) más inmheasúnaithe (b) (i) más inmheasúnaithe
san an phearsa aonair, ar an phearsa aonair, ar
fhorléiriú ar duine pósta é nó í, i duine pósta é nó í, i
“T” sa leith cánach don leith cánach don
mhíniú ar bhliain chánach ar shlí bhliain chánach ar
“ioncam eile seachas faoi alt shlí eile seachas faoi
coigeartaithe” 1016, go modhnaítear alt 1016, go

na forálacha a mbeidh modhnaítear na
an duine forálacha a mbeidh
inmheasúnaithe fúthu an duine
de réir mhíreanna (i) inmheasúnaithe fúthu
go (vi) d’alt 485FA, de réir mhíreanna (i)

go (vi) d’alt 485FA,
ach gan mír (iia) a
áireamh,

(ii) más inmheasúnaithe
an phearsa aonair, ar
páirtnéir sibhialta é
nó í, i leith cánach
don bhliain chánach
ar shlí seachas faoi alt
1031B, go
modhnaítear na
forálacha a mbeidh an
duine inmheasúnaithe
fúthu de réir
mhíreanna (i), (iia)
agus (vi) d’alt 485FA,

125 alt 485FA céile céile nó páirtnéir sibhialta

126 alt alt 1018 don bhliain alt 1018 nó 1031D don
485FA(a) chánach (lena n-áirítear bhliain chánach (lena n-

rogha a mheastar faoin alt áirítear rogha a mheastar
sin) faoi ceachtar de na hailt sin)

127 alt alt 1017 alt 1017 nó, de réir mar a
485FA(a) bheidh, alt 1031C

128 alt alt 1023 alt 1023 nó, de réir mar a
485FA(b) bheidh, alt 1031H

129 alt 485FA (iia) beidh feidhm ag fo-alt
(1) d’alt 1031C amhail
is dá gcuirfí an mhír seo
a leanas in ionad mhír
(a) den fho-alt sin:

‘(a) déanfar an páirtnéir
sibhialta ainmnithe a
mheasúnú agus a
mhuirearú i leith
cánach, ní amháin i
leith a ioncaim
inchánach nó a
hioncaim inchánach

51

Sc.1



Sc.1

52

[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

(más ann) don
bhliain sin, agus
freisin i leith ioncam
inchánach (más ann)
a pháirtnéara
shibhialta nó a
páirtnéara shibhialta
d’aon chuid den
bhliain
mheasúnachta sin ar
lena linn a bhíonn
cónaí air nó uirthi
leis an bpáirtnéir
sibhialta ainmnithe
agus, chun na críche
sin agus chun
críocha na
nAchtanna Cánach
Ioncaim, measfar
gur ioncam an
pháirtnéara
shibhialta ainmnithe
an t-ioncam is
deireanaí a
luaitear,’;

130 alt céile céile nó páirtnéir sibhialta
485FA(vi)

131 alt chéile chéile nó pháirtnéir
485FA(vi) sibhialta

132 alt maidir le fearchéile agus maidir le fearchéile agus
485FB(5) banchéile araon, nach banchéile araon, nach daoine

daoine iad lena mbaineann iad lena mbaineann alt 1016,
alt 1016, ansin beidh gá le nó maidir leis an dá
ráitis ar leithligh faoin alt pháirtnéir shibhialta, nach
seo ón bhfearchéile agus daoine iad lena mbaineann
ón mbanchéile araon alt 1031B, ansin beidh gá le

ráitis ar leithligh faoin alt
seo ón bhfearchéile agus ón
mbanchéile araon nó, de réir
mar a bheidh, ón dá
pháirtnéir shibhialta

133 alt duine pósta a duine pósta a mheasúnaítear
490(1)(b) mheasúnaítear i leith i leith cánach do bhliain
(roimh cánach do bhliain mheasúnachta de réir alt
theacht i mheasúnachta de réir alt 1017, nó páirtnéir sibhialta a
ngníomh 1017, mheasúnaítear i leith cánach
d’alt 33 den do bhliain mheasúnachta de
Acht réir alt 1031C,
Airgeadais,
2011)

134 alt céile céile nó páirtnéir sibhialta
490(1)(b)
(roimh
theacht i
ngníomh
d’alt 33 den
Acht
Airgeadais,
2011)

135 alt duine pósta a duine pósta a mheasúnaítear
490(1)(b) mheasúnaítear i leith i leith cánach do bhliain
(arna cánach do bhliain mheasúnachta de réir alt
ionadú le mheasúnachta de réir alt 1017, nó páirtnéir sibhialta
halt 33 1017, ainmnithe a mheasúnaítear i
(1)(a)den leith cánach do bhliain
Acht mheasúnachta de réir alt



[2011.] [Uimh. 18.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

Airgeadais, 1031C,
2011)

136 alt céile céile nó páirtnéir sibhialta
490(1)(b)
(arna
ionadú le
halt 33
(1)(a) den
Acht
Airgeadais,
2011)

137 alt 496(2) (2) Ní bheidh feidhm (2) Ní bheidh feidhm ag
(arna ionadú ag fo-alt (1) maidir le fo-alt (1)
le halt 33 diúscairt a dhéanann duine
(1)(a) den pósta chuig a chéile nó a (a) maidir le diúscairt a
Acht céile nuair a dhéileáiltear dhéanann duine pósta
Airgeadais, leis nó léir mar dhuine atá chuig a chéile nó a
2011) ina chónaí nó ina cónaí céile nuair a

lena chéile nó lena céile dhéileáiltear leis nó
chun críocha cánach léi mar dhuine atá ina
ioncaim de réir alt 1015; chónaí nó ina cónaí
ach i gcás ina ndearnadh lena chéile nó lena
scaireanna a eisíodh chuig céile chun críocha
duine díobh a aistriú chuig cánach ioncaim de
an duine eile trí idirbheart réir alt 1015, nó
inter vivos—

(b) maidir le diúscairt a
(a) beidh feidhm ag an dhéanann páirtnéir

bhfo-alt sin ar an sibhialta chuig an
aistrí do dhiúscairt bpáirtnéir sibhialta
na scaireanna chuig eile nuair a
tríú duine, agus dhéileáiltear leis nó

léi mar dhuine atá ina
(b) más rud é go chónaí nó ina cónaí

scoirtear aon tráth lena pháirtnéir
de dhéileáil leis an sibhialta nó lena
duine pósta mar páirtnéir sibhialta
dhuine atá ina chun críocha cánach
chónaí nó ina cónaí ioncaim de réir alt
lena chéile nó lena 1031A,
céile chun críocha
cánach ioncaim de ach i gcás ina ndearnadh
réir alt 1015 agus scaireanna a eisíodh chuig
nár dhiúscair an t- duine díobh a aistriú chuig
aistrí aon an duine eile trí idirbheart
scaireanna de na inter vivos—
scaireanna sin
roimh an tráth sin, (i) beidh feidhm ag an
is ar an aistrí a bhfo-alt sin ar an
dhéanfar aon aistrí do dhiúscairt na
mheasúnacht maidir scaireanna chuig tríú
le faoiseamh a duine, agus
tharraingt siar i
leith na scaireanna (ii) más rud é go scoirtear
sin. aon tráth de dhéileáil

leis an duine pósta
mar dhuine atá ina
chónaí nó ina cónaí
lena chéile nó lena
céile chun críocha
cánach ioncaim de
réir alt 1015, nó go
scoirtear de dhéileáil
leis an bpáirtnéir
sibhialta mar dhuine
atá ina chónaí nó ina
cónaí lena pháirtnéir
sibhialta nó lena
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

páirtnéir sibhialta
chun críocha cánach
ioncaim de réir alt
1031A, agus nár
dhiúscair an t-aistrí
aon scaireanna de na
scaireanna sin roimh
an tráth sin, is ar an
aistrí a dhéanfar aon
mheasúnacht maidir
le faoiseamh a
tharraingt siar i leith
na scaireanna sin.

138 alt 498(2) (2) Ní bheidh feidhm (2) Ní bheidh feidhm ag
(roimh ag fo-alt (1) maidir le fo-alt (1)—
theacht i diúscairt a dhéanfaidh
ngníomh banchéile chuig a (a) maidir le diúscairt a
d’alt 33 den fearchéile tráth a measfar í dhéanfaidh duine pósta
Acht a bheith ina cónaí leis chuig a chéile nó chuig a
Airgeadais, chun críocha cánach céile tráth a measfar é nó í a
2011) ioncaim de réir alt 1015 nó bheith ina chónaí nó ina

maidir le diúscairt a cónaí lena chéile nó lena
dhéanfaidh seisean chuici céile chun críocha cánach
tráth den sórt sin; ach i ioncaim de réir alt 1015, nó
gcás inar trí idirbheart
inter vivos a bheidh (b) maidir le diúscairt a
scaireanna a eisíodh chuig dhéanfaidh páirtnéir
duine acu aistrithe chuig sibhialta chuig an
an duine eile— bpáirtnéir sibhialta

eile tráth a measfar é
(a) beidh feidhm ag an nó í a bheith ina

bhfo-alt sin an tráth chónaí nó ina cónaí
a dhiúscróidh an t- lena pháirtnéir
aistrí na scaireanna sibhialta nó lena
chuig tríú duine, páirtnéir sibhialta
agus chun críocha cánach

ioncaim de réir alt
(b) más rud é, tráth ar 1031A,

bith, nach measfar
a thuilleadh go ach i gcás ina ndearnadh
bhfuil an scaireanna a eisíodh chuig
bhanchéile ina duine díobh a aistriú chuig
cónaí lena an duine eile trí idirbheart
fearchéile chun inter vivos—
críocha cánach
ioncaim de réir alt (i) beidh feidhm ag an
1015 agus go bhfo-alt sin ar an
mbeidh aon cheann aistrí do dhiúscairt na
de na scaireanna sin scaireanna chuig tríú
nach mbeidh duine, agus
diúscartha ag an
aistrí roimh an am (ii) más rud é go scoirtear
sin, is ar an aistrí a aon tráth de dhéileáil
dhéanfar aon leis an duine pósta
mheasúnacht chun mar dhuine atá ina
faoiseamh i leith na chónaí nó ina cónaí
scaireanna sin a lena chéile nó lena
tharraingt siar. céile chun críocha

cánach ioncaim de
réir alt 1015, nó go
scoirtear de dhéileáil
leis an bpáirtnéir
sibhialta mar dhuine
atá ina chónaí nó ina
cónaí lena pháirtnéir
sibhialta nó lena
páirtnéir sibhialta
chun críocha cánach
ioncaim de réir alt



[2011.] [Uimh. 18.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

1031A, agus nár
dhiúscair an t-aistrí
aon scaireanna de na
scaireanna sin roimh
an tráth sin, is ar an
aistrí a dhéanfar aon
mheasúnacht maidir
le faoiseamh a
tharraingt siar i leith
na scaireanna sin.

139 alt 502(2) (2) I gcás gur tugadh (2) (a) I gcás gur tugadh aon
(arna aon fhaoiseamh i leith fhaoiseamh i leith
ionadú le scaireanna a ndearna scaireanna a ndearna
halt 33 duine pósta nó a chéile nó duine pósta nó a
(1)(a) den a céile suibscríobh lena n- chéile nó a céile
Acht aghaidh, agus ar suibscríobh lena n-
Airgeadais, scaireanna iad a eisíodh le aghaidh, agus ar
2011) linn an duine pósta a scaireanna iad a

mheasúnú de réir alt 1017, eisíodh le linn an
agus ina bhfuil an duine pósta a
faoiseamh sin le tarraingt mheasúnú de réir alt
siar de bhua an duine a 1017, agus ina bhfuil
rinne suibscríobh le an faoiseamh sin le
haghaidh na scaireanna sin tarraingt siar de bhua
do dhiúscairt na an duine a rinne
scaireanna sin dá éis sin suibscríobh le
agus gurb amhlaidh, tráth haghaidh na
na diúscartha, nach bhfuil scaireanna sin do
an duine pósta dhiúscairt na
inmheasúnaithe amhlaidh, scaireanna sin dá éis
is ar an duine a dhéanann sin agus gurb
an diúscairt a dhéanfar amhlaidh, tráth na
aon mheasúnacht chun an diúscartha, nach
faoiseamh sin a tharraingt bhfuil an duine pósta
siar agus déanfar í faoi inmheasúnaithe
threoir an laghdaithe amhlaidh, is ar an
cánach a thig ó mhéid an duine a dhéanann an
fhaoisimh gan féachaint diúscairt a dhéanfar
d’aon leithroinnt ar an aon mheasúnacht
laghdú sin faoi fho-ailt (2) chun an faoiseamh
agus (3) d’alt 1024 ná sin a tharraingt siar
d’aon leithroinnt ar aisíoc agus déanfar í faoi
cánach ioncaim faoi alt threoir an laghdaithe
1020. cánach a thig ó

mhéid an fhaoisimh
gan féachaint d’aon
leithroinnt ar an
laghdú sin faoi fho-
ailt (2) agus (3) d’alt
1024 ná d’aon
leithroinnt ar aisíoc
cánach ioncaim faoi
alt 1020.

(b) I gcás gur tugadh
aon fhaoiseamh i
leith scaireanna a
ndearna páirtnéir
sibhialta ainmnithe
nó an páirtnéir
sibhialta eile
suibscríobh lena n-
aghaidh, agus ar
scaireanna iad a
eisíodh le linn an
páirtnéir sibhialta
ainmnithe a
mheasúnú de réir alt
1031C, agus ina
bhfuil an faoiseamh
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

sin le tarraingt siar
de bhua an duine a
rinne suibscríobh le
haghaidh na
scaireanna sin do
dhiúscairt na
scaireanna sin dá éis
sin agus gurb
amhlaidh, tráth na
diúscartha, nach
bhfuil an páirtnéir
sibhialta ainmnithe
inmheasúnaithe
amhlaidh, is ar an
duine a dhéanann an
diúscairt a dhéanfar
aon mheasúnacht
chun an faoiseamh
sin a tharraingt siar
agus déanfar í faoi
threoir an laghdaithe
cánach a thig ó
mhéid an fhaoisimh
gan féachaint d’aon
leithroinnt ar an
laghdú sin faoi fho-
ailt (2) agus (3) d’alt
1031I ná d’aon
leithroinnt ar aisíoc
cánach ioncaim faoi
alt 1031E.

140 alt 504(1) alt 1028(5) alt 1028(5) nó 1031M(5)
(arna
ionadú le
halt 33 den
Acht
Airgeadais,
2011)

141 alt 504(2) (2) I gcás inar tugadh (2) (a) I gcás inar tugadh
(roimh aon fhaoiseamh i leith aon fhaoiseamh i
theacht i scaireanna ar shuibscríobh leith scaireanna ar
ngníomh duine pósta nó a chéile nó shuibscríobh duine
d’alt 33 den a céile lena n-aghaidh agus pósta nó a chéile nó
Acht ar scaireanna iad a eisíodh a céile lena n-
Airgeadais, le linn don duine pósta aghaidh, agus ar
2011) bheith á mheasúnú nó á scaireanna iad a

measúnú de réir alt 1017, eisíodh le linn don
agus go mbeidh an duine pósta bheith á
faoiseamh sin le tarraingt mheasúnú nó á
siar de bhua diúscairt a measúnú de réir alt
dhéanfaidh an duine a 1017, agus go mbeidh
shuibscríobh le haghaidh an faoiseamh sin le
na scaireanna sin orthu dá tarraingt siar de bhua
éis sin agus gurb diúscairt a
amhlaidh, tráth na dhéanfaidh an duine
diúscartha, nach mbeidh a shuibscríobh le
an duine pósta haghaidh na
inmheasúnaithe amhlaidh, scaireanna sin orthu
is ar an duine a dá éis sin agus gurb
dhéanfaidh an diúscairt a amhlaidh, tráth na
dhéanfar aon mheasúnacht diúscartha, nach
chun an faoiseamh sin a mbeidh an duine
tharraingt siar agus pósta inmheasúnaithe
déanfar í faoi threoir an amhlaidh, is ar an
laghdú cánach a thig ó duine a dhéanfaidh
mhéid an fhaoisimh gan an diúscairt a
féachaint d’aon leithroinnt dhéanfar aon
ar an laghdú sin faoi fho- mheasúnacht chun an
ailt (2) agus (3) d’alt 1024 faoiseamh sin a



[2011.] [Uimh. 18.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

nó d’aon leithroinnt ar tharraingt siar agus
aisíoc cánach ioncaim faoi déanfar í faoi threoir
alt 1020. an laghdú cánach a

thig ó mhéid an
fhaoisimh gan
féachaint d’aon
leithroinnt ar an
laghdú sin faoi fho-
ailt (2) agus (3) d’alt
1024 nó d’aon
leithroinnt ar aisíoc
cánach ioncaim faoi
alt 1020.

(b) I gcás gur tugadh
aon fhaoiseamh i
leith scaireanna a
ndearna páirtnéir
sibhialta nó a
pháirtnéir sibhialta
nó a páirtnéir
sibhialta suibscríobh
lena n-aghaidh, agus
ar scaireanna iad a
eisíodh le linn an
páirtnéir sibhialta a
mheasúnú de réir alt
1031C, agus ina
bhfuil an faoiseamh
sin le tarraingt siar
de bhua an duine a
rinne suibscríobh le
haghaidh na
scaireanna sin do
dhiúscairt na
scaireanna sin dá éis
sin agus gurb
amhlaidh, tráth na
diúscartha, nach
bhfuil an páirtnéir
sibhialta
inmheasúnaithe
amhlaidh, is ar an
duine a dhéanann an
diúscairt a dhéanfar
aon mheasúnacht
chun an faoiseamh
sin a tharraingt siar
agus déanfar í faoi
threoir an laghdaithe
cánach a thig ó
mhéid an fhaoisimh
gan féachaint d’aon
leithroinnt ar an
laghdú sin faoi fho-
ailt (2) agus (3) d’alt
1031I ná d’aon
leithroinnt ar aisíoc
cánach ioncaim faoi
alt 1031E.

142 alt 506(1) alt 1028(5) alt 1028(5) nó 1031M(5)
(roimh
theacht i
ngníomh
d’alt 33 den
Acht
Airgeadais,
2011)
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

143 alt 530(3) céile stiúrthóra nó fostaí céile nó páirtnéir sibhialta
nó leanbh mionaoiseach le stiúrthóra nó fostaí nó
stiúrthóir nó le fostaí, leanbh mionaoiseach le

stiúrthóir nó le fostaí nó le
páirtnéir sibhialta stiúrthóra
nó fostaí,

144 alt pósta pósta ná ina pháirtnéir
531AA(1) sibhialta ná ina páirtnéir
sa mhíniú sibhialta
ar “leanbh
mionaoiseach”

145 alt (b) ag féachaint (b) ag féachaint d’asbhaint—
531AA(1) i d’asbhaint—
mír (b) sa (i) i leith aon íocaíochta
mhíniú ar (i) i leith aon íocaíochta lena mbaineann alt
“ioncam lena mbaineann alt 1025 a rinne pearsa
domhanda” 1025 a rinne pearsa aonair de bhun socrú

aonair de bhun cothabhála (de réir
socrú cothabhála(de bhrí an ailt sin) a
réir bhrí an ailt sin) bhaineann leis an
a bhaineann leis an bpósadh chun sochair
bpósadh chun don pháirtí eile sa
sochair don pháirtí phósadh, mura bhfuil
eile sa phósadh, feidhm ag alt 1026
mura bhfuil feidhm maidir leis an
ag alt 1026 maidir íocaíocht sin,
leis an íocaíocht sin,
nó (ii) i leith íocaíochta den

chineál céanna le
(ii) i leith íocaíochta den híocaíocht dá

chineál céanna le dtagraítear i bhfomhír
híocaíocht dá (ii) de bhun socrú
dtagraítear i cothabhála (de réir
bhfomhír (i) de bhrí alt 1025) a
bhun socrú bhaineann leis an
cothabhála (de réir bpósadh chun sochair
bhrí alt 1025) a don pháirtí eile sa
bhaineann leis an phósadh a
bpósadh chun ndéileáiltear léi ó
sochair don pháirtí thaobh cánach ar an
eile sa phósadh a tslí chéanna go
ndéileáiltear léi ó substaintiúil le
thaobh cánach ar híocaíocht den sórt
an tslí chéanna go sin,
substaintiúil le
híocaíocht den sórt (iii) i leith aon íocaíochta
sin, lena mbaineann alt

1031J a rinne
páirtnéir sibhialta de
bhun socrú
cothabhála (de réir
bhrí an ailt sin) a
bhaineann leis an
bpáirtnéireacht
shibhialta chun
sochair don pháirtí
eile sa pháirtnéireacht
shibhialta, mura
bhfuil feidhm ag alt
1031K maidir leis an
íocaíocht sin,

(iv) i leith íocaíochta den
chineál céanna le
híocaíocht dá
dtagraítear i bhfomhír
(iii) de bhun ordú ó
chúirt faoi dhlí críche



[2011.] [Uimh. 18.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

eile ar ordú
cothabhála (de réir
bhrí alt 1031J) a
bheadh ann dá
ndéanfadh cúirt sa
Stát é a bhaineann
leis an bpáirtnéireacht
shibhialta chun
sochair don pháirtí
eile sa pháirtnéireacht
shibhialta a
ndéileáiltear léi ó
thaobh cánach ar an
tslí chéanna go
substaintiúil le
híocaíocht den sórt
sin,

(v) i leith aon íocaíochta
lena mbaineann alt
1031Q a rinne pearsa
aonair de bhun socrú
cothabhála (de réir
bhrí an ailt sin) i gcás
go dtagann deireadh
le caidreamh idir
comhchónaitheoirí,

146 alt chuig a chéile nó a céile chuig a chéile, a céile, a
531AA(2)(a) nó a leanaí mionaoiseacha, pháirtnéir sibhialta, a

páirtnéir sibhialta nó a
leanaí mionaoiseacha nó
leanaí mionaoiseacha a
pháirtnéara shibhialta nó a
páirtnéara shibhialta,

147 alt alt 1025 alt 1025, 1031J nó 1031Q
531AA(3)(a)

148 fomhír (b) (va) i gcás go bhfuil feidhm
den Tábla a ag alt 1031J maidir le pearsa
ghabhann le aonair, méid aon asbhainte i
halt 531AM leith aon íocaíochta lena

mbaineann an t-alt sin, arna
déanamh ag pearsa aonair
de bhun socrú cothabhála
(de réir bhrí an ailt sin) chun
sochair dá pháirtnéir
sibhialta nó dá páirtnéir
sibhialta, mura rud é go
bhfuil feidhm ag alt 1031K
maidir
leis an íocaíocht sin,

(vb) i gcás go bhfuil feidhm
ag alt 1031Q maidir le
pearsa aonair, méid aon
asbhainte i leith aon
íocaíochta lena mbaineann
an t-alt sin, arna déanamh ag
comhchónaitheoir cáilithe de
bhun socrú cothabhála (de
réir bhrí an ailt sin) chun
sochair don
chomhchónaitheoir cáilithe
eile,

149 alt alt 1017 alt 1017 nó 1031C
531AS(1)
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

150 alt alt 1017 alt 1017 nó 1031C
531AT(1)

151 alt 531AV alt 1018 alt 1018 nó 1031D

152 alt 531AV aon chéile amháin aon chéile amháin nó aon
pháirtnéir sibhialta amháin

153 alt 531AV alt 1017 alt 1017 nó páirtnéir
sibhialta ainmnithe is
inmheasúnaithe faoi alt
1031C

154 alt (ii) ciallóidh an bhliain (ii) ciallóidh an bhliain
538(2A)(c)(ii) mheasúnachta ina mheasúnachta ina

ndiúscraíonn duine ndiúscraíonn duine
maoin, i gcás an maoin—
diúscairt, ar
diúscairt í le (I) i gcás an diúscairt,
fearchéile nó le ar diúscairt í chuig
banchéile an duine, fearchéile nó
a bheith ina chuig banchéile an
diúscairt a bhfuil duine, a bheith ina
feidhm ag alt diúscairt lena
1028(5) maidir léi, mbaineann alt
an bhliain 1028(5), nó
mheasúnachta ina
ndéanfaidh (II) i gcás an diúscairt,
banchéile nó ar diúscairt í chuig
fearchéile an duine, páirtnéir sibhialta
de réir mar a an duine, a bheith
bheidh, an mhaoin ina diúscairt lena
a dhiúscairt ina mbaineann alt
dhiaidh sin, i gcás 1031M(5),
gur diúscairt í an
diúscairt ina an bhliain mheasúnachta
dhiaidh sin nach ina ndéanfaidh banchéile,
bhfuil feidhm ag alt fearchéile nó páirtnéir
1028(5) maidir léi. sibhialta, de réir mar a

bheidh, an duine an
mhaoin a dhiúscairt ina
dhiaidh sin, i gcás gur
diúscairt í an diúscairt
ina dhiaidh sin nach
bhfuil feidhm ag alt
1028(5) nó 1031M(5), de
réir mar a bheidh, maidir
léi.

155 alt 541(6) ag a theaghlach nó a ag a theaghlach nó a
teaghlach nó ag a teaghlach, a chleithiúnaithe
chleithiúnaithe nó a nó a cleithiúnaithe, a
cleithiúnaithe pháirtnéir sibhialta nó a

páirtnéir sibhialta, nó aon
leanbh lena pháirtnéir
sibhialta nó lena páirtnéir
sibhialta

156 alt céile céile nó páirtnéir sibhialta
579A(2)(d)

157 alt 581(4) I gcás fear agus a I gcás fear agus a bhanchéile
bhanchéile ina cónaí leis ina cónaí leis, nó páirtnéirí

sibhialta ina gcónaí le chéile



[2011.] [Uimh. 18.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

158 alt infheidhmithe ag an infheidhmithe ag an bpearsa
598(1)(a) bpearsa aonair nó ag aonair, a pháirtnéir sibhialta
den mhíniú duine dá theaghlach nó dá nó a páirtnéir sibhialta,
ar teaghlach agus, duine de theaghlach na
“cuideachta pearsan aonair, nó duine de
theaghlaigh” theaghlach pháirtnéir

sibhialta na pearsan aonair,
agus,

159 alt ciallaíonn “teaghlach an
598(1)(a) pháirtnéara shibhialta”, i

ndáil le pearsa aonair aon
deartháir, deirfiúr, sinsear nó
dírshliochtach de chuid an
pháirtnéara shibhialta;

160 alt céile céile nó páirtnéir sibhialta
598(1)(d)

161 alt 598(6)(c) d’ainneoin fhorálacha alt d’ainneoin fhorálacha alt
1028(5), diúscairt 1028(5), nó alt 1031M(5), de
sócmhainní cáilitheacha reir mar a bheidh, diúscairt
seachas diúscairt na sócmhainní cáilitheacha
sócmhainní sin go léir, ag seachas diúscairt na
fearchéile chuig a sócmhainní sin go léir, ag
bhanchéile nó ag fearchéile chuig banchéile nó
banchéile chuig a ag banchéile chuig
fearchéile, fearchéile, nó ag pearsa

aonair chuig a pháirtnéir
sibhialta nó a páirtnéir
sibhialta,

162 alt 599 (6) Féadfar faoiseamh
faoi alt seo a éileamh, má
comhlíonadh na coinníoll
eile go léir a ghabhann leis
an alt seo, i gcás diúscairt a
dhéanamh—

(a) chuig leanbh le
páirtnéir sibhialta na
pearsan aonair,

(b) chuig leanbh le leanbh
éagtha le páirtnéir
sibhialta na pearsan
aonair,

(c) chuig leanbh le
páirtnéir sibhialta
linbh éagtha leis an
bpearsa aonair, nó

(d) chuig leanbh le
páirtnéir sibhialta
linbh éagtha le
páirtnéir sibhialta na
pearsan aonair

163 alt tuismitheoir chuig leanbh tuismitheoir nó páirtnéir
603A(2)(a) leis an tuismitheoir sibhialta tuismitheora chuig

leanbh leis an tuismitheoir

164 alt céile céile nó páirtnéir sibhialta
603A(3)(a)
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

165 alt 603A (5) (a) Tá feidhm ag an alt
seo maidir le
diúscairt láithreáin
chuig leanbh le
páirtnéir sibhialta
pearsan aonair má
comhlíonadh na
coinníollacha eile go
léir a ghabhann leis
an alt seo

(b) Chun críocha mhír
(a), folaíonn
“diúscairt” diúscairt
chomhuaineach ag an
dá pháirtnéir
shibhialta lena
mbaineann.

166 alt 604(9) I gcás fear agus a I gcás fear agus a bhanchéile
bhanchéile ina cónaí leis ina cónaí leis, nó páirtnéirí

sibhilta ina gcónaí le chéile

167 alt leis an bhfearchéile agus leis an bhfearchéile agus
604(9)(a) lena bhanchéile lena bhanchéile nó leis an dá

pháirtnéir shibhilta

168 alt leis an bhfearchéile agus leis an bhfearchéile agus
604(9)(d) d’áit chónaithe leis an d’áit chónaithe leis an

mbanchéile mbanchéile, nó d’áit
chónaithe le páirtnéir
sibhialta amháin agus d’áit
chónaithe leis an bpáirtnéir
sibhialta eile

169 alt 604(11) (c) Tabharfar faoiseamh faoi
mhír (b) freisin má
comhlíonadh na
coinníollacha eile go leir a
ghabhann leis an alt seo
ach gurbh í an áit
chónaithe lena mbaineann
aon-áit chónaithe gaoil
chleithiúnaigh de chuid
páirtnéara shibhialta na
pearsan aonair,

170 alt 657(1) sa a mbeidh a chéile nó a a mbeidh a chéile nó a céile,
mhíniú ar céile, freisin, i gcás inar freisin, i gcás inar duine
“pearsa duine pósta an phearsa pósta an phearsa aonair, nó
aonair lena aonair, a mbeidh a pháirtnéir
mbaineann sibhialta nó a páirtnéir
fo-alt (1)” sibhialta, freisin, i gcás ina

bhfuil an phearsa aonair i
bpáirtnéireacht shibhialta,

171 alt 657(1) sa ina n-áirítear chun críocha ina n-áirítear chun críocha
mhíniú ar cánach nach in aontíos cánach nach in aontíos lena
“pearsa lena fearchéile do fearchéile do bhanchéile
aonair lena bhanchéile pearsan aonair; pearsan aonair, nó ina n-
mbaineann áirítear chun críocha cánach
fo-alt (1)” nach in aontíos lena

pháirtnéir sibhialta nó a
páirtnéir sibhialta do
pháirtnéir sibhialta pearsan
aonair;

172 alt 657(2) i gcás duine phósta a i gcás duine phósta a bhfuil
bhfuil a bhanchéile i mbun a bhanchéile i mbun
feirmeoireachta feirmeoireachta nó i gcás

páirtnéara shibhialta a bhfuil
a pháirtnéir sibhialta nó a
páirtnéir sibhialta i mbun
feirmeoireachta
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Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

173 alt 657(2) do bhanchéile na pearsan do bhanchéile nó do
aonair pháirtnéir sibhialta na

pearsan aonair

174 alt 657(3) duine is céile stiúrthóra nó duine is céile nó páirtnéir
leanbh mionaoiseach leis sibhialta stiúrthóra, nó
nó léi leanbh mionaoiseach leis nó

léi nó leanbh leis an
bpáirtnéir sibhialta

175 alt 664(3) (3) Maidir le méid aon (3) Maidir le méid aon
asbhainte a bheidh dlite asbhainte a bheidh dlite faoi
faoi fho-alt (2), déanfar— fho-alt (2), déanfar—

(a) i gcás ina measfar, de (a) i gcás ina measfar, de
bhua alt 1017, gur bhua alt 1017, gurb é
ioncam de chuid a ioncam a fearchéile
fearchéile ioncam ioncam mná, é a
mná, é a chinneadh chinneadh ar leithligh
ar leithligh maidir maidir leis an gcuid
leis an bpáirt dá dá ioncam is ioncam
ioncam is ioncam dá chuid de bhua an
dá chuid de bhua ailt sin agus an chuid
an ailt sin agus an is ioncam dá chuid ar
pháirt is ioncam dá leith ón alt sin,
chuid ar leith ón alt
sin, nó (b) i gcás ina measfar, de

bhua alt 1017, gurb é
(b) i gcás ina measfar, de ioncam a bhanchéile

bhua alt 1017, gur ioncam fir, é a
ioncam de chuid a chinneadh ar leithligh
bhanchéile ioncam maidir leis an gcuid
fir, é a chinneadh dá hioncam is ioncam
ar leithligh maidir dá cuid de bhua an
leis an bpáirt dá ailt sin agus an chuid
hioncam is ioncam is ioncam dá cuid ar
dá cuid de bhua an leith ón alt sin, nó
ailt sin agus an
pháirt is ioncam dá (c) i gcás ina measfar, de
cuid ar leith ón alt bhua alt 1031C, gurb
sin, é ioncam a

pháirtnéara shibhialta
agus i gcás ina mbeidh nó a páirtnéara
feidhm ag alt 1023, shibhialta ioncam
déanfar aon asbhaint a pearsan aonair, é a
lamháiltear de bhua fho- chinneadh ar leithligh
alt (2) a leithroinnt ar an maidir leis an gcuid
duine agus ar a chéile nó a dá hioncam nó dá
céile ionann is dá mba hioncam is ioncam dá
nach raibh siad pósta. chuid nó dá cuid de

bhua an ailt sin agus
an chuid is ioncam dá
chuid nó dá cuid ar
leith ón alt sin,

agus i gcás ina mbeidh
feidhm ag alt 1023 nó
1031H, de réir mar a bheidh,
déanfar aon asbhaint a
lamháiltear de bhua fo-alt
(2) a leithroinnt ar an duine
agus ar a chéile nó a céile nó
ar a pháirtnéir sibhialta nó a
páirtnéir sibhialta ionann is
dá mba nach raibh siad
pósta nó ina bpáirtnéirí
sibhialta.
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

176 alt idir fearchéile agus idir fearchéile agus banchéile
730C(2)(b) banchéile nó idir páirtnéirí sibhialta

177 alt (c) idir na céilí nó na (c) (i) idir na céilí nó na
730C(2)(c) hiarchéilí lena hiarchéilí (de réir mar

mbaineann (de réir a bheidh), lena
mar a bheidh), de mbaineann de bhua
bhua ordú nó de ordú nó de dhroim
dhroim ordú arna ordú arna dhéanamh
dhéanamh faoi Chuid faoi Chuid III den
III den Acht um an Acht um an Dlí
Dlí Teaghlaigh Teaghlaigh
(Colscaradh), 1996, ar (Colscaradh), 1996, ar
fhoraithne colscartha a fhoraithne colscartha
dheonú nó dá éis, a dheonú nó dá éis,

nó

(ii) idir na páirtnéirí
sibhialta nó na
hiarpháirtnéirí
sibhialta (de réir mar
a bheidh) lena
mbaineann, de bhua
ordú nó de dhroim
ordú arna dhéanamh
faoi Chuid 12 den
Acht um
Páirtnéireacht
Shibhialta agus um
Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe
de chuid
Comhchónaitheoirí,
2010, ar fhoraithne
scaoilte a dheonú nó
dá éis,

178 alt (e) idir na céilí nó na (e) (i) idir na céilí nó na
730C(2)(e) hiarchéilí lena mbaineann hiarchéilí (de réir mar

(de réir mar a bheidh), de a bheidh) lena
bhua ordú nó cinnidh eile mbaineann, de bhua
den tsamhail chéanna atá ordú nó cinnidh eile
ar comhchineál le hordú den tsamhail chéanna
dá dtagraítear i mír (c) nó atá ar comhchineál le
(d), ó chúirt faoi dhlí hordú dá dtagraítear i
críche seachas an Stát arna mír (c)(i) nó (d), ó
dhéanamh faoi scaoileadh chúirt faoi dhlí críche
pósta nó idirscaradh seachas an Stát arna
dlíthiúil na gcéilí nó dá dhéanamh faoi
dhroim, is scaoileadh nó scaoileadh pósta nó
idirscaradh dlíthiúil a idirscaradh dlíthiúil
bhfuiltear i dteideal é a na gcéilí nó dá
aithint mar scaoileadh nó dhroim, is scaoileadh
idirscaradh bailí sa Stát. nó idirscaradh

dlíthiúil a bhfuiltear i
dteideal é a aithint
mar scaoileadh nó
idirscaradh bailí sa
Stát, nó

(ii) idir na páirtnéirí
sibhialta nó na
hiarpháirtnéirí
sibhialta (de réir mar
a bheidh) lena
mbaineann, de bhua
ordú nó cinnidh eile
den tsamhail chéanna
atá ar comhchineál le
hordú dá dtagraítear i
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Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

mír (c)(ii), ó chúirt
faoi dhlí críche
seachas an Stát arna
dhéanamh faoi
scaoileadh
páirtnéireachta
sibhialta nó dá
dhroim, is scaoileadh
a bhfuiltear i dteideal
é a aithint mar
scaoileadh bailí sa
Stát.

179 alt 739B(1) idir fearchéile agus idir fearchéile agus banchéile
i gclásal banchéile nó idir páirtnéirí sibhialta
(IV)(A) sa
mhíniú ar
“teagmhas
inmhuir-
earaithe”

180 alt 739B(1) (BA) idir na páirtnéirí
fochlásal sibhialta nó na
(BA) nua hiarpháirtnéirí
sa mhíniú sibhialta (de réir mar a
ar bheidh) lena
“teagmhas mbaineann, de bhua
inmhuir- ordú nó de dhroim
earaithe” ordú arna dhéanamh

faoi Chuid 12 den
Acht um
Páirtnéireacht
Shibhialta agus um
Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe de
chuid
Comhchónaitheoirí,
2010, ar fhoraithne
scaoilte a dheonú nó
dá éis,

181 alt (C) idir na céilí nó na (C) idir na céilí lena
739B(1)(IV) hiarchéilí lena mbaineann, de bhua
sa mhíniú mbaineann, de bhua ordú nó de dhroim ordú
ar ordú nó de dhroim arna dhéanamh faoi
“teagmhas ordú arna dhéanamh Chuid II den Acht um
inmhuir- faoi Chuid II den an Dlí Teaghlaigh, 1995,
earaithe” Acht um an Dlí ar fhoraithne idirscartha
agus Teaghlaigh, 1995, ar bhreithiúnaigh de réir
fochlásal fhoraithne idirscartha bhrí an Achta sin a
(DA) nua bhreithiúnaigh de réir dheonú nó dá éis,

bhrí an Achta sin a
dheonú nó dá éis, (D) idir na céilí nó na

hiarchéilí (de réir mar a
(D) idir na céilí nó na bheidh) lena

hiarchéilí lena mbaineann, de bhua
mbaineann (de réir ordú nó cinnidh eile den
mar a bheidh), de éifeacht chéanna, atá ar
bhua ordú nó cinnidh comhchineál le hordú
eile den éifeacht dá dtagraítear i
chéanna atá ar bhfomhír (B) nó (C), ó
comhchineál le hordú chúirt faoi dhlí críche
dá dtagraítear i seachas an Stát arna
bhfomhír (B) nó (C), dhéanamh faoi
ó chúirt faoi dhlí scaoileadh pósta nó
críche seachas an Stát idirscaradh dlíthiúil na
arna dhéanamh faoi gcéilí nó dá dhroim, is
scaoileadh pósta nó scaoileadh nó
idirscaradh dlíthiúil na idirscaradh dlíthiúil a
gcéilí nó dá dhroim, is bhfuiltear i dteideal é a
scaoileadh nó aithint mar scaoileadh
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

idirscaradh dlíthiúil a nó idirscaradh bailí sa
bhfuiltear i dteideal é Stát, nó
a aithint mar
scaoileadh nó (DA) idir na páirtnéirí
idirscaradh bailí sa sibhialta nó na
Stát, hiarpháirtnéirí

sibhialta (de réir mar
a bheidh) lena
mbaineann, de bhua
ordú nó cinnidh eile
den éifeacht chéanna,
atá ar comhchineál le
hordú dá dtagraítear i
bhfomhír (BA), ó
chúirt faoi dhlí críche
seachas an Stát arna
dhéanamh faoi
scaoileadh
páirtnéireachta
sibhialta nó dá
dhroim, is scaoileadh
a bhfuiltear i dteideal
é a aithint mar
scaoileadh bailí sa
Stát,

182 alt 759(1) céile céile nó páirtnéir sibhialta

183 alt 760(1) céile céile nó páirtnéir sibhialta

184 alt 770(1) sa ciallaíonn “ordú ciallaíonn “ordú
mhíniú ar coigeartaithe pinsin” ordú coigeartaithe pinsin” ordú
“ordú arna dhéanamh de réir alt arna dhéanamh de réir alt 12
coigeartaithe 12 den Acht um an Dlí den Acht um an Dlí
pinsin” Teaghlaigh, 1995, nó de Teaghlaigh, 1995, alt 17 den

réir mar a bheidh, alt 17 Acht um an Dlí Teaghlaigh
den Acht um an Dlí (Colscaradh), 1996, nó alt
Teaghlaigh (Colscaradh), 121 den Acht um
1996; Páirtnéireacht Shibhialta

agus um Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe de chuid
Comhchónaitheoirí, 2010;

185 alt 770(1) sa leis féin nó léi féin nó lena leis féin nó léi féin nó lena
mhíniú ar chéile nó lena céile agus chéile nó lena céile agus
“stiúrthóir lena leanaí mionaoiseacha lena leanaí mionaoiseacha
dílseánach” nó, de réir mar a bheidh,

lena pháirtnéir sibhialta nó
lena páirtnéir sibhialta, lena
leanaí mionaoiseacha agus le
leanaí mionaoiseacha a
pháirtnéara shibhialta nó a
páirtnéara shibhialta

186 alt 770(1) sa a chéile nó a céile a chéile nó a céile nó a
mhíniú ar pháirtnéir sibhialta nó a
“stiúrthóir páirtnéir sibhialta
dílseánach”

187 alt 770(1) sa an fhoraithne idirscartha an fhoraithne idirscartha, an
mhíniú ar nó an fhoraithne fhoraithne colscartha, nó an
“dáta cholscartha fhoraithne scaoilte,
iomchuí”

188 alt le baintreach nó le baintreach, baintreach fir,
772(2)(a) baintreach fir, le leanaí, le páirtnéir sibhialta

cleithiúnaithe nó le marthanach, leanaí nó
hionadaithe pearsanta an cleithiúnaithe, nó le
fhostaí; hionadaithe pearsanta, an

fhostaí, nó le leanaí
pháirtnéir sibhialta
marthanach an fhostaí;
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Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

189 alt d’aon bhaintreach nó d’aon bhaintreach,
772(3)(b) baintreach fir, leanaí nó baintreach fir, páirtnéir

cleithiúnaithe de chuid sibhialta marthanach, leanaí
fostaí nó cleithiúnaithe, nó leanaí

le páirtnéir sibhialta
marthanach, de chuid fostaí

190 alt 772(3)(c) d’aon bhaintreach nó d’aon bhaintreach,
baintreach fir, leanaí, baintreach fir, páirtnéir
cleithiúnaithe nó sibhialta marthanach, leanaí
ionadaithe pearsanta de nó cleithiúnaithe, nó
chuid fostaí ionadaithe pearsanta, fostaí

nó do leanaí páirtnéara
shibhialta mharthanaigh de
chuid fostaí

191 alt d’aon bhaintreach nó d’aon bhaintreach,
772(3)(d) baintreach fir, leanaí nó baintreach fir, páirtnéir

cleithiúnaithe de chuid sibhialta marthanach, leanaí
fostaí nó cleithiúnaithe, fostaí, nó

do leanaí le páirtnéir
sibhialta marthanach de
chuid fostaí

192 alt leis an gcéile nó an leis an gcéile nó an iarchéile,
772(3A)(a) iarchéile nó leis an bpáirtnéir

sibhialta nó an iarpháirtnéir
sibhialta

193 alt aon bhaintreach, aon bhaintreach, baintreach
776(2)(ba)(i) baintreach fir, leanaí nó fir, páirtnéir sibhialta

cleithiúnaithe de chuid an marthanach, leanaí nó
oifigigh nó an fhostaí cleithiúnaithe de chuid an

oifigigh nó an fhostaí, nó
leanaí le páirtnéir sibhialta
marthanach an oifigigh nó
an fhostaí

194 alt 777(5) le céile, le baintreach nó le céile, páirtnéir sibhialta,
le baintreach fir, le leanaí, baintreach, baintreach fir,
le cleithiúnaithe nó le páirtnéir sibhialta
hionadaithe pearsanta an marthanach, leanaí,
fhostaí sin cleithiúnaithe, ionadaithe

pearsanta an fhostaí sin, nó
leanaí leis an páirtnéir
sibhialta marthanach.

195 alt céile nó naí-leanbh le céile, páirtnéir sibhialta, nó
783(1)(b) stiúrthóir nó le fostaí naí-leanbh le stiúrthóir nó le

fostaí nó leanbh
mionaoiseach le páirtnéir
sibhialta stiúrthóra nó fostaí

196 alt 783(4) céile céile nó páirtnéir sibhialta

197 alt 783(4) ioncam a chéile nó a céile ioncam a chéile nó a céile nó
a pháirtnéara shibhialta nó a
páirtnéara shibhialta, nó

198 alt le baintreach nó le le baintreach, baintreach fir,
784(2)(a)(iii) baintreach fir nó páirtnéir sibhialta

marthanach

199 alt baintreach ná baintreach baintreach, baintreach fir ná
784(3)(a) fir páirtnéir sibhialta

marthanach

200 alt 784(3)(e) ar phósadh (nó ar ar phósadh nó ar
athphósadh) [1997] athphósadh nó ar

pháirtnéireacht shibhialta nó
ar pháirtnéireacht shibhialta
nua a dhéanamh
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

201 alt dá dteaghlaigh nó dá dá dteaghlaigh, páirtnéirí
784(4)(b) gcleithiúnaithe sibhialta, cleithiúnaithe, nó

do leanaí a bpáirtnéirí
sibhialta

202 alt céile céile nó páirtnéir sibhialta
784A(4)(b)(i)

203 alt chuig leanbh nó chun chuig leanbh leis an úinéir
784A(4)(c)(ii) sochair eisiach linbh leis sin nó chuig leanbh le

an úinéir sin páirtnéir sibhialta an úinéara
sin nó chun sochair eisiach
an chéanna

204 alt chéile céile nó páirtnéir sibhialta
784B(1)(b)(ii)

205 alt do bhanchéile nó do bhanchéile, d’fhearchéile
785(1)(a) d’fhearchéile nó do pháirtnéir sibhialta

206 alt banchéile nó fearchéile nó banchéile, fearchéile,
785(2)(a) cleithiúnaí páirtnéir sibhialta nó

cleithiúnaí

207 alt banchéile nó fearchéile nó banchéile, fearchéile,
785(2)(c) cleithiúnaí páirtnéir sibhialta nó

cleithiúnaí

208 alt 785(5) do bhanchéilí, do bhanchéilí, d’fhearchéilí,
d’fhearchéilí agus do do pháirtnéirí sibhialta agus
chleithiúnaithe do chleithiúnaithe

209 alt 786(2) d’aon bhaintreach, d’’aon bhaintreach,
baintreach fir nó baintreach fir, páirtnéir
cleithiúnaí sibhialta marthanach nó

cleithiúnaí

210 alt 787 céile céile nó páirtnéir sibhialta

211 alt 787B céile céile nó páirtnéir sibhialta

212 alt 787B(2) céile a chéile nó a céile nó a
pháirtnéara shibhialta nó a
páirtnéara shibhialta

213 alt baintreach nó baintreach baintreach, baintreach fir nó
787K(1)(c)(iii) fir páirtnéir sibhialta

marthanach

214 alt ar phósadh (nó ar ar phósadh nó ar
787K(2)(d) athphósadh) athphósadh nó ar

pháirtnéireacht shibhialta nó
ar pháirtnéireacht shibhialta
nua a dhéanamh

215 alt 787L(3) d’aon bhaintreach, d’aon bhaintreach,
baintreach fir nó baintreach fir, páirtnéir
cleithiúnach sibhialta marthanach nó

cleithiúnach

216 alt ciallaíonn an briathar ciallaíonn an briathar ‘úsáid’,
787O(5)(a) ‘úsáid’, i ndáil le méid an i ndáil le méid an aistrithe,
sa mhíniú aistrithe, an méid aistrithe an méid aistrithe arna úsáid
ar an arna úsáid de réir fho-alt de réir fho-alt (5), (6), (8) nó
mbriathar (5), (6), (8) nó (9) d’alt 12 (9) d’alt 12 den Acht um an
‘úsáid’ den Acht um an Dlí Dlí Teaghlaigh, 1995, nó

Teaghlaigh, 1995, nó, de fho-alt (5), (6), (8) nó (9)
réir mar a bheidh, de réir d’alt 17 den Acht um an Dlí
fho-alt (5), (6), (8) nó (9) Teaghlaigh (Colscaradh),
d’alt 17 den Acht um an 1996 nó fho-ailt (1) agus (2),
Dlí Teaghlaigh nó fho-alt (3), (5) nó (6),
(Colscaradh) 1996; d’alt 123 den Acht um

Páirtnéireacht Shibhialta
agus um Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe de chuid



[2011.] [Uimh. 18.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

Comhchónaitheoirí, 2010, de
réir mar a bheidh;

217 alt ciallaíonn ‘ordú ciallaíonn ‘ordú coigeartaithe
787O(5)(a) coigeartaithe pinsin’ ordú pinsin’ ordú arna
sa mhíniú arna dhéanamh de réir alt dhéanamh—
ar “ordú 12(2) den Acht um an Dlí
coigeartaithe Teaghlaigh 1995 nó, de (i) de réir alt 12(2) den
pinsin” réir mar a bheidh, alt Acht um an Dlí

17(2) den Acht um an Dlí Teaghlaigh, 1995,
Teaghlaigh (Colscaradh)
1996 nó aon athrú ar ordú (ii) de réir alt 17(2) den
den sórt sin arna Acht um an Dlí
dhéanamh le hordú faoi Teaghlaigh
alt 18(2) nó, de réir mar a (Colscaradh), 1996,
bheidh, alt 22(2), faoi nó
seach, de na hAchtanna
sin, ar athrú é nár (iii) de réir alt 121(2) den
fionraíodh (nó má Acht um
fionraíodh, nó má Páirtnéireacht
fionraíodh tuilleadh, ar Shibhialta agus um
athbheodh) nó nár Chearta agus
urscaoileadh a oibriú le Oibleagáidí Áirithe
hordú arna dhéanamh de chuid
faoin alt sin 18(2) nó, de Comhchónaitheoirí,
réir mar a bheidh, faoin 2010,
alt sin 22(2) de na
hAchtanna sin; nó aon athrú ar ordú den

sórt sin arna dhéanamh le
hordú—

(I) faoi alt 18(2 den Acht
um an Dlí
Teaghlaigh, 1995,

(II) faoi alt 22(2) den Acht
um an Dlí Teaghlaigh
(Colscaradh), 1996,
nó

(III) faoi alt 131(3) den
Acht um
Páirtnéireacht
Shibhialta agus um
Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe
de chuid
Comhchónaitheoirí,
2010,

ar ordú é nár fionraíodh (nó
má fionraíodh, nó má
fionraíodh tuilleadh, ar
athbheodh) nó nár
urscaoileadh a oibriú le
hordú arna dhéanamh faoi
aon cheann de na forálacha
iomchuí dá dtagraítear i
bhfomhír (I), (II) nó (III);

218 alt tá le ‘sochar ainmnithe’ tá le ‘sochar ainmnithe’ agus
787O(5)(a) agus ‘méid an aistrithe’ an ‘méid an aistrithe’ an bhrí
sa mhíniú bhrí agus an forléiriú a agus an forléiriú a shanntar
ar “sochar shanntar dóibh, faoi seach, dóibh, faoi seach, in alt 12
ainmnithe” in alt 12 den Acht um an den Acht um an Dlí
agus ar Dlí Teaghlaigh, 1995 nó, Teaghlaigh, 1995, alt 17 den
“méid an de réir mar a bheidh, in Acht um an Dlí Teaghlaigh
aistrithe” alt 17 den Acht um an Dlí (Colscaradh), 1996 nó alt

Teaghlaigh (Colscaradh), 121 den Acht um
1996; Páirtnéireacht Shibhialta
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

agus um Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe de chuid
Comhchónaitheoirí, 2010, de
réir mar a bheidh.

219 alt 790 le baintreach nó le baintreach, baintreach fir
baintreach fir na pearsan nó páirtnéir sibhialta
aonair, nó le leanbh leis marthanach na pearsan
an bpearsa aonair nó le aonair, nó le leanbh leis an
haon duine de ghaolta nó bpearsa aonair nó leis an
de chleithiúnaithe na bpáirtnéir sibhialta
pearsa aonair marthanach nó le haon

duine de ghaolta nó de
chleithiúnaithe na pearsan
aonair

220 alt (a) maidir le cnapshuim a (a) maidir le cnapshuim a
790AA(18)(a) íocfar— íocfar—

(i) le baintreach nó le (i) le baintreach nó le
baintreach fir, baintreach fir,

(ii) le leanaí, (ii) le páirtnéir sibhialta
marthanach,

(iii) le cleithiúnaithe,
(iii) le leanaí,

(iv) le hionadaithe
pearsanta, (iv) le cleithiúnaithe,

de chuid pearsan aonair (v) le hionadaithe
éagtha, nó pearsanta, nó

(vi) le leanaí páirtnéara
shibhialta

de chuid pearsan aonair
éagtha, nó

221 alt 791 bhanchéile nó fhearchéile i bhanchéile, fhearchéile nó
bhfo-alt (3) agus banchéile pháirtnéir sibhialta i bhfo-alt
nó ag fearchéile i bhfo-alt (3) agus banchéile, fearchéile
(4) nó páirtnéir sibhialta i bhfo-

alt (4)

222 alt 791(3) ina gcónaíonn an ina gcónaíonn an fearchéile
fearchéile agus an agus an banchéile, nó na
banchéile ar leithligh ó páirtnéirí sibhialta, ar
chéile leithligh ó chéile

223 alt 794 fearchéile nó banchéile fearchéile, banchéile nó
páirtnéir sibhialta

224 alt 794(4) nach leanbh de chuid an nach leanbh de chuid an
tsocraitheora é nó í, tsocraitheora nó de chuid

pháirtnéir sibhialta an
tsocraitheora é nó í,

225 alt fearchéile nó banchéile nó fearchéile, banchéile,
794(5)(b)(iii) clann an tairbhí sin páirtnéir sibhialta nó clann

an tairbhí sin

226 alt 798(1) leanbh nó leanaí leis an leanbh nó leanaí leis an
duine sin duine sin nó le páirtnéir

sibhialta an duine sin

227 alt do bhanchéile nó do bhanchéile, d’fhearchéile
806(2)(b) d’fhearchéile nó do pháirtnéir sibhialta



[2011.] [Uimh. 18.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

228 alt (d) i gcás inarb éard é an (d) i gcás inarb éard é an
815(3)(d) díol nó an t-aistriú díol nó an t-aistriú díol

díol nó aistriú a nó aistriú—
dhéanann banchéile
lena fearchéile nó (i) a dhéanann banchéile
chuige tráth a lena fearchéile nó
mheastar í a bheith chuige tráth a
ina cónaí leis chun mheastar í a bheith ina
críocha cánach cónaí leis chun críocha
ioncaim mar a cánach ioncaim mar a
fhoráiltear in alt 1015, fhoráiltear in alt 1015,
nó díol nó aistriú a nó díol nó aistriú a
dhéanann fearchéile dhéanann fearchéile le
le banchéile nó chuici banchéile nó chuici
tráth den sórt sin, ar tráth den sórt sin, nó
fearchéile agus
banchéile iad, i gcás (ii) a dhéanann páirtnéir
idirbhirt den sórt sin sibhialta lena
nó i gcás díol nó pháirtnéir sibhialta nó
aistriú a dhéanann an lena páirtnéir sibhialta
fearchéile nó an nó chuige nó chuici
bhanchéile le haon tráth a mheastar
duine eile nó chuig páirtnéir sibhialta
aon duine eile i amháin a bheith ina
ndiaidh idirbhirt nó chónaí nó ina cónaí
idirbheart den sórt leis an bpáirtnéir
sin, a meastar ina sibhialta eile chun
leith, chun críocha críocha cánach
mhír (a), gurb iad an ioncaim mar a
t-aon úinéir amháin fhoráiltear in alt
iad, nó 1031A,

ar fearchéile agus
banchéile, nó páirtnéirí
sibhialta, de réir mar a
bheidh, i gcás idirbhirt
den sórt sin nó i gcás
díola nó aistriú ag an
bhfearchéile nó an
banchéile, nó ag ceachtar
páirtnéir sibhialta, de réir
mar a bheidh, le duine
eile nó chuig duine eile
tar éis idirbhirt nó
idirbheart den sórt sin, a
meastar ina leith, chun
críocha mhír (a), gurb iad
an fearchéile an banchéile
nó, gurb iad an t-aon
úinéir amháin iad, nó

229 alt 839 cibé acu pósta nó nach ea, cibé acu pósta nó nach ea nó
i bpáirtnéireacht shibhialta
nó nach ea,

230 alt lánúin atá pósta ar a Dhá phearsa aonair atá
839(2)(b) chéile pósta ar a chéile, nó ar

páirtnéirí sibhialta dá chéile
iad,

231 alt 847A(9) céile céile nó páirtnéir sibhialta

232 alt 847A(9) alt 1017, alt 1017 nó 1031C,

233 alt 848A(7) céile céile nó páirtnéir sibhialta

234 alt 848(7) alt 1017, alt 1017 nó 1031C,

alt Caibidil 1 de Chuid 44. Caibidil 1 de Chuid 44 nó
235 864A(1)(d) Caibidil 1 de Chuid 44A
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

236 alt 881 céile céile nó páirtnéir sibhialta

237 alt 881(3) do Chaibidil 1 de Chuid do Chaibidil 1 de Chuid 44
44. ná do Chaibidil 1 de Chuid

44A, de reir mar a bheidh.

238 alt 890(1) bean phósta, duine pósta, páirtnéir
sibhialta

239 alt 906A(1) céile na pearsan aonair céile nó páirtnéir sibhialta
sa mhíniú céadluaite nó leanbh na pearsan aonair céadluaite
ar “duine mionaoiseach de chuid na nó leanbh mionaoiseach de
bainteach” pearsan aonair céadluaite chuid na pearsan aonair

céadluaite nó de chuid
pháirtnéir sibhialta na
pearsan aonair céadluaite

240 909(2) céile céile nó páirtnéir sibhialta

241 909(2)(b) alt 1015 alt 1015 nó 1031A, de réir
mar a bheidh

242 alt céile céile nó páirtnéir sibhialta
909(3)(a)(ii)

243 alt leanbh mionaoiseach le leanbh mionaoiseach le
909(3)(b) pearsa aonair dá pearsa aonair, nó leanbh

dtagraítear i bhfomhír (i) mionaoiseach le páirtnéir
nó (ii) de mhír (a) sibhialta pearsan aonair, dá

dtagraítear i bhfomhír (i) nó
(ii) de mhír (a)

244 alt leanbh mionaoiseach leanbh mionaoiseach sin
909(3)(b)

245 alt 950(1) sa alt 1017 alt 1017 nó 1031C
mhíniú ar
“duine
inmhuir-
earaithe”

246 alt 950(1) sa céile céile nó páirtnéir sibhialta
mhíniú ar
“duine
inmhuir-
earaithe”

247 alt 950(1) sa agus alt 1023; alt 1023, agus alt 1031H;
mhíniú ar
“forálacha
sonraithe”

248 alt 951(8) (8) I gcás lena (8) I gcás lena mbaineann
mbaineann alt 1023(5), alt 1023(5) nó 1031H(5), de
aon tuairisceán a mbeidh réir mar a bheidh, aon
ar áireamh ann na nithe tuairisceán a mbeidh ar
agus na sonraí a áireamh ann na nithe agus
cheanglaítear le fo-alt (1) na sonraí a cheanglaítear le
maidir leis an bhfearchéile fo-alt (1) maidir leis an
agus leis an mbanchéile bhfearchéile agus leis an
araon, comhlíonfaidh sé, mbanchéile araon, nó an dá
má sheachadann céile pháirtnéir shibhialta,
amháin é, oibleagáid an comhlíonfaidh sé, má
chéile eile faoin alt seo. sheachadann céile amháin

nó páirtnéir sibhialta amháin
é, oibleagáid an chéile eile
nó an pháirtnéara shibhialta
eile faoin alt seo.



[2011.] [Uimh. 18.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

249 alt 958(7) (7) I gcás ina (7) I gcás ina
measúnaítear duine measúnaítear duine
inmhuirearaithe i leith inmhuirearaithe i leith
cánach de réir alt 1017 do cánach de réir alt 1017 nó
thréimhse inmhuirearaithe 1031C do thréimhse
is bliain mheasúnachta le inmhuirearaithe is bliain
haghaidh cánach ioncaim, mheasúnachta le haghaidh
agus nár measúnaíodh an cánach ioncaim, agus nár
duine sin amhlaidh don measúnaíodh an duine sin
tréimhse inmhuirearaithe amhlaidh don tréimhse
roimhe nó don tréimhse inmhuirearaithe roimhe ná
inmhuirearaithe roimh an don tréimhse
tréimhse roimhe sin nó inmhuirearaithe roimh an
don dá thréimhse sin— tréimhse roimhe sin nó don

dá thréimhse sin—
(a) toisc gur

measúnaíodh céile (a) toisc gur measúnaíodh
an duine amhlaidh céile nó páirtnéir
do cheachtar de na sibhialta an duine
tréimhsí sin nó amhlaidh do
dóibh araon, nó cheachtar de na

tréimhsí sin nó dóibh
(b) toisc gur araon, nó

measúnaíodh an
duine agus céile an (b) toisc gur measúnaíodh
duine i leith cánach an duine agus céile nó
de réir alt 1016 nó páirtnéir sibhialta an
1023 do cheachtar duine i leith cánach
de na tréimhsí sin de réir alt 1016 nó
nó dóibh araon, 1023, nó 1031B nó

1031H, de réir mar a
beidh feidhm ag bheidh, do cheachtar
fomhíreanna (ii) and (iii) de na tréimhsí sin nó
d’fho-alt (4)(b) and d’fho- dóibh araon,
alt (5)(a) amhail is dá
roghnódh an duine agus beidh feidhm ag
céile an duine de réir alt fomhíreanna (ii) and (iii)
1018 or 1019, de réir mar d’fho-alt (4)(b) agus ag fo-
a bheidh, go measúnófaí alt (5)(a) amhail is dá
an duine i leith cánach de roghnódh an duine agus
réir alt 1017 d’aon céile nó páirtnéir sibhialta
tréimhse de na tréimhsí an duine de réir alt 1018,
sin dá raibh an duine nó 1019 nó 1031D, de réir mar
céile an duine i dteideal a bheidh, go measúnófaí an
roghnú amhlaidh nó a duine i leith cánach de réir
mbeadh sé nó sí i dteideal alt 1017 nó 1031C d’aon
amhlaidh dá mbeadh tréimhse de na tréimhsí sin
feidhm ag alt 1019. dá raibh an duine nó céile

nó páirtnéir sibhialta an
duine i dteideal roghnú
amhlaidh nó, i gcás daoine
pósta, a mbeadh sé nó sí i
dteideal amhlaidh dá
mbeadh feidhm ag alt 1019.

250 alt tar éis pósadh arís tar éis pósadh arís ná
1026(3)(c) páirtnéireacht shibhialta a

dhéanamh

251 alt lena mbaineann alt 1017 lena mbaineann alt 1017 nó
1084(3)(b) agus a bhfuil a chéile nó a 1031C agus a bhfuil a chéile

céile ina nó a céile nó a pháirtnéir
sibhialta nó a páirtnéir
sibhialta ina

252 alt céile an duine sin céile nó páirtnéir sibhialta
1084(4)(b) an duine sin
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

253 alt is céile lena mbaineann alt is céile lena mbaineann alt
1084(4)(b) 1016 1016, nó páirtnéir sibhialta

lena mbaineann alt 1031B,

254 Sceideal 28, bean phósta a chónaíonn bean phósta a chónaíonn
mír 7 lena fearchéile, nó bean lena fearchéile, nó páirtnéir

phósta nach bhfuil a sibhialta a chónaíonn lena
fearchéile cuntasach in íoc pháirtnéir sibhialta nó lena
cánach a mhuirearaítear páirtnéir sibhialta, nó bean
uirthi, phósta nach bhfuil a

fearchéile cuntasach in íoc
cánach a mhuirearaítear
uirthi, nó páirtnéir sibhialta
nach bhfuil a pháirtnéir
sibhialta nó a páirtnéir
sibhialta cuntasach in íoc
cánach a mhuirearaítear ar a
pháirtnéir sibhialta nó a
páirtnéir sibhialta,



[2011.] [Uimh. 18.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

SCEIDEAL 2

Leasuithe ar an Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

1 alt 1(1) ciallaíonn “páirtnéir
sibhialta” páirtnéir sibhialta
de réir bhrí an Achta um
Páirtnéireacht Shibhialta
agus um Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe de chuid
Comhchónaitheoirí, 2010;

ciallaíonn “páirtnéireacht
shibhialta”—

(a) páirtnéireacht shibhialta
dá dtagraítear in alt
3(a) den Acht um
Páirtnéireacht
Shibhialta agus um
Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe
de chuid
Comhchónaitheoirí,
2010, nó

(b) caidreamh dlíthiúil dá
dtagraítear in alt 3(b)
den Acht sin;

2 alt 18 nó chéile nó chéile nó pháirtnéir
sibhialta

3 alt 81AA céile céile nó páirtnéir sibhialta

chuig chéile chuig céile nó páirtnéir
sibhialta

chuig an gcéile
chuig an gcéile nó páirtnéir
sibhialta

4 alt 93 céile céile nó páirtnéir sibhialta

5 alt 96(1) trína ndéanann céile nó trína ndéanann céile nó céilí
céilí i bpósadh aon mhaoin i bpósadh aon mhaoin a
a aistriú chuig ceachtar aistriú chuig ceachtar céile
céile nó chuig an mbeirt nó chuig an mbeirt chéile sa
chéile sa phósadh sin. phósadh sin nó trína

ndéanann páirtnéir sibhialta
nó na páirtnéirí sibhialta i
bpáirtnéireacht shibhialta
aon mhaoin a aistriú chuig
ceachtar páirtnéir sibhialta
nó chuig an mbeirt
pháirtnéir shibhialta sa
pháirtnéireacht shibhialta
sin.

6 alt 96 (2) céile céile nó páirtnéir sibhialta

7 alt 97 (1) ceachtar céile nó an bheirt ceachtar céile nó páirtnéir
chéile ba pháirtithe sa sibhialta nó an bheirt chéile
phósadh lena mbaineann nó an bheirt pháirtnéir

shibhialta ba pháirtithe sa
phósadh nó sa
pháirtnéireacht shibhialta
lena mbaineann, de réir mar
a bheidh,
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

8 alt den Acht um an Dlí den Acht um an Dlí
97(2)(a)(ii) Teaghlaigh (Colscaradh), Teaghlaigh (Colscaradh),

1996, nó 1996, nó faoi Chuid 12 den
Acht um Páirtnéireacht
Shibhialta agus um Chearta
agus Oibleagáidí Áirithe de
Chuid Comhchónaitheoirí,
2010, nó

9 alt scaoileadh pósta scaoileadh pósta nó
97(2)(a)(iii) páirtnéireachta sibhialta

10 alt 97(2)(b) céilí céilí nó na páirtnéirí
sibhialta

11 alt nua 97A Aistrithe áirithe ag
comhchónaitheoirí.

97A.—(1) Ní bheidh
dleacht stampa
inmhuirearaithe ar ionstraim
arna forghníomhú an 1
Eanáir, 2011, nó dá éis, lena
ndéanann comhchónaitheoir
(de réir bhrí an Achta um
Páirtnéireacht Shibhialta
agus um Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe de chuid
Comhchónaitheoirí, 2010)
maoin a aistriú de bhun
ordú faoi alt 174 den Acht
sin chuig a
chomhchónaitheoir nó a
comhchónaitheoir.

(2) Níl feidhm ag fo-alt
(1) i ndáil le hionstraim dá
dtagraítear san fho-alt sin is
ionstraim lena ndéantar aon
chuid den mhaoin lena
mbaineann, nó aon leas
tairbhiúil inti ,a aistriú chuig
duine seachas na
comhchónaitheoirí lena
mbaineann.

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

12 Sceideal 1, Más rud é go bhfuil Más rud é go bhfuil feidhm
mír 15 feidhm ag míreanna (7) go ag míreanna (7) go (13), i

(13), i gcás tíolacais nó gcás tíolacais nó aistrithe ar
aistrithe ar dhíol nó i gcás dhíol nó i gcás tíolacais nó
tíolacais nó aistrithe a aistrithe a oibríonn mar
oibríonn mar dhiúscairt dhiúscairt shaorálach inter
shaorálach inter vivos, go vivos, go bhfuil deimhniú
bhfuil deimhniú san san ionstraim ón bpáirtí
ionstraim ón bpáirtí chuig chuig a bhfuil an mhaoin á
a bhfuil an mhaoin á tíolacadh nó á haistriú á rá
tíolacadh nó á haistriú á rá go bhfuil gaol ag an duine
go bhfuil gaol ag an duine atá ag teacht i dteideal leasa
atá ag teacht i dteideal thairbhiúil iomláin sa
leasa thairbhiúil iomláin sa mhaoin (nó, i gcás níos mó
mhaoin (nó, i gcás níos ná duine amháin teacht i
mó ná duine amháin dteideal leasa thairbhiúil sa
teacht i dteideal leasa mhaoin, ag gach duine
thairbhiúil sa mhaoin, ag díobh) leis an duine nó le
gach duine díobh) leis an gach duine de na daoine a
duine nó le gach duine de bhí díreach roimhe sin i
na daoine a bhí díreach dteideal an leasa thairbhiúil



[2011.] [Uimh. 18.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear (nó a bhfuil an leagan cuí (nó a bhfuil an leagan cuí

gramadaí díobh le gramadaí díobh le cur
scriosadh) isteach)

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

roimhe sin i dteideal an iomláin sa mhaoin, ar shlí nó
leasa thairbhiúil iomláin sa ar shlí eile de na slite seo a
mhaoin, ar shlí nó ar shlí leanas, is é sin le rá, mar
eile de na slite seo a dhírshliochtach, tuismitheoir,
leanas, is é sin le rá, mar seantuismitheoir,
dhírshliochtach, leastuismitheoir, fearchéile
tuismitheoir, nó banchéile, deartháir nó
seantuismitheoir, deirfiúr tuismitheora nó
leastuismitheoir, fearchéile deartháir nó deirfiúr, nó mar
nó banchéile, deartháir nó dhírshliochtach tuismitheora,
deirfiúr tuismitheora nó fearchéile nó banchéile nó
deartháir nó deirfiúr, nó dearthár nó deirfiúr, nó gurb
mar dhírshliochtach é nó í, maidir leis an duine
tuismitheora, fearchéile nó nó le gach duine de na
banchéile nó dearthár nó daoine a bhí díreach roimhe
deirfiúr sin ina theideal, a pháirtnéir

nó a páirtnéir sibhialta,
páirtnéir sibhialta ceachtar
dá thuismitheoirí nó dá
tuismitheoirí nó
dírshliochtach de chuid a
pháirtnéara shibhialta nó a
páirtnéara shibhialta
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

SCEIDEAL 3

Leasuithe ar an Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil,
2003

Ítim An fhoráil Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. atá le leasú

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

1 alt 2(1) ciallaíonn “leanbh de chuid
an pháirtnéara shibhialta”, i
ndáil le duine aonair, leanbh
de chuid páirtnéara
shibhialta an duine aonair a
rugadh sular cláraíodh a
bpáirtnéireacht shibhialta nó
le linn a bpáirtnéireachta
sibhialta;

ciallaíonn “páirtnéir
sibhialta” páirtnéir sibhialta
de réir bhrí an Achta um
Páirtnéireacht Shibhialta
agus um Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe de chuid
Comhchónaitheoirí, 2010;

ciallaíonn “páirtnéireacht
shibhialta”—

(a) páirtnéireacht shibhialta
dá dtagraítear in alt
3(a) den Acht um
Páirtnéireacht
Shibhialta agus um
Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe
de chuid
Comhchónaitheoirí,
2010, nó

(b) caidreamh dlíthiúil dá
dtagraítear in alt 3(b)
den Acht sin;

ciallaíonn “foraithne
díscaoilte” foraithne faoi alt
110 den Acht um
Páirtnéireacht Shibhialta
agus um Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe de chuid
Comhchónaitheoirí, 2010

ciallaíonn “páirtnéir sibhialta
marthanach” i ndáil le 2
dhuine aonair ba pháirtnéirí
sibhialta de chuid a chéile go
dtí go bhfuair duine díobh
bás, an páirtnéir sibhialta
seachas an páirtnéir sibhialta
a fuair bás;

2 alt 2(1) i scair a íoc mar cheart scair a íoc mar cheart
mír (m) den dlíthiúil faoi Chuid IX den dlíthiúil faoi Chuid IX den
mhíniú ar Acht Comharbais, 1965, le Acht Comharbais, 1965, le
“diúscairt” céile éagaigh, nó soláthar céile nó páirtnéir sibhialta

a dhéanamh do éagaigh, nó soláthar a
bhaintreach éagaigh, nó dhéanamh do bhaintreach
do leanbh le héagach, faoi nó do pháirtnéir sibhialta
alt 56 nó faoi alt 117 den marthanach éagaigh, nó do
Acht Comharbais, 1965, leanbh le héagach, faoi alt
nó scair nó soláthar 56 nó faoi alt 117 den Acht
comhchineáil a íoc nó a Comharbais, 1965, nó scair
dhéanamh, ar éagach nó soláthar comhchineáil a
d’fháil bháis, le haon íoc nó a dhéanamh, ar



[2011.] [Uimh. 18.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. atá le leasú

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

duine nó chun sochair éagach d’fháil bháis, le haon
d’aon duine faoi dhlí duine nó chun sochair d’aon
críche eile, duine faoi dhlí críche eile,

3 alt 5(4) faoina dtiocfaidh gaol don faoina dtiocfaidh gaol don
duine duine, páirtnéir sibhialta an

duine nó leanbh le páirtnéir
sibhialta an duine

4 alt 14 sa ciallaíonn ciallaíonn
mhíniú ar “príomhchuspóirí”, i ndáil “príomhchuspóirí”, i ndáil le
“príomh- le hiontaobhas hiontaobhas lánroghnach,
chuspóirí” lánroghnach, cibé cuspóirí, cibé cuspóirí, más ann dóibh,

más ann, de chuid an de chuid an iontaobhais de
iontaobhais de thuras na thuras na huaire arb iad na
huaire arb iad na daoine daoine seo a leanas iad—
seo a leanas iad—

(a) céile nó páirtnéir
(a) céile an diúscróra sibhialta an diúscróra

(b) leanaí an diúscróra, (b) leanaí an diúscróra,
nó

(c) leanaí pháirtnéir
(c) leanaí le leanbh leis sibhialta an diúscróra,

an diúscróir i gcás
ina bhfuair an (d) leanaí le leanbh leis an
leanbh sin bás diúscróir i gcás ina
roimh bhás don bhfuair an leanbh sin
diúscróir. bás roimh bhás don

diúscróir,

(e) leanaí le leanbh le
páirtnéir sibhialta an
diúscróra, i gcás ina
bhfuair an leanbh sin
bás roimh bhás don
diúscróir,

(f) leanaí páirtnéara
shibhialta linbh leis
an diúscróir, i gcás ina
bhfuair an leanbh sin
bás roimh bhás don
diúscróir, nó

(g) leanaí páirtnéara
shibhialta linbh le
páirtnéir sibhialta an
diúscróra, i gcás ina
bhfuair an leanbh sin
bás roimh bhás don
diúscróir.

5 alt 27(1) sa ciallaíonn “cnuasach ciallaíonn “cnuasach
mhíniú ar scaireanna”, i ndáil le scaireanna”, i ndáil le
“cnuasach cuideachta cuideachta phríobháideach,
scaireanna” phríobháideach, comhiomlán na scaireanna

comhiomlán na scaireanna atá—
sa chuideachta atá ag an
deontaí nó ag an (a) ag an deontaí nó ag an
gcomharba, ag gaolta don gcomharba,
deontaí nó don
chomharba, ag (b) ag gaolta don deontaí
ainmnithigh an deontaí nó nó don chomharba, ag
an chomharba agus ag páirtnéir sibhialta nó
iontaobhaithe socraíochta ag leanaí pháirtnéir
ar dá cuspóirí an deontaí sibhialta an deontaí
nó an comharba nó gaolta nó an chomharba,
don deontaí nó don
chomharba; (c) ag ainmnithigh an

deontaí nó an
chomharba,
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. atá le leasú

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

(d) (i) ag ainmnithigh
gaolta don deontaí
nó don chomharba,

(ii) ag ainmnithigh
pháirtnéir sibhialta
an deontaí nó an
chomharba, nó

(iii) ag ainmnithigh
leanaí pháirtnéir
sibhialta an deonaí
nó an chomharba,

agus

(e) ag iontaobhaithe
socraíochta ar dá
cuspóirí—

(i) an deontaí nó an
comharba,

(ii) gaolta don deontaí
nó don
chomharba,

(iii) páirtnéir sibhialta
an deontaí nó an
chomharba, nó

(iv) leanaí pháirtnéir
sibhialta an
deontaí nó an
chomharba;

6 alt (i) gurb é cibé sochar é ba (i) gurb é cibé sochar é ba
27(2)(b)(i) chuí maidir le chuí maidir le

húinéireacht an leasa húinéireacht an leasa sin
sin dá mbeadh an dara dá mbeadh an dara
cuideachta a luaitear cuideachta a luaitear faoi
faoi rialú na cuideachta rialú na cuideachta
céadluaite ar an modh céadluaite ar an modh
céanna (ar an dáta a céanna (ar an dáta a
bheidh an bheidh an margadhluach
margadhluach le le fionnadh) is atá an
fionnadh) is atá an dara dara cuideachta faoina
cuideachta a luaitear rialú ag aon duine nó
faoina rialú acu seo a daoine acu seo a leanas:
leanas, is é sin le rá, an
chuideachta (I) an chuideachta
chéadluaite, an deontaí chéadluaite;
nó an comharba, gaolta
don deontaí nó don (II) an deontaí nó an
chomharba, comharba;
ainmnithigh de chuid
an deontaí nó an (III) gaolta, páirtnéir
chomharba, sibhialta nó leanaí
ainmnithigh de chuid pháirtnéir sibhialta an
gaolta don deontaí nó deontaí nó an
don chomharba, agus chomharba;
iontaobhaithe
socraíochta ar dá (IV) ainmnithigh de chuid
cuspóirí an deontaí nó an deontaí nó an
an comharba nó gaolta chomharba;
don deontaí nó don
chomharba; (V) ainmnithigh de chuid

gaolta don deontaí nó
don chomharba, nó
de chuid pháirtnéir
sibhialta nó leanaí
pháirtnéir sibhialta an
deontaí nó an
chomharba;



[2011.] [Uimh. 18.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. atá le leasú

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

(VI) iontaobhaithe
socraíochta ar dá
cuspóirí—

(A) an deontaí nó an
comharba, nó

(B) gaolta don deontaí
nó don
chomharba nó
páirtnéir sibhialta
nó leanaí
pháirtnéir
sibhialta an
deontaí nó an
chomharba,

nó

7 alt 27(3) (3) San alt seo, aon (3) San alt seo, aon
tagairt do chuideachta faoi tagairt do chuideachta faoi
rialú an deontaí nó an rialú an deontaí nó an
chomharba is tagairt í do chomharba is tagairt í do
chuideachta faoi rialú aon chuideachta faoi rialú aon
duine nó daoine acu seo a duine nó daoine acu seo a
leanas, is é sin le rá, an leanas:
deontaí nó an comharba,
gaolta don deontaí nó don (a) an deontaí nó an
chomharba, ainmnithigh comharba;
de chuid an deontaí nó an
chomharba, ainmnithigh (b) gaolta don deontaí nó
de chuid gaolta don don chomharba,
deontaí nó don páirtnéir sibhialta nó
chomharba, agus leanaí pháirtnéir
iontaobhaithe socraíochta sibhialta an deontaí
ar dá cuspóirí an deontaí an chomharba;
nó an comharba nó gaolta
don deontaí nó don (c) ainmnithigh de chuid an
chomharba; agus chun deontaí nó an
críocha an ailt seo measfar chomharba;
gur gaol don deontaí nó
don chomharba cuideachta (d) ainmnithe de chuid
atá faoi rialú an deontaí gaolta don deontaí nó
nó an chomharba don chomharba nó de
amhlaidh. chuid pháirtnéir

sibhialta nó leanaí
pháirtnéir sibhialta an
deontaí nó an
chomharba;

(e) iontaobhaithe
socraíochta ar dá
chuspóirí—

(i) an deontaí nó an
comharba, nó

(ii) gaolta don deontaí
nó don
chomharba nó
páirtnéir sibhialta
nó leanaí
pháirtnéir
sibhialta an
deontaí nó an
chomharba,

agus chun críocha an ailt seo
measfar gur gaol don
deontaí nó don chomharba
cuideachta atá faoi rialú an
deontaí nó an chomharba
amhlaidh.

81

Sc.3



Sc.3

82

[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. atá le leasú

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

8 alt (i) daoine is gaolta d’aon (i) daoine is daoine díobh
27(4)(a)(i) duine eile mar aon leis seo a leanas—

an duine eile sin,
(I) gaolta d’aon duine eile,

(III) páirtnéir sibhialta aon
duine eile, nó

(III) leanaí páirtnéara
shibhialta aon duine
eile,

mar aon leis an duine eile
sin,

9 alt 70 céile céile nó páirtnéir sibhialta

10 alt 71 céile céile nó páirtnéir sibhialta

11 alt 72 céile céile nó páirtnéir sibhialta

ag an gcéile sin ag an gcéile nó páirtnéir
sibhialta sin

an chéile
an chéile nó an pháirtnéara
shibhialta

12 alt 72 an dá chéile an dá chéile nó páirtnéir
sibhialta

gach céile
gach céile nó páirtnéir
sibhialta

13 alt 73 sa céile céile nó páirtnéir sibhialta
mhíniú ar
“árachaí”

14 alt 77(4) céile céile nó páirtnéir sibhialta

15 alt 78(6) céile céile nó páirtnéir sibhialta

16 alt 82(2) céile nó leanbh céile, páirtnéir sibhialta,
leanbh, nó leanbh pháirtnéir
sibhialta,

17 alt 82(4) leanbh mionaoiseach leanbh mionaoiseach, nó
leanbh mionaoiseach
pháirtnéir sibhialta,

18 alt 82(4) an linbh mhionaoisigh an linbh mhionaoisigh sin nó
linbh mhionaoisigh an
pháirtnéara shibhialta

19 alt 85(1) céile céile nó páirtnéara shibhialta

2020 alt 85(2)(b) leanbh leis an diúscróir leanbh leis an diúscróir nó le
páirtnéir sibhialta an
diúscróra

21 alt 88 agus Aistrithe áirithe a bheith Aistrithe áirithe a bheith
alt 88A nua díolmhaithe ó cháin díolmhaithe ó cháin fháltas

fháltas caipitiúil tar éis caipitiúil tar éis pósadh nó
pósadh a scaoileadh. páirtnéireacht shibhialta a

scaoileadh.
88.—(1) D’ainneoin aon
fhorála eile den Acht seo 88.—(1) D’ainneoin aon
beidh bronntanas nó fhorála eile den Acht seo
oidhreacht a ghlac céile ba beidh bronntanas nó
pháirtí sa phósadh lena oidhreacht a ghlac duine
mbaineann de bhua nó de aonair ba pháirtí sa phósadh
dhroim ordú lena nó sa pháirtnéireacht
mbaineann an t-alt seo shibhialta lena mbaineann
díolmhaithe ó cháin agus de bhua nó de dhroim ordú
ní chuirfear é nó í sa lena mbaineann an t-alt seo
chuntas le linn cáin a díolmhaithe ó cháin agus ní
ríomh. chuirfear é nó í sa chuntas le

linn cáin a ríomh.
(2) Baineann fo-alt

(1)— (2) Baineann fo-alt (1)—



[2011.] [Uimh. 18.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. atá le leasú

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

(a) le hordú faoisimh nó (a) le hordú faoisimh nó le
le hordú faoi alt 25 hordú faoi alt 25 den
den Acht um an Dlí Acht um an Dlí
Teaghlaigh, 1995, a Teaghlaigh, 1995, a
rinneadh tar éis rinneadh tar éis
pósadh a pósadh a scaoileadh,
scaoileadh, nó nó

(b) le hordú cothabhála (b) le hordú cothabhála go
go dtí go dtabharfar dtí go dtabharfar
faoiseamh, tar éis faoiseamh, tar éis
cead a dheonú faoi cead a dheonú faoi alt
alt 23(3) den Acht 23(3) den Acht um an
um an Dlí Dlí Teaghlaigh, 1995,
Teaghlaigh, 1995, do chéile ar
do chéile ar scaoileadh a phósadh
scaoileadh a nó a pósadh,
phósadh nó a
pósadh, (c) le hordú dá dtagraítear

in alt 41(a) den Acht
(c) le hordú dá um an Dlí Teaghlaigh,

dtagraítear in alt 1995, nó le hordú faoi
41(a) den Acht um alt 42(1) den Acht sin
an Dlí Teaghlaigh, arna dhéanamh i
1995, nó le hordú dteannta ordú faoi alt
faoi alt 42(1) den 41(a) den Acht sin nó
Acht sin arna ina ionad i bhfabhar
dhéanamh i céile ar scaoileadh a
dteannta ordú faoi phósadh nó a pósadh,
alt 41(a) den Acht
sin nó ina ionad i (d) le hordú faoi Chuid III
bhfabhar céile ar den Acht um an Dlí
scaoileadh a Teaghlaigh
phósadh nó a (Colscaradh), 1996,
pósadh,

(e) le hordú faoi Chuid 12
(d) le hordú faoi Chuid den Acht um

III den Acht um an Páirtnéireacht
Dlí Teaghlaigh Shibhialta agus um
(Colscaradh), 1996, Chearta agus
agus Oibleagáidí Áirithe

de chuid
(e) le hordú nó cinneadh Comhchónaitheoirí,

eile a mbeidh an 2010, agus
éifeacht chéanna
leis a rinneadh ar (f) le hordú nó cinneadh
an 10 Feabhra 2000 eile a mbeidh an
nó dá éis, agus atá éifeacht chéanna leis
ar aon dul le hordú a rinneadh an 10
dá dtagraítear i mír Feabhra 2000 nó dá
(a), (b), (c) nó (d) éis, agus atá ar aon
ó chúirt faoi dhlí dul le hordú dá
críche eile, a dtagraítear i mír (a),
rinneadh faoi réim (b), (c), (d) nó (e) ó
nó faoi réir chúirt faoi dhlí críche
scaoileadh pósta, ar eile, a rinneadh faoi
scaoileadh é a réim nó faoi réir
bheidh i dteideal a scaoileadh pósta nó
bheith aitheanta páirtnéireachta
mar scaoileadh bailí sibhialta, ar
sa Stát. scaoileadh é a bheidh

i dteideal a bheith
aitheanta mar
scaoileadh bailí sa
Stát.

Aistrithe áirithe ag
comhchónaitheoirí cáilithe.

88A.—D’ainneoin aon
fhorála eile den Acht seo,
maidir le bronntanas nó
oidhreacht a ghlac
comhchónaitheoir cáilithe,
de réir bhrí an Achta um
Páirtnéireacht Shibhialta
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. atá le leasú

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

agus um Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe de chuid
Comhchónaitheoirí, 2010 de
bhua nó de dhroim ordú
arna dhéanamh faoi Chuid
15 den Acht sin, beidh sé nó
sí díolmhaithe ó cháin agus
ní chuirfear é nó í sa chuntas
le linn cáin a ríomh.

22 alt 89(4A) a chéile nó a céile a chéile nó a céile nó a
pháirtnéir sibhialta nó a
páirtnéir sibhialta

23 alt 94 chéile chéile nó pháirtnéir sibhialta

24 alt 97(1)(b) chéile chéile nó pháirtnéir sibhialta

25 alt chéile chéile nó pháirtnéir sibhialta
100(4)(b)

26 alt 109(7) céile céile nó páirtnéir sibhialta

27 Sceideal 2, ciallaíonn “grúp- ciallaíonn “grúp-thairseach”,
Cuid 1, mír thairseach”, i ndáil le i ndáil le bronntanas
1, sa mhíniú bronntanas inchánach nó inchánach nó oidhreacht
ar “grúp- oidhreacht inchánach a inchánach a ghlacfar lá
thairseach” ghlacfar lá áirithe— áirithe—

(a) €244,000, más rud (a) €244,000, más rud é—
é—

(i) an lá sin maidir leis
(i) gur leanbh an an deontaí nó leis

diúscróra, nó an gcomharba—
leanbh
mionaoiseach do (I) gur leanbh an
leanbh éagtha diúscróra, nó
an diúscróra, é leanbh
nó í an deontaí mionaoiseach do
nó an comharba leanbh éagtha
an lá sin, nó an diúscóra, é

nó í
(ii) gur tuismitheoir

de chuid an (II) gur leanbh
diúscróra an pháirtnéir
comharba an lá sibhialta an
sin agus— diúscróra, nó

leanbh
(I) nach leas mionaoiseach do

teoranta an leanbh éagtha
leas a ghlacfar, pháirtnéir
agus sibhialta an

diúscróra, é nó í
(II) gur ar dháta

báis an (III) gur leanbh
diúscróra a mionaoiseach
ghlacfar an páirtnéara
oidhreacht; shibhialba linbh

éagtha de chuid
(b) €24,400, i gcás inar an diúscróra é

dírshinsear, nó í, nó
dírshliochtach
(seachas leanbh, nó (IV) gur leanbh
leanbh mionaoiseach
mionaaoiseach do páirtnéara
leanbh éagtha), shibhialta linbh
deartháir, deirfiúr, éagtha de chuid
nó leanbh dearthár pháirtnéir
nó deirféár, leis an sibhialta an
diúscróir an deontaí diúscróra é nó í,
nó an comharba an
lá sin; nó

(c) €12,200, i gcás nach (ii) gur tuismitheoir de
bhfuil ag an deontaí chuid an diúscróra
ná ag an gcomharba an comharba an lá
(nach céile an sin agus—
diúscróra) leis an



[2011.] [Uimh. 18.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. atá le leasú

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

diúscróir, an lá sin, (I) nach leas teoranta
gaol dá dtagraítear i an leas a
bhfomhíreanna (a) ghlacfar, agus
nó (b);

(II) gur ar dháta báis
an diúscróra a
ghlacfar an
oidhreacht;

(b) €24,4000, más rud é, an
lá sin, maidir leis an
deontaí nó leis an
gcomharba—

(i) gur dírshinsear leis
an diúscróir é nó
í,

(ii) gur dírshliochtach
(seachas duine dá
dtagraítear in aon
cheann de chásail
(I) go (IV) de
mhír (a)(i)) leis an
diúscróir é nó í,

(iii) gur deartháir nó
deirfiúr leis an
diúscróir é nó í,

(iv) gur leanbh dearthár
nó deirféar leis an
diúscróir é nó í,
nó

(v) gur leanbh
páirtnéara
shibhialta dearthár
nó deirféar leis an
diúscróir é nó í;

(c) €12,200, i gcás nach
bhfuil ag an deontaí
ná ag an gcomharba
(nach céile nó
páirtnéir sibhialta an
diúscróra) leis an
diúscróir, an lá sin,
gaol dá dtagraítear i
bhfomhíreanna (a) nó
(b);

28 Sceideal 2, 6. Más rud é, maidir le 6. Más rud é, ar dháta an
Cuid 1, mír haon deontaí nó bhronntanais nó ar dháta na
6 comharba, gurb é nó í, ar hoidhreachta, maidir le haon

dháta an bhronntanais nó deontaí nó comharba—
ar dháta na hoidhreachta,
céile marthanach éagaigh (a) gur céile marthanach
ar ghaire a ghaol nó a duine éagtha é nó í,
gaol, tráth bhás an chéile nó
éagtha sin, ná gaol an
deontaí nó an chomharba (b) gur páirtnéir sibhialta
sin don diúscróir, ansin marthanach duine
measfar, le linn an cháin is éagtha é nó í,
iníoctha ar an
mbronntanas inchánach agus gur ghaire, tráth bhás
sin nó ar an oidhreacht an duine éagtha, gaol an
inchánach sin a bheith á duine éagtha sin ná gaol an
ríomh, gaol an éagaigh sin deontaí nó an chomharba sin
leis an diúscróir a bheith don diúscróir, ansin measfar,
ag an deontaí sin nó ag an le linn an cháin is iníoctha ar
gcomharba sin leis nó léi. an mbronntanas inchánach

sin nó ar an oidhreacht
inchánach sin a bheith á
ríomh, gaol an éagaigh sin
leis an diúscróir a bheith ag
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[Uimh. 18.] [2011.]An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011.

Ítim An fhoráil Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. atá le leasú

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

an deontaí sin nó ag an
gcomharba sin leis nó léi.

29 Sceideal 2, (2) D’fhonn an cháin a (2) D’fhonn an cháin a
Cuid 1, mír ríomh is iníoctha ar ríomh is iníoctha ar
7(2) bhronntanas nó bhronntanas a thug diúscróir

oidhreacht, measfar gaol do dheontaí nó comharba,
linbh a bheith ag an nó ar oidhreacht a d’fhág
deontaí nó ag an diúscróir ag deontaí nó
gcomharba leis an comharba—
diúscróir in aon chás inar
leanbh dearthár, nó (a) ar leanbh dearthár nó
leanbh deirféar, leis an deirféarr leis an
diúscróir, an deontaí nó an diúscróir é nó í, nó
comharba, agus—

(b) ar leanbh pháirtnéir
(a) gur oibrigh an sibhialta dearthár nó

deontaí nó an dheirféar leis an
comharba go diúscróir é nó í,
substainteach ar
bhonn tá feidhm ag na rialacha
lánaimseartha don céanna a bhfuil feidhm acu i
diúscróir ar feadh gcás ina dtugtar an
na tréimhse bronntanas do leanbh an
iomchuí ag seoladh, diúscróra, nó ina bhfágtar an
nó ag cabhrú le oidhreacht le leanbh an
seoladh, thrádáil, diúscróra, más rud é—
ghnó nó ghairm an
diúscróra, agus gurb (i) go oibrigh an deontaí
é atá sa nó an comharba go
bhronntanas nó san substainteach ar
oidhreacht maoin a bhonn lánaimseartha
úsáideadh i dtaca don diúscróir ar feadh
leis an ngnó, leis an na tréimhse iomchuí
trádáil nó leis an ag seoladh, nó ag
ngairm sin, nó cabhrú le seoladh,

thrádáil, ghnó nó
(b) gur oibrigh an ghairm an diúscróra,

deontaí nó an agus gurb é atá sa
comharba go bhronntanas nó san
substainteach ar oidhreacht maoin a
bhonn úsáideadh i ndáil leis
lánaimseartha do an ngnó, leis an
chuideachta ar trádáil nó leis an
feadh na tréimhse ngairm sin, nó
iomchuí ag seoladh,
nó ag cabhrú le (ii) gur oibrigh an deontaí
seoladh, thrádáil, nó an comharba go
ghnó nó ghairm na substainteach ar
cuideachta, agus bhonn lánaimseartha
gurb é atá sa do chuideachta ar
bhronntanas nó san feadh na tréimhse
oidhreacht iomchuí ag seoladh,
scaireanna sa nó ag cabhrú le
chuideachta sin. seoladh, thrádáil,

ghnó nó ghairm na
cuideachta, agus gurb
é atá sa bhronntanas
nó san oidhreacht
scaireanna sa
chuideachta sin.
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SCEIDEAL 4

Leasú ar an Acht Comhdhlúite Cánach Breisluacha, 2010

Ítim An fhoráil a Na focail atá le scriosadh Na focail atá le cur isteach
Uimh. leasaítear

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

1 alt 97(3)(b) céile céile nó páirtnéir sibhialta

chéile chéile nó pháirtnéir sibhialta
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