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

[22 Meitheamh, 2011]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—(1) Leasaítear alt 766B den Acht Comhdhlúite Cánacha,
1997—

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

“(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘dliteanais phárolla’—

(a) an méid cánach ioncaim a cheanglaítear ar an
gcuideachta, le Caibidil 4 de Chuid 42 nó fúithi,
a chur ar aghaidh chuig an Ard-Bhailitheoir
don tréimhse phárolla iomchuí i leith
díolaíochtaí, mar a mhínítear in alt 983, a íoctar
le gach fostaí agus stiúrthóir, nó ar cuntas gach
fostaí agus stiúrthóra,

(b) an méid Ranníocaí Árachais Shóisialaigh Pá-
Choibhneasa i leith tuillimh ináirithe agus
díolaíochtaí ináirithe gach stiúrthóra agus
fostaí a cheanglaítear ar an gcuideachta a chur
ar aghaidh chuig an Ard-Bhailitheoir don
tréimhse phárolla iomchuí leis na hAchtanna
Leasa Shóisialaigh nó fúthu, agus

(c) aon mhéid eile tobhach nó muirear a
cheanglaítear ar an gcuideachta, le Codanna
18A, 18B nó 18D nó fúthu, a chur ar aghaidh
chuig an Ard-Bhailitheoir don tréimhse
phárolla iomchuí;

ciallaíonn ‘tréimhse phárolla iomchuí’ an tréimhse—
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(a) dar tosach an tráth a thosaíonn an tréimhse atá
díreach roimh an tréimhse chuntasaíochta inar
tabhaíodh an caiteachas, agus atá ar comhfhad
léi, agus

(b) dar críoch an tráth a chríochnaíonn an tréimhse
chuntasaíochta sin.”,

agus

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

“(b) comhiomlán na méideanna is iníoctha ag an
gcuideachta i leith dliteanas párolla don
tréimhse phárolla iomchuí inar tabhaíodh an
caiteachas arna laghdú den mhéid is lú díobh
seo a leanas—

(i) an méid ar mó comhiomlán aon
mhéideanna is iníoctha leis an gcuideachta
i leith éileamh a rinneadh faoi alt 766(4B)
nó 766A(4B), de réir mar a bheidh, i leith
caiteachais a tabhaíodh i dtréimhse
chuntasaíochta roimhe sin ná na dliteanais
phárolla i leith na tréimhse–

(I) dar tosach an tráth a thosaíonn an
tréimhse chuntasaíochta ar ina leith a
rinneadh an chéad éileamh den sórt
sin, agus

(II) dar críoch an tráth a chríochnaíonn an
tréimhse chuntasaíochta díreach
roimh an tréimhse chuntasaíochta
inar tabhaíodh an caiteachas,

agus

(ii) méid na ndliteanas párolla don tréimhse—

(I) dar tosach an tráth a thosaíonn an
tréimhse phárolla iomchuí, agus

(II) dar críoch an tráth a chríochnaíonn an
tréimhse chuntasaíochta díreach
roimh an tréimhse chuntasaíochta
inar tabhaíodh an caiteachas.”.

(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le tréimhsí cuntasaíochta dar
tosach dáta rite an Achta seo nó dá éis.

2.—Leasaítear alt 55 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 2008 tríd an
méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) maidir le haon imeacht
paisinéara ar aerárthach ó aerfort cibé lá a cheapfaidh an tAire
Airgeadais le hordú nó dá éis.”.

3.—Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánach Breisluacha, 2010 le
héifeacht ar an agus ón 1 Iúil, 2011—
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(a) in alt 46(1), trí “míreanna (b), (c), (ca) agus (d)” a chur in
ionad “míreanna (b), (c) agus (d)” i mír (a),

(b) in alt 46(1), trí “faoi réir mhír (ca),” a chur isteach roimh
“13.5 faoin gcéad” i mír (c),

(c) in alt 46(1), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (c):

“(ca) le linn na tréimhse 1 Iúil, 2011 go 31 Nollaig,
2013, 9 faoin gcéad i ndáil le hearraí nó
seirbhísí de chineál a shonraítear i míreanna
3(1) go (3), 7, 8, 11, 12 agus 13(3) de Sceideal
3 ar arbh inmhuirearaithe cáin de réir mhír (c)
murach an mhír seo;”,

agus

(d) in alt 18(1)(a)(III), i bhfo-ailt (1) agus (2) d’alt 48, agus in
ailt 50(2) agus 95(8)(a), trí “i mír (c) nó (ca), de réir mar
is cuí, d’alt 46(1)” a chur in ionad “in alt 46(1)(c)”, gach
áit a bhfuil sé.

4.—(1) Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa,
1999—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 125A:

“Tobhach ar
scéimeanna
pinsean.

125B.—(1) San alt seo—

ciallaíonn ‘Acht 1997’ an tAcht
Comhdhlúite Cánacha, 1997;

ciallaíonn ‘riarthóir’ i ndáil le scéim, na
hiontaobhaithe nó na daoine eile ag a
bhfuil bainistiú shócmhainní na scéime,
agus go háirithe, ach gan dochar do
ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo,
folaíonn tagairtí do riarthóir scéime—

(a) riarthóir, de réir bhrí alt 770(1)
d’Acht 1997,

(b) duine a luaitear in alt 784 nó 785
d’Acht 1997, agus a bhfuil gnó á
sheoladh aige nó aici go
dleathach ag deonú blianachtaí
ar shaol daoine, lena n-áirítear
an duine a luaitear in alt
784(4A)(ii) den Acht sin, agus

(c) riarthóir CCSP, de réir bhrí alt
787A(1) d’Acht 1997;

ciallaíonn ‘sócmhainní’ an mhaoin go léir,
lena n-áirítear infheistíochtaí, taiscí, fiacha
agus conarthaí árachais, a shealbhaítear
chun críocha scéime, seachas sócmhainní
eisiata;
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ciallaíonn ‘méid inmhuirearaithe’, i ndáil le
duine inmhuirearaithe agus aon
sócmhainní, margadhluach comhiomlán na
sócmhainní (seachas sócmhainn is talamh,
agus sa chás sin measfar nach bhfuil ar
áireamh i margadhluach na talún méid aon
iasachtaí neamhíoctha a úsáideadh chun an
talamh a fháil)—

(a) an 30 Meitheamh don bhliain
2011, 2012, 2013 nó 2014, de réir
mar a bheidh, nó

(b) i gcás nach conarthaí árachais na
sócmhainní agus go dteachtar
iad chun críocha scéime de
chineál a thuairiscítear i mír (a)
den mhíniú ar ‘scéim’ is scéim
sochair shainithe nó scéim aon
chomhalta amháin agus go
gcinneann an duine
inmhuirearaithe amhlaidh, agus
i gcás go n-ullmhaítear cuntais
go caighdeán cuí cuntasaíochta,
an lá deireanach de thréimhse
chuntasaíochta na scéime a
chríochnaigh sa tréimhse 12 mhí
díreach roimh an 30 Meitheamh
an bhliain 2011, 2012, 2013 nó
2014, de réir mar a bheidh,

agus gurb é an riarthóir nó an t-árachóir an
duine inmhuirearaithe ina leith an dáta
lena mbaineann;

ciallaíonn ‘duine inmhuirearaithe’, i ndáil le
sócmhainní scéime—

(a) i gcás nach conarthaí árachais na
sócmhainní, an riarthóir i ndáil
leis an scéim, agus

(b) i gcás inar conarthaí árachais na
sócmhainní, an t-árachóir i ndáil
le conradh den sórt sin,

agus, más féidir é sa chomhthéacs, folaíonn
sé comharba de réir bhrí fho-alt (9);

ciallaíonn ‘conradh árachais’—

(a) aon chonradh de shaghas a
thuairiscítear in alt 706(3)
d’Acht 1997, agus

(b) aon pholasaí nó conradh árachais
eile arna dhéanamh ag árachóir
le duine nó daoine ag a bhfuil
bainistiú scéime de chineál a
thuairiscítear i mír (a) den
mhíniú ar ‘scéim’, seachas scéim
aon chomhalta amháin;
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tá le ‘scéim sochair shainithe’ an bhrí a
shanntar do ‘scéim shochair shainithe’ le
halt 2(1) den Acht Pinsean, 1990;

ciallaíonn ‘dáta dlite’ 25 Meán Fómhair an
bhliain 2011, 2012, 2013 nó 2014, de réir
mar a bheidh;

ciallaíonn ‘sócmhainní eisiata’, i ndáil le
scéim de chineál a thuairiscítear i mír (a)
den mhíniú ar ‘scéim’, sócmhainní arb
ionannas dóibh dliteanais de chuid na
scéime is inchurtha síos do sholáthar sochar
iomchuí (de réir bhrí alt 770 d’Acht 1997) i
leith aon chomhalta de scéim den sórt sin—

(a) (i) a bhfuil agus a raibh riamh a
fhostaíocht nó a fostaíocht
i ndáil leis an scéim an dáta
a chinntear an méid
inmhuirearaithe don
bhliain lena mbaineann, nó

(ii) i gcás inar scoir an
fhostaíocht roimh an dáta
sin, a mbíodh a fhostaíocht
nó a fostaíocht riamh,

á feidhmiú lasmuigh den Stát go
hiomlán, agus ar comhalta é nó
í nach raibh, an dáta sin, ag fáil
na sochar sin, agus

(b) a raibh a fhostaíocht nó a
fostaíocht i ndáil leis an scéim
á feidhmiú go hiomlán lasmuigh
den Stát, agus a bhí, an dáta a
chinntear an méid
inmhuirearaithe don bhliain
lena mbaineann, ag fáil na
sochar sin;

ciallaíonn ‘árachóir’ gnóthas árachais de
réir bhrí Rialacháin Chreata na
gComhphobal Eorpach (Árachas Saoil),
1994 (I.R. Uimh. 360 de 1994);

déanfar ‘margadhluach’ a fhorléiriú de réir
alt 548 d’Acht 1997;

ciallaíonn ‘comhalta’, i ndáil le scéim de
chineál a thuairiscítear i mír (a) den mhíniú
ar ‘scéim’, aon duine a ligfear chun bheith
ina chomhalta nó ina comhalta faoi rialacha
na scéime;

ciallaíonn ‘scéim aon chomhalta amháin’
scéim de chineál a thuairiscítear i mír (a)
den mhíniú ar ‘scéim’ is scéim a
gceanglaítear ina leith le ceadú na scéime
ag na Coimisinéirí ar an duine nó ar na
daoine ag a bhfuil bainistiú na scéime
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cuntais bhliantúla scéime a sheachadadh ar
na Coimisinéirí;

déanfar ‘ciste pinsean’, i ndáil le hárachóir,
a fhorléiriú de réir fho-alt (2) d’alt 706
d’Acht 1997 agus amhail is go bhfolaíonn
an gnó dá dtagraítear i mír (a) den fho-alt
sin polasaithe árachais dá dtagraítear i mír
(b) den mhíniú ar ‘conradh árachais’;

ciallaíonn ‘scéim’—

(a) scéim sochar scoir, de réir bhrí
alt 771 d’Acht 1997—

(i) atá ceadaithe ag na
Coimisinéirí chun críocha
Chaibidil 1 den Acht sin,
nó

(ii) atá ceadaithe ag na
Coimisinéirí faoi aon
achtachán eile (lena n-
áirítear achtachán atá
aisghairthe) agus ar
cuireadh forálacha
Chaibidil 1 d’Acht 1997
chun feidhme ina leith,

seachas scéim ar ina leith—

(I) a bhfuil rún rite ag na
hiontaobhaithe chun an
scéim a fhoirceannadh,
agus

(II) a bhfuil an fostóir
dócmhainneach chun
críocha an Achta um
Chosaint Fostaithe
(Dócmhainneacht
Fostóirí), 1984,

(b) conradh blianachta nó scéim
iontaobhais nó cuid de scéim
iontaobhais atá ceadaithe ag na
Coimisinéirí faoi alt 784 nó 785
d’Acht 1997 nó, de réir mar a
bheidh, faoin dá alt sin den
Acht sin, seachas conradh
blianachta nó scéim iontaobhais
nó cuid de scéim iontaobhais
atá ceadaithe amhlaidh agus a
bhfuil cnapshuim, lena
mbaineann mír (b) d’alt 784(2)
d’Acht 1997, íoctha ina leith leis
an bpearsa aonair atá i dteideal
blianachta faoin gconradh, faoin
scéim iontaobhais nó faoi chuid
de scéim iontaobhais, de réir
mar a bheidh, nó
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(c) conradh CCSP, de réir bhrí alt
787A d’Acht 1997, i leith táirge
CCSP, de réir bhrí an ailt sin,
seachas conradh CCSP a bhfuil
cnapshuim, lena mbaineann mír
(a) d’alt 787G(3) d’Acht 1997,
íoctha nó curtha ar fáil don
ranníocóir CCSP ina leith;

ciallaíonn “dáta luachála” an dáta cuí arna
chinneadh chun críocha mhír (a) nó (b) den
mhíniú ar “méid inmhuirearaithe”.

(2) Déanfaidh duine inmhuirearaithe i
leith an dáta dlite i ngach ceann de na
blianta 2011, 2012, 2013 agus 2014, agus
tráth nach déanaí ná an dáta dlite lena
mbaineann, ráiteas a sheachadadh ar na
Coimisinéirí, i cibé formáid leictreonach a
shonróidh na Coimisinéirí, a thaispeánfaidh
an méid inmhuirearaithe don bhliain sin i
leith an duine inmhuirearaithe.

(3) Déanfar dleacht stampa de mhéid is
comhionann le 0.6 faoin gcéad den mhéid
inmhuirearaithe don bhliain lena
mbaineann a mhuirearú ar gach ráiteas a
sheachadfaidh duine inmhuirearaithe de
bhun fho-alt (2).

(4) Déanfaidh duine inmhuirearaithe an
dleacht a mhuirearófar faoi fho-alt (3) ar
ráiteas a sheachadfaidh an duine
inmhuirearaithe de bhun fho-alt (2), a íoc,
ar cibé modh leictreonach a shonróidh na
Coimisinéirí, ar an ráiteas a sheachadadh.

(5) (a) Maidir le duine inmhuirearaithe
a dhlíonn, i ndáil le sócmhainní
scéime, is scéim atá ceadaithe
ag na Coimisinéirí, an dleacht a
mhuirearófar faoi fho-alt (3) ar
ráiteas a sheachadfaidh an
duine inmhuirearaithe de bhun
fho-alt (2) a íoc, beidh sé nó sí,
chun críocha an dleacht a íoc, i
dteideal diúscairt nó leithreasú
a dhéanamh ar cibé sócmhainní
den scéim is gá chun méid na
dleachta is iníoctha amhlaidh a
íoc agus ní scoirfidh an scéim de
bheith ina scéim atá ceadaithe
ag na Coimisinéirí de dhroim
aon diúscartha nó leithreasaithe
den sórt sin ag an duine
inmhuirearaithe.

(b) Más rud é, de bhun an ailt seo,
go ndéanann duine
inmhuirearaithe nach bhfuil, i
ndáil le sócmhainní scéime, is
scéim atá ceadaithe ag na
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Coimisinéirí, ina iontaobhaí nó
ina hiontaobhaí de chuid na
scéime, an dleacht a
mhuirearófar faoi fho-alt (3) a
íoc trí dhiúscairt nó leithreasú a
dhéanamh ar cibé sócmhainní
den scéim is gá chun méid na
dleachta is iníoctha amhlaidh a
íoc, ansin ceadóidh na
hiontaobhaithe an diúscairt nó
an leithreasú sin agus beidh an
duine inmhuirearaithe saortha
agus urscaoilte ó aon diúscairt
nó leithreasú den sórt sin
amhail is nach ndearnadh an
méid dleachta a íoc amhlaidh,
agus ní scoirfidh an scéim de
bheith ina scéim atá ceadaithe
ag na Coimisinéirí de dhroim
aon diúscartha nó leithreasaithe
den sórt sin ag an duine
inmhuirearaithe.

(6) Más rud é, de bhun an ailt seo, go
ndéanfaidh duine inmhuirearaithe
sócmhainn de chuid scéime a dhiúscairt nó
a leithreasú de réir fho-alt (5)(a), ansin ní
bheidh aon ábhar caingne ann in aghaidh
an duine inmhuirearaithe in aon chúirt mar
gheall ar an diúscairt nó an leithreasú sin.

(7) (a) Más rud é, i ndáil le hacmhainní
scéime, is scéim atá ceadaithe
ag na Coimisinéirí, nach
iontaobhaí de chuid na scéime
an duine inmhuirearaithe, ansin
dlífidh an duine
inmhuirearaithe agus
iontaobhaithe na scéime araon
an dleacht a íoc a mhuirearófar
faoi fho-alt (3) ar ráiteas a
sheachadfaidh an duine
inmhuirearaithe ar na
Coimisinéirí de bhun fho-alt (2)
agus is comhdhliteanas agus
dliteanas leithleach a
ndliteanas.

(b) Más rud é, i ndáil le hacmhainní
scéime, is scéim atá ceadaithe
ag na Coimisinéirí, agus ar
scéim aon chomhalta amháin í,
gur iontaobhaí de chuid na
scéime sin an duine
inmhuirearaithe ach nach
comhalta den scéim sin é nó í,
ansin dlífidh an duine
inmhuirearaithe agus
iontaobhaí is comhalta den
scéim sin araon an dleacht a íoc
a mhuirearófar faoi fho-alt (3)
ar ráiteas a sheachadfaidh an
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duine inmhuirearaithe ar na
Coimisinéirí de bhun fho-alt (2)
agus is comhdhliteanas agus
dliteanas leithleach a
ndliteanas.

(8) I gcás ina mainneoidh duine
inmhuirearaithe—

(a) aon ráiteas a cheanglaítear ar an
duine inmhuirearaithe a
sheachadadh de bhun fho-alt
(2) a sheachadadh tráth nach
déanaí ná an dáta dlite, nó

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

dlífidh an duine inmhuirearaithe—

(i) ón dáta dlite sin go dtí an lá a
íocfar an dleacht, ús ar an
dleacht arna ríomh de réir alt
159D, a íoc i dteannta na
dleachta, agus

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

(9) Más rud é, roimh dháta dlite—

(a) go scoirfidh duine
inmhuirearaithe de ghnó a
sheoladh ar ina chúrsa a
cheanglaítear ar an duine
inmhuirearaithe ráiteas (dá
ngairtear ‘an ráiteas céadluaite’
san fho-alt seo) a sheachadadh
de bhun fho-alt (2) (lena n-
áirítear aon chás ina
gceanglaítear ar an duine
inmhuirearaithe déanamh
amhlaidh de bhua oibriú an fho-
ailt seo roimhe sin) ach nach
ndearna sé nó sí amhlaidh
roimh an scor sin, agus

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

ansin—

(i) ní cheanglaítear ar an duine
inmhuirearaithe an ráiteas
céadluaite a sheachadadh, agus

(ii) déanfaidh an comharba—
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(I) i gcás ina gceanglaítear ar an
gcomharba, ar leith ón
bhfo-alt seo, ráiteas (dá
ngairtear ‘an dara ráiteas a
luaitear’ san fho-alt seo) a
sheachadadh de bhun fho-
alt (2) (lena n-áirítear aon
chás ina gceanglaítear ar an
gcomharba déanamh
amhlaidh de bhua oibriú an
fho-ailt seo roimhe sin) i
leith an dáta dlite chéanna
ach nach ndearna sé nó sí
amhlaidh roimh an bhfáil
sin, an méid
inmhuirearaithe don
bhliain lena mbaineann a
cheanglófaí a thaispeáint ar
an ráiteas céadluaite dá
mba rud é nár scoir an
duine inmhuirearaithe den
ghnó lena mbaineann a
sheoladh, a áireamh sa dara
ráiteas sin a luaitear,

(II) i gcás nach bhfuil feidhm ag
fomhír (I), an ráiteas
céadluaite a sheachadadh
amhail is dá mba é nó í an
comharba an duine
inmhuirearaithe.

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

(11) Ní dhéanfar an dleacht a
mhuirearaítear leis an alt seo a lamháil mar
asbhaint ná mar chreidmheas chun aon
cháin nó dleacht atá faoi chúram agus faoi
bhainistiú na gCoimisinéirí a ríomh nó a
mhuirearú.

(12) D’ainneoin aon fhorála d’aon
achtachán (lena n-áirítear an tAcht seo), nó
aon rialach dlí, nó aon ní i rialacha scéime,
is scéim atá ceadaithe ag na Coimisinéirí,
nó téarmaí agus coinníollacha aon
chonartha, is conradh atá ceadaithe ag na
Coimisinéirí, más rud é, faoin alt seo—

(a) go ndéanann duine
inmhuirearaithe ar árachóir é
nó í méid a íoc leis na
Coimisinéirí i leith na dleachta i
ndáil le conradh árachais,
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measfar gur eisíocaíocht
riachtanach as ciste pinsean an
árachóra an méid agus
féadfaidh an t-árachóir aon
sochair reatha nó ionchasacha
nó aon ráthaíochtaí faoin
gconradh a choigeartú dá réir
sin agus ní bheidh de thoradh ar
aon choigeartú den sórt sin ar
shochair nó ar ráthaíochtaí ag
an árachóir go scoirfidh an
conradh de bheith ina chonradh
atá ceadaithe ag na
Coimisinéirí, agus

(b) go ndéanann duine
inmhuirearaithe ar riarthóir é
nó í méid a íoc leis na
Coimisinéirí i leith na dleachta i
ndáil le sócmhainní scéime, nó i
gcás gur íoc aon duine
inmhuirearaithe eile méid i leith
na dleachta i ndáil le
sócmhainní scéime leis na
Coimisinéirí, measfar gur
eisíocaíocht riachtanach as na
sócmhainní sin comhiomlán
mhéid na dleachta a d’íoc an
riarthóir agus an duine
inmhuirearaithe eile, agus
féadfaidh na hiontaobhaithe na
sochair is iníoctha ar bhonn
reatha nó go hionchasach le
haon chomhalta faoin scéim a
choigeartú dá réir sin, ach ní mó
an laghdú ar luach na sochar sin
ná an méid a eisíocadh as na
sócmhainní agus is inchurtha, an
dáta luachála, i leith dhliteanais
na scéime i leith an chomhalta
sin, agus ní bheidh de thoradh
ar aon choigeartú den sórt sin ar
shochair ag na hiontaobhaithe
go scoirfidh an scéim de bheith
ina scéim atá ceadaithe ag na
Coimisinéirí.

(13) Chun críocha fho-ailt (5) agus (12),
féadfaidh na Coimisinéirí, i gcás gur cuí leo,
aon diúscairt nó leithreasú den sórt sin a
dhéantar ar shócmhainn agus dá dtagraítear
i bhfo-alt (5), nó aon choigeartú den sórt
sin a dhéantar ar shochair agus dá
dtagraítear i bhfo-alt (12) a athbhreithniú,
chun a chinntiú go mbeidh aon diúscairt,
leithreasú nó coigeartú den sórt sin, de réir
mar a bheidh, de réir cheanglais an ailt seo,
agus chun críocha fho-alt (12) féadfaidh na
Coimisinéirí dul i gcomhairle le cibé daoine
eile, is dóigh leo, a d’fhéadfadh cabhrú
leo.”,
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Cúram agus
bainistiú cánacha
agus dleachtanna.

Gearrtheideal agus
forléiriú.
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agus

(b) in alt 126B(1)—

(i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna
(c) agus (d) sa mhíniú ar “duine iomchuí”:

“(c) banc nó tionscnóir de réir bhrí alt 124,

(d) árachóir de réir bhrí alt 125, nó

(e) duine inmhuirearaithe de réir bhrí alt
125B;”,

agus

(ii) trí “124B, 125 nó 125B” a chur in ionad “124B nó
125” sa mhíniú ar “alt sonraithe”.

(2) Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997—

(a) in alt 772(2)(c), trí “, le Caibidil 2C agus le halt 125B den
Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999” a chur in
ionad “agus le Caibidil 2C”,

(b) in alt 784(4A), trí “, le Caibidil 2C agus le halt 125B den
Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999” a chur in
ionad “agus le Caibidil 2C”, agus

(c) in alt 787G(5), trí “, Chaibidil 2C agus alt 125B den Acht
Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999” a chur in ionad
“agus Chaibidil 2C”.

5.—Déantar na cánacha agus na dleachtanna go léir a
fhorchuirtear leis an Acht seo a chur faoi chúram agus faoi bhainistiú
na gCoimisinéirí Ioncaim.

6.—(1) Féadfar an tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 2011 a ghairm den
Acht seo.

(2) Déanfar alt 1, a bhaineann le cáin chorparáide, a fhorléiriú i
dteannta na nAchtanna Cánach Corparáide.

(3) Déanfar alt 2, a bhaineann le dleachtanna máil, a fhorléiriú i
dteannta na reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna sin agus le
bainistiú na ndleachtanna sin.

(4) Déanfar alt 3 a fhorléiriú i dteannta an Achta Comhdhlúite
Cánach Breisluacha, 2010 agus féadfar na hAchtanna Cánach
Breisluacha a ghairm den alt sin agus den Acht sin le chéile.

(5) Déanfar alt 4(1) a fhorléiriú i dteannta an Achta Comhdhlúite
Dleachtanna Stampa, 1999 agus na n-achtachán ag leasú nó ag
leathnú an Achta sin, agus déanfar alt 4(2) a fhorléiriú i dteannta na
nAchtanna Cánach.


