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ACHT DO LEASÚ ACHT NA gCUIDEACHTAÍ
(FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2009 CHUN
FORÁLACHA AILT 1 AGUS 2 DEN ACHT SIN A
LEATHNÚ, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH
NITHE GAOLMHARA.

[4 Iúil 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo, ciallaíonn “Acht 2009” Acht na gCuideachtaí
(Forálacha Ilghnéitheacha), 2009.

2.—Leasaítear alt 1 d’Acht 2009—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (c) den mhíniú ar “máthairghnóthas iomchuí”:

“(c) (i) nár thug tuairisceán bliantúil ar
ceanglaíodh cuntais a bheith curtha i
gceangal leis do chláraitheoir na
gcuideachtaí agus nár ceanglaíodh air
tuairisceán bliantúil den sórt sin a
thabhairt do chláraitheoir na gcuideachtaí,
roimh an dáta a tháinig Acht na
gCuideachtaí (Leasú), 2012 i ngníomh, nó

(ii) a d’úsáid, de réir fhorálacha an Achta seo,
prionsabail chuntasaíochta na Stát
Aontaithe a bhfuil glacadh coitianta leo le
linn a chuntais ar leithligh faoi Acht na
gCuideachtaí a ullmhú nó le linn a
ghrúpchuntais faoi Acht na gCuideachtaí
a ullmhú, an 23 Nollaig 2009 nó dá éis ach
roimh an dáta a tháinig Acht na
gCuideachtaí (Leasú), 2012 i ngníomh;”,

agus

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

“(2) Tá feidhm ag an alt seo maidir le cuntais
máthairghnóthais iomchuí a ullmhófar i gcomhair cibé
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Léiriú.

Leasú ar alt 1
d’Acht 2009.
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Leasú ar alt 2
d’Acht 2009.

Gearrtheideal agus
forléiriú.
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blianta dá bhlianta airgeadais tar éis é a chorprú sa Stát a
chríochnóidh tráth nach déanaí ná 31 Nollaig 2020.”.

3.—Leasaítear alt 2 d’Acht 2009—

(a) i míreanna (a) agus (b) d’fho-alt (2), trí “líon sonraithe de
na blianta airgeadais aige de réir caighdeán cuntasaíochta
sonraithe” a chur in ionad “líon sonraithe de na chéad
bhlianta airgeadais aige de réir caighdeán cuntasaíochta
sonraithe, is líon nach mó ná 4 bliana”, agus

(b) i bhfo-alt (3)(b), trí “Nollaig 2020” a chur in ionad
“Nollaig 2015”.

4.—(1) Féadfar Acht na gCuideachtaí (Leasú), 2012 a ghairm den
Acht seo.

(2) Déanfar Achtanna na gCuideachtaí agus an tAcht seo a léamh
le chéile mar aon ní amháin.


