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RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal, comhluanna, forléiriú agus tosach feidhme.

CUID 2

Leasuithe ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

2. Míniú.

3. Leasú ar alt 13 den Phríomh-Acht.

4. Cineálacha sochar.

5. Deireadh a chur le sochar báis — tuismitheoirí.

6. Deireadh a chur le pinsean Stáit (idirthréimhse).

7. Méadú ar aois inphinsin.

8. Leasú ar alt 144 den Phríomh-Acht.

9. Íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora — leasuithe.

10. Liúntas leasa forlíontach — leasuithe.

11. Leasuithe ar an bPríomh-Acht a bhaineann le hacmhainn a
mheasúnú.

12. Faisnéis a bheidh le tabhairt ag éilitheoirí agus ag tairbhithe.

13. Leasú ar alt 250 den Phríomh-Acht.

14. Leithroinnt uimhreach pearsanta seirbhíse poiblí in
imthosca áirithe.

15. Cárta seirbhísí poiblí a chealú agus a ghéilleadh.

16. An scéim náisiúnta intéirneachta — leasuithe ar an
bPríomh-Acht.
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17. Aisíoc méideanna a bheidh dlite le cur siar, le cur ar fionraí,
nó le cealú.

18. Aisíoc méideanna a bheidh dlite agus a éiríonn as ráitis atá
bréagach nó míthreorach nó as ceilt thoiliúil fíoras.

19. Liúntas leasa forlíontach — acmhainn a ríomh.

20. Comhlachtaí sonraithe.

CUID 3

Leasuithe agus Modhnuithe ar Achtacháin eile

21. Eisiamh de thoradh comhaltais de cheachtar Teach den
Oireachtas, de Pharlaimint na hEorpa nó d’údaráis
áitiúla.

22. Leasú ar an Acht um Pá Íosta Náisiúnta, 2000.

23. Laghdú ar thobhach an chiste náisiúnta oiliúna in imthosca
áirithe.

24. Dífheidhmiú alt 7 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003.

CUID 4

Leasuithe ar Acht na bPinsean, 1990

Caibidil 1

Míniú

25. Míniú.

Caibidil 2

Cistí dílse rialaitheacha

26. Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht.

27. Leasú ar alt 40 den Phríomh-Acht.

28. Leasú ar alt 41 den Phríomh-Acht.

29. Leasú ar alt 43 den Phríomh-Acht.

30. Leasú ar alt 49 den Phríomh-Acht.

31. Leasú ar alt 50 den Phríomh-Acht.

32. Leasú ar alt 50A den Phríomh-Acht.

33. Leasú ar alt 51 den Phríomh-Acht.

34. Leasú ar alt 51A den Phríomh-Acht.

35. Scéimeanna Cistí Dílse Rialaitheacha.

36. Leasú ar alt 54 den Phríomh-Acht.

37. Leasú ar alt 55 den Phríomh-Acht.
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38. Leasú ar alt 56 den Phríomh-Acht.

39. Leasú ar alt 64D den Phríomh-Acht.

Caibidil 3

Polasaithe nó conarthaí árachais áirithe a dheimhniú

40. Leasú ar alt 48 den Phríomh-Acht.

41. Polasaithe nó conarthaí árachais áirithe a dheimhniú.

42. Leasú ar Chuid IVA den Phríomh-Acht.

43. Leasú ar alt 59 den Phríomh-Acht.
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Achtanna na gCuideachtaí

An tAcht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997 1997, Uimh. 2

An tAcht Airgeadais, 1970 1970, Uimh. 14

An Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le
Leas an Phobail, 2010 2010, Uimh. 38
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ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA
LEASA SHÓISIALAIGH AGUS ACHTANNA NA
bPINSEAN, 1990 GO 2010, DO LEASÚ AGUS DO
MHODHNÚ ACHTACHÁIN EILE AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[29 Meitheamh 2011]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2011, a
ghairm den Acht seo.

(2) (a) Déanfar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh agus Cuid 2 a
léamh le chéile mar aon ní amháin.

(b) Féadfar na hAchtanna um Fhaisnéis do Shaoránaigh, 2000
go 2011, a ghairm de na hAchtanna um Fhaisnéis do
Shaoránaigh, 2000 go 2008 agus d’alt 21, le chéile

(c) Déanfar na hAchtanna Pinsean, 1990 go 2010 agus Cuid
4 a léamh le chéile mar aon ní amháin agus féadfar na
hAchtanna Pinsean, 1990 go 2011, a ghairm díobh le
chéile.

(3) Tiocfaidh ailt 10 agus 16(6) i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire Coimirce Sóisialaí le hordú nó le horduithe i
gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forálacha áirithe, agus
féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil
agus le haghaidh forálacha éagsúla.

CUID 2

Leasuithe ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

2.—Sa Chuid seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht
Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005.
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3.—(1) Leasaítear alt 13(2) den Phríomh-Acht—

(a) i mír (b) (a leasaíodh le halt 12 den Acht Leasa
Shóisialaigh, 2010) trí “mhír (ba) agus” a scriosadh,

(b) trí mhír (ba) (a cuireadh isteach le halt 12 den Acht Leasa
Shóisialaigh, 2010) a scriosadh, agus

(c) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (d) (a
leasaíodh le halt 13 den Acht Leasa Shóisialaigh, 2010):

“(d) Faoi réir mhír (da), fho-alt (8) agus rialachán
faoi alt 14, más rud é, in aon seachtain
ranníoca, go ndéanfar íocaíocht le haon
ranníocóir fostaithe nó chun sochair d’aon
ranníocóir fostaithe i leith tuillimh ináirithe de
chuid an ranníocóra fhostaithe sin, beidh
ranníoc iníoctha ag fostóir an ranníocóra
fhostaithe—

(i) de réir an ráta faoin gcéad a shonraítear sa
Tábla a ghabhann leis an mír seo de mhéid
an tuillimh ináirithe sa tseachtain sin lena
mbainfidh an íocaíocht sin i gcás nach mó
an tuilleamh ináirithe sin ná €356 (nó a
chóimhéid i gcás ranníocóra fhostaithe a
fhaigheann luach saothair ar shlí seachas
ar bhonn seachtainiúil), agus

(ii) de réir ráta 10.05 faoin gcéad de mhéid an
tuillimh ináirithe sa tseachtain sin lena
mbainfidh an íocaíocht sin i gcás inar mó
an tuilleamh ináirithe sin ná €356 (nó a
chóimhéid i gcás ranníocóra fhostaithe a
fhaigheann luach saothair ar shlí seachas
ar bhonn seachtainiúil).

AN TÁBLA

An ranníoc is iníoctha ag An tréimhse a bhfuil an ranníoc
fostóir ranníocóra fhostaithe iníoctha ina leith
i gcás nach mó ná €356 an

tuilleamh ináirithe
seachtainiúil

3.9 faoin gcéad 2 Iúil 2011 go 31 Nollaig 2011

3.9 faoin gcéad 1 Eanáir 2012 go 31 Nollaig 2012

3.9 faoin gcéad 1 Eanáir 2013 go 31 Nollaig 2013

7.8 faoin gcéad 1 Eanáir 2014 go 31 Nollaig 2014
agus gach bliain ranníoca dá éis sin

”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 2 Iúil 2011.

4.—Leasaítear alt 39(1) (arna leasú le halt 17 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean, 2010) den Phríomh-Acht tríd an mír seo
a leanas a chur in ionad mhír (k):

“(k) pinsean baintrí (ranníocach), pinsean baintrí fir
(ranníocach) agus pinsean páirtnéara shibhialta
mharthanaigh (ranníocach),”.



[2011.] [Uimh. 9.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus
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5.—(1) Leasaítear alt 80 den Phríomh-Acht trí “ailt 81, 83 agus
84” a chur in ionad “ailt 81 go 84”.

(2) Aisghairtear alt 82 den Phríomh-Acht.

(3) Leasaítear alt 241(2) den Phríomh-Acht—

(a) i mír (c) trí “ailt 81 agus 83” a chur in ionad “ailt 81, 82
agus 83”, agus

(b) i mír (f) trí “alt 81 nó 83” a chur in ionad “alt 81, 82 nó
83”.

(4) D’ainneoin aisghairm alt 82 den Phríomh-Acht a dhéantar le
fo-alt (2)—

(a) i gcás go bhfuil duine ag fáil sochar báis faoi alt 82 den
Phríomh-Acht díreach roimh thosach feidhme an ailt
seo, nó

(b) i gcás go ndéanfaidh duine éileamh ar shochar báis faoi alt
82 den Phríomh-Acht agus go mbeidh an t-éileamh gan
chinneadh go hiomlán roimh thosach feidhme an ailt seo
agus go mbeadh an duine tagtha chun bheith i dteideal
sochair báis murach fo-alt (2),

beidh sochar báis faoi alt 82 den Phríomh-Acht iníoctha fad a
leanfaidh an duine de bheith i dteideal an tsochair faoin bPríomh-
Acht agus rialacháin arna ndéanamh faoi amhail is dá mba rud é nár
tosaíodh fo-alt (2).

6.—Leasaítear alt 114 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (8):

“(9) D’ainneoin fhorálacha na Caibidle seo, ní bheidh
pinsean Stáit (idirthréimhse) iníoctha le duine a shlánóidh 65
bliana d’aois an 1 Eanáir 2014 nó dá éis.”.

7.—(1) Leasaítear alt 2(1) den Phríomh-Acht trí “67 mbliana” a
chur in ionad “66 bliana” sa mhíniú ar “aois inphinsin”.

(2) Tagann fo-alt (1) i ngníomh an 1 Eanáir 2021.

(3) Leasaítear alt 2(1) (arna leasú le fo-alt (1)) den Phríomh-Acht
trí “68 mbliana” a chur in ionad “67 mbliana” sa mhíniú ar “aois
inphinsin”.

(4) Tagann fo-alt (3) i ngníomh an 1 Eanáir 2028.

8.—Leasaítear an Príomh-Acht in alt 144—

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

“(3A) San alt seo—

(a) aon tagairt do pháirtnéir sibhialta, is tagairt í do
gach páirtnéir sibhialta de lánúin i ndáil leis an
duine eile, agus
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(b) aon tagairt do chomhchónaitheoir, is tagairt í do
gach comhchónaitheoir i ndáil leis an duine
eile.”, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4)
(arna leasú le halt 19 den Acht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean, 2010):

“(4) Chun críocha an ailt seo, déanfar tagairt do ‘liúntas
cuardaitheora poist’ a léamh mar thagairt a fholaíonn
tagairt do liúntas réamhscoir.”.

9.—(1) Leasaítear alt 2(3)(b) den Phríomh-Acht i bhfomhír (i) trí
“174(1), 178(4), 178(6), 178A(3),” a chur in ionad “174(1),”.

(2) Leasaítear alt 172(1) den Phríomh-Acht—

(a) sa mhíniú ar “tuismitheoir cáilithe” (arna leasú le halt 20
den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsin, 2010) trí
“leanbh iomchuí”a chur in ionad “leanbh cáilithe”, agus

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

“ciallaíonn ‘leanbh iomchuí’ duine—

(a) a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát,

(b) nach bhfuil faoi choinneáil i scoil choinneála
leanaí, agus

(c) (i) nach bhfuil 14 bliana d’aois slánaithe aige
nó aici, nó

(ii) a bhfuil 14 bliana d’aois slánaithe aige nó
aici ach nach bhfuil 16 bliana d’aois
slánaithe aige nó aici agus ar leanbh é nó
í a bhfuil íocaíocht faoi Chaibidil 8A de
Chuid 3 á híoc ina leith;

ciallaíonn ‘dáta iomchuí’—

(a) dáta báis chéile an chéile mharthanaigh,

(b) dáta báis chomhchónaitheoir an
chomhchónaitheora mharthanaigh, nó

(c) dáta báis pháirtnéir sibhialta an
pháirtnéara shibhialta;”.

(3) Aisghairtear alt 172A (a cuireadh isteach le halt 25 den Acht
Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2010) den Phríomh-
Acht.

(4) Leasaítear alt 173 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1)
(arna leasú le halt 22 den Acht um Athchóiriú an Dlí
Leasa Shóisialaigh agus um Pinsin, 2006):

“(1) Faoi réir an Achta seo agus rialachán arna
ndéanamh faoin Acht seo, beidh íocaíocht (dá ngairtear
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‘íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora’ san Acht seo)
iníoctha le haon duine de na daoine seo a leanas nach
bhfuil aois inphinsin slánaithe aige nó aici:

(a) tuismitheoir cáilithe;

(b) duine lena mbaineann alt 173A nó 173B;

(c) duine lena mbaineann alt 178A(6), 178A(7) nó
178A(8).”,

(b) i bhfo-alt (2) (arna leasú le halt 20 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean, 2010) trí “duine” a chur in
ionad “tuismitheoir cáilithe” gach áit a bhfuil sé,

(c) i bhfo-alt (3) (arna leasú le halt 25 den Acht Leasa
Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2010) trí
“duine” a chur in ionad “tuismitheoir cáilithe”,

(d) i bhfo-alt (5) (arna leasú le halt 25 den Acht Leasa
Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2010) trí
“duine” a chur in ionad “tuismitheoir cáilithe” gach áit a
bhfuil sé, agus

(e) i bhfo-alt (6) trí “duine” a chur in ionad “tuismitheoir
cáilithe” gach áit a bhfuil sé.

(5) Leasaítear an Príomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur in
ionad ailt 173A agus 173B (arna leasú le halt 20 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean, 2010):

“Teideal chun
íocaíocht
teaghlaigh
aontuismitheora
a fháil nuair a
shlánóidh
leanbh
iomchuí 14
bliana d’aois.

173A.—(1) Tá feidhm ag an alt seo—

(a) maidir le céile marthanach i gcás ina
bhfuil, ar an dáta iomchuí, cónaí ar
bheirt chéilí lánúine pósta le chéile
agus go bhfaighidh duine acu bás,

(b) maidir le comhchónaitheoir marthanach
i gcás ina bhfuil, ar an dáta iomchuí, an
bheirt chomhchónaitheoirí ag
comhchónaí le chéile agus go
bhfaighidh duine acu bás, agus

(c) maidir le páirtnéir sibhialta marthanach
i gcás ina bhfuil, ar an dáta iomchuí,
cónaí ar bheirt pháirtnéirí sibhialta
páirtnéireachta sibhialta le chéile agus
go bhfaighidh duine acu bás,

agus más rud é, maidir leis an gcéile marthanach,
leis an gcomhchónaitheoir marthanach nó leis an
bpáirtnéir sibhialta marthanach, gurb é nó í
tuismitheoir, leastuismitheoir, tuismitheoir
uchtaíoch nó caomhnóir dlíthiúil linbh amháin ar
a laghad a bhfuil cónaí rialta air nó uirthi leis an
gcéile marthanach, leis an gcomhchónaitheoir
marthanach nó leis an bpáirtnéir sibhialta
marthanach sin agus go mbeidh 14 bliana d’aois
slánaithe, ar an dáta iomchuí, ag an leanbh is óige.

9

Cd.2 A.9



Cd.2 A.9

10

[Uimh. 9.] [2011.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus
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(2) Chun críocha an ailt seo, léifear an tagairt
do 14 bliana i bhfo-alt (1) mar thagairt do 16
bliana i gcás inar leanbh a bhfuil íocaíocht faoi
Chaibidil 8A de Chuid 3 á híoc ina leith an leanbh
is óige.

(3) Faoi réir fho-ailt (6) go (8) d’alt 178A,
beidh íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora
iníoctha le céile marthanach, comhchónaitheoir
marthanach nó páirtnéir sibhialta marthanach lena
mbaineann an t-alt seo ar feadh na tréimhse is
giorra díobh seo a leanas—

(a) an tréimhse dar tosach an dáta iomchuí
agus dar críoch an lá atá 2 bhliain tar
éis an dáta sin, nó

(b) an tréimhse dar tosach an dáta iomchuí
agus dar críoch an dáta a mbeidh 18
mbliana d’aois slánaithe ag an leanbh
is óige.

Teideal chun
íocaíocht
teaghlaigh
aontuismitheora
a fháil in
imthosca
áirithe.

173B.—(1) Tá feidhm ag an alt seo—

(a) maidir le céile marthanach i gcás ina
bhfuil, ar an dáta iomchuí, cónaí ar
bheirt chéilí lánúine pósta le chéile
agus go bhfaighidh duine acu bás,

(b) maidir le comhchónaitheoir
marthanach, i gcás go bhfuil, ar an dáta
iomchuí, an bheirt chomhchónaitheoirí
ag comhchónaí le chéile agus go
bhfaighidh duine acu bás, agus

(c) maidir le páirtnéir sibhialta marthanach,
i gcás ina bhfuil, ar an dáta iomchuí,
cónaí ar an mbeirt pháirtnéirí sibhialta
le chéile, agus go bhfaighidh duine
acu bás,

agus más rud é, maidir leis an gcéile marthanach,
leis an gcomhchónaitheoir marthanach nó leis an
bpáirtnéir sibhialta marthanach, gurb é nó í
tuismitheoir, leastuismitheoir, tuismitheoir
uchtaíoch, nó caomhnóir dlíthiúil linbh amháin ar
a laghad a bhfuil cónaí rialta air nó uirthi leis an
gcéile marthanach, leis an gcomhchónaitheoir
marthanach nó leis an bpáirtnéir sibhialta
marthanach sin, agus go mbeidh 12 bhliain d’aois
slánaithe, ach nach mbeidh 14 bliana d’aois
slánaithe, ar an dáta iomchuí, ag an leanbh is óige.

(2) Chun críocha an ailt seo, léifear an tagairt
do 12 bhliain agus do 14 bliana i bhfo-alt (1), mar
thagairtí do 14 bliana agus do 16 bliana faoi seach,
i gcás inar leanbh a bhfuil íocaíocht faoi Chaibidil
8A de Chuid 3 á híoc ina leith an leanbh is óige.

(3) Faoi réir ailt (6) go (8) d’alt 178A, i gcás go
bhfuil íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora
iníoctha le tuismitheoir cáilithe ar céile
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marthanach, comhchónaitheoir marthanach nó
páirtnéir sibhialta marthanach dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) é nó í, leanfaidh an íocaíocht sin,
d’ainneoin alt 172(1), de bheith iníoctha ar feadh
tréimhse 2 bhliain, dar tosach an dáta iomchuí.”.

(6) Leasaítear an Príomh-Acht trí na hailt seo a chur in ionad ailt
175 go 177.

“Dícháiliú. 175.—Aon duine dá dtagraítear in alt 173(1), ní
bheidh sé nó sí, má tá agus fad a bheidh an duine
sin ina chomhchónaitheoir nó ina
comhchónaitheoir, i dteideal íocaíocht teaghlaigh
aontuismitheora a fháil, agus dícháileofar é nó í
chun í a fháil.

Leanúint
d’íocaíocht a
dhéanamh.

176.—I gcás duine díobh seo a leanas—

(a) duine ar cimíodh a chéile nó a céile nó
a pháirtnéir sibhialta nó a páirtnéir
sibhialta i gcoimeád chun príosúin nó
áite coinneála ar feadh tréimhse nach
giorra ná 6 mhí, nó

(b) duine a bhfuil feidhm ag alt 178A(6),
178A(7), nó 178A(8) maidir leis nó léi,
ar duine é nó í ar cimíodh a chéile nó
a céile nó a pháirtnéir sibhialta nó a
páirtnéir sibhialta i gcoimeád chun
príosúin nó áite coinneála ar feadh
tréimhse nach giorra ná 6 mhí,

leanfar den íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora
a íoc ar feadh 4 seachtaine tar éis céile nó páirtnéir
sibhialta an duine sin a scaoileadh as príosún nó
áit choinneála.

Rialacháin. 177.—Déanfaidh an tAire rialacháin i ndáil leis
an íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora, agus
féadfaidh na rialacháin, go háirithe agus gan
dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo,
na himthosca a shonrú ina mbeidh, chun críocha
na Caibidle seo—

(a) duine le meas mar chéile idirscartha,

(b) páirtnéir sibhialta le meas mar
pháirtnéir sibhialta nach bhfuil ag
cónaí le páirtnéir sibhialta eile na
páirtnéireachta sibhialta,

(c) duine le meas mar dhuine gan phósadh,

(d) duine le meas mar chéile nó mar
pháirtnéir sibhialta príosúnaigh.”.

(7) Leasaítear alt 178A (arna leasú le halt 25 den Acht Leasa
Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2010) den Phríomh-Acht—

(a) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (6) go (8):
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“(6) I gcás ina bhfuil, díreach roimh an 27 Aibreán
2011, íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora á fáil ag duine
agus go leanfadh sé nó sí, murach 14 bliana d’aois a bheith
slánaithe ag an leanbh is óige an 27 Aibreán 2011, nó
roimhe, den íocaíocht sin a fháil díreach tar éis an 27
Aibreán, 2011, leanfaidh an duine sin de bheith i dteideal
na híocaíochta mar seo a leanas:

(a) sa bhliain 2011, go dtí go slánóidh an leanbh is
óige 18 mbliana d’aois;

(b) sa bhliain 2012, go dtí go slánóidh an leanbh is
óige 18 mbliana d’aois;

(c) sa bhliain 2013, go dtí go slánóidh an leanbh is
óige 17 mbliana d’aois;

(d) sa bhliain 2014, go dtí go slánóidh an leanbh is
óige 16 bliana d’aois;

(e) sa bhliain 2015, go dtí go slánóidh an leanbh is
óige 15 bliana d’aois;

(f) sa bhliain 2016, go dtí go slánóidh an leanbh is
óige 14 bliana d’aois.

(6A) Chun críocha fho-alt (6), más rud é go mbeidh 16
bliana slánaithe ag an leanbh is óige an 27 Aibreán 2011
nó roimhe agus gur leanbh é nó í a bhfuil íocaíocht faoi
Chaibidil 8A de Chuid 3 á híoc ina leith—

(a) léifear fo-alt (6)(e) amhail is dá gcuirfí ‘16
bliana’ in ionad ‘15 bliana’, agus

(b) léifear fo-alt (6)(f) amhail is dá gcuirfí ‘16
bliana’ in ionad ‘14 bliana’.

(7) I gcás ina mbeidh íocaíocht teaghlaigh
aontuismitheora á fáil ag duine díreach roimh an 27
Aibreán 2011 agus go leanfadh sé nó sí, mura rud é, maidir
leis an leanbh is óige—

(a) gur shlánaigh sé nó sí 14 bliana d’aois an 27
Aibreán 2011 nó roimhe, nó

(b) gur shlánaigh sé nó sí 14 bliana d’aois ach nár
shlánaigh sé nó sí 16 bliana d’aois an 27
Aibreán 2011 nó roimhe agus gur leanbh é nó
í a bhfuil íocaíocht faoi Chaibidil 8A de Chuid
3 á híoc ina leith,

den íocaíocht sin a fháil díreach tar éis an 27 Aibreán 2011,
leanfaidh an íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora de
bheith iníoctha leis an duine sin do dtí deireadh na bliana
acadúla a thosóidh sa bhliain 2012, i gcás ina mbeidh an
leanbh is óige, a mbeidh 18 mbliana d’aois slánaithe aige
nó aici, faoi bhun 22 bhliain d’aois, agus ag fáil oideachas
lánaimseartha, i cibé imthosca a bheidh forordaithe.

(8) Más rud é, maidir le duine—
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(a) go raibh íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora á
fáil aige nó aici ar feadh tréimhse 52 sheachtain
chomhleanúnacha agus go ndícháilítear é nó í
chun an íocaíocht sin a fháil an 27 Aibreán
2011, nó dá éis—

(i) de bhua tuilleamh seachtainiúil
comhiomlán a bheith aige nó aici de bhreis
ar an méid a shonraítear in alt 173(3), nó

(ii) de bhua páirt a ghlacadh i scéim ar a
dtugtar de ghnáth an Liúntas chun
Filleadh ar Oideachas,

agus

(b) go mbeadh an duine, mura mbeadh an dícháiliú
sin, i dteideal na híocaíochta teaghlaigh
aontuismitheora sin,

tiocfaidh an duine chun teideal na híocaíochta sin a bheith
aige nó aici arís, faoi réir agus de réir fho-alt (6), ar éag
don dícháiliú.”,

(b) i bhfo-alt (9) trí “roimh an 27 Aibreán 2011” a chur in
ionad “roimh thosach feidhme alt 172A”, agus

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (10):

“(10) Scoirfidh fo-ailt (6), (6A) agus (8) d’éifeacht a
bheith leo an 31 Nollaig 2016.”.

10.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
in ionad alt 206:

“Socruithe
adhlactha.

206.—(1) Féadfaidh duine ainmnithe socruithe
a dhéanamh chun duine a adhlacadh agus cúnamh
a thabhairt faoi chomhair duine a adhlacadh, más
rud é maidir leis an duine sin—

(a) go bhfuair sé nó sí bás sa Stát agus nach
ndearnadh socruithe oiriúnacha ar shlí
eile chun an duine sin a adhlacadh, nó

(b) (i) gur bádh é nó í agus gur tháinig a
chorp nó a corp faoi thír, nó

(ii) gur bás eile a bhain dó nó di agus
go bhfuarthas marbh é nó í,

sa Stát, agus nár iarradh a chorp nó a corp lena
adhlacadh.

(2) Féadfaidh duine ainmnithe, in aon chás gur
cuí leis nó léi é, corp duine a bhí cáilithe le
haghaidh liúntais leasa fhorlíontaigh agus a fuair
bás lasmuigh den Stát a thabhairt isteach sa Stát
agus socruithe a dhéanamh lena adhlacadh sa Stát.
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(3) Féadfaidh duine ainmnithe gach caiteachas
a thabhaítear de riachtanas le linn corp duine
éagtha a adhlacadh faoin alt seo a íoc.

(4) Féadfaidh duine ainmnithe a iarraidh go n-
aisíocfar caiteachais a tabhaíodh faoin alt seo le
linn corp duine éagtha a adhlacadh—

(a) as eastát an duine éagtha, nó

(b) ó aon duine a dhligh an duine éagtha
a chothabháil díreach roimh a bhás nó
a bás.”.

(2) Leasaítear alt 244A(1) (arna chur isteach le halt 12) den
Phríomh-Acht, i mír (a) trí “le duine ainmnithe” a chur in ionad “leis
an bhFeidhmeannacht”.

(3) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in
ionad alt 342 (arna chur isteach le halt 17):

“Aisíoc
méideanna a
bheidh dlite le
cur siar, le cur
ar fionraí, le
laghdú nó le
cealú.

342.—D’ainneoin aon ní dá mhalairt agus faoi
réir alt 343A, i gcás go gceanglaítear ar dhuine—

(a) méid aon sochair a thuairiscítear in alt
39(1),

(b) méid aon chúnaimh a thuairiscítear in
alt 139(1),

(c) méid aon sochair linbh,

(d) méid aon deontais cúraim faoisimh,

(e) méid aon fhorlíonaidh ar ioncam
teaghlaigh,

(f) méid aon íocaíochta leantaí i leith leanaí
cáilithe, nó

(g) méid aon íocaíochta de bhun alt 239,

a aisíoc de réir an Achta seo, féadfaidh oifigeach
don Aire a bheidh údaraithe aige nó aici chun na
críche sin, faoi réir na gcoinníollacha agus sna
himthosca a fhorordófar, aisíoc aon mhéid den
sórt sin a chur siar, a chur ar fionraí, a laghdú nó
a chealú.”.

(4) Aisghairtear alt 11(1) den Acht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean, 2010, a mhéid a bhaineann sé leis an leasú ar alt 241(1A)
den Phríomh-Acht a shonraítear ag tagairt 9 de Sceideal 2 a
ghabhann leis an Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2010.

(5) Aisghairtear ailt 11(2)(c) agus 11(3) den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean, 2010, a mhéid a bhaineann siad leis an
leasú ar alt 300(2)(b) den Phríomh-Acht.

(6) Aisghairtear alt 18(2) den Acht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean, 2008, a mhéid a bhaineann sé leis an leasú ar alt 342 den
Phríomh-Acht a shonraítear i gcolún (2) de Sceideal 1 a ghabhann
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leis an Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2008 os coinne lua alt
342 i gcolún (1) den Sceideal sin.

(7) Aisghairtear alt 359 den Phríomh-Acht.

11.—(1) Leasaítear alt 227 den Phríomh-Acht sa mhíniú ar
“ioncam seachtainiúil teaghlaigh”—

(a) trí mhír (d) a scriosadh, agus

(b) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (g) (arna
leasú le halt 22 den Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2008):

“(g) aon ranníoc is iníoctha faoi Chuid 18D d’Acht
1997 agus ar a dtugtar muirear sóisialach
uilíoch.”.

(2) Leasaítear Cuid 4 de Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-
Acht i Riail 1(2)(b)(v)(I) (arna leasú le halt 24 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean, 2008) trí na fochlásail seo a leanas a chur
in ionad fhochlásail (A) go (C):

“(A) aon ranníoc inlamhála dá dtagraítear i Rialacháin 41
agus 42 de na Rialacháin Cánach Ioncaim
(Fostaíochtaí) (Comhdhlúite), 2001 (I.R. Uimh. 559
de 2001), agus

(B) aon mhéid a asbhaintear as tuilleamh ináirithe faoi
alt 13 agus faoi rialacháin arna ndéanamh faoi alt
14, agus”.

12.—(1) Leasaítear alt 241 den Phríomh-Acht trí fho-ailt (1A)
agus (1B) (arna gcur isteach le halt 9 den Acht Leasa Shóisialaigh
agus Pinsean, 2009) a scriosadh.

(2) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 244:

“Faisnéis a
bheidh le
soláthar ag
éilitheoirí agus
tairbhithe chun
críocha
próifílithe agus
gníomhachtaithe.

244A.—(1) Féadfaidh an tAire faisnéis agus
cineál agus foirm na faisnéise sin a bheidh le
soláthar ag éilitheoir nó ag tairbhí a fhorordú i
gcás ina dtagann an tAire ar an tuairim go
gcuideodh soláthar na faisnéise sin—

(a) le hoifigeach breithiúnachta, le
hoifigeach biúró, leis an
bhFeidhmeannacht nó le haon duine
eile a dhéanann cinneadh i ndáil le
héileamh ar shochar nó le sochar a íoc
le linn dó nó di cinneadh a
dhéanamh—

(i) i dtaobh an bhfuil éilitheoir i
dteideal éileamh a dhéanamh ar
shochar nó aon sochar a fháil, nó

(ii) i dtaobh an bhfuil tairbhí i dteideal
leanúint d’aon sochar a fháil, nó
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(b) i dtaca leis na riachtanais oiliúna,
oideachais nó forbartha is iomchuí
maidir le himthosca an éilitheora nó an
tairbhí a mheasúnú.

(2) Chun críocha na faisnéise a bheidh le
soláthar ag éilitheoir nó tairbhí faoi fho-alt (1),
féadfar sóirt agus foirmeacha éagsúla faisnéise a
fhorordú—

(a) i ndáil le haicmí éagsúla éilitheoirí nó
tairbhithe, nó

(b) i ndáil le sochair éagsúla.”.

13.—Leasaítear alt 250 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (3) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad
mhír (e):

“(e) chun freagra nó soiléiriú a thabhairt ar aon
cheisteanna a bheidh ag an gcigire leasa
shóisialaigh de dhroim an iniúchta ar an
áitreabh nó ar an áit,

(i) áititheoir an áitribh nó na háite,

(ii) aon duine atá nó a bhí ag fostú daoine ann,

(iii) cibé duine a bheidh ainmnithe ag an
áititheoir nó ag an bhfostóir mar dhuine
atá inniúil ar fhreagra nó soiléiriú a
thabhairt ar aon cheisteanna den sórt sin,

(iv) aon fhostaí de chuid duine dá dtagraítear i
bhfomhír (i) nó (ii), nó

(v) aon duine a gheofar san áitreabh nó san áit
a bhfuil cúis réasúnach ag an gcigire leasa
shóisialaigh chun a chreidiúint gur duine
árachaithe atá nó a bhí ann nó inti,

a thoghairm chun freastal san áitreabh nó san
áit sin nó in oifig de chuid an Aire, aon tráth
réasúnach a bheidh sonraithe, trí fhógra i
scríbhinn, agus arna chur chuige nó chuici nó
arna thabhairt dó nó di—

(I) trína sheachadadh ar an duine,

(II) trína fhágáil san áitreabh nó san áit sin,

(III) trína fhágáil ag an seoladh ag a bhfuil
gnáthchónaí ar an duine,

(IV) trína chur leis an bpost i litir chláraithe
réamhíoctha chuig an áitreabh nó an áit
sin, nó
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(V) trína chur leis an bpost i litir chláraithe
réamhíoctha chuig an seoladh ag a bhfuil
gnáthchónaí ar an duine.”,

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (11)
agus (12):

“(11) I gcás go gceanglaítear ar dhuine le fo-alt (4)
taifid a thabhairt ar aird a theastaíonn faoi rialacháin arna
ndéanamh faoi alt 17(5), déanfaidh sé nó sí, ar iarraidh ó
chigire leasa shóisialaigh, na taifid sin a thabhairt ar aird—

(a) ag príomháit ghnó an duine,

(b) ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an
duine, nó

(c) ag oifig de chuid an Aire.

(12) I gcás go mainneoidh duine iarraidh taifid a
thabhairt ar aird faoi fho-alt (11) a chomhlíonadh,
féadfaidh cigire leasa shóisialaigh iarraidh i scríbhinn ar na
taifid sin a eisiúint, is iarraidh a bheidh dírithe ar an duine
lena mbaineann, trína chur leis an bpost i litir chláraithe
réamhíoctha—

(a) chuig príomháit ghnó an duine, nó

(b) chuig an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an
duine.

(12A) Aon duine a mhainneoidh iarraidh i scríbhinn
taifid a thabhairt ar aird faoi fho-alt (12) laistigh de 21 lá
tar éis dháta eisiúna na hiarrata sin, tá sé nó sí ciontach
i gcion.

(12B) Chun críocha an ailt seo, measfar gnáthchónaí a
bheith ar chuideachta atá cláraithe faoi Achtanna na
gCuideachtaí ag a hoifig chláraithe, agus measfar
gnáthchónaí a bheith ar gach comhlacht corpraithe eile
agus ar gach comhlacht neamhchorpraithe ag a
phríomhoifig nó ag a áit ghnó.”, agus

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (16):

“(16) D’fhonn a chinntiú go gcomhlíonfar an tAcht seo,
féadfaidh cigire leasa shóisialaigh, más rud é go bhfuil
comhalta den Gharda Síochána faoi éide, nó oifigeach
Custam agus Máil faoi éide, in éineacht leis nó léi—

(a) aon fheithicil a stopadh, agus

(b) ar dheimhniú a cheapacháin nó a ceapacháin a
thabhairt ar aird, i gcás ina n-iarrfar amhlaidh
air nó uirthi—

(i) ceistiú a dhéanamh ar aon duine san
fheithicil nó i gcomharsanacht na feithicle
agus fiafruithe a dhéanamh de nó di, agus

(ii) a cheangal ar an duine sin, i gcás ina bhfuil
amhras réasúnach ar an gcigire leasa
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shóisialaigh go bhfuil an fheithicil á húsáid
i gcúrsa fostaíochta nó féinfhostaíochta,
aon taifead a thabhairt don chigire leasa
shóisialaigh a bhaineann le fostaíocht nó
le féinfhostaíocht an duine sin agus atá á
shealbhú san fheithicil ag an duine sin.”.

14.—Leasaítear alt 262 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (3) (arna leasú le halt 8 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean, 2010) trí na míreanna seo a
leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) I gcás ina mbeidh duine a dhéanann idirbheart
le comhlacht sonraithe faoi bhun 18 mbliana
d’aois, tabharfaidh tuismitheoir nó caomhnóir
an duine sin an fhaisnéis seo a leanas don Aire
i ndáil leis an duine sin—

(i) an fhaisnéis a shonraítear i mír (a), agus

(ii) céannacht seirbhíse poiblí—

(I) a athar nó hathar agus a mháthar nó a
máthar, nó

(II) a chaomhnóra nó a chaomhnóirí nó a
caomhnóra nó a caomhnóirí.

(c) I gcás go ndeimhneoidh lia-chleachtóir cláraithe
maidir le duine a dhéanann idirbheart le
comhlacht sonraithe gur duine é nó í atá
neamhábalta, nó ar dóigh dó nó di teacht chun
bheith neamhábalta go luath, de thuras na
huaire, ar a chúrsaí nó a cúrsaí airgeadais féin
a bhainistiú, déanfaidh aon duine a bheidh
ceaptha chun gníomhú thar ceann an duine sin,
de réir rialachán arna ndéanamh faoi alt
244(1)(b), an fhaisnéis seo a leanas a thabhairt
don Aire—

(i) an fhaisnéis a shonraítear i mír (a) i ndáil
leis an duine a mbeidh deimhnithe
amhlaidh maidir leis nó léi, agus

(ii) céannacht seirbhíse poiblí an duine a
bheidh ceaptha amhlaidh chun gníomhú
thar ceann an duine sin.”,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (9):

“(9) Aon duine, seachas—

(a) an duine dá dtagraíonn an uimhir phearsanta
seirbhíse poiblí,

(b) tuismitheoir nó caomhnóir an duine atá faoi
bhun 18 mbliana d’aois agus dá dtagraíonn an
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uimhir phearsanta seirbhíse poiblí lena
mbaineann,

(c) duine a bheidh ceaptha chun gníomhú thar
ceann duine de réir rialachán arna ndéanamh
faoi alt 244(1)(b) dá dtagraíonn an uimhir
phearsanta seirbhíse poiblí lena mbaineann,

(d) comhlacht sonraithe,

(e) duine a dhéanann idirbheart le comhlacht
sonraithe i gcás baint a bheith ag an uimhir
phearsanta seirbhíse poiblí leis an idirbheart
idir an duine sin agus an comhlacht sonraithe,
nó

(f) duine a gceanglaítear air nó uirthi alt 260, 261
nó 261A nó rialacháin arna ndéanamh faoi alt
260 a chomhlíonadh,

a úsáidfidh uimhir phearsanta seirbhíse poiblí nó a
dhéanfaidh iarracht a chur faoi deara uimhir phearsanta
seirbhíse poiblí a nochtadh dó nó di, tá sé nó sí ciontach
i gcion.”.

15.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 263:

“Cárta
seirbhísí poiblí
a chealú agus
a ghéilleadh.

263A.—(1) Féadfaidh an tAire cárta seirbhísí
poiblí arna eisiúint chuig duine faoi alt 263 a
chealú más rud é—

(a) go dtagann an tAire ar an eolas faoi
fhíoras nó imthoisc, cibé acu roimh an
gcárta seirbhísí poiblí a eisiúint nó dá
éis sin a tharla an fíoras nó an imthoisc,
a d’fhágfadh go mbeadh air nó uirthi
nó go gceadófaí dó nó di diúltú an
cárta seirbhísí poiblí a eisiúint faoi alt
263 don duine dá mbeadh an tAire ar
an eolas faoin bhfíorais nó faoin
imthoisc sular eisíodh an cárta
seirbhísí poiblí,

(b) go gcuirtear in iúl don Aire go bhfuil
an cárta seirbhísí poiblí i seilbh nó faoi
urláimh duine eile gan údarás
dleathach nó leithscéal réasúnach, nó

(c) go ndéanann an duine, nó duine eile a
bheidh ceaptha chun gníomhú thar
ceann an duine sin de réir rialachán
arna ndéanamh faoi alt 244(1)(b), a
chur in iúl don Aire gur cailleadh nó
gur goideadh an cárta seirbhísí poiblí.

(2) I gcás ina ndéanfar cárta seirbhísí poiblí
arna eisiúint chuig duine a chealú faoi fho-alt (1),
déanfaidh an tAire, trí fhógra i scríbhinn, an cealú
agus na forais leis an gcealú a chur in iúl don
duine.
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(3) I gcás ina ndéanfar cárta seirbhísí poiblí
arna eisiúint chuig duine a chealú faoi fho-alt (1),
déanfaidh an duine, má tá an cárta seirbhísí poiblí
ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina urláimh nó
faoina hurláimh, an cárta seirbhísí poiblí a
thabhairt suas don Aire a luaithe is féidir.

(4) I gcás ina gcealófar cárta seirbhísí poiblí
faoi fho-alt (1), féadfaidh an tAire, más cuí, trí
fhógra i scríbhinn, a cheangal ar an duine a bhfuil
an cárta seirbhísí poiblí ina sheilbh nó ina seilbh
nó faoina urláimh nó faoina hurláimh, an cárta a
thabhairt suas don Aire a luaithe is féidir.

(5) Aon duine a bhfuil cárta seirbhísí poiblí,
seachas cárta seirbhísí poiblí a eisíodh dó nó di, ina
sheilbh nó ina seilbh nó faoina urláimh nó faoina
hurláimh gan údarás dleathach nó leithscéal
réasúnach, déanfaidh sé nó sí é a thabhairt suas
don Aire a luaithe is féidir.

(6) Aon duine a gceanglófar air nó uirthi le fo-
alt (3), (4) nó (5) cárta seirbhísí poiblí a thabhairt
suas don Aire, ach nach ndéanfaidh amhlaidh de
réir an cheanglais, gan leithscéal réasúnach, tá sé
nó sí ciontach i gcion.”.

16.—(1) Leasaítear alt 2(2)(a) (arna leasú le halt 15 den Acht
Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2010) den Phríomh-Acht i bhfomhír
(v) trí “nó an scéim a riarann an Foras Áiseanna Saothair agus ar a
dtugtar an scéim náisiúnta intéirneachta” a chur isteach i ndiaidh
“faoin Acht Oiliúna Tionscail, 1967”.

(2) Leasaítear alt 247A (a cuireadh isteach le halt 27 den Acht
Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2010) den Phríomh-Acht—

(a) trí “i rith aon seachtaine nó aon chuid de sheachtain” a
chur isteach roimh “le linn dó nó di a bheith fostaithe”,
agus

(b) trí “faoin scéim dá dtagraítear in alt 298A(1)(b) (arna chur
isteach le halt 16 den Acht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean, 2011)” a chur in ionad “faoin gclár dá
dtagraítear i mír (b) d’fho-alt (1) d’alt 298A (a cuireadh
isteach le halt 27(b) den Acht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean, 2010)”.

(3) Leasaítear alt 298A (a cuireadh isteach le halt 27 den Acht
Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2010) den Phríomh-Acht tríd an
bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Duine atá fostaithe ag duine eile chun obair a dhéanamh
nó chun aon dualgas nó seirbhís a chomhlíonadh de bhun
socrúcháin—

(a) faoin gclár socrúcháin oibre de réir bhrí fho-alt (3)
d’alt 142B,

(b) faoin scéim a riarann an Foras Áiseanna Saothair agus
ar a dtugtar an scéim náisiúnta intéirneachta, nó
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(c) aon athrú, síneadh nó athsholáthar ar an gclár dá
dtagraítear i mír (a) nó ar an scéim dá dtagraítear i
mír (b),

measfar, chun críocha aon achtacháin nó rialach dlí (seachas na
hAchtanna Cánach agus an tAcht um Shábháilteacht, Sláinte
agus Leas ag an Obair, 2005), nach fostaí é nó í de chuid an
duine eile ná nach de bhun conartha seirbhíse a dhéanann sé nó
sí an obair sin nó a chomhlíonann sé nó sí na dualgais sin.”.

(4) Leasaítear Riail 2 de Chuid 4 de Sceideal 3 a ghabhann leis
an bPríomh-Acht—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) ioncam ó cibé fostaíocht nó oiliúint nó tréimhse
páirteachais nó socrúcháin i cibé scéim nó clár
a fhorordaítear,”,

agus

(b) trí mhír (aa) (a cuireadh isteach le halt 27 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean, 2010) a scriosadh.

(5) Leasaítear Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-Acht i mír
13 de Thábla 2 trí “nó sa scéim a riarann an Foras Áiseanna Saothair
agus ar a dtugtar an scéim náisiúnta intéirneachta” a chur isteach i
ndiaidh “faoin Acht Oiliúna Tionscail, 1967”.

(6) Leasaítear an Príomh-Acht ar an modh a shonraítear sa Tábla
a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

Leasuithe ar an bPríomh-Acht

An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

(1) (2)

Alt 2(2)(a)(v) “nó an scéim a riarann an Foras Áiseanna Saothair agus
ar a dtugtar an scéim náisiúnta intéirneachta” a
scriosadh

Alt 2(2)(a)(vii) (a) An clásal seo a leanas a chur in ionad chlásal (IV):

“(IV) Greasacht Post Páirtaimseartha, nó”,
agus

(b) An clásal seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
chlásal (IV):

“(V) an scéim náisiúnta intéirneachta,”

Alt 298A(1)(b) “a riarann an tAire” a chur in ionad “a riarann an
Foras Áiseanna Saothair”

Sceideal 3, Tábla 2, (a) An mhír seo a leanas a chur in ionad mhír (d):
tagairt 12

“(d) Greasacht Post Páirtaimeartha, nó”, agus

(b) An mhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(d):

“(e) an scéim náisiúnta intéirneachta;”

Sceideal 3, Tábla 2, “nó sa scéim a riarann an Foras Áiseanna Saothair agus
tagairt 13 ar a dtugtar an scéim náisiúnta intéirneachta” a

scriosadh
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17.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in
ionad alt 342:

“Aisíoc
méideanna a
bheidh dlite le
cur siar, le cur
ar fionraí, le
laghdú nó le
cealú.

342.—D’ainneoin aon ní dá mhalairt agus faoi
réir alt 342A, i gcás ina gceanglaítear ar dhuine—

(a) méid aon sochair a thuairiscítear in alt
39(1),

(b) méid aon chúnaimh a thuairiscítear in
alt 139(1),

(c) méid aon sochair linbh,

(d) méid aon deontais cúraim faoisimh,

(e) méid aon fhorlíonaidh ar ioncam
teaghlaigh

(f) méid aon íocaíochta leantaí i leith leanaí
cáilithe, nó

(g) méid aon íocaíochta de bhun alt 239,

a aisíoc, de réir an Achta seo—

(i) féadfaidh oifigeach don Aire a bheidh
údaraithe aige nó aici chun na críche
sin, nó

(ii) féadfaidh an Fheidhmeannacht, i gcás
liúntais leasa fhorlíontaigh,

faoi réir na gcoinníollacha agus sna himthosca a
fhorordófar, aisíoc aon mhéid den sórt sin a chur
siar, a chur ar fionraí, a laghdú nó a chealú.”.

18.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 342 (arna leasú le halt 17):

“Aisíoc
méideanna a
bheidh dlite
agus a éiríonn
as ráitis atá
bréagach nó
míthreorach
nó as ceilt
thoiliúil fíoras.

342A.—I gcás ina gceanglaítear ar dhuine méid
aon íocaíochta dá dtagraítear i míreanna (a) go (g)
d’alt 342(1) a aisíoc—

(a) de bhua breithe athbhreithnithe arna
tabhairt ag oifigeach breithiúnachta
faoi alt 302(a),

(b) de bhua breithe athbhreithnithe arna
tabhairt ag oifigeach achomhairc faoi
alt 319(a), nó

(c) de bhua cinnidh athbhreithnithe arna
dhéanamh faoi alt 325(a),

ní dhéanfar an méid a bheidh le haisíoc sna
himthosca sin a laghdú de mhéid aon íocaíochta
eile dá dtagraítear i míreanna (a) go (g) d’alt 342
a mbeadh teideal ag an duine chuici ar shlí eile sa
tréimhse a mbaineann an ró-íocaíocht léi, dá mba
rud é nach raibh an íocaíocht ba chúis leis an ró-
íocaíocht á fáil aige nó aici.”.
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19.—Leasaítear Cuid 4 de Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-
Acht i Riail 1(2)(b) tríd an gclásal seo a leanas a chur in ionad chlásal
(iva) (a cuireadh isteach le halt 36 den Acht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean, 2007):

“(iva) aon airgead a gheofar ar mhodh íocaíochta
caomhnóra (ranníocach), íocaíochta caomhnóra
(neamhranníocach), liúntais cúraim baile nó
deontais cúraim faoisimh, agus”.

20.—Leasaítear Sceideal 5 a ghabhann leis an bPríomh-Acht i mír
1(4) (arna leasú le halt 20 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean
(Uimh. 2), 2009)—

(a) trí “an Oifig Phrobháide,” a chur isteach i ndiaidh “an
tÚdarás Slándála Príobháidí,”, agus

(b) trí “Fuinneamh Inmharthana Éireann — Údarás Fuinnimh
Inmharthana na hÉireann,” a chur isteach i ndiaidh “an
tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre,”.

CUID 3

Leasuithe agus Modhnuithe ar Achtacháin eile

21.—Leasaítear an tAcht um Chomhairle, 2000 tríd an alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh alt 18:

“Eisiamh de
thoradh
comhaltais de
cheachtar
Teach den
Oireachtas de
Pharlaimint na
hEorpa nó
d’údaráis
áitiúla.

18A.—(1) Más rud é, maidir le comhalta den
Bhord—

(a) go n-ainmneofar é nó í mar iarrthóir
lena thoghadh nó lena toghadh chun
ceachtar Teach den Oireachtas nó
chun Parlaimint na hEorpa,

(b) go dtoghfar é nó í mar chomhalta de
cheachtar Teach den Oireachtas nó de
Pharlaimint na hEorpa,

(c) go n-ainmneofar é nó í mar chomhalta
de Sheanad Éireann,

(d) go measfar, de bhun Chuid XIII den
Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht
um Thoghcháin do Pharlaimint na
hEorpa, 1997, é nó í a bheith tofa chun
na Parlaiminte sin chun folúntas a
líonadh, nó

(e) go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith ina
chomhalta nó ina comhalta d’údarás
áitiúil,

scoirfidh sé nó sí, air sin, d’oifig a shealbhú.

(2) Más rud é, maidir le duine is comhalta
d’fhoireann an Bhoird—
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(a) go n-ainmneofar é nó í mar iarrthóir
lena thoghadh nó lena toghadh chun
ceachtar Teach den Oireachtas nó
chun Parlaimint na hEorpa,

(b) go dtoghfar é nó í mar chomhalta de
cheachtar Teach den Oireachtas nó de
Pharlaimint na hEorpa,

(c) go n-ainmneofar é nó í mar chomhalta
de Sheanad Éireann,

(d) go measfar, de bhun Chuid XIII den
Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht
um Thoghcháin do Pharlaimint na
hEorpa, 1997, é nó í a bheith tofa chun
na Parlaiminte sin chun folúntas a
líonadh, nó

(e) go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith ina
chomhalta nó ina comhalta d’údarás
áitiúil,

beidh sé nó sé, air sin, ar iasacht ó fhostaíocht ag
an mBord agus ní íocfaidh an Bord leis nó léi, ná
ní bheidh sé nó sí i dteideal go bhfaighidh sé nó sí
ón mBord, aon luach saothair nó liúntais i leith na
tréimhse dar tús an tráth a ainmneofar nó a
thoghfar amhlaidh é nó í, nó an tráth a mheasfar
amhlaidh é nó í a bheith tofa, nó an tráth a
thiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó
ina comhalta d’údarás áitiúil, de réir mar a bheidh,
agus dar críoch an tráth a scoirfidh an duine sin de
bheith ina chomhalta nó ina comhalta de
cheachtar Teach acu sin nó den Pharlaimint sin,
nó den údarás áitiúil sin, de réir mar a bheidh.

(3) Aon duine atá de thuras na huaire, faoi
Bhuan-Orduithe ceachtar Teach den Oireachtas, i
dteideal suí ann nó is comhalta de Pharlaimint na
hEorpa nó d’údarás áitiúil, beidh sé nó sí, fad a
bheidh sé nó sí i dteideal amhlaidh nó ina
chomhalta nó ina comhalta den sórt sin, dícháilithe
chun teacht chun bheith ina chomhalta nó ina
comhalta den Bhord, ina phríomhfheidhmeannach
nó príomhfheidhmeannach nó ina fhostaí nó ina
fostaí don Bhord.

(4) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2),
léifear an fo-alt sin mar ní a thoirmisceann, inter
alia, tréimhse a luaitear san fho-alt sin a áireamh
mar sheirbhís leis an mBord chun críocha aon
sochar aoisliúntais.

(5) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le
duine—

(a) a ainmneofar mar iarrthóir lena
thoghadh nó lena toghadh chun
ceachtar Teach den Oireachtas nó
chun Parlaimint na hEorpa,
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(b) a thoghfar ina chomhalta nó ina
comhalta de cheachtar Teach den
Oireachtas nó de Pharlaimint na
hEorpa,

(c) a ainmneofar mar chomhalta de
Sheanad Éireann,

(d) a measfar faoi Chuid XIII den Dara
Sceideal a ghabhann leis an Acht um
Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa,
1997, é nó í a bheith tofa chun na
Parlaiminte sin chun folúntas a
líonadh, nó

(e) a thiocfaidh chun bheith ina chomhalta
nó ina comhalta d’údarás áitiúil,

an 1 Iúil, 2011, nó dá éis.”.

22.—Leasaítear an tAcht um Pá Íosta Náisiúnta, 2000 in alt 11 (a
leasaíodh le halt 13 den Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar
Mhaithe le Leas an Phobail, 2010) tríd an bhfo-alt seo a leanas a
chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Déanfaidh an tAire, le hordú, ráta pá íosta náisiúnta san
uair a chloig €8.65 a fhógairt chun críocha an Achta seo.”.

23.—(1) Leasaítear an tAcht um Chiste Náisiúnta Oiliúna, 2000—

(a) in alt 1(1) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“tá le ‘seachtain ranníoca’ an bhrí chéanna atá leis san
Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005;”,

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

“Tobhach. 3.—Faoi réir agus de réir fhorálacha an
Achta seo, déantar, de bhua an ailt seo,
tobhach (ar a dtabharfar “Tobhach an
Chiste Náisiúnta Oiliúna” agus dá ngairtear
an ‘tobhach’ san Acht seo) a fhorchur ar
gach fostóir i leith gach ranníocóra
fhostaithe atá fostaithe ag an bhfostóir agus
beidh an tobhach sin iníoctha ag gach
fostóir den sórt sin.”,

agus

(c) in alt 4—

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

“(1) Más rud é, in aon seachtain ranníoca, go
ndéanfar íocaíocht le haon ranníocóir fostaithe nó
chun sochair d’aon ranníocóir fostaithe i leith tuillimh
ináirithe de chuid an ranníocóra fhostaithe sin, beidh
tobhach iníoctha ag fostóir an ranníocóra fhostaithe—
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(a) de réir an ráta faoin gcéad a shonraítear sa
Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo de
mhéid an tuillimh ináirithe sa tseachtain
sin lena mbaineann an íocaíocht sin i gcás
nach mó an tuilleamh ináirithe sin ná €356
(nó a chóimhéid i gcás ranníocóra
fhostaithe dá dtugtar luach saothair ar shlí
seachas ar bhonn seachtainiúil), agus

(b) de réir ráta 0.7 faoin gcéad de mhéid an
tuillimh ináirithe sa tseachtain sin lena
mbaineann an íocaíocht sin i gcás inar mó
an tuilleamh ináirithe sin ná €356 (nó a
chóimhéid i gcás ranníocóra fhostaithe dá
dtugtar luach saothair ar shlí seachas ar
bhonn seachtainiúil).

AN TÁBLA

An tobhach is iníoctha ag An tréimhse a bhfuil an ranníoc
fostóir ranníocóra iníoctha ina leith

fhostaithe i gcás nach mó
an tuilleamh ináirithe
seachtainiúil ná €356

0.35 faoin gcéad 2 Iúil 2011 go 31 Nollaig 2011

0.35 faoin gcéad 1 Eanáir 2012 go 31 Nollaig 2012

0.35 faoin gcéad 1 Eanáir 2013 go 31 Nollaig 2013

0.7 faoin gcéad 1 Eanáir 2014 go 31 Nollaig 2014 agus
gach bliain ranníoca dá éis sin

”.

(ii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(4):

“(4) Dá mba rud é, murach an fo-alt seo, go
mbeadh tobhach iníoctha i leith ranníocóra fhostaithe
faoin Acht seo, ansin, más rud é nach bhfuil aon
ranníoc fostaíochta iníoctha le linn aon tréimhse
díolúine de bhua scéime dá bhforáiltear faoi
rialacháin arna ndéanamh de bhun alt 13(9) den Acht
Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005 agus ar a
dtugtar an Scéim Díolúine Árachais Shóisialaigh Pá-
Choibhneasa d’Fhostóirí, i leith an ranníocóra sin, ní
bheidh tobhach iníoctha le linn na tréimhse sin.”,

agus

(iii) trí fho-ailt (5), (6) agus (7) a scriosadh.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 2 Iúil 2011.

24.—Níl feidhm ag alt 7 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003
maidir leis an Acht seo. Déanfar téacs an Achta seo a chur ar fáil go
leictreonach i ngach ceann de na teangacha oifigiúla a luaithe is
indéanta tar éis é a achtú.



[2011.] [Uimh. 9.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus
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CUID 4

Leasuithe ar Acht na bPinsean, 1990

Caibidil 1

Míniú

25.—Sa Chuid seo, ciallaíonn “an Príomh-Acht” Acht na
bPinsean, 1990

Caibidil 2

Cistí dílse rialaitheacha

26.—Leasaítear alt 2 den Phríomh-Acht—

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

“ciallaíonn ‘achtúire’, i ndáil le scéim nó le CBS
iontaobhais cistí dílse rialaitheacha, duine a cheapfar
de bhun an Achta seo mar achtúire, chun críocha an
Achta seo, ar an scéim nó ar an CBS iontaobhais cistí
dílse rialaitheacha;”,

agus

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

“ciallaíonn ‘Treoir’ Treoir 2003/41/CE1 ó Pharlaimint
na hEorpa agus ón gComhairle arna leasú le Treoir
2009/138/CE2 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle agus Treoir 2010/78/AE3 ó Pharlaimint na
hEorpa agus ón gComhairle;”,

agus

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

“tá le ‘deimhniú maoiniúcháin achtúireach’ an bhrí a
shanntar dó le halt 42;

ciallaíonn ‘foras creidmheasa’ foras creidmheasa de réir
bhrí Airteagal 4.1 de Threoir 2006/48/CE4 ó Pharlaimint
na hEorpa agus ón gComhairle a bhaineann le dul i mbun
gnó foras creidmheasa agus an gnó sin a shaothrú is gnó
arna údarú de réir, agus chun críocha, na Treorach sin;

déanfar ‘caighdeán maoiniúcháin’ a fhorléiriú de réir alt
44;

tá le ‘deimhniú cistí dílse rialaitheacha’ an bhrí a shanntar
dó le halt 53J;

1IO L 235, 23.09.2003, l. 10
2IO L 335, 17.12.2009, l. 1
3IO L 331, 15.12.2010, l. 120
4IO L 177, 30.06.2006, l. 1
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tá le ‘scéim cistí dílse rialaitheacha’ an bhrí a shanntar dó
le halt 53E;

tá le ‘CBS iontaobhais cistí dílse rialaitheacha’ an bhrí a
shanntar dó le halt 53E;

ciallaíonn ‘scéim iomchuí’ scéim a bhfuil feidhm ag Cuid
IV maidir léi de bhua alt 41;”

27.—Leasaítear alt 40 den Phríomh-Acht trí na mínithe ar
“deimhniú maoiniúcháin achtúireach”, “caighdeán maoiniúcháin”
agus “scéim iomchuí” a scriosadh.

28.—Leasaítear alt 41 den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas
a chur in ionad mhír (a) d’fho-alt (2):

“(a) beidh feidhm ag an gCuid seo—

(i) maidir le scéim ranníoca shainithe is scéim cistí
dílse rialaitheacha,

(ii) maidir le scéim ranníoca shainithe atá ag íoc
sochar le comhaltaí nó i leith comhaltaí i gcás
nach bhfuil na sochair sin urraithe faoi pholasaí
nó faoi pholasaithe árachais le gnóthas amháin
nó níos mó,agus

(iii) maidir le scéim bheag den chineál dá dtagraítear
i mír (b) d’fho-alt (1) is scéim cistí dílse
rialaitheacha,”.

29.—Leasaítear alt 43 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1) trí “agus, faoi réir fho-ailt (1A) agus (1B)” a
chur in ionad “agus, faoi réir fho-alt (1A)”,

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(1A):

“(1B) D’ainneoin fho-ailt (1) agus (1A) agus faoi réir
alt 53M, i gcás scéime iomchuí is scéim cistí dílse
rialaitheacha, cuirfear deimhniú maoiniúcháin achtúireach
faoi bhráid an Bhoird arb é is dáta éifeachtach dó:

(a) i gcás scéime iomchuí ar scéim cistí dílse
rialaitheacha í an 23 Meán Fómhair 2010, dáta
nach déanaí ná 6 mhí tar éis an dáta a
thiocfaidh Caibidil 2 de Chuid 4 den Acht
Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2011 i
ngníomh;

(b) i gcás scéime iomchuí a thosóidh tar éis an 23
Meán Fómhair 2010 agus ar scéim cistí dílse
rialaitheacha í ó thosaigh an scéim iomchuí—

(i) dáta nach déanaí ná 4 sheachtain tar éis an
dáta a thosaigh an scéim iomchuí, nó
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(ii) dáta nach déanaí ná 4 sheachtain tar éis an
dáta a thiocfaidh Caibidil 2 de Chuid 4 den
Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean,
2011 i ngníomh;

cibé acu is déanaí;

(c) i gcás scéime iomchuí nár scéim cistí dílse
rialaitheacha í an tráth a thosaigh sí ach a
thagann chun bheith ina scéim cistí dílse
rialaitheacha tar éis an 23 Meán Fómhair
2010—

(i) dáta nach déanaí ná 4 sheachtain tar éis an
dáta a thagann an scéim chun bheith ina
scéim cistí dílse rialaitheacha, nó

(ii) dáta nach déanaí ná 4 sheachtain tar éis an
dáta a thiocfaidh Caibidil 2 de Chuid 4 den
Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean,
2011 i ngníomh,

cibé acu is déanaí.

(1C) Fad a bheidh scéim iomchuí lena mbaineann an
Chuid seo ina scéim cistí dílse rialaitheacha is é an dáta
éifeachtach do gach deimhniú maoiniúcháin achtúireach a
chuirfear faoi bhráid an Bhoird tar éis an dáta éifeachtaigh
chuí dá dtagraítear i bhfo-alt (1B) dáta nach déanaí ná
bliain amháin tar éis dháta éifeachtach an deimhnithe
díreach roimhe sin.

(1D) I gcás go ndearnadh, de réir fho-alt (1B) nó (1C),
deimhniú maoiniúcháin achtúireach ullmhú agus go
scoireann an scéim iomchuí de bheith ina scéim cistí dílse
rialaitheacha dá éis sin, is é an dáta éifeachtach d’aon
deimhniú maoiniúcháin achtúireach dá éis sin dáta nach
déanaí ná 3 bliana tar éis dháta éifeachtach an deimhnithe
roimhe sin.”,

(c) i bhfo-alt (2) trí “Faoi réir fho-ailt (3), (3A), (3B) agus
(4)” a chur in ionad “Faoi réir fho-ailt (3) agus (4)”,

(d) i bhfo-alt (3) trí “ansin, faoi réir (3A), i ngach cás,” a chur
in ionad “ansin, i ngach cás”,”,

(e) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(3):

“(3A) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3) maidir le
tuarascáil bhliantúil arna hullmhú faoi fho-alt (1) d’alt 55,
más rud é, ar an lá deireanach den tréimhse lena
mbainfidh an tuarascáil, gur scéim cistí dílse rialaitheacha
í an scéim iomchuí.

(3B) Faoi réir alt 53M, déanfaidh iontaobhaithe scéime
cistí dílse rialaitheacha deimhniú maoiniúcháin
achtúireach is gá faoi fho-alt (1B) nó (1C) a chur faoi
bhráid an Bhoird laistigh de 3 mhí ó dháta éifeachtach
an deimhnithe.”,

agus
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(f) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Féadfaidh an Bord, ar iarratas chuige sin a bheith
déanta chuige ag iontaobhaithe scéime, an teorainn ama a
fhadú a ndéanfar deimhniú maoiniúcháin achtúireach a
chur faoi bhráid an Bhoird faoi fho-alt (2), (3) nó (3B), de
réir mar a bheidh, laistigh di ar feadh tréimhse nach faide
ná 6 mhí i gcás ina measfaidh an Bord go mbeidh an fadú
cuí ag féachaint d’imthosca an iarratais lena mbaineann.”.

30.—Leasaítear alt 49 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1) trí “(seachas scéim cistí dílse rialaitheacha)”
a chur isteach i ndiaidh “iontaobhaithe scéime”,

(b) i bhfo-alt (3) trí “(seachas scéim cistí dílse rialaitheacha)”
a chur isteach i ndiaidh “iontaobhaithe scéime”, agus

(c) i bhfo-alt (3A) trí “(seachas scéim cistí dílse
rialaitheacha)” a chur isteach i ndiaidh “iontaobhaithe
scéime”.

31.—Leasaítear alt 50 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1) trí “(seachas scéim cistí dílse rialaitheacha)”
a chur isteach i ndiaidh “iontaobhaithe scéime
iomchuí”, agus

(b) i bhfo-alt (1A) trí “(seachas scéim cistí dílse
rialaitheacha)” a chur isteach i ndiaidh “Féadfaidh an
Bord, le fógra i scríbhinn, a ordú d’iontaobhaithe
scéime”.

32.—Leasaítear alt 50A(1) den Phríomh-Acht trí “(seachas scéim
cistí dílse rialaitheacha)” a chur isteach i ndiaidh “Faoi réir an ailt
seo agus alt 50, féadfaidh iontaobhaithe scéime”.

33.—Leasaítear alt 51 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1) trí “nó CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha” a chur isteach i ndiaidh “do scéim”, agus

(b) i bhfo-alt (2) trí “nó CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha” a chur isteach i ndiaidh “do scéim”, “nó
CBS iontaobhais cistí dílse rialaitheacha” a chur isteach i
ndiaidh “achtúire scéime” agus “nó an CBS iontaobhais
cistí dílse rialaitheacha” a chur isteach i ndiaidh
“d’iontaobhaithe na scéime”.

34.—Leasaítear alt 51A den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1) trí “nó CBS iontaobhais” a chur i ndiaidh “a
cheapfar do scéim”,

(b) i bhfo-alt (4) trí “nó don CBS iontaobhais” a chur i ndiaidh
“don scéim” agus “nó leis an CBS iontaobhais” a chur
isteach i ndiaidh “i ndáil leis an scéim”, agus
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(c) i bhfo-alt (5) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad
mhíreanna (c) agus (d):

“(c) tograí maoiniúcháin arna ndeimhniú ag achtúire
de réir alt 49;

(d) ráitis bhliantúla arna ndéanamh ag achtúire de
réir alt 55;

(e) deimhnithe forálacha teicniúla CBS iontaobhais
cistí dílse rialaitheacha arna n-ullmhú ag
achtúire chun críocha alt 53G;

(f) deimhnithe cistí dílse rialaitheacha arna n-
ullmhú ag achtúire de réir alt 53J.”.

35.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an gCuid nua seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh Chuid IVA (arna chur isteach le halt 42 den
Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2010):

“CUID IVB

SCÉIMEANNA CISTÍ DÍLSE RIALAITHEACHA

Léiriú. 53E.—Sa Chuid seo, ach amháin mar a n-éilíonn
an comhthéacs a mhalairt—

ciallaíonn ‘fiontair bhithmhéadracha’ fiontair a
bhaineann le bás, míchumas agus fadsaolaí;

ciallaíonn ‘dliteanais caighdeáin maoiniúcháin’ i
ndáil le scéim cistí dílse rialaitheacha is scéim
iomchuí, ar aon dáta, comhiomlán na ndliteanas
agus na gcaiteachas measta dá dtagraítear in alt
44, arna ríomh amhail is dá mbeadh deimhniú
maoiniúcháin achtúireach ullmhaithe ag an
achtúire arbh é an dáta sin ba dháta éifeachtach
dó agus amhail is dá mba 100 faoin gcéad an
céatadán dá dtagraítear in alt 44(a)(v);

déanfar ‘dáta deimhnithe cistí dílse rialaitheacha’
a fhorléiriú de réir fho-alt (2) d’alt 53J;

déanfar ‘dáta fógra cistí dílse rialaitheacha’ a
fhorléiriú de réir fho-alt (2) d’alt 53K;

tá le ‘togra cistí dílse rialaitheacha’ an bhrí a
shanntar dó le halt 53L;

ciallaíonn ‘ceanglas cistí dílse rialaitheacha’ an
ceanglas acmhainní breise a shealbhú faoi alt 53H,
agus ciallaíonn tagairtí sa Chuid seo don cheanglas
cistí dílse rialaitheacha ‘a chomhlíonadh’ go
sealbhaíonn an scéim cistí dílse rialaitheacha nó an
CBS iontaobhais cistí dílse rialaitheacha
acmhainní breise leordhóthanacha chun an
ceanglas sin a chomhlíonadh ar a laghad;

ciallaíonn ‘scéim cistí dílse rialaitheacha’ scéim
iomchuí i gcás inarb í an scéim iomchuí agus nach
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é aon ghnóthas coimirceach lena mbaineann an
scéim iomchuí—

(a) a fhrithgheallann aon dliteanas
cumhdach a thabhairt i gcoinne
fiontar bithmhéadrach,

(b) a ráthaíonn feidhmíocht infheistíochta
áirithe, nó

(c) a ráthaíonn leibhéal sochar áirithe;

ciallaíonn ‘CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha’ CBS iontaobhais—

(a) a fhrithgheallann aon dliteanas
cumhdach a thabhairt i gcoinne
fiontar bithmhéadrach,

(b) a ráthaíonn feidhmíocht infheistíochta
áirithe, nó

(c) a ráthaíonn leibhéal sochair áirithe;

ciallaíonn ‘deimhniú forálacha teicniúla CBS
iontaobhais cistí dílse rialaitheacha’ deimhniú arna
ullmhú ag achtúire lena ndeimhnítear cibé acu ar
leordhóthanach, i dtuairim an achtúire, acmhainní
an CBS iontaobhais cistí dílse rialaitheacha ar
dháta éifeachtach an deimhnithe chun an ceanglas
forálacha teicniúla a chomhlíonadh, dá mba rud é
go ndéanfaí an CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha a fhoirceannadh ar an dáta sin;

ciallaíonn ‘forálacha teicniúla’—

(a) i ndáil le scéim cistí dílse rialaitheacha
ar aon dáta, dliteanais caighdeáin
maoiniúcháin na scéime cistí dílse
rialaitheacha,

(b) i ndáil le CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha ar aon dáta, dá ndéanfaí
an CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha a fhoirceannadh ar an
dáta sin, suim luach dhliteanais an CBS
iontaobhais cistí dílse rialaitheacha
chun sochair a chur ar fáil de réir
rialacha an CBS iontaobhais agus na
gcaiteachas measta a bhaineann le
foirceannadh an CBS iontaobhais a
riar arna ríomh de réir aon treorach
infheidhme a bheidh sonraithe i
rialacháin;

ciallaíonn ‘dáta deimhnithe forálacha teicniúla’ an
dáta éifeachtach arna fhorléiriú de réir alt 53G;

ciallaíonn ‘ceanglas forálacha teicniúla’ i ndáil le
CBS iontaobhais cistí dílse rialaitheacha, an
ceanglas acmhainní a shealbhú chun soláthar a
dhéanamh do na forálacha teicniúla, agus
ciallaíonn tagairtí sa Chuid seo don cheanglas
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forálacha teicniúla ‘a chomhlíonadh’ go
sealbhaíonn an CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha acmhainní leordhóthanacha chun an
ceanglas sin a chomhlíonadh ar a laghad;

tá le ‘gnóthas’ an bhrí a shanntar dó leis an Acht
Árachais, 1989.

Feidhm. 53F.—Tá feidhm ag an gCuid seo maidir le
scéim cistí dílse rialaitheacha agus maidir le CBS
iontaobhais cistí dílse rialaitheacha seachas—

(a) scéim a bheidh eisiata ó fheidhm Chuid
IV ag an Aire le rialacháin arna
ndéanamh faoi alt 52,

(b) scéim ar scéim reachtúil í a bhfuil
feidhm ag alt 776 den Acht Cánacha
Comhdhlúite, 1997 maidir léi, agus ina
n-íoctar sochair go hiomlán nó go
páirteach as airgead arna sholáthar as
an bPríomh-Chiste nó as airgead arna
sholáthar ag an Oireachtas agus a
bhforáiltear lena rialacha go bhféadfar
achomharc a dhéanamh chuig Aire
den Rialtas.

(c) scéim nó CBS iontaobhais a bhfuil
tosaithe ar í nó é a fhoirceannadh,

(d) socrú aon-chomhalta,

(e) scéim nó CBS iontaobhais nach bhfuil
sochair iníoctha fúithi nó faoi ach
sochair i leith báis comhalta i gcás ina
bhfuil na sochair sin urraithe go
hiomlán faoi pholasaí nó faoi
pholasaithe árachais le gnóthas amháin
nó níos mó.

Deimhniú
forálacha
teicniúla CBS
iontaobhais
cistí dílse
rialaitheacha.

53G.—(1) Faoi réir alt 53M, cuirfidh
iontaobhaithe CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha faoi deara go ndéanfaidh achtúire na
forálacha teicniúla agus an ceanglas forálacha
teicniúla le haghaidh CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha a ríomh agus go ndéanfar deimhniú
forálacha teicniúla CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha a ullmhú agus a chur faoi bhráid an
Bhoird agus is é is dáta éifeachtach don chéad
deimhniú den sórt sin:

(a) i gcás CBS iontaobhais ar CBS
iontaobhais cistí dílse rialaitheacha é
an 23 Meán Fómhair 2010, dáta nach
déanaí ná 6 mhí tar éis an dáta a
thiocfaidh Caibidil 2 de Chuid 4 den
Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean,
2011 i ngníomh;

(b) i gcás CBS iontaobhais a thosaigh tar éis
an 23 Meán Fómhair 2010 agus ar CBS
iontaobhais cistí dílse rialaitheacha é
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ón tráth a thosaigh an CBS
iontaobhais—

(i) dáta nach déanaí ná 4 sheachtain
tar éis an dáta a thosaigh an CBS
iontaobhais, nó

(ii) dáta nach déanaí ná 4 sheachtain
tar éis an dáta a thiocfaidh
Caibidil 2 de Chuid 4 den Acht
Leasa Shóisialaigh agus Pinsean,
2011 i ngníomh,

cibé acu is déanaí,

(c) i gcás CBS iontaobhais nár CBS
iontaobhais cistí dílse rialaitheacha é
an tráth a thosaigh sé ach a thagann
chun bheith ina CBS iontaobhais cistí
dílse rialaitheacha tar éis an 23 Meán
Fómhair 2010—

(i) dáta nach déanaí ná 4 sheachtain
tar éis an dáta a thagann an CBS
iontaobhais chun bheith ina CBS
iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha, nó

(ii) dáta nach déanaí ná 4 sheachtain
tar éis an dáta a thiocfaidh
Caibidil 2 de Chuid 4 den Acht
Leasa Shóisialaigh agus Pinsean,
2011 i bhfeidhm,

cibé acu is déanaí.

(2) Fad a bheidh CBS iontaobhais ina CBS
iontaobhais cistí dílse rialaitheacha, is é an dáta
éifeachtach do gach deimhniú forálacha teicniúla
CBS iontaobhais cistí dílse rialaitheacha dá éis sin
a chuirfear faoi bhráid an Bhoird tar éis an dáta
éifeachtaigh iomchuí dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
dáta nach déanaí ná bliain amháin tar éis dháta
éifeachtach an deimhnithe díreach roimhe sin.

(3) Faoi réir alt 53M, déanfaidh iontaobhaithe
CBS iontaobhais cistí dílse rialaitheacha deimhniú
forálacha teicniúla CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha is gá faoi fho-alt (1) nó (2) a chur
faoi bhráid an Bhoird laistigh de 3 mhí ó dháta
éifeachtach an deimhnithe.

(4) Beidh an deimhniú forálacha teicniúla CBS
iontaobhais cistí dílse rialaitheacha i cibé foirm,
agus beidh cibé faisnéis agus sonraí ann, a
fhorordóidh an tAire ó am go ham.

(5) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, a cheangal
ar achtúire, le linn dó nó di forálacha teicniúla
CBS iontaobhais cistí dílse rialaitheacha a ríomh,
an treoir ghairmiúil infheidhme arna heisiúint ag
Cumann na nAchtúirí in Éirinn agus a shonraítear
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sna rialacháin nó aon treoir eile a fhorordóidh an
tAire a chomhlíonadh.

Ceanglas
acmhainní
breise a
shealbhú.

53H.—(1) Beidh i seilbh scéime cistí dílse
rialaitheacha agus CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha ar bhonn buan—

(a) acmhainní leordhóthanacha chun
forálacha teicniúla na scéime cistí dílse
rialaitheacha nó ceanglas forálacha
teicniúla an CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha a chomhlíonadh, de réir
mar is cuí, agus

(b) acmhainní breise de bhreis ar na
hacmhainní dá dtagraítear i mír (a)
chun fónamh mar chaipiteal
sábháilteachta chun aon
neamhréireachtaí idir caiteachais
mheasta agus iarbhír agus brabúis na
scéime cistí dílse rialaitheacha nó an
CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha a iompar.

(2) Is iad na hacmhainní breise a cheanglaítear
faoi mhír (b) d’fho-alt (1) méid an cheanglais cistí
dílse rialaitheacha dá dtagraítear in alt 53I, saor ó
gach dliteanas is intuartha.

(3) Glacfaidh iontaobhaithe scéime cistí dílse
rialaitheacha nó CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha gach beart réasúnach chun a chinntiú
go gcomhlíonfaidh an scéim cistí dílse
rialaitheacha nó an CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha ceanglais an ailt seo.

Méid ceanglais
cistí dílse
rialaitheacha.

53I.—(1) Is é méid an cheanglais cistí dílse
rialaitheacha comhiomlán na nithe seo a leanas—

(a) faoi réir fho-alt (3), céatadán a
fhorordófar agus nach lú ná 4 faoin
gcéad d’fhorálacha teicniúla na scéime
cistí dílse rialaitheacha nó an CBS
iontaobhais cistí dílse rialaitheacha;
agus

(b) céatadán a fhorordófar agus nach lú ná
0.3 faoin gcéad den chaipiteal a bheidh
i bhfiontar do chomhaltaí na scéime
cistí dílse rialaitheacha nó an CBS
iontaobhais cistí dílse rialaitheacha, nó
do dhaoine eile a bheidh i dteideal
sochar a fháil faoin gcéanna, nach
figiúr diúltach é an caipiteal i bhfiontar
ina leith agus i gcás gur amhail mar a
ríomhtar é de réir fho-alt (2) atá an
caipiteal i bhfiontar.

(2) Chun críocha mhír (b) d’fho-alt (1),
ciallaíonn ‘caipiteal i bhfiontar’—
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(a) a mhéid gurb éard é an sochar is
iníoctha ar bhás nó ar mhíchumas
comhalta nó duine eile atá i dteideal
sochar faoin scéim cistí dílse
rialaitheacha nó faoin CBS iontaobhais
cistí dílse rialaitheacha sochar
cnapshuime, méid an tsochair
cnapshuime sin ar bhás nó ar
mhíchumas duine, agus

(b) a mhéid gurb éard é an sochar is
iníoctha ar bhás nó ar mhíchumas
comhalta nó duine eile atá i dteideal
sochar faoin scéim cistí dílse
rialaitheacha nó faoin CBS iontaobhais
cistí dílse rialaitheacha, blianacht a
cheannach, suim a íoc ina
tráthchodanna, nó aon chineál eile
íocaíochtaí tréimhsiúla, luach reatha an
tsochair sin arna ríomh ar shlí a bheidh
ar comhréir leis an gcinneadh a
dhéanfar ar fhorálacha teicniúla na
scéime cistí dílse rialaitheacha nó an
CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha,

lúide forálacha teicniúla na scéime cistí dílse
rialaitheacha nó an CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha i ndáil leis na daoine sin.

(3) Féadfaidh an tAire a fhorordú go ndéanfar
an céatadán chun críocha mhír (a) d’fho-alt (1) a
mhéadú go dtí cibé céatadán is mó ná sin nach
rachaidh thar 50 faoin gcéad, a chinnfidh sé nó sí
d’fhorálacha teicniúla na scéime cistí dílse
rialaitheacha nó an CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha, má dhéantar, agus a mhéid a
dhéantar, acmhainní na scéime cistí dílse
rialaitheacha nó an CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha a infheistiú i sócmhainní seachas—

(a) urrúis arna n-eisiúint faoi alt 54(1) den
Acht Airgeadais, 1970, agus ar a
dtugtar bannaí,

(b) urrúis arna n-eisiúint faoi dhlíthe
Ballstáit (seachas an Stát) agus a
fhreagraíonn d’urrúis dá dtagraítear i
mír (a), nó

(c) taiscí airgid le foras creidmheasa
amháin nó níos mó, agus

déanfar an cion d’fhorálacha teicniúla na scéime
cistí dílse rialaitheacha nó an CBS iontaobhais cistí
dílse rialaitheacha a gcuirfear an céatadán
méadaithe sin i bhfeidhm maidir leo a ríomh de
réir na foirmle—

A x B/C

i gcás—
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gurb é A méid fhorálacha teicniúla na
scéime cistí dílse rialaitheacha nó an
CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha,

gurb é B méid acmhainní na scéime cistí
dílse rialaitheacha nó an CBS
iontaobhais cistí dílse rialaitheacha atá
infheistithe i sócmhainní seachas na
sócmhainní dá dtagraítear i mír (a),
(b), nó (c), agus

gurb é C méid acmhainní na scéime cistí
dílse rialaitheacha nó an CBS
iontaobhais cistí dílse rialaitheacha.

(4) Maidir le haon ríomh atá le déanamh chun
críocha na Coda seo, ní chuirfear san áireamh in
acmhainní scéime cistí dílse rialaitheacha nó CBS
iontaobhais cistí dílse rialaitheacha infheistíochtaí
de bhreis ar cibé céatadán a fhorordóidh an tAire,
laistigh de cibé aicme nó tuairisc infheistíochtaí a
fhorordóidh an tAire.

Ceanglas cistí
dílse
rialaitheacha a
dheimhniú.

53J.—(1) Faoi réir alt 53M, cuirfidh
iontaobhaithe scéime cistí dílse rialaitheacha nó
CBS iontaobhais cistí dílse rialaitheacha faoi
deara, ó am go ham de réir an ailt seo, go
ndéanfaidh achtúire deimhniú, dá ngairtear
‘deimhniú cistí dílse rialaitheacha’ sa Chuid seo, a
ullmhú agus deimhneoidh an t-achtúire sa
deimhniú sin amhail ar an dáta deimhnithe cistí
dílse rialaitheacha—

(a) go gcomhlíonann an scéim cistí dílse
rialaitheacha nó an CBS iontaobhais
cistí dílse rialaitheacha an ceanglas cistí
dílse rialaitheacha, nó

(b) nach gcomhlíonann an scéim cistí dílse
rialaitheacha nó an CBS iontaobhais
cistí dílse rialaitheacha an ceanglas cistí
dílse rialaitheacha.

(2) Faoi réir alt 53M, beidh an dáta deimhnithe
cistí dílse rialaitheacha—

(a) do scéim iomchuí ar scéim cistí dílse
rialaitheacha í comhionann le dáta
éifeachtach an deimhnithe
maoiniúcháin achtúireach arna ullmhú
le haghaidh na scéime cistí dílse
rialaitheacha faoi fho-alt (1B) nó (1C)
d’alt 43, nó

(b) do CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha comhionann le dáta
éifeachtach an deimhnithe forálacha
teicniúla CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha arna ullmhú le haghaidh
an CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha faoi alt 53G.
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(3) Déanfaidh iontaobhaithe scéime cistí dílse
rialaitheacha agus CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha an deimhniú cistí dílse rialaitheacha
a chur faoi bhráid an Bhoird laistigh de 3 mhí ón
dáta deimhnithe cistí dílse rialaitheacha.

(4) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, foirm agus
ábhar deimhnithe cistí dílse rialaitheacha a
fhorordú.

(5) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, a cheangal
ar achtúire le linn dó nó di deimhniú cistí dílse
rialaitheacha a chomhlánú, an treoir ghairmiúil
infheidhme arna heisiúint ag Cumann na
nAchtúirí in Éirinn agus a shonraítear sna
rialacháin nó aon treoir eile a fhorordóidh an
tAire a chomhlíonadh.

Fógra faoi
stádas cistí
dílse
rialaitheacha.

53K.—(1) Faoi réir alt 53N, déanfaidh
iontaobhaithe scéime nó CBS iontaobhais a
thagann chun bheith ina scéim cistí dílse
rialaitheacha nó ina CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha fógra faoi sin a thabhairt don Bhord
ar an dáta fógra cistí dílse rialaitheacha nó roimhe.

(2) Faoi réir alt 53N, is é an dáta fógra cistí
dílse rialaitheacha:

(a) i gcás scéime iomchuí nó CBS
iontaobhais ar scéim cistí dílse
rialaitheacha í nó CBS iontaobhais cistí
dílse rialaitheacha é an 23 Meán
Fómhair 2010, dáta nach déanaí ná 6
mhí tar éis an dáta a thiocfaidh
Caibidil 2 de Chuid 4 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean, 2011 i
ngníomh;

(b) i gcás scéime iomchuí nó CBS
iontaobhais a thosaíonn tar éis an 23
Meán Fómhair 2010 agus ar scéim cistí
dílse rialaitheacha í nó ar CBS
iontaobhais cistí dílse rialaitheacha é
ón tráth a thosaigh an scéim iomchuí
nó an CBS iontaobhais—

(i) dáta nach déanaí ná 4 sheachtain
tar éis an dáta a thosaigh an
scéime iomchuí nó an CBS
iontaobhais, nó

(ii) dáta nach déanaí ná 4 sheachtain
tar éis an dáta a thiocfaidh
Caibidil 2 de Chuid 4 den Acht
Leasa Shóisialaigh agus Pinsean,
2011, i ngníomh,

cibé acu acu is déanaí;

(c) i gcás scéime iomchuí nó CBS
iontaobhais nach raibh an tráth a
thosaigh sí nó sé ina scéim cistí dílse
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rialaitheacha nó ina CBS iontaobhais
cistí dílse rialaitheacha, ach a thagann
chun bheith ina scéim cistí dílse
rialaitheacha nó ina CBS iontaobhais
cistí dílse rialaitheacha tar éis an 23
Meán Fómhair 2010—

(i) dáta nach déanaí ná 4 sheachtain
tar éis an dáta a thagann an scéim
nó an CBS iontaobhais chun beith
ina scéim cistí dílse rialaitheacha
nó ina CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha, nó

(ii) dáta nach déanaí ná 4 sheachtain
tar éis an dáta a thiocfaidh
Caibidil 2 de Chuid 4 den Acht
Leasa Shóisialaigh agus Pinsean,
2011, i ngníomh,

cibé acu acu is déanaí.

Mainneachtain
an caighdeán
maoiniúcháin,
an ceanglas
forálacha
teicniúla nó an
ceanglas cistí
dílse
rialaitheacha a
chomhlíonadh.

53L.—(1) Más rud é—

(a) (i) de réir alt 43, go ndéanfaidh
iontaobhaithe scéime cistí dílse
rialaitheacha deimhniú
maoiniúcháin achtúireach a chur
faoi bhráid an Bhoird lena
ndeimhnítear nach gcomhlíonann
an scéim cistí dílse rialaitheacha
an caighdeán maoiniúcháin ar
dháta éifeachtach an deimhnithe,
nó

(ii) de réir alt 53G, go ndéanfaidh
iontaobhaithe CBS iontaobhais
cistí dílse rialaitheacha deimhniú
forálacha teicniúla CBS
iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha a chur faoi bhráid an
Bhoird lena ndeimhnítear nach
gcomhlíonann an CBS
iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha an ceanglas
forálacha teicniúla ar an dáta
éifeachtach,

nó,

(b) de réir alt 53J nó 53M, go ndéanfaidh
iontaobhaithe scéime cistí dílse
rialaitheacha nó CBS iontaobhais cistí
dílse rialaitheacha deimhniú cistí dílse
rialaitheacha a chur faoi bhráid an
Bhoird lena ndeimhnítear nach
gcomhlíonann an scéim cistí dílse
rialaitheacha nó CBS iontaobhais cistí
dílse rialaitheacha an ceanglas gcistí
dílse rialaitheacha ar an dáta
deimhnithe cistí dílse rialaitheacha,
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cuirfidh siad togra (dá ngairtear ‘togra cistí dílse
rialaitheacha’ sa Chuid seo ) faoi bhráid an Bhoird
de réir an ailt seo.

(2) I dtogra cistí dílse rialaitheacha beidh togra
arna cheapadh chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh
an scéim cistí dílse rialaitheacha nó an CBS
iontaobhais cistí dílse rialaitheacha—

(a) (i) i gcás ina mbeidh feidhm ag mír
(a)(i) d’fho-alt (1), an caighdeán
maoiniúcháin laistigh de 2 bhliain
ó dháta éifeachtach an deimhnithe
maoiniúcháin achtúirigh dá
dtagraítear sa mhír sin, nó

(ii) i gcás ina mbeidh feidhm ag mír
(a)(ii) d’fho-alt (1), an ceanglas
forálacha teicniúla laistigh de 2
bhliain ó dháta éifeachtach an
deimhnithe forálacha teicniúla
CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha dá dtagraítear sa
mhír sin,

agus

(b) i gcás ina mbeidh feidhm ag mír (b)
d’fho-alt (1), an ceanglas cistí dílse
rialaitheacha laistigh de 2 bhliain ón
dáta deimhnithe cistí dílse
rialaitheacha is infheidhme maidir leis
an deimhniú dá dtagraítear sa mhír sin.

(3) Déanfaidh na hiontaobhaithe togra cistí
dílse rialaitheacha a chur faoi bhráid an Bhoird
laistigh de 4 mhí ón dáta deimhnithe cistí dílse
rialaitheacha is infheidhme maidir leis an
deimhniú dá dtagraítear i mír (b) d’fho-alt (1).

(4) Más deimhin leis an mBord gur dócha go
gcumasóidh togra cistí dílse rialaitheacha arna
chur faoi bhráid an Bhoird de réir fho-alt (3) don
scéim cistí dílse rialaitheacha nó don CBS
iontaobhais cistí dílse rialaitheacha:

(a) (i) i gcás ina mbeidh feidhm ag (a)(i)
d’fho-alt (1), an caighdeán
maoiniúcháin, nó

(ii) i gcás ina mbeidh feidhm ag mír
(a)(ii) d’fho-alt (1), an ceanglas
forálacha teicniúla,

agus

(b) i gcás ina mbeidh feidhm ag mír (b)
d’fho-alt (1), an ceanglas cistí dílse
rialaitheacha,

a chomhlíonadh laistigh de 2 bhliain ón dáta
deimhnithe cistí dílse rialaitheacha is infheidhme
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maidir leis an deimhniú dá dtagraítear i mír (b)
d’fho-alt (1), ceadóidh sé an togra cistí dílse
rialaitheacha nó, mura deimhin leis amhlaidh,
diúltóidh sé don togra cistí dílse rialaitheacha.

(5) Más rud é, maidir le hiontaobhaithe scéime
cistí dílse rialaitheacha nó CBS iontaobhais cistí
dílse rialaitheacha—

(a) nach ndéanfaidh siad deimhniú cistí
dílse rialaitheacha a chur faoi bhráid
an Bhoird laistigh de 3 mhí ón dáta
deimhnithe cistí dílse rialaitheacha,

(b) nach ndéanfaidh siad togra cistí dílse
rialaitheacha a chur faoi bhráid an
Bhoird faoi fho-alt (1),

(c) nach ndéanfaidh siad togra cistí dílse
rialaitheacha a chur faoi bhráid an
Bhoird laistigh den tréimhse dá
dtagraítear i bhfo-alt (3),

(d) go ndéanfaidh siad togra cistí dílse
rialaitheacha a chur faoi bhráid an
Bhoird agus go ndiúltóidh an Bord dó
faoi fho-alt (4), nó

(e) go ndéanfaidh siad togra cistí dílse
rialaitheacha a chur faoi bhráid an
Bhoird agus go mbeidh sé ceadaithe ag
an mBord ach nach ndéanfaidh an
scéim cistí dílse rialaitheacha nó an
CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha, laistigh de 2 bhliain ón
dáta deimhnithe cistí dílse
rialaitheacha is infheidhme maidir leis
an deimhniú dá dtagraítear i bhfo-alt
(1), an caighdeán maoiniúcháin nó an
ceanglas forálacha teicniúla (de réir
mar is infheidhme) agus an ceanglas
cistí dílse rialaitheacha a
chomhlíonadh,

féadfaidh an Bord, le fógra i scríbhinn, ordú a
thabhairt do na hiontaobhaithe de réir fho-alt (6).

(6) I gcás ina bhfuil feidhm ag fo-alt (5), agus
d’ainneoin aon ní atá i rialacha na scéime cistí dílse
rialaitheacha nó an CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha, féadfaidh an Bord a ordú do na
hiontaobhaithe—

(a) an scéim cistí dílse rialaitheacha nó an
CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha a fhoirceannadh le
héifeacht ó cibé dáta agus faoi réir cibé
coinníollacha is cuí leis an mBord, agus

(b) faoi cibé dáta a shonróidh an Bord, cibé
beart amháin nó níos mó de na bearta
atá sonraithe i bhfo-alt (7), agus is cuí
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leis an mBord sna himthosca, a
ghlacadh go ceann tréimhse gan
teorainn nó ar feadh tréimhse
sonraithe ama.

(7) Tá na bearta seo a leanas sonraithe chun
críocha mhír (b) d’fho-alt (6):

(a) fabhrú sochar sa todhchaí a scor nó a
mhaolú,

(b) scor de ghlacadh lena thuilleadh
ranníocaí ó chomhaltaí nó ina leith,

(c) staonadh ó infheistíochtaí d’aicme
shonraithe a dhéanamh,

(d) (i) cistí a chothabháil, nó

(ii) árachas a bhaint amach ar luach,

a bheidh cothrom le hiomlán
dhliteanais na scéime cistí dílse
rialaitheacha nó le cion sonraithe
díobh.

(8) I gcás go mainníonn na hiontaobhaithe an
beart nó na bearta atá sonraithe ag an mBord faoi
fho-alt (6)(b) a ghlacadh faoi cibé dáta atá
sonraithe ag an mBord, féadfaidh an Bord a ordú
do na hiontaobhaithe an scéim cistí dílse
rialaitheacha nó an CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha a fhoirceannadh le héifeacht ó cibé
dáta agus faoi réir cibé coinníollacha is cuí leis an
mBord.

(9) Féadfaidh iontaobhaithe na scéime cistí
dílse rialaitheacha nó an CBS iontaobhais cistí
dílse rialaitheacha achomharc a dhéanamh chun
na hArd-Chúirte ar phonc dlí i gcoinne ordú ón
mBord faoi fho-alt (6) nó (8) laistigh de 21 lá ó
dháta an ordaithe ón mBord.

Deimhniú cistí
dílse
rialaitheacha
maoirseachta.

53M.—Féadfaidh an Bord, aon tráth is cuí leis,
le fógra i scríbhinn chuig iontaobhaithe scéime
cistí dílse rialaitheacha nó CBS iontaobhais cistí
dílse rialaitheacha, a cheangal ar na
hiontaobhaithe go gcuirfidh siad faoi bhráid an
Bhoird laistigh den tréimhse a bheidh sonraithe
san fhógra deimhniú maoiniúcháin achtúireach nó
deimhniú forálacha teicniúla CBS iontaobhais cistí
dílse rialaitheacha agus deimhniú cistí dílse
rialaitheacha—

(a) arb é is dáta éifeachtach dó, i gcás
deimhnithe maoiniúcháin achtúirigh
nó deimhnithe forálacha teicniúla CBS
iontaobhais cistí dílse rialaitheacha,
cibé dáta éifeachtach a bheidh
sonraithe san fhógra, agus
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(b) arb é is dáta deimhnithe cistí dílse
rialaitheacha dó, i gcás deimhnithe cistí
dílse rialaitheacha, cibé dáta
deimhnithe cistí dílse rialaitheacha a
bheidh sonraithe san fhógra.

Scéim cistí
dílse
rialaitheacha
nó CBS
iontaobhais
cistí dílse
rialaitheacha
de facto.

53N.—(1) Más rud é, aon tráth, gur
dealraitheach don Bhord gur scéim nó gur CBS
iontaobhais lena mbaineann an Chuid seo aon
scéim nó aon CBS iontaobhais, ach nach ndearna
iontaobhaithe na scéime nó an CBS iontaobhais
an fógra a cheanglaítear a dhéanamh faoi réim
agus de réir alt 53K, féadfaidh an Bord a
chinneadh, le fógra i scríbhinn chuig iontaobhaithe
na scéime nó an CBS iontaobhais, gur scéim cistí
dílse rialaitheacha nó gur CBS iontaobhais cistí
dílse rialaitheacha an scéim nó an CBS
iontaobhais le héifeacht ón dáta a bheidh
sonraithe san fhógra.

(2) I gcás ina gcinnfidh an Bord gur scéim cistí
dílse rialaitheacha nó gur CBS iontaobhais cistí
dílse rialaitheacha aon scéim nó aon CBS
iontaobhais agus ina dtabharfaidh sé fógra i
scríbhinn faoin gcinneadh sin d’iontaobhaithe na
scéime cistí dílse rialaitheacha nó an CBS
iontaobhais cistí dílse rialaitheacha de bhun fho-
alt (1), is é an dáta fógra cistí dílse rialaitheacha
don scéim sin nó don CBS iontaobhais sin an dáta
atá 4 sheachtain tar éis an dáta a bheidh sonraithe
san fhógra dá dtagraítear i bhfo-alt (1).

(3) Féadfaidh iontaobhaithe na scéime cistí
dílse rialaitheacha nó an CBS iontaobhais cistí
dílse rialaitheacha achomharc a dhéanamh chun
na hArd-Chúirte ar phonc dlí i gcoinne cinnidh ón
mBord faoi fho-alt (1) laistigh de 21 lá tar éis
dháta an chinnidh ón mBord.”.

36.—Leasaítear alt 54 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(ca) trí “nó an CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha” a chur isteach i ndiaidh “i ndáil leis an
scéim”,

(b) i bhfo-alt (2) trí “nach CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha” a chur isteach i ndiaidh “seachas CBS
iontaobhais beag”,

(c) i bhfo-alt (4)(ab) trí “nó CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha” a chur isteach i ndiaidh “achtúire scéime”,

(d) i bhfo-alt (4)(b) trí “Féadfaidh achtúire scéime nó CBS
iontaobhais cistí dílse rialaitheacha nó iniúchóir scéime
nó CBS iontaobhais a iarraidh” a chur in ionad
“Féadfaidh achtúire nó iniúchóir scéime, nó féadfaidh
iniúchóir CBS iontaobhais, a iarraidh”, agus

(e) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7):

43

Cd.4 A.35

Leasú ar alt 54 den
Phríomh-Acht.



Cd.4 A.36

Leasú ar alt 55 den
Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 56 den
Phríomh-Acht.

Leasú ar alt 64D
den Phríomh-Acht.
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“(7) Ní bheidh feidhm ag fo-ailt (1) go (6) maidir le
CBS iontaobhais beag, seachas CBS iontaobhais beag ar
CBS iontaobhais cistí dílse rialaitheacha é, ach déanfaidh
iontaobhaithe CBS iontaobhais beag seachas CBS
iontaobhais beag ar CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha é cibé faisnéis staidrimh a fhorordaítear chun
críocha an fho-ailt seo a thabhairt don Bhord.”.

37.—Leasaítear alt 55 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1A) trí “nach CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha” a chur isteach i ndiaidh “CBS iontaobhais
beag”,

(b) i bhfo-alt (2)(b) trí “seachas scéim bheag is scéim cistí dílse
rialaitheacha” a chur isteach i ndiaidh “scéim bheag” sa
chéad áit a bhfuil sé,

(c) i bhfo-alt 2(d) trí “seachas CBS iontaobhais beag is CBS
iontaobhais cistí dílse rialaitheacha” a chur isteach i
ndiaidh “CBS iontaobhais beag”, agus

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

“(7) Ní bheidh feidhm ag fo-ailt (3), (4), (5) agus (6)
maidir le scéim cistí dílse rialaitheacha.”.

38.—Leasaítear alt 56 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (2)(c) trí “nó an CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha” a chur isteach i ndiaidh “dliteanais na
scéime”,

(b) i bhfo-alt (6)(a)(iii) trí “seachas scéim bheag is scéim cistí
dílse rialaitheacha” a chur isteach i ndiaidh “scéim
bheag”,

(c) i bhfo-alt (6)(b)(i) trí “lena mbaineann alt 41(2)(a) den
Acht seo, nó” a chur in ionad “lena mbaineann alt 31(a)
den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2005, nó”,

(d) i bhfo-alt (6)(b)(iv) trí “seachas scéim bheag is scéim cistí
dílse rialaitheacha” a chur isteach i ndiaidh “scéim
bheag”, agus

(e) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7):

“(7) (a) Faoi réir mhír (b), ní bheidh feidhm ag an alt
seo maidir le CBS iontaobhais beag.

(b) Beidh feidhm ag an alt seo maidir le CBS
iontaobhais beag ar CBS iontaobhais cistí dílse
rialaitheacha é.”.

39.—Leasaítear alt 64D(1) den Phríomh-Acht trí “nach CBS
iontaobhais cistí dílse rialaitheacha” a chur isteach i ndiaidh “seachas
CBS iontaobhais beag”.
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Caibidil 3

Polasaithe nó conarthaí árachais áirithe a dheimhniú

40.—Leasaítear an Príomh-Acht (arna leasú le halt 41 den Acht
Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2010) in alt 48(3)—

(a) i mír (b) trí “ar polasaithe nó conarthaí iad—” a chur in
ionad “ar polasaithe nó conarthaí iad atá ceadaithe—”,

(b) i bhfomhír (i) de mhír (b) trí “atá ceadaithe ag na
Coimisinéirí Ioncaim” a chur in ionad “ag na Coimisinéirí
Ioncaim”, agus

(c) i bhfomhír (ii) de mhír (b) trí “atá deimhnithe ag an
mBord” a chur in ionad “ag an mBord”.

41.—Leasaítear an teideal a ghabhann le Cuid IVA den Phríomh-
Acht trí “POLASAITHE NÓ CONARTHAÍ ÁIRITHE
ÁRACHAIS A DHEIMHNIÚ” a chur in ionad “POLASAITHE
NÓ CONARTHAÍ ÁIRITHE ÁRACHAIS A CHEADÚ”.

42.—Leasaítear Cuid IVA (arna chur isteach le halt 42 den Acht
Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2010) den Phríomh-Acht—

(a) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 53B:

“Polasaithe nó
conarthaí
árachais áirithe
a dheimhniú.

53B.—(1) Féadfaidh an Bord foirm
polasaí nó conartha árachais, arna chur faoi
bhráid an Bhoird ag gnóthas chuige sin, i
leith scéimeanna a cheadaíonn na
Coimisinéirí Ioncaim faoi Chaibidil 1 de
Chuid 30 den Acht Comhdhlúite Cánacha,
1997, a dheimhniú i gcás gur deimhin leis
an mBord go bhfuil an fhoirm polasaí nó
conartha árachais ceaptha—

(a) chun na suimeanna a sholáthar is
iníoctha leis an scéim i leith cuid
de na sochair, nó i leith na
sochar go léir, i ndáil le duine—

(i) atá ag fáil sochar faoin
scéim, nó

(ii) a bhfuil an ghnáthaois
inphinsin slánaithe aige nó
aici faoin scéim,

nó

(b) chun dliteanas na scéime a
urscaoileadh maidir le cuid de
na sochair nó maidir leis na
sochair go léir is iníoctha le
duine, nó i leith duine,—

(i) atá ag fáil sochar faoin
scéim, nó
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Cd.4

Leasú ar alt 48 den
Phríomh-Acht.

Polasaithe nó
conarthaí árachais
áirithe a dheimhniú.

Leasú ar Chuid
IVA den Phríomh-
Acht.



Cd.4 A.42

Leasú ar alt 59 den
Phríomh-Acht.
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(ii) a bhfuil an ghnáthaois
inphinsin slánaithe aige nó
aici faoin scéim.

(2) D’fhonn deimhniú a fháil faoi fho-alt
(1), tabharfaidh gnóthas cibé faisnéis don
Bhord i cibé foirm a fhorordófar chun
críocha an ailt seo.

(3) Féadfar a áireamh i bpolasaí nó
conradh árachais dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) polasaí nó conradh árachais dá
dtagraítear—

(a) le hurrúis arna n-eisiúint faoi alt
54(1) den Acht Airgeadais, 1970
agus ar a dtugtar bannaí, nó

(b) le hurrúis arna n-eisiúint faoi
dhlíthe Ballstáit (seachas an
Stát) a fhreagraíonn d’urrúis dá
dtagraítear i mír (a).

(4) Beidh deimhniú ag an mBord faoi
fho-alt (1) faoi réir cibé téarmaí agus
coinníollacha is dóigh leis an mBord is
cuí.”,

(b) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 53C:

“Clár na
bpolasaithe nó
na gconarthaí
árachais a
dheimhnítear
faoi alt 53B.

53C.—Déanfaidh an Bord—

(a) clár a choimeád ina dtaifeadfar
cibé sonraí a fhorordófar, chun
críocha na Coda seo, i ndáil le
polasaithe nó conarthaí árachais
a deimhníodh faoi alt 53B agus
beidh an clár sin ar oscailt lena
iniúchadh ag aon duine den
phobal gach tráth réasúnach ar
cibé táille a chinnfidh an Bord a
íoc, agus

(b) bunachar sonraí faisnéise
cothrom le dáta a bhaineann le
sonraí dá dtagraítear i mír (a) a
chothabháil de réir rialachán.”,

agus

(c) trí alt 53D a aisghairm.

43.—Leasaítear alt 59(3) den Phríomh-Acht trí “arna dheimhniú”
a chur in ionad “arna cheadú” sa dá áit a bhfuil sé.


