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ACHT DÁ CHEANGAL AR ÚINÉIRÍ MAOINE CÓNAITHE
ÁIRITHE MUIREAR TEAGHLAIGH BLIANTÚIL A ÍOC
I LEITH GACH MAOINE DEN SÓRT SIN LEIS AN
ÚDARÁS ÁITIÚIL AR INA LIMISTÉAR FEIDHME ATÁ
AN MHAOIN CHÓNAITHE SUITE; DÁ CHEANGAL
FAISNÉIS A BHAINEANN LE GACH MAOIN DEN SÓRT
SIN A THABHAIRT CHUN A CHUMASÚ BUNACHAR
SONRAÍ MAOINE CÓNAITHE SA STÁT A ULLMHÚ; DO
LEASÚ AN ACHTA RIALTAIS ÁITIÚIL, 1998; DO LEASÚ
AN ACHTA RIALTAIS ÁITIÚIL (MUIRIR), 2009; AGUS
DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
GAOLMHARA.

[19 Nollaig, 2011]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1992” Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha),
1992;

ciallaíonn “Acht 2001” an tAcht Rialtais Áitiúil, 2001;

ciallaíonn “Acht 2003” an tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas
Caipitiúil, 2003;

ciallaíonn “Acht 2005” an tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh,
2005;

ciallaíonn “Acht 2009” an tAcht Rialtais Áitiúil (Muirir), 2009;

tá le “limistéar riaracháin” an bhrí a shanntar dó le hAcht 2001;

folaíonn “foirgneamh”—

(a) cuid d’fhoirgneamh, agus

(b) déanmhas nó tógáil d’aon chineál agus d’aon ábhair, nó
aon chuid den déanmhas nó den tógáil sin, ach ní
fholaíonn sé déanmhas nach bhfuil i gceangal go buan
leis an talamh, le soitheach nó le feithicil (soghluaiste
nó doghluaiste);

5

Léiriú.



A.1

6

[Uimh. 36.] [2011.]An tAcht Rialtais Áitiúil (Muirear
Teaghlaigh), 2011.

tá le “deimhniú díolúine” an bhrí a shanntar dó le halt 9(1);

tá le “deimhniú tarscaoilte” an bhrí a shanntar dó le halt 9(2);

tá le “comhairle cathrach” an bhrí a shanntar dó le hAcht 2001;

tá le “comhairle contae” an bhrí a shanntar dó le hAcht 2001;

tá le “achtachán” an bhrí chéanna atá leis san Acht Léiriúcháin, 2005;

ciallaíonn “limistéar feidhme”—

(a) i ndáil le comhairle cathrach, limistéar riaracháin na
comhairle cathrach sin,

(b) i ndáil le comhairle contae—

(i) limistéar riaracháin na comhairle contae sin, agus

(ii) limistéar riaracháin aon chomhairle baile (de réir bhrí
an Achta Rialtais Áitiúil, 2001) atá suite laistigh de
limistéar riaracháin na comhairle contae sin;

tá le “muirear teaghlaigh” an bhrí a shanntar dó le halt 3(1);

tá le “táille as íoc déanach” an bhrí a shanntar dó le halt 7(1);

tá le “ús ar íoc déanach” an bhrí a shanntar dó le halt 7(1);

ciallaíonn “dáta dliteanais”, i ndáil le haon bhliain ar leith, an 1
Eanáir sa bhliain sin;

ciallaíonn “údarás áitiúil” comhairle contae nó comhairle cathrach;

ciallaíonn “Aire” an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil;

ciallaíonn “úinéir”, i ndáil le maoin chónaithe—

(a) duine (seachas morgáistí nach bhfuil i seilbh)—

(i) i gcás maoin chónaithe atá á ligean faoi léas nó á
sealbhú faoi thionóntacht ar feadh téarma nach faide
ná 20 bliain, atá i dteideal an cíos a fháil faoin léas
nó faoin tionóntacht sin, cibé acu as a cheart nó a
ceart féin nó mar iontaobhaí nó mar ghníomhaire do
dhuine eile, nó

(ii) i gcás maoine cónaithe nach bhfuil á ligean amhlaidh
nó á sealbhú amhlaidh, a mbeadh an teideal sin aige
nó aici amhlaidh, faoi réir mhír (b), dá mbeadh an
mhaoin chónaithe á ligean amhlaidh nó á sealbhú
amhlaidh, cibé acu as ceart an duine sin féin nó mar
iontaobhaí nó mar ghníomhaire do dhuine eile,

nó

(b) i gcás go bhfuil an mhaoin á ligean faoi léas nó á sealbhú
faoi thionóntacht ar feadh téarma is faide ná 20 bliain, an
duine (seachas morgáistí nach bhfuil i seilbh) arb é nó í
an léasaí faoin léas sin nó an tionónta faoin tionóntacht
sin;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialacháin arna ndéanamh ag
an Aire;
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ciallaíonn “údarás áitiúil iomchuí”—

(a) i ndáil le maoin chónaithe atá suite go hiomlán i limistéar
feidhme comhairle cathrach, an chomhairle cathrach sin,

(b) i ndáil le maoin chónaithe atá suite go hiomlán i limistéar
feidhme comhairle contae, an chomhairle contae sin, agus

(c) i ndáil le maoin chónaithe atá suite go páirteach i limistéar
feidhme comhairle contae agus go páirteach i limistéar
feidhme comhairle contae eile nó comhairle cathrach, an
t-údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme atá an chuid is
mó, de réir achair, den mhaoin chónaithe suite.

2.—(1) San Acht seo, ciallaíonn “maoin chónaithe”, faoi réir fho-
alt (2), foirgneamh atá suite sa Stát agus atá á áitiú, nó atá oiriúnach
lena áitiú, mar theaghais ar leithligh, cibé acu atá nó nach bhfuil aon
chóiríocht, aosáid nó saoráid á roinnt ag an áititheoir, nó a mbeadh
nó nach mbeadh teideal aige nó aici í a roinnt, i dtaca leis an gcéanna,
le haon duine eile, agus folaíonn sé—

(a) teach, teaghasán, árasán nó teaghaisín (lena n-áirítear an
cineál cóiríochta ar a dtugtar de ghnáth teaghaisín
aonseomra), agus

(b) foirgneamh ina bhfuil seomra codlata lena mbaineann mír
(e) d’fho-alt (2).

(2) Chun críocha an Achta seo, ní maoin chónaithe aon cheann
díobh seo a leanas:

(a) foirgneamh—

(i) nár tháinig aon ioncam uaidh ó foirgníodh an
foirgneamh,

(ii) nár úsáideadh riamh mar theaghais ó foirgníodh an
foirgneamh, agus

(iii) ar cuid de stoc trádála gnó é;

(b) foirgneamh atá dílsithe d’Aire den Rialtas, d’údarás
tithíochta (de réir bhrí Acht 1992) nó d’Fheidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte;

(c) foirgneamh atá ar úinéireacht ag comhlacht atá arna
cheadú chun críocha alt 6 d’Acht 1992;

(d) foirgneamh—

(i) a úsáidtear go hiomlán mar theaghais (seachas
teaghais ar cuid í d’oidhreachtán measctha de réir
bhrí an Achta Rialtais Áitiúil (Forálacha
Airgeadais), 1978), agus

(ii) a bhfuil rátaí údaráis áitiúil iníoctha ina leith;

(e) seomra codlata a ligtear faoi shocrú ligin trína bhfuil
áititheoir an tseomra codlata i dteideal aon chóiríocht,
aosáid nó saoráid eile san fhoirgneamh ar cuid de an
seomra codlata a roinnt le haon phearsa aonair eile.
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(3) San alt seo, folaíonn “gnó”—

(a) gnó cuideachta dá bhfuil—

(i) scrúdaitheoir, leachtaitheoir nó glacadóir ceaptha faoi
Achtanna na gCuideachtaí,

(ii) glacadóir reachtúil ceaptha faoin Acht fán
nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní, 2009, nó

(iii) glacadóir ceaptha faoi aon achtachán eile,

agus

(b) gnó pearsan aonair—

(i) ar féimheach nó féichiúnaí comhshocraíochta é nó í
de réir bhrí an Achta Féimheachta, 1988, a bhfuil a
mhaoin nó a maoin go léir, nó cuid di, arna dílsiú do
ghlacadóir, do bhainisteoir nó don Sannaí Oifigiúil i
bhFéimheacht, de réir an Achta sin, nó

(ii) i gcás go bhfuil glacadóir reachtúil ceaptha faoin Acht
fán nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní, 2009, i leith stoc trádála uile an ghnó nó
i leith cuid de.

3.—(1) Sa bhliain 2012 agus i ngach bliain dá héis ina dhiaidh sin,
déanfaidh gach duine is úinéir ar mhaoin chónaithe ar dháta
dliteanais na bliana lena mbaineann, faoi réir an Achta seo, an tsuim
(dá ngairtear “muirear teaghlaigh” san Acht seo) a shonraítear de
réir an ailt seo a íoc leis an údarás áitiúil iomchuí.

(2) Is í an tsuim a shonraítear de réir an ailt seo—

(a) €100, nó

(b) i gcás go mbeidh suim arna forordú de thuras na huaire
faoi fho-alt (3), an tsuim sin.

(3) Féadfaidh an tAire ó am go ham an tsuim a shonraítear de
réir an ailt seo a athbhreithniú agus, ag féachaint d’aon athrú ar an
treoirphraghas do thomhaltóirí—

(a) ó thosach feidhme an ailt seo, nó

(b) i gcás go mbeidh suim arna forordú de thuras na huaire
faoin bhfo-alt seo, ón dáta a forordaíodh an tsuim sin,

cibé suim is cuí leis an Aire a fhorordú chun críocha fho-alt (2), agus
aon suim a fhorordófar amhlaidh, beidh sí arna sonrú de réir an
ailt seo ón dáta dliteanais díreach tar éis an dáta a fhorordófar an
tsuim amhlaidh.

(4) I gcás go mbeidh maoin chónaithe ar úinéireacht ag beirt nó
níos mó, dlífear ar na daoine sin, i gcomhpháirt agus go leithleach,
an muirear teaghlaigh a íoc i leith na maoine sin leis an údarás
áitiúil iomchuí.
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Teaghlaigh), 2011.

(5) Is leis an údarás áitiúil iomchuí de réir alt 5 a íocfar muirear
teaghlaigh.

(6) San alt seo, ciallaíonn “athrú ar an treoirphraghas do
thomhaltóirí” an difríocht eatarthu seo a leanas—

(a) an Treoir-Uimhir Praghsanna do Thomhaltóirí — Gach
Ítim is déanaí arna foilsiú ag an bPríomh-Oifig
Staidrimh—

(i) roimh thosach feidhme an ailt seo, nó

(ii) i gcás go mbeidh suim arna forordú de thuras na
huaire faoi fho-alt (3), roimh an dáta a forordaíodh
an tsuim sin,

agus

(b) an Treoir-Uimhir Praghsanna do Thomhaltóirí — Gach
Ítim is déanaí arna foilsiú ag an bPríomh-Oifig Staidrimh
ón tosach feidhme sin nó ó thráth forordaithe na suime
sin, de réir mar a bheidh,

arna sloinneadh mar chéatadán den uimhir chéadluaite.

(7) San alt seo, ciallaíonn “forordú” forordú le hordú.

4.—(1) Aon duine is úinéir ar mhaoin chónaithe ar dháta
dliteanais, ní dhlífidh sé nó sí, i leith na maoine cónaithe sin, an
muirear teaghlaigh a íoc don bhliain ina bhfuil an dáta dliteanais sin
más rud é, ar an dáta sin—

(a) gur cuid í an mhaoin chónaithe d’iontaobhas lánroghnach
(de réir bhrí Acht 2003), nó

(b) maidir leis an úinéir sin—

(i) gur comhlacht corpraithe a bhfuil teideal tairbhiúil
seilbhe aige é nó í, agus

(ii) gur comhlacht ceadaithe é nó í de réir bhrí alt 848A
(a cuireadh isteach le halt 45 den Acht Airgeadais,
2001) den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

(2) Más rud é—

(a) nach bhfuil pearsa aonair is úinéir ar mhaoin chónaithe
ina chónaí nó ina cónaí sa mhaoin sin ar dháta dliteanais
de bhíthin go raibh air nó uirthi an mhaoin a fhágáil mar
gheall ar éiglíocht mheabhrach nó choirp
fhadtréimhseach,

(b) díreach roimh an dáta a d’fhág an phearsa aonair an
mhaoin chónaithe sin amhlaidh, go raibh an mhaoin
chónaithe ina haon-áit nó ina príomháit chónaithe aige
nó aici, agus

(c) go bhfuil an phearsa aonair ina chónaí nó ina cónaí i maoin
nach úinéir uirthi é nó í,
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ní dhlífidh sé nó sí an muirear teaghlaigh a íoc don bhliain ina bhfuil
an dáta dliteanais sin i leith na maoine cónaithe sin.

(3) I gcás go bhfaighidh duine is úinéir aonair ar mhaoin
chónaithe bás, ní dhlífidh ionadaí pearsanta an duine éagtha an
muirear teaghlaigh a íoc i leith na maoine cónaithe sin, ar muirear
teaghlaigh é a bhaineann le bliain inar dáta tar éis dháta báis an
duine éagtha agus roimh dháta eisiúna deonaithe ionadaíochta
d’eastát an duine éagtha an dáta dliteanais.

(4) Aon duine is úinéir ar mhaoin chónaithe ar dháta dliteanais,
beidh sé nó sí i dteideal tarscaoileadh ón muirear teaghlaigh a íoc i
leith na maoine cónaithe sin, ar muirear teaghlaigh é—

(a) a bhaineann leis an mbliain ina bhfuil an dáta dliteanais
más rud é, ar an dáta sin, go bhfuil sé nó sí i dteideal go
n-íocfar leis nó léi forlíonadh dá dtagraítear i bhfo-alt (5)
d’alt 198 d’Acht 2005 faoi chomhair an mhéid úis
morgáiste is iníoctha aige nó aici i leith na maoine sin, nó

(b) a bhaineann leis an mbliain 2012 agus leis an mbliain 2013
más rud é, ar an dáta dliteanais don bhliain lena
mbaineann, go bhfuil an mhaoin chónaithe suite in eastát
tithíochta neamhchríochnaithe.

(5) Ní fhorordóidh an tAire liosta chun críocha an ailt seo mura
deimhin leis nó léi go bhfuil gach ceann de na forbairtí a shonraítear
sa liosta neamhiomlán go feadh méid shubstaintiúil, agus déanfaidh
an tAire, chun é sin a dheimhniú dó féin nó di féin, aird a thabhairt
ar na himthosca iomchuí go léir, lena n-áirítear—

(a) cé chomh críochnaithe is atá bóithre, cosáin agus saoráidí
soilsithe phoiblí san fhorbairt,

(b) cé chomh críochnaithe is atá saoráidí uisce phíopaithe agus
séarachais laistigh den fhorbairt,

(c) cé chomh críochnaithe is atá spásanna oscailte nó aosáidí
dá samhail laistigh den fhorbairt,

(d) a mhéid a chomhlíonann an fhorbairt téarmaí aon cheada
pleanála is infheidhme ina leith,

(e) a mhéid a chomhlíonann an fhorbairt forálacha na
nAchtanna um Rialú Foirgníochta, 1990 agus 2007,

(f) forálacha an Achta Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta),
1964, mar a bhaineann siad le háiteanna contúirteacha
agus le déanmhais chontúirteacha de réir bhrí an Achta
sin,

(g) a mhéid atá bóithre, spásanna oscailte, carrchlóis, séaraigh,
príomhphíopaí uisce, draenacha nó saoráidí poiblí eile
san fhorbairt glactha faoina chúram ag an údarás áitiúil
lena mbaineann, agus

(h) i gcás ina mbeidh comhaontú ann leis an údarás áitiúil lena
mbaineann maidir le bóithre, spásanna oscailte,
carrchlóis, séaraigh, príomhphíopaí uisce, draenacha nó
saoráidí poiblí eile san fhorbairt a chothabháil, a mhéid
atá na coinníollacha le haghaidh cothabhála faoin
gcomhaontú á gcomhlíonadh.
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(6) San alt seo—

ciallaíonn “éiglíocht mheabhrach nó choirp fhadtréimhseach”
éiglíocht a d’fhulaing duine, is éiglíocht—

(a) atá deimhnithe ag lia-chleachtóir cláraithe, agus

(b) a chuir iallach ar an duine an mhaoin ina raibh cónaí air
nó uirthi a fhágáil, ar feadh tréimhse leanúnaí is faide ná
12 mhí;

ciallaíonn “eastát tithíochta neamhchríochnaithe” forbairt ina bhfuil
dhá fhoirgneamh nó níos mó agus atá sonraithe de thuras na huaire
i liosta arna fhorordú chun críocha an ailt seo.

5.—(1) Maidir le húinéir ar mhaoin chónaithe a dhlífidh, ar dháta
dliteanais, muirear teaghlaigh a íoc le húdarás áitiúil iomchuí, nó atá
i dteideal faoi fho-alt (4) d’alt 4 tarscaoileadh ó mhuirear teaghlaigh
a íoc, i leith na bliana ina bhfuil an dáta dliteanais sin, déanfaidh sé
nó sí, agus soláthróidh sé nó sí don údarás áitiúil iomchuí, dearbhú
á rá go bhfuil sé nó sí faoi dhliteanas amhlaidh nó ina theideal sin
amhlaidh, de réir mar a bheidh.

(2) Maidir le dearbhú dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) beidh sé i cibé foirm agus beidh cibé faisnéis ann a
fhorordófar,

(b) soláthrófar é don údarás áitiúil iomchuí ar cibé dáta, nó
roimh cibé dáta, a fhorordófar, agus

(c) i gcás duine a dhlífidh muirear teaghlaigh a íoc, beidh ag
gabháil leis íocaíocht an mhuirir teaghlaigh, arna
déanamh de réir fho-alt (3), i leith na maoine cónaithe
lena mbaineann.

(3) Déanfar an muirear teaghlaigh i leith maoine cónaithe a íoc,
de rogha úinéir na maoine lena mbaineann—

(a) (i) trí íocaíocht aonair arna déanamh ar cibé dáta, nó
roimh cibé dáta, a fhorordófar, nó

(ii) trí íocaíocht ina tráthchodanna—

(I) de cibé méideanna, agus

(II) a bheidh le híoc ar cibé dátaí, nó roimh cibé
dátaí,

a fhorordófar, ar choinníoll, mura n-íoctar aon
tráthchuid go hiomlán agus in am, go dtiocfaidh
iarmhéid iomlán an mhuirir teaghlaigh atá gan íoc
chun bheith dlite láithreach,

agus

(b) ar cibé modh a fhorordófar.

(4) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1) nó (2), beidh sé nó sí ciontach
i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme
C a chur air nó uirthi.
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(5) Aon duine a dhéanfaidh, i gcomhlíonadh airbheartaithe fho-
alt (1) nó (2), faisnéis atá bréagach nó míthreorach i bponc ábhartha
a sholáthar d’údarás áitiúil, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme C a chur air
nó uirthi.

(6) Aon duine a chiontófar i gcion faoin alt seo, beidh sé nó sí,
gach lá a leanfaidh an duine den sárú arb éard é an cion sin tar éis
dó nó di a bheith ciontaithe amhlaidh, ciontach i gcion agus dlífear,
ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná €100 a chur air
nó uirthi.

6.—(1) Aon úinéir ar mhaoin chónaithe a dhlífidh, ar dháta
dliteanais, muirear teaghlaigh a íoc le húdarás áitiúil iomchuí, nó atá
i dteideal faoi fho-alt (4) d’alt 4 tarscaoileadh ó mhuirear teaghlaigh
a íoc, i leith na bliana ina bhfuil an dáta dliteanais sin, déanfaidh sé
nó sí, roimh dhul in éag do cibé tréimhse a fhorordófar, ráiteas i
scríbhinn a dhéanamh agus a sholáthar don údarás áitiúil sin, ar
ráiteas é ina mbeidh cibé faisnéis maidir leis an maoin chónaithe lena
mbaineann a fhorordófar chun a chumasú don Aire bunachar sonraí
de mhaoine cónaithe sa Stát, ina mbeidh sonraí maidir le cóiríocht,
saoráidí agus seirbhísí atá ar fáil i leith na maoine sin, a ullmhú agus
a chothabháil.

(2) Beidh ráiteas faoin alt seo i cibé foirm a fhorordófar.

(3) Aon duine a sháraíonn fo-alt (1) nó (2), beidh sé nó sí ciontach
i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme
C a chur air nó uirthi.

7.—(1) Aon úinéir ar mhaoin chónaithe a mhainníonn muirear
teaghlaigh nó tráthchuid de mhuirear teaghlaigh a íoc de réir an
Achta seo, i dteannta é nó í a bheith faoi dhliteanas an méid a bheidh
gan íoc den mhuirear teaghlaigh a íoc, dlífidh sé nó sí, faoi réir fho-
alt (3), na nithe seo a leanas a íoc leis an údarás áitiúil iomchuí—

(a) táille (dá ngairtear “táille as íoc déanach” san Acht seo) a
bheidh ar cóimhéid—

(i) i gcás muirir teaghlaigh a íoctar tráth nach déanaí ná
6 mhí tar éis an dáta (dá ngairtear an “dáta dlite”
san alt seo)—

(I) a fhorordófar faoi alt 5(3)(a)(i) chun an muirear
teaghlaigh a íoc, nó

(II) a fhorordófar faoi alt 5(3)(a)(ii) chun tráthchuid
den mhuirear teaghlaigh a íoc,

le 10 faoin gcéad den mhéid a bheidh gan íoc i leith
an mhuirir teaghlaigh neamhíoctha,

(ii) i gcás muirir teaghlaigh a íoctar tráth is déanaí ná 6
mhí agus nach déanaí ná 12 mhí tar éis an dáta dlite,
le 20 faoin gcéad den mhéid a bheidh gan íoc i leith
an mhuirir teaghlaigh neamhíoctha, nó

(iii) i gcás muirir teaghlaigh a íoctar tráth is déanaí ná 12
mhí tar éis an dáta dlite, le 30 faoin gcéad den mhéid
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a bheidh gan íoc i leith an mhuirir teaghlaigh
neamhíoctha,

agus

(b) ús (dá ngairtear “ús ar íoc déanach” san Acht seo) ar an
méid a bheidh gan íoc i leith an mhuirir teaghlaigh
neamhíoctha, arna ríomh de réir ráta 1 faoin gcéad in
aghaidh gach míosa nó gach cuid de mhí ón dáta dlite, go
dtí go mbeidh an muirear teaghlaigh íoctha.

(2) Déanfar táille as íoc déanach agus ús ar íoc déanach a íoc ar
cibé modh a fhorordófar.

(3) I gcás go bhfaighidh duine is úinéir aonair ar mhaoin
chónaithe bás agus go mbeidh, ar dháta a bháis nó a báis, muirear
teaghlaigh, táille as íoc déanach, ús ar íoc déanach nó aon chuid den
mhuirear, den táille nó den ús sin fágtha gan íoc i ndáil leis an maoin
sin, ní bheidh aon táille bhreise as íoc déanach ná aon ús breise ar
íoc déanach iníoctha de réir fho-alt (1) i ndáil leis an maoin sin go
dtí go n-eiseofar deonú ionadaíochta d’eastát an duine éagtha chuig
ionadaí pearsanta an duine éagtha sin.

(4) Dlífidh ionadaí pearsanta duine éagtha, a luaithe a eiseofar
deonú ionadaíochta d’eastát an duine éagtha chuige nó chuici, an
méid iomlán a bhí dlite den duine éagtha agus iníoctha aige nó aici,
ar dháta a bháis nó a báis, a íoc leis an údarás áitiúil iomchuí i leith
muirir teaghlaigh agus táille gaolmhaire as íoc déanach agus úis
ghaolmhair ar íoc déanach, ar méid iomlán é sin dá ngairtear an
“méid iomlán” san alt seo.

(5) Má íocann an t-ionadaí pearsanta sin an méid iomlán sin
laistigh de 3 mhí ó dháta eisiúna deonaithe ionadaíochta d’eastát an
duine éagtha, ní bheidh aon dliteanas breise air nó uirthi i leith an
mhuirir teaghlaigh sin agus na táille gaolmhaire sin as íoc déanach
agus an úis ghaolmhair sin ar íoc déanach a bhí dlite den duine
éagtha agus iníoctha aige nó aici ar dháta a bháis nó a báis.

(6) Mura n-íocfaidh an t-ionadaí pearsanta sin an méid iomlán sin
laistigh de 3 mhí ó dháta eisiúna deonaithe ionadaíochta d’eastát an
duine éagtha, dlífidh sé nó sí táille as íoc déanach agus ús ar íoc
déanach a íoc, i dteannta an mhéid iomláin sin, leis an údarás áitiúil
iomchuí, i leith gach míosa nó gach cuid de mhí ina mbeidh aon
chuid den mhéid iomlán sin fágtha gan íoc ó dháta na heisiúna sin.

(7) San alt seo, aon tagairt do “deonú ionadaíochta”, i gcás ina n-
eiseofar 2 dheonú nó níos mó den sórt sin d’eastát duine éagtha, is
tagairt í don chéad cheann de na deonuithe sin a eiseofar.

8.—(1) Faoi réir fho-alt (2), beidh aon mhuirear teaghlaigh, táille
as íoc déanach nó ús ar íoc déanach a bheidh dlite d’úinéir ar mhaoin
chónaithe agus neamhíoctha aige nó aici ina mhuirear nó ina
muirear, agus fanfaidh sé nó sí ina mhuirear nó ina muirear, ar an
maoin lena mbaineann sé nó sí.

(2) Ní fhanfaidh maoin chónaithe, amhail in aghaidh
ceannaitheora bona fide ar lánchomaoin in airgead nó i luach airgid
nó morgáistí, faoi mhuirear muirir teaghlaigh, táille as íoc déanach
nó úis ar íoc déanach dá dtagraítear i bhfo-alt (1), ná faoi dhliteanas
an céanna a íoc, tar éis 12 bhliain a bheith caite ón dáta a tháinig an
méid lena mbaineann chun bheith dlite.
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9.—(1) Féadfaidh úinéir ar mhaoin chónaithe iarratas a
dhéanamh chun an údaráis áitiúil iomchuí ar dheimhniú (dá
ngairtear “deimhniú díolúine” san Acht seo), i leith cibé dáta
dliteanais nó dátaí dliteanais a shonrófar sa deimhniú, á rá nach
raibh, de bhua fho-alt (1), (2) nó (3) d’alt 4, aon mhuirear teaghlaigh
iníoctha i leith na maoine cónaithe, agus ina sonrófar na cúiseanna
nach raibh aon mhuirear den sórt sin iníoctha.

(2) Féadfaidh úinéir ar mhaoin chónaithe iarratas a dhéanamh
chun an údaráis áitiúil iomchuí ar dheimhniú (dá ngairtear
“deimhniú tarscaoilte” san Acht seo) á rá, i leith cibé dáta dliteanais
nó dátaí dliteanais a shonrófar sa deimhniú—

(a) go bhfuair sé dearbhú ón úinéir á rá go raibh sé nó sí i
dteideal tarscaoilte ón muirear teaghlaigh a íoc i leith na
maoine faoi fho-alt (4) d’alt 4, agus

(b) go raibh teideal amhlaidh ag an úinéir chun tarscaoilte ón
muirear teaghlaigh a íoc i leith na maoine faoin bhfo-
alt sin.

(3) Soláthróidh iarratasóir ar dheimhniú díolúine nó ar dheimhniú
tarscaoilte don údarás áitiúil iomchuí an fhaisnéis sin go léir a
theastóidh uaidh le réasún chun go dtabharfaidh sé breith i ndáil leis
an iarratas.

(4) I gcás go bhfaighidh údarás áitiúil iomchuí ón iarratasóir ar
dheimhniú díolúine nó ar dheimhniú tarscaoilte an fhaisnéis sin go
léir a theastóidh uaidh le réasún chun go dtabharfaidh sé breith i
ndáil leis an iarratas, déanfaidh an t-údarás áitiúil iomchuí laistigh
de 14 lá—

(a) más deimhin leis, i leith aon dáta dliteanais nó dátaí
dliteanais áirithe, nach raibh muirear teaghlaigh iníoctha
i leith na maoine cónaithe lena mbaineann, deimhniú
díolúine nó deimhniú tarscaoilte a eisiúint, de réir mar is
cuí, chuig an iarratasóir i leith na maoine cónaithe agus
an dáta nó na ndátaí lena mbaineann, nó

(b) mura deimhin leis amhlaidh, diúltú don iarratas, ráiteas i
scríbhinn a thabhairt don iarratasóir maidir leis an gcúis
atá leis an diúltú agus a chur in iúl don iarratasóir i
scríbhinn go bhfuil sé nó sí i dteideal achomharc a
dhéanamh chun na Cúirte Dúiche de réir an ailt seo in
aghaidh an diúltaithe.

(5) I gcás go ndiúltóidh údarás áitiúil iomchuí d’iarratas faoin alt
seo, féadfaidh an t-iarratasóir ar an deimhniú nó ar na deimhnithe
lena mbaineann achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Dúiche in
aghaidh an diúltaithe.

(6) Ar achomharc faoin alt seo a éisteacht, féadfaidh an Chúirt
Dúiche—

(a) an t-achomharc a cheadú agus a ordú don údarás áitiúil
iomchuí deimhniú díolúine nó deimhniú tarscaoilte, de
réir mar is cuí, a eisiúint chuig an achomharcóir i cibé
téarmaí a shonróidh an chúirt, nó

(b) daingniú a dhéanamh ar an diúltú don iarratas lena
mbaineann.
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Teaghlaigh), 2011.

(7) Maidir le hachomharc in aghaidh diúltiú deimhniú díolúine nó
deimhniú tarscaoilte a éisiúint, is chuig breitheamh den Chúirt
Dúiche a bheidh sannta de thuras na huaire don dúiche chúirte
dúiche ina bhfuil an mhaoin chónaithe lena mbaineann suite a
dhéanfar é.

10.—(1) I gcás go n-íocfaidh duine muirear teaghlaigh, tráthchuid
de mhuirear teaghlaigh, táille as íoc déanach nó ús ar íoc déanach le
húdarás áitiúil iomchuí i leith maoine cónaithe, tabharfaidh an
t-údarás áitiúil sin admháil i scríbhinn don duine i leith na
híocaíochta.

(2) I gcás go bhfaighidh údarás áitiúil iomchuí íocaíocht iomlán
muirir teaghlaigh, na dtáillí gaolmhara go léir as íoc déanach agus an
úis ghaolmhair go léir ar íoc déanach, i leith maoine cónaithe,
déanfaidh sé, ar iarratas a bheith déanta chuige i scríbhinn ag úinéir
na maoine cónaithe nó thar a cheann nó thar a ceann, laistigh de 14
lá, deimhniú (dá ngairtear “deimhniú urscaoilte” san alt seo) a
thabhairt don úinéir sin ina ndaingneofar go bhfuil an muirear
teaghlaigh i leith na bliana lena mbaineann íoctha agus nach bhfuil
aon táille as íoc déanach ná ús ar íoc déanach dlite ná iníoctha i leith
na maoine don bhliain sin.

(3) Déanfaidh díoltóir maoine cónaithe, roimh dhíol na maoine a
chur i gcrích, na muirir teaghlaigh go léir, na táillí go léir as íoc
déanach agus an t-ús go léir ar íoc déanach a bheidh dlite don údarás
áitiúil iomchuí agus iníoctha leis i leith na maoine cónaithe sin a íoc
leis an údarás áitiúil iomchuí.

(4) Ar dhíol maoine cónaithe a chur i gcrích, nó roimhe sin,
tabharfaidh díoltóir na maoine cónaithe sin, i leith na maoine
cónaithe sin, don cheannaitheoir—

(a) deimhniú urscaoilte,

(b) deimhniú díolúine, nó

(c) deimhniú tarscaoilte,

de réir mar is cuí, i leith gach bliana ina raibh dáta dliteanais ón dáta
deiridh a díoladh an mhaoin.

(5) Amhail in aghaidh ceannaitheora bona fide nó morgáistí na
maoine sin ar lánchomaoin in airgead nó i luach airgid gan fhógra,
nó duine a fhaigheann teideal ó cheannaitheoir nó ó mhorgáistí den
sórt sin, nó faoi nó fúithi, déanfar, le deimhniú urscaoilte, deimhniú
tarscaoilte nó deimhniú díolúine, an mhaoin lena mbaineann a
urscaoileadh ó dhliteanas i leith aon mhuirir teaghlaigh agus aon
táille gaolmhaire as íoc déanach agus aon úis ghaolmhair ar íoc
déanach a bheidh dlite d’úinéir na maoine sin do gach bliain ina
raibh an dáta dliteanais nó na dátaí dliteanais lena mbaineann an
deimhniú.

(6) Aon duine a sháraíonn fo-alt (3), beidh sé nó sí ciontach i
gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme
C a chur air nó uirthi.

(7) Maidir le húdarás áitiúil iomchuí—

(a) ní dhéanfaidh sé táille a mhuirearú i ndáil le hadmháil,
deimhniú urscaoilte, deimhniú tarscaoilte nó deimhniú
díolúine a eiseoidh sé, agus
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(b) féadfaidh sé, i leith dúblach den admháil nó den deimhniú
sin a eiseoidh sé, táille a mhuirearú nach mó ná an costas
réasúnach a bhainfidh leis an dúblach a eisiúint.

(8) San alt seo—

folaíonn “ceannaitheoir”, i ndáil le maoin chónaithe, aistrí faoi
aistriú dá dtagraítear sa mhíniú ar “díol” san fho-alt seo;

folaíonn “díol”, i ndáil le maoin chónaithe, aistriú na maoine
cónaithe ag an úinéir chuig duine eile—

(a) de dhroim—

(i) cumhacht a fheidhmiú faoi aon achtachán chun
talamh a fháil go héigeantach, nó

(ii) fógra a thabhairt á rá go bhfuiltear chun an
chumhacht sin a fheidhmiú,

nó

(b) gan comaoin ar bith nó ar chomaoin is lú go suntasach ná
margadhluach measta na maoine cónaithe lena
mbaineann tráth a haistrithe;

folaíonn “díoltóir”, i ndáil le maoin chónaithe—

(a) duine a aistríonn an mhaoin chuig duine eile—

(i) de dhroim—

(I) cumhacht a fheidhmiú faoi aon achtachán chun
talamh a fháil go héigeantach, nó

(II) fógra a thabhairt á rá go bhfuiltear chun an
chumhacht sin a fheidhmiú,

nó

(ii) gan comaoin ar bith nó ar chomaoin is lú go suntasach
ná margadhluach measta na maoine cónaithe lena
mbaineann tráth a haistrithe,

agus

(b) gníomhaire de chuid úinéir na maoine cónaithe—

(i) a fhaigheann na fáltais ó dhíol na maoine nó ó dhíol
cuid di thar ceann an úinéara, nó

(ii) a sholáthraíonn comhairle dlí don úinéir i dtaca leis
an úinéir d’aistriú na maoine, is aistriú dá dtagraítear
i bhfomhír (ii) de mhír (a).

11.—(1) Is cion é ag duine deimhniú nó doiciméad eile a
airbheartaíonn a bheith eisithe faoin Acht seo a bhrionnú nó a rith
agus a fhios aige nó aici an deimhniú nó an doiciméad sin (dá
ngairtear “doiciméad brionnaithe” san alt seo) a bheith brionnaithe.
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(2) Is cion é ag duine deimhniú nó doiciméad eile arna eisiúint
faoin Acht seo a athrú le hintinn calaois a dhéanamh nó le hintinn
mheabhlaireachta, nó é a rith agus a fhios aige nó aici an deimhniú
nó an doiciméad sin (dá ngairtear “doiciméad athraithe” san alt seo)
a bheith athraithe amhlaidh.

(3) Is cion é ag duine seilbh a bheith aige nó aici, gan údarás
dleathach, ar dhoiciméad brionnaithe nó ar dhoiciméad athraithe.

(4) Is cion é ag duine cabhrú nó neartú le cion a dhéanamh faoin
alt seo.

(5) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin alt seo, dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó
príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó iad
araon, a chur air nó uirthi, nó

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná €25,000
nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 2 bhliain,
nó iad araon, a chur air nó uirthi.

12.—(1) Déantar na muirir teaghlaigh go léir, na táillí go léir as
íoc déanach agus an t-ús go léir ar íoc déanach is iníoctha le húdarás
áitiúil de bhun an Achta seo a chur faoi chúram agus faoi bhainistiú
an údaráis áitiúil lena mbaineann.

(2) Is feidhm de chuid gach údaráis áitiúil é muirir teaghlaigh,
táillí as íoc déanach agus ús ar íoc déanach atá dlite dó faoin Acht
seo a bhailiú agus plé le nithe a bhaineann leis an mbailiú sin.

(3) Féadfaidh údarás áitiúil aon mhuirir teaghlaigh, aon táillí as
íoc déanach agus aon ús ar íoc déanach a bheidh dlite don údarás
áitiúil agus iníoctha leis i leith maoine cónaithe a ghnóthú ó úinéir
na maoine cónaithe sin mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt
dlínse inniúla.

13.—(1) Féadfaidh údarás áitiúil iomchuí cibé feidhm nó
feidhmeanna dá chuid (seachas an chumhacht chun imeachtaí a
thionscnamh mar gheall ar chion) a bhaineann le bailiú muirear
teaghlaigh, táillí as íoc déanach agus úis ar íoc déanach a tharmligean
chuig bord iomchuí de réir mar is cuí leis.

(2) Déanfaidh údarás áitiúil iomchuí, i gcás go n-ordóidh an tAire
amhlaidh i scríbhinn, cibé feidhm nó feidhmeanna dá chuid (seachas
an chumhacht chun imeachtaí a thionscnamh mar gheall ar chion) a
bhaineann le bailiú muirear teaghlaigh, táillí as íoc déanach agus úis
ar íoc déanach agus a bheidh sonraithe san ordachán a tharmligean
chuig bord iomchuí.

(3) I gcás go ndéanfaidh údarás áitiúil iomchuí tarmligean chuig
bord iomchuí faoin alt seo—

(a) déanfaidh an bord iomchuí na feidhmeanna lena
mbaineann a chomhlíonadh de réir aon teorainneacha a
shonrófar sa tarmligean maidir leis an limistéar nó an
tréimhse ina ndéanfaidh sé, nó a mhéid a dhéanfaidh sé,
na feidhmeanna sin a chomhlíonadh,

(b) maidir le haon fhoráil den Acht seo, nó faoi, nó d’aon
achtachán eile (cibé acu a ritheadh nó a rinneadh é roimh
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an Acht seo a rith nó dá éis), nó faoi, lena ndílsítear
feidhmeanna don údarás áitiúil iomchuí nó lena rialaítear
an modh ar a gcomhlíonfar aon fheidhm, más infheidhme
agus a mhéid is infheidhme í maidir leis an bhfeidhm
tharmligthe, beidh éifeacht léi chun críocha
chomhlíonadh na feidhme sin ag an mbord iomchuí, ach
an bord iomchuí a chur in ionad an údaráis áitiúil
iomchuí, agus dá réir sin déanfar tagairtí in aon fhoráil
den sórt sin d’údarás áitiúil a fhorléiriú chun críocha
chomhlíonadh na feidhme tarmligthe ag an mbord
iomchuí mar thagairtí don bhord iomchuí.

(4) Íocfar le bord iomchuí, as an gCiste Rialtais Áitiúil, cibé táillí
agus caiteachais (más ann) a fhorordófar maidir leis an mbord
iomchuí sin do chomhlíonadh feidhmeanna a tharmligtear faoin alt
seo.

(5) Ní dhéanfaidh údarás áitiúil tarmligean faoi fho-alt (1) nó (2)
a chúlghairm ach amháin le toiliú an Aire.

(6) Déanfaidh údarás áitiúil, i gcás go n-ordóidh an tAire
amhlaidh i scríbhinn, tarmligean faoin alt seo a chúlghairm.

(7) Is feidhmeanna feidhmiúcháin chun críocha Acht 2001 na
feidhmeanna a thugtar d’údarás áitiúil leis an alt seo.

(8) San alt seo ciallaíonn “bord iomchuí”—

(a) an Bord Seirbhísí Ríomhaire Rialtais Áitiúil arna bhunú
leis an Ordú um an mBord Seirbhísí Ríomhaire Rialtais
Áitiúil (Bunú), 1975 (I.R. Uimh. 212 de 1975), agus

(b) an Bord Seirbhísí Bainistíochta Rialtais Áitiúil arna bhunú
leis an Ordú um an mBord Seirbhísí Bainistíochta
Rialtais Áitiúil (Bunú), 1996 (I.R. Uimh. 410 de 1996),

nó ceachtar acu.

14.—(1) D’ainneoin aon achtacháin nó rialach dlí—

(a) déanfaidh duine iomchuí, ar iarraidh ó údarás áitiúil, cibé
faisnéis a sholáthar don údarás áitiúil a bheidh i seilbh
nó faoi rialú an duine iomchuí nó, i gcás gur comhlacht
corpraithe an duine iomchuí, aon fhochuideachta (de réir
bhrí alt 155 d’Acht na gCuideachtaí, 1963) de chuid an
duine iomchuí, agus a theastóidh le réasún ón údarás
áitiúil chun a chumasú don údarás áitiúil a fheidhmeanna
faoin Acht seo a chomhlíonadh,

(b) déanfaidh údarás áitiúil, i gceann cibé eatramh a
shonróidh na Coimisinéirí Ioncaim, cibé faisnéis a
sholáthar do na Coimisinéirí Ioncaim a gheobhaidh an t-
údarás áitiúil de bhun an Achta seo, lena n-áirítear
uimhreacha tagartha cánach, agus a theastóidh le réasún
ó na Coimisinéirí Ioncaim chun a chumasú dóibh a
bhfeidhmeanna faoi achtachán sonraithe a
chomhlíonadh, agus

(c) ar iarraidh ó Aire den Rialtas, ó údarás áitiúil nó ó dhuine
forordaithe agus i gceann cibé eatramh a shonróidh sé nó
sí, soláthróidh údarás áitiúil don Aire den Rialtas, don
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údarás áitiúil nó don duine forordaithe, de réir mar is cuí,
cibé faisnéis a gheobhaidh an t-údarás áitiúil de bhun an
Achta seo agus a theastóidh le réasún ón Aire den
Rialtas, ón údarás áitiúil nó ón duine forordaithe lena
mbaineann chun a chumasú dó nó di a fheidhmeanna nó
a feidhmeanna a chomhlíonadh.

(2) Ní fhorordóidh an tAire duine chun críocha mhír (c) d’fho-alt
(1) mura deimhin leis nó léi, maidir le húdarás áitiúil do sholáthar
faisnéise a fuair an t-údarás áitiúil de bhun an Achta seo do dhuine
den sórt sin, go gcuideoidh sé sin leis an duine sin feidhm a tugadh
dó nó di nó a tarmligeadh chuige nó chuici, le haon achtachán nó
faoi aon achtachán, a chomhall.

(3) San alt seo—

ciallaíonn “Acht 2010” an tAcht Comhdhlúite Cánach Breisluacha,
2010;

ciallaíonn “duine iomchuí”—

(a) an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha a
bunaíodh faoi alt 150 den Acht um Thionóntachtaí
Cónaithe, 2004,

(b) Bord Soláthair an Leictreachais a bunaíodh de réir an
Achta Leictreachais (Soláthar), 1927,

(c) na Coimisinéirí Ioncaim,

(d) an tAire Coimirce Sóisialaí, nó

(e) aon duine eile a bheidh forordaithe de thuras na huaire;

ciallaíonn “achtachán sonraithe”—

(a) na hAchtanna Cánach,

(b) na hAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil,

(c) Acht 2010,

(d) an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999, nó

(e) Acht 2003;

ciallaíonn “uimhir thagartha cánach”—

(a) i ndáil le pearsa aonair, uimhir phearsanta seirbhíse poiblí
(de réir bhrí alt 262 d’Acht 2005) na pearsan aonair sin,
nó

(b) i ndáil le comhlacht corpraithe—

(i) an uimhir thagartha atá luaite ar aon fhoirm
thuairisceán ioncaim nó fógra measúnachta a
eiseoidh oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim chuig
an duine sin, nó

(ii) uimhir chláraithe an chomhlachta chorpraithe chun
críocha Acht 2010.
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15.—(1) D’ainneoin alt 10(4) den Petty Sessions (Ireland) Act,
1851, féadfar imeachtaí achoimre i leith ciona faoin Acht seo a
thionscnamh tráth nach déanaí ná 2 bhliain ón dáta a thagann an
t-údarás áitiúil iomchuí ar an tuairim gurb ann d’fhianaise is leor
chun gur ceart imeachtaí a thionscnamh i leith an chiona lena
mbaineann, ach ní thionscnófar imeachtaí den sórt sin in aon chás
tráth is déanaí ná 6 bliana ón dáta a líomhnaítear a rinneadh an cion.

(2) I gcás go ndéanann comhlacht corpraithe cion faoin Acht seo
agus go gcruthaítear go ndearnadh amhlaidh é le toiliú nó le
cúlcheadú aon duine is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile
de chuid an chomhlachta chorpraithe, nó duine a d’airbheartaigh a
bheith ag gníomhú sa cháil sin, beidh an duine sin, maille leis an
gcomhlacht corpraithe, ciontach i gcion agus dlífear imeachtaí a
shaothrú ina choinne nó ina coinne agus é nó í a phionósú amhail is
dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

(3) Féadfaidh an t-údarás áitiúil iomchuí imeachtaí achoimre i
leith ciona faoin Acht seo a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.

(4) I gcás go gciontaítear duine i gcion faoin Acht seo, ordóidh
an chúirt don duine na costais agus na caiteachais, arna dtomhas ag
an gcúirt, a thabhaigh an t-údarás áitiúil iomchuí i ndáil le himscrúdú,
brath agus ionchúiseamh an chiona, a íoc leis an údarás áitiúil
iomchuí, mura deimhin leis an gcúirt go bhfuil cúiseanna speisialta
agus substaintiúla ann gan déanamh amhlaidh.

(5) I gcás go gciontaítear duine i gcion faoi fho-alt (4) nó faoi fho-
alt (6) (a mhéid a bhaineann ceachtar fo-alt díobh le mír (c) d’fho-
alt (2)) d’alt 5, féadfaidh an chúirt, le linn di méid na fíneála a
chinneadh a bheidh le forchur ar an duine i leith an chiona sin, aon
táille as íoc déanach nó aon ús ar íoc déanach, nó iad araon, a d’íoc
an duine i dtaca leis an mainneachtain an muirear teaghlaigh lena
mbaineann an cion a íoc, a chur i gcuntas.

16.—(1) Féadfaidh an tAire le rialacháin (agus in alt 3, le hordú),
foráil a dhéanamh le haghaidh aon ní dá dtagraítear san Acht seo
mar ní atá forordaithe nó le forordú.

(2) Gan dochar d’aon fhoráil eile den Acht seo, féadfaidh cibé
forálacha teagmhasacha, iarmhartacha agus forlíontacha a bheith i
rialacháin faoin Acht seo is dóigh leis an Aire is gá nó is fóirsteanach
chun críocha na rialachán.

(3) Maidir le rialachán nó ordachán faoin Acht seo—

(a) féadfaidh feidhm a bheith aige i leith gach údaráis áitiúil
nó i leith cibé údarás áitiúil nó aicmí údarás áitiúil a
bheidh sonraithe sa rialachán nó san ordachán, agus

(b) féadfaidh forálacha éagsúla a bheith ann i ndáil le húdaráis
áitiúla éagsúla nó aicmí éagsúla údarás áitiúil.

(4) Déanfar gach rialachán arna dhéanamh ag an Aire faoin Acht
seo a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar
éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den
21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina
bhráid, rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar
neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a
rinneadh roimhe sin faoin rialachán.
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17.—Leasaítear alt 5 den Acht Rialtais Áitiúil, 1998, i bhfo-alt (1),
tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (e) den mhíniú ar “táillí
agus dleachtanna ilghnéitheacha”:

“(e) muirir teaghlaigh, táillí as íoc déanach agus ús ar íoc
déanach, arna n-íoc nó arna íoc faoin Acht Rialtais
Áitiúil (Muirear Teaghlaigh), 2011; agus”.

18.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as
airgead a sholáthróidh an tOireachtas.

19.—(1) Leasaítear Acht 2009—

(a) in alt 1—

(i) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘Acht 2003’ an tAcht Comhdhlúite Cánach
Fáltas Caipitiúil, 2003;

tá le ‘limistéar riaracháin’ an bhrí a shanntar dó le
hAcht 2001;”,

(ii) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “foirgneamh”:

“folaíonn ‘foirgneamh’—

(a) cuid d’fhoirgneamh, agus

(b) déanmhas nó tógáil d’aon chineál agus
d’aon ábhair, nó aon chuid den déanmhas
nó tógáil sin, ach ní fholaíonn sé déanmhas
nach bhfuil i gceangal go buan leis an
talamh, soitheach ná feithicil (soghluaiste
nó doghluaiste);”,

(iii) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“tá le ‘deimhniú díolúine’ an bhrí a shanntar dó le
halt 8(1);”,

(iv) tríd an míniú ar “teaghais” a scriosadh,

(v) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“tá le ‘achtachán’ an bhrí chéanna atá leis san Acht
Léiriúcháin, 2005;”,

(vi) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘limistéar feidhme’—

(a) i ndáil le comhairle cathrach, limistéar
riaracháin na comhairle cathrach sin,

(b) i ndáil le comhairle contae—
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(i) limistéar riaracháin na comhairle
contae sin, agus

(ii) limistéar riaracháin aon chomhairle
baile (de réir bhrí an Achta Rialtais
Áitiúil, 2001) atá suite laistigh de
limistéar riaracháin na comhairle
contae sin;

tá le ‘táille as íoc déanach’ an bhrí a shanntar dó le
halt 6(1);”,

(vii) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “úinéir”:

“ciallaíonn ‘úinéir’, i ndáil le maoin chónaithe—

(a) duine (seachas morgáistí nach bhfuil i
seilbh)—

(i) i gcás maoine cónaithe atá á ligean faoi
léas nó á sealbhú faoi thionóntacht ar
feadh téarma nach faide ná 20 bliain,
atá i dteideal an cíos a fháil faoin léas
nó faoin tionóntacht sin, cibé acu as a
cheart nó a ceart féin nó mar
iontaobhaí nó mar ghníomhaire do
dhuine eile, nó

(ii) i gcás maoine cónaithe nach bhfuil á
ligean amhlaidh nó á sealbhú
amhlaidh, a mbeadh an teideal sin
aige nó aici amhlaidh, faoi réir mhír
(b), dá mbeadh an mhaoin chónaithe
á ligean amhlaidh nó á sealbhú
amhlaidh, cibé acu as ceart an duine
sin féin nó mar iontaobhaí nó mar
ghníomhaire do dhuine eile,

nó

(b) i gcás go bhfuil an mhaoin á ligean faoi léas
nó á sealbhú faoi thionóntacht ar feadh
téarma is faide ná 20 bliain, an duine
(seachas morgáistí nach bhfuil i seilbh) arb
é nó í an léasaí faoin léas sin nó an
tionónta faoin tionóntacht sin;”,

agus

(viii) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “údarás áitiúil iomchuí”:

“ciallaíonn ‘údarás áitiúil iomchuí’—

(a) i ndáil le maoin chónaithe atá suite go
hiomlán i limistéar feidhme comhairle
cathrach, an chomhairle cathrach sin,

(b) i ndáil le maoin chónaithe atá suite go
hiomlán i limistéar feidhme comhairle
contae, an chomhairle contae sin, agus
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(c) i ndáil le maoin chónaithe atá suite go
páirteach i limistéar feidhme comhairle
contae agus go páirteach i limistéar
feidhme comhairle contae eile nó
comhairle cathrach, an t-údarás áitiúil ar
ina limistéar feidhme atá an chuid is mó,
de réir achair, den mhaoin chónaithe
suite.”,

(b) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 2:

“An bhrí atá
le maoin
chónaithe.

2.—(1) San Acht seo, ciallaíonn ‘maoin
chónaithe’, faoi réir fho-alt (2), foirgneamh
atá suite sa Stát agus atá á áitiú, nó atá
oiriúnach lena áitiú, mar theaghais ar
leithligh, cibé acu atá nó nach bhfuil aon
chóiríocht, aosáid nó saoráid á roinnt ag an
áititheoir, nó a mbeadh nó nach mbeadh
teideal aige nó aici í a roinnt, le haon duine
eile, i dtaca leis an gcéanna, agus folaíonn
sé—

(a) teach, teaghasán, árasán nó
teaghaisín (lena n-áirítear an
cineál cóiríochta ar a dtugtar de
ghnáth teaghaisín aonseomra),
agus

(b) foirgneamh ina bhfuil seomra
codlata lena mbaineann mír (e)
d’fho-alt (2).

(2) Chun críocha an Achta seo, ní maoin
chónaithe aon cheann díobh seo a leanas:

(a) foirgneamh—

(i) nár tháinig aon ioncam
uaidh ó foirgníodh an
foirgneamh,

(ii) nár úsáideadh riamh mar
theaghais ó foirgníodh an
foirgneamh, agus

(iii) ar cuid de stoc trádála gnó é;

(b) foirgneamh atá dílsithe d’Aire
den Rialtas, d’údarás tithíochta
(de réir bhrí Acht 1992) nó
d’Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte;

(c) foirgneamh atá ar úinéireacht ag
comhlacht atá arna cheadú chun
críocha alt 6 d’Acht 1992;

(d) foirgneamh—

(i) a úsáidtear go hiomlán mar
theaghais (seachas teaghais
ar cuid í d’oidhreachtán
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measctha de réir bhrí an
Achta Rialtais Áitiúil
(Forálacha Airgeadais),
1978), agus

(ii) a bhfuil rátaí údaráis áitiúil
iníoctha ina leith;

(e) seomra codlata a ligtear faoi
shocrú ligin trína bhfuil
áititheoir an tseomra codlata i
dteideal aon chóiríocht, aosáid
nó saoráid eile san fhoirgneamh
ar cuid de an seomra codlata a
roinnt le haon phearsa aonair
eile;

(f) foirgneamh ceadaithe de réir
bhrí alt 482 d’Acht 1997.

(3) San alt seo folaíonn ‘gnó’—

(a) gnó cuideachta dá bhfuil—

(i) scrúdaitheoir, leachtaitheoir
nó glacadóir ceaptha faoi
Achtanna na gCuideachtaí,

(ii) glacadóir reachtúil ceaptha
faoin Acht fán
nGníomhaireacht
Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní, 2009, nó

(iii) glacadóir ceaptha faoi aon
achtachán eile,

agus

(b) gnó pearsan aonair—

(i) ar féimheach nó féichiúnaí
comhshocraíochta é nó í de
réir bhrí an Achta
Féimheachta, 1988, a bhfuil
a mhaoin nó a maoin go
léir, nó cuid di, arna dílsiú
do ghlacadóir, do
bhainisteoir nó don Sannaí
Oifigiúil i bhFéimheacht,
de réir an Achta sin, nó

(ii) i gcás go bhfuil glacadóir
reachtúil ceaptha faoin
Acht fán nGníomhaireacht
Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní, 2009, i leith
stoc trádála uile an ghnó nó
i leith cuid de.”,

(c) in alt 3—



[2011.] [Uimh. 36.]An tAcht Rialtais Áitiúil (Muirear
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(i) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (5)
agus (6):

“(5) Féadfaidh an tAire ó am go ham an tsuim a
shonraítear de réir an ailt seo a athbhreithniú agus, ag
féachaint d’aon athrú ar an treoirphraghas do
thomhaltóirí—

(a) ó thosach feidhme an ailt seo, nó

(b) i gcás go mbeidh suim arna forordú de
thuras na huaire faoin bhfo-alt seo, ón
dáta a forordaíodh an tsuim sin,

cibé suim is cuí leis an Aire a fhorordú chun críocha
fho-alt (2), agus aon suim a fhorordófar amhlaidh,
beidh sí arna sonrú de réir an ailt seo ón dáta
dliteanais díreach tar éis an dáta a fhorordófar an
tsuim amhlaidh.

(6) San alt seo, ciallaíonn ‘athrú ar an
treoirphraghas do thomhaltóirí’ an difríocht eatarthu
seo a leanas—

(a) an Treoir-Uimhir Praghsanna do
Thomhaltóirí — Gach Ítim is déanaí a
d’fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh—

(i) roimh thosach feidhme an ailt seo, nó

(ii) i gcás go mbeidh suim arna forordú de
thuras na huaire faoi fho-alt (5),
roimh an dáta a forordaíodh an
tsuim sin,

agus

(b) an Treoir-Uimhir Praghsanna do
Thomhaltóirí — Gach Ítim is déanaí a
d’fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh ón
tosach feidhme sin nó ó thráth forordaithe
na suime sin, de réir mar a bheidh,

arna sloinneadh mar chéatadán den uimhir
chéadluaite.”,

agus

(ii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (7):

“(8) San alt seo, ciallaíonn ‘forordú’ forordú le
hordú.”,

(d) i mír (b) d’fho-alt (1) d’alt 4, trí “ar comhlacht ceadaithe
é de réir bhrí alt 848A (a cuireadh isteach le halt 45 den
Acht Airgeadais, 2001) d’Acht 1997.” a chur in ionad “ar
iontaobhas nó comhlacht corpraithe é atá ceadaithe mar
charthanas incháilithe de réir Chuid 3 de Sceideal 26A a
ghabhann le hAcht 1997.”,
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(e) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5)
d’alt 4:

“(5) Más rud é—

(a) nach bhfuil pearsa aonair is úinéir ar mhaoin
chónaithe ina chónaí nó ina cónaí sa mhaoin
sin ar dháta dliteanais de bhíthin go raibh air
nó uirthi an mhaoin a fhágáil mar gheall ar
éiglíocht mheabhrach nó choirp
fhadtréimhseach,

(b) díreach roimh an dáta a d’fhág an phearsa
aonair an mhaoin chónaithe sin amhlaidh, go
raibh an mhaoin chónaithe ina haon-áit nó ina
príomháit chónaithe aige nó aici, agus

(c) go bhfuil an phearsa aonair ina chónaí nó ina
cónaí i maoin nach úinéir uirthi é nó í,

ní dhlífidh sé nó sí an muirear a íoc don bhliain ina bhfuil
an dáta dliteanais sin i leith na maoine cónaithe sin.”,

(f) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(6) d’alt 4:

“(7) I gcás go bhfaighidh duine is úinéir aonair ar
mhaoin chónaithe bás, ní dhlífidh ionadaí pearsanta an
duine éagtha an muirear a íoc i leith na maoine cónaithe
sin, ar muirear é a bhaineann le bliain inar dáta tar éis
dháta báis an duine éagtha agus roimh dháta eisiúna
deonaithe ionadaíochta d’eastát an duine éagtha an dáta
dliteanais.

(8) San alt seo, ciallaíonn ‘éiglíocht mheabhrach nó
choirp fhadtréimhseach’ éiglíocht a d’fhulaing duine, is
éiglíocht—

(a) atá deimhnithe ag lia-chleachtóir cláraithe, agus

(b) a chuir iallach ar an duine an mhaoin ina raibh
cónaí air nó uirthi a fhágáil, ar feadh tréimhse
leanúnaí is faide ná 12 mhí.”,

(g) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) agus
(2) d’alt 5:

“(1) Maidir le húinéir ar mhaoin chónaithe a dhlífidh,
ar dháta dliteanais, muirear a íoc le húdarás áitiúil iomchuí
i leith na bliana ina bhfuil an dáta dliteanais sin, déanfaidh
sé nó sí, agus soláthróidh sé nó sí don údarás áitiúil
iomchuí, dearbhú á rá go bhfuil sé nó sí faoi dhliteanas
amhlaidh.

(2) Maidir le dearbhú dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) beidh sé i cibé foirm agus beidh cibé faisnéis ann
a fhorordófar,

(b) soláthrófar é don údarás áitiúil iomchuí roimh
dhul in éag do cibé tréimhse a fhorordófar,
agus
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(c) beidh ag gabháil leis íocaíocht an mhuirir, a
dhéantar de réir fho-alt (3), i leith na maoine
cónaithe lena mbaineann.”,

(h) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4) d’alt 5:

“(4) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, táille a fhorordú
i leith íocaíocht muirir ag duine a bheidh ag freastal ag
oifigí údaráis áitiúil iomchuí a sholáthraíonn na seirbhísí
íocaíochta sin, agus ar táille í nach mó ná an costas
réasúnach a bhainfidh leis na seirbhísí sin a sholáthar, agus
íocfaidh an duine sin an táille sin leis an údarás áitiúil
iomchuí mar aon leis an muirear sin a dúradh.

(5) Aon duine a sháróidh fo-alt (1) nó (2), beidh sé nó
sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil d’aicme C a chur air nó uirthi.

(6) Aon duine a dhéanfaidh, i gcomhlíonadh
airbheartaithe fho-alt (1) nó (2), faisnéis atá bréagach nó
míthreorach i bponc ábhartha a sholáthar d’údarás áitiúil
iomchuí, beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é
nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme C a chur air
nó uirthi.

(7) Aon duine a chiontófar i gcion faoin alt seo, beidh
sé nó sí, ar gach lá a leanfaidh an duine den sárú arb éard
é an cion sin tar éis dó nó di a bheith ciontaithe amhlaidh,
ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú go
hachomair, fíneáil nach mó ná €100 a chur air nó uirthi.”,

(i) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 6:

“Táille as íoc
déanach.

6.—(1) Aon úinéir ar mhaoin chónaithe
a mhainníonn muirear a íoc de réir an
Achta seo, dlífidh sé nó sí, i dteannta é nó
í a bheith faoi dhliteanas an muirear sin a
íoc, faoi réir fho-alt (3), suim €20 (dá
ngairtear ‘táille as íoc déanach’ san Acht
seo) a íoc leis an údarás áitiúil iomchuí i
leith gach míosa nó cuid de mhí ina
mbeidh—

(a) an muirear sin,

(b) aon táille as íoc déanach den sórt
sin, nó

(c) aon chuid den mhuirear nó den
táille sin,

fágtha gan íoc.

(2) Déanfar táille as íoc déanach a íoc ar
cibé slí a fhorordófar.

(3) I gcás go bhfaighidh duine is úinéir
aonair ar mhaoin chónaithe bás agus go
mbeidh, ar dháta a bháis nó a báis, muirear,
táille as íoc déanach nó aon chuid den
mhuirear nó den táille sin fágtha gan íoc i
ndáil leis an maoin sin, ní bheidh aon táille
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bhreise as íoc déanach iníoctha de réir fho-
alt (1) i ndáil leis an maoin sin go dtí go
n-eiseofar deonú ionadaíochta d’eastát an
duine éagtha chuig ionadaí pearsanta an
duine éagtha sin.

(4) Dlífidh ionadaí pearsanta an duine
éagtha sin, a luaithe a eiseofar deonú
ionadaíochta d’eastát an duine éagtha
chuige nó chuici, an méid iomlán a bhí dlite
den duine éagtha agus le híoc aige nó aici,
ar dháta a bháis nó a báis, a íoc leis an
údarás áitiúil iomchuí i leith muirir agus
gach táille gaolmhaire as íoc déanach, ar
méid iomlán é sin dá ngairtear an “méid
iomlán” san alt seo.

(5) Má íocann an t-ionadaí pearsanta sin
an méid iomlán sin laistigh de 3 mhí ó dháta
eisiúna an deonú ionadaíochta d’eastát an
duine éagtha, ní bheidh aon dliteanas breise
air nó uirthi i leith an mhuirir sin agus gach
táille gaolmhaire as íoc déanach a bhí dlite
den duine éagtha agus iníoctha aige nó aici
ar dháta a bháis nó a báis.

(6) Mura n-íocfaidh an t-ionadaí
pearsanta sin an méid iomlán sin laistigh de
3 mhí ó dháta eisiúna an deonú
ionadaíochta d’eastát an duine éagtha,
dlífidh sé nó sí táille as íoc déanach a íoc, i
dteannta an mhéid iomláin sin, leis an
údarás áitiúil iomchuí, i leith gach míosa nó
cuid de mhí ina mbeidh aon chuid den
mhuirear sin nó den táille sin fágtha gan íoc
ó dháta na heisiúna sin.

(7) San alt seo, aon tagairt do ‘deonú
ionadaíochta’, i gcás ina n-eiseofar 2
dheonú nó níos mó den sórt sin d’eastát
duine éagtha, is tagairt í don chéad cheann
de na deonuithe sin a eiseofar.”,

(j) trí na hailt seo a leanas a chur in ionad alt 8:

“Iarratas ar
dheimhniú
díolúine.

8.—(1) Féadfaidh aon úinéir ar mhaoin
chónaithe iarratas a dhéanamh chun an
údaráis áitiúil iomchuí ar dheimhniú (dá
ngairtear ‘deimhniú díolúine’ san Acht
seo), i leith cibé dáta dliteanais nó dátaí
dliteanais a shonrófar sa deimhniú, á rá
nach raibh, de bhua fho-alt (1), (2), (4), (5),
(6) nó (7) d’alt 4, aon mhuirear iníoctha i
leith na maoine cónaithe, agus ina sonrófar
na cúiseanna nach raibh aon mhuirear den
sórt sin iníoctha.
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(2) Soláthróidh iarratasóir ar dheimhniú
díolúine don údarás áitiúil iomchuí an
fhaisnéis sin go léir a theastóidh uaidh le
réasún chun go dtabharfaidh sé breith i
ndáil leis an iarratas.

(3) Nuair a gheobhaidh údarás áitiúil
iomchuí ón iarratasóir ar dheimhniú
díolúine an fhaisnéis sin go léir a theastóidh
uaidh le réasún chun go dtabharfaidh sé
breith i ndáil leis an iarratas, déanfaidh an
t-údarás áitiúil iomchuí laistigh de 14 lá—

(a) más deimhin leis, i leith aon dáta
dliteanais nó dátaí dliteanais
áirithe, nach raibh muirear
iníoctha i leith na maoine
cónaithe lena mbaineann,
deimhniú díolúine a eisiúint
chuig an iarratasóir i leith na
maoine cónaithe agus an dáta
nó na ndátaí lena mbaineann,
nó

(b) mura deimhin leis amhlaidh,
diúltú don iarratas, ráiteas i
scríbhinn a thabhairt don
iarratasóir maidir leis an gcúis
atá leis an diúltú agus a chur in
iúl don iarratasóir i scríbhinn go
bhfuil sé nó sí i dteideal
achomharc a dhéanamh chun na
Cúirte Dúiche de réir an ailt seo
in aghaidh an diúltaithe.

(4) I gcás go ndiúltóidh údarás áitiúil
iomchuí d’iarratas faoin alt seo, féadfaidh
an t-iarratasóir ar an deimhniú lena
mbaineann achomharc a dhéanamh chun
na Cúirte Dúiche in aghaidh an diúltaithe.

(5) Ar achomharc faoin alt seo a
éisteacht, féadfaidh an Chúirt Dúiche—

(a) an t-achomharc a cheadú agus a
ordú don údarás áitiúil iomchuí
deimhniú díolúine a eisiúint
chuig an achomharcóir i cibé
téarmaí a shonróidh an chúirt,
nó

(b) daingniú a dhéanamh ar an
diúltú don iarratas lena
mbaineann.

(6) Maidir le hachomharc in aghaidh
diúltú deimhniú díolúine a eisiúint, déanfar
é chun breithimh den Chúirt Dúiche a
bheidh sannta de thuras na huaire don
dúiche cúirte dúiche ina bhfuil an mhaoin
chónaithe lena mbaineann suite.
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Admhálacha,
deimhnithe
agus ceanglais
maidir le
maoin
chónaithe a
dhíol.

8A.—(1) I gcás go n-íocfaidh duine
muirear nó táille as íoc déanach le húdarás
áitiúil iomchuí i leith maoine cónaithe,
tabharfaidh an t-údarás áitiúil sin admháil i
scríbhinn don duine i leith na híocaíochta.

(2) I gcás go bhfaighidh údarás áitiúil
iomchuí íocaíocht iomlán muirir agus gach
táille ghaolmhar as íoc déanach i leith
maoine cónaithe, déanfaidh sé, ar iarratas a
bheith déanta chuige i scríbhinn ag úinéir
na maoine cónaithe nó thar a cheann nó
thar a ceann, laistigh de 14 lá, deimhniú (dá
ngairtear ‘deimhniú urscaoilte’ san alt seo)
a thabhairt don úinéir sin ina ndaingneofar
go bhfuil an muirear i leith na bliana lena
mbaineann íoctha agus nach bhfuil aon
táille as íoc déanach dlite nó iníoctha i leith
na maoine don bhliain sin.

(3) Déanfaidh díoltóir maoine cónaithe,
roimh dhíol na maoine a bheith
críochnaithe, na muirir go léir agus na táillí
go léir as íoc déanach a bheidh dlite don
údarás áitiúil iomchuí agus iníoctha leis i
leith na maoine cónaithe sin a íoc leis an
údarás áitiúil iomchuí.

(4) Ar dhíol maoine cónaithe a bheith
críochnaithe nó roimhe sin, tabharfaidh
díoltóir na maoine cónaithe sin, i leith na
maoine cónaithe sin, don cheannaitheoir—

(a) deimhniú urscaoilte, nó

(b) deimhniú díolúine,

de réir mar is cuí, i leith gach bliana ina
raibh dáta dliteanais ó dháta díola dheiridh
na maoine.

(5) Amhail in aghaidh ceannaitheora
bona fide nó morgáistí na maoine sin ar
lánchomaoin in airgead nó i luach airgid
gan fhógra, nó duine a fhaigheann teideal ó
cheannaitheoir nó ó mhorgáistí den sórt sin,
nó faoi nó fúithi, déanfar, le deimhniú
urscaoilte nó deimhniú díolúine, an mhaoin
lena mbaineann a urscaoileadh ó dhliteanas
i leith aon mhuirir nó táille as íoc déanach a
bheidh dlite d’úinéir na maoine sin do gach
bliain ina raibh an dáta dliteanais nó na
dátaí dliteanais lena mbaineann an
deimhniú.

(6) Aon duine a sháraíonn fo-alt (3),
beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear,
ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneál
d’aicme C a chur air nó uirthi.

(7) Maidir le húdarás áitiúil iomchuí—
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(a) ní dhéanfaidh sé táille a
mhuirearú i ndáil le hadmháil,
deimhniú urscaoilte nó
deimhniú díolúine a eiseoidh
sé, agus

(b) féadfaidh sé, i ndáil le dúblach
den admháil nó den deimhniú
sin a eiseoidh sé, táille a
mhuirearú nach mó ná an costas
réasúnach a bhainfidh leis an
dúblach a eisiúint.

(8) San alt seo—

folaíonn ‘ceannaitheoir’ i ndáil le maoin
chónaithe, aistrí faoi aistriú a dtagraítear sa
mhíniú ar ‘díol’ san fho-alt seo;

folaíonn ‘díol’, i ndáil le maoin chónaithe,
aistriú na maoine cónaithe ag an úinéir
chuig duine eile—

(a) de dhroim—

(i) cumhacht a fheidhmiú faoi
aon achtachán chun talamh
a fháil go héigeantach, nó

(ii) fógra a thabhairt á rá go
bhfuiltear chun an
chumhacht sin a fheidhmiú,

nó

(b) gan comaoin ar bith nó ar
chomaoin is lú go suntasach ná
margadhluach measta na
maoine cónaithe lena
mbaineann tráth a haistrithe,

folaíonn ‘díoltóir’, i ndáil le maoin
chónaithe—

(a) duine a aistríonn an mhaoin
chuig duine eile—

(i) de dhroim—

(I) cumhacht a fheidhmiú
faoi aon achtachán
chun talamh a fháil go
héigeantach, nó

(II) fógra a thabhairt á rá go
bhfuiltear chun an
chumhacht sin a
fheidhmiú, nó

(ii) gan comaoin ar bith nó ar
chomaoin is lú go
suntasach ná margadhluach
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measta na maoine cónaithe
lena mbaineann tráth a
haistrithe,

agus

(b) gníomhaire de chuid úinéir na
maoine cónaithe—

(i) a fhaigheann na fáltais ó
dhíol na maoine cónaithe
nó ó dhíol cuid di thar
ceann an úinéara, nó

(ii) a sholáthraíonn comhairle
dlí don úinéir i dtaca leis an
úinéir d’aistriú na maoine,
is aistriú dá dtagraítear i
bhfomhír (ii) de mhír (a).

Doiciméid
bhrionnaithe
agus doiciméid
athraithe.

8B.—(1) Is cion é ag duine deimhniú nó
doiciméad eile a airbheartaíonn a bheith
eisithe faoin Acht seo a bhrionnú nó a rith
agus a fhios aige nó aici an deimhniú nó
an doiciméad sin (dá ngairtear ‘doiciméad
brionnaithe’ san alt seo) a bheith
brionnaithe.

(2) Is cion é ag duine deimhniú nó
doiciméad eile arna eisiúint faoin Acht seo
a athrú le hintinn calaois a dhéanamh nó le
hintinn mheabhlaireachta, nó é a rith agus
a fhios aige nó aici an deimhniú nó an
doiciméad sin (dá ngairtear ‘doiciméad
athraithe’ san alt seo) a bheith athraithe
amhlaidh.

(3) Is cion é ag duine seilbh a bheith aige
nó aici, gan údarás dleathach, ar
dhoiciméad brionnaithe nó ar dhoiciméad
athraithe.

(4) Is cion é ag duine cabhrú nó neartú
le cion a dhéanamh faoin alt seo.

(5) Aon duine a bheidh ciontach i gcion
faoin alt seo dlífear—

(a) ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil d’aicme A nó
príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 6 mhí, nó iad
araon, a chur air nó uirthi, agus

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil,
fíneáil nach mó ná €25,000 nó
príosúnacht ar feadh téarma
nach faide ná 2 bhliain, nó iad
araon, a chur nó uirthi.”,
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(k) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 10:

“Feidhmeanna
údaráis áitiúil
a tharmligean.

10.—(1) Féadfaidh údarás áitiúil
iomchuí cibé feidhm nó feidhmeanna dá
chuid (seachas an chumhacht chun
imeachtaí a thionscnamh mar gheall ar
chion) a bhaineann le bailiú muirear nó
táillí as íoc déanach a tharmligean chuig
bord iomchuí de réir mar is cuí leis.

(2) Déanfaidh údarás áitiúil iomchuí, i
gcás go n-ordóidh an tAire amhlaidh i
scríbhinn, cibé feidhm nó feidhmeanna dá
chuid (seachas an chumhacht chun
imeachtaí a thionscnamh mar gheall ar
chion) a bhaineann le bailiú muirear nó
táillí as íoc déanach agus a bheidh sonraithe
san ordachán a tharmligean chuig bord
iomchuí.

(3) I gcás go ndéanfaidh údarás áitiúil
iomchuí tarmligean chuig bord iomchuí
faoin alt seo—

(a) déanfaidh an bord iomchuí na
feidhmeanna lena mbaineann a
chomhlíonadh de réir aon
teorainneacha a shonrófar sa
tarmligean maidir leis an
limistéar nó an tréimhse ina
ndéanfaidh sé, nó a mhéid a
dhéanfaidh sé, na feidhmeanna
sin a chomhlíonadh,

(b) maidir le haon fhoráil den Acht
seo, nó faoi, nó d’aon achtachán
eile (cibé acu a ritheadh nó a
rinneadh é roimh an Acht seo
a rith nó dá éis), nó faoi, lena
ndílsítear feidhmeanna don
údarás áitiúil iomchuí nó lena
rialaítear an modh ar a
gcomhlíonfar aon fheidhm, más
infheidhme agus a mhéid is
infheidhme í maidir leis an
bhfeidhm tharmligthe, beidh
éifeacht léi chun críocha
chomhlíonadh na feidhme sin
ag an mbord iomchuí, ach an
bord iomchuí a chur in ionad an
údaráis áitiúil iomchuí, agus dá
réir sin déanfar tagairtí in aon
fhoráil den sórt sin d’údarás
áitiúil a fhorléiriú chun críocha
chomhlíonadh na feidhme
tarmligthe ag an mbord iomchuí
mar thagairtí don bhord
iomchuí.

(4) Íocfar le bord iomchuí cibé táillí agus
caiteachais (más ann) a fhorordófar maidir
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leis an mbord iomchuí sin do chomhlíonadh
feidhmeanna a tharmligtear faoin alt seo.

(5) Ní dhéanfaidh údarás áitiúil
tarmligean faoi fho-alt (1) nó (2) a
chúlghairm ach amháin le toiliú an Aire.

(6) Déanfaidh údarás áitiúil, i gcás go n-
ordóidh an tAire amhlaidh i scríbhinn,
tarmligean faoin alt seo a chúlghairm.

(7) Is feidhmeanna feidhmiúcháin chun
críocha Acht 2001 na feidhmeanna a
thugtar d’údarás áitiúil leis an alt seo.

(8) San alt seo ciallaíonn ‘bord
iomchuí’—

(a) an Bord Seirbhísí Ríomhaire
Rialtais Áitiúil arna bhunú leis
an Ordú um an mBord Seirbhísí
Ríomhaire Rialtais Áitiúil
(Bunú), 1975 (I.R. Uimh. 212 de
1975), agus

(b) an Bord Seirbhísí Bainistíochta
Rialtais Áitiúil arna bhunú leis
an Ordú um an mBord Seirbhísí
Bainistíochta Rialtais Áitiúil
(Bunú), 1996 (I.R. Uimh. 410
de 1996),

nó ceachtar acu.”,

(l) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 11:

“Sonraí a
roinnt agus a
mhalartú.

11.—(1) D’ainneoin aon achtacháin nó
rialach dlí—

(a) déanfaidh duine iomchuí, ar
iarraidh ó údarás áitiúil, cibé
faisnéis a sholáthar don údarás
áitiúil a bheidh i seilbh nó faoi
rialú an duine iomchuí nó, i gcás
gur comhlacht corpraithe an
duine iomchuí, aon
fhochuideachta (de réir bhrí alt
155 d’Acht na gCuideachtaí,
1963) de chuid an duine
iomchuí, agus a theastóidh le
réasún ón údarás áitiúil chun a
chumasú don údarás áitiúil a
fheidhmeanna faoin Acht seo a
chomhlíonadh,

(b) déanfaidh údarás áitiúil, i gceann
cibé eatramh a shonróidh na
Coimisinéirí Ioncaim, cibé
faisnéis a sholáthar do na
Coimisinéirí Ioncaim a
gheobhaidh an t-údarás áitiúil
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de bhun an Achta seo, lena n-
áirítear uimhreacha tagartha
cánach, agus a theastóidh le
réasún ó na Coimisinéirí
Ioncaim chun a chumasú dóibh
a bhfeidhmeanna faoi
achtachán sonraithe a
chomhlíonadh, agus

(c) ar iarraidh ó Aire den Rialtas, ó
údarás áitiúil nó ó dhuine
forordaithe agus i gceann cibé
eatramh a shonróidh sé nó sí,
soláthróidh údarás áitiúil don
Aire den Rialtas, don údarás
áitiúil nó don duine forordaithe,
de réir mar is cuí, cibé faisnéis a
gheobhaidh an t-údarás áitiúil
de bhun an Achta seo agus a
theastóidh le réasún ón Aire
den Rialtas, ón údarás áitiúil nó
ón duine forordaithe lena
mbaineann chun a chumasú dó
nó di a fheidhmeanna nó a
feidhmeanna a chomhlíonadh.

(2) Ní fhorordóidh an tAire duine chun
críocha mhír (c) d’fho-alt (1) mura deimhin
leis nó léi, maidir le húdarás áitiúil do
sholáthar faisnéise a fuair an t-údarás áitiúil
de bhun an Achta seo a sholáthar do
dhuine den sórt sin, go gcuideoidh an
soláthar sin leis an duine le linn dó nó di
feidhm arna tabhairt dó nó di, nó arna
tarmligean chuige nó chuici, leis an
achtachán seo nó faoi a chomhlíonadh.

(3) San alt seo—

ciallaíonn ‘Acht 2010’ an tAcht
Comhdhlúite Cánach Breisluacha, 2010;

ciallaíonn ‘duine iomchuí’—

(a) an Bord um Thionóntachtaí
Cónaithe Príobháideacha arna
bhunú faoi alt 150 den Acht um
Thionóntachtaí Cónaithe, 2004,

(b) Bord Soláthair an Leictreachais
arna bhunú de réir an Achta
Leictreachais (Soláthar), 1927,

(c) na Coimisinéirí Ioncaim,

(d) an tAire Coimirce Sóisialaí, nó

(e) aon duine eile a bheidh
forordaithe de thuras na huaire;

ciallaíonn ‘achtachán sonraithe’—
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(a) na hAchtanna Cánach,

(b) na hAchtanna um Cháin
Ghnóchan Caipitiúil,

(c) Acht 2010,

(d) an tAcht Comhdhlúite
Dleachtanna Stampa, 1999, nó

(e) Acht 2003;

ciallaíonn ‘uimhir thagartha cánach’—

(a) i ndáil le pearsa aonair, uimhir
phearsanta seirbhíse poiblí (de
réir bhrí alt 262 d’Acht 2005) na
pearsan aonair sin, nó

(b) i ndáil le comhlacht corpraithe—

(i) an uimhir thagartha atá
luaite ar aon fhoirm
thuairisceán ioncaim nó
fógra measúnachta a
eiseoidh oifigeach do na
Coimisinéirí Ioncaim chuig
an duine sin, nó

(ii) uimhir chláraithe an
chomhlachta chorpraithe
chun críocha Acht 2010.”,

(m) in alt 12—

(i) i bhfo-alt (3), trí “ón dáta a thagann an t-údarás áitiúil
iomchuí ar an tuairim go bhfuil fianaise
leordhóthanach ann chun gur ceart imeachtaí a
thionscnamh i leith an chiona lena mbaineann,” a
chur in ionad “ón dáta a thagann fianaise ar iúl don
údarás iomchuí lena mbaineann le haghaidh na
maoine cónaithe lena mbaineann an cion is leor chun
gur ceart imeachtaí a thionscnamh i leith an chiona
lena mbaineann,”,

(ii) i bhfo-alt (4), trí “, nó gurbh inchurtha é i leith aon
fhaillí ar thaobh,” a scriosadh, agus

(iii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (6):

“(7) I gcás go gciontaítear duine i gcion faoi fho-
alt (5) nó fho-alt (7) (a mhéid a bhaineann ceachtar
fo-alt díobh le mír (c) d’fho-alt (2)) d’alt 5, féadfaidh
an chúirt, le linn di méid na fíneála a chinneadh a
bheidh le forchur ar an duine i leith an chiona sin, aon
táille as íoc déanach nó aon ús as íoc déanach, nó iad
araon, a d’íoc an duine i dtaca leis an mainneachtain
an muirear teaghlaigh lena mbaineann an cion a íoc,
a chur i gcuntas.
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(n) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 14:

“Rialacháin,
orduithe agus
ordacháin.

14.—(1) Féadfaidh an tAire, le
rialacháin, (agus in alt 3, le hordú) foráil a
dhéanamh le haghaidh aon ní dá
dtagraítear san Acht seo mar ní atá
forordaithe nó le forordú.

(2) Gan dochar d’aon fhoráil eile den
Acht seo, féadfaidh cibé forálacha
teagmhasacha, iarmhartacha agus
forlíontacha a bheith i rialacháin faoin Acht
seo is dóigh leis an Aire is gá nó is
fóirsteanach chun críocha na rialachán.

(3) Maidir le rialachán nó ordachán
faoin Acht seo—

(a) féadfaidh feidhm a bheith aige i
leith gach údaráis áitiúil nó i
leith cibé údarás áitiúil nó aicmí
údarás áitiúil a bheidh sonraithe
sa rialachán nó san ordachán,
agus

(b) féadfaidh forálacha éagsúla a
bheith ann i ndáil le húdaráis
áitiúla éagsúla nó aicmí éagsúla
údarás áitiúil.

(4) Déanfar gach rialachán arna
dhéanamh ag an Aire faoin Acht seo a
leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas
a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má
dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh
den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an
rialachán a leagan faoina bhráid, rún a rith
ag neamhniú an rialacháin, beidh an
rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan
dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh
roimhe sin faoin rialachán.”, agus

(o) i bhfo-alt (1) d’alt 15, trí “laistigh de limistéar riaracháin na
comhairle contae” a chur in ionad “laistigh den chontae”.

(2) Leanfaidh aon rialachán nó ordachán arna dhéanamh nó arna
thabhairt faoi Acht 2009, a bhí i bhfeidhm díreach roimh thosach
feidhme an ailt seo, i bhfeidhm tar éis an tosach feidhme sin, agus
féadfar é a leasú nó a chúlghairm dá réir sin.

(3) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2012.

20.—Féadfar an tAcht Rialtais Áitiúil (Muirear Teaghlaigh), 2011
a ghairm den Acht seo.
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