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ACHT DÁ CHUMASÚ DON AIRE POST, FIONTAR AGUS
NUÁLAÍOCHTA RÁTHAÍOCHTAÍ A THABHAIRT
D’IASACHTÓIRÍ D’AICME ÁIRITHE I LEITH
IASACHTAÍ ARNA dTABHAIRT AG NA hIASACHTÓIRÍ
SIN D’FHIONTAIR D’AICME ÁIRITHE; CHUN NA
CRÍCHE SIN DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN
AIRE SIN DEN RIALTAS DO DHÉANAMH SCÉIME NÓ
SCÉIMEANNA I nDÁIL LEIS NA RÁTHAÍOCHTAÍ SIN A
THABHAIRT; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I
dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN.

[18 Iúil 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo—

tá le “coinníollacha infheidhme” an bhrí a shanntar dó le fo-alt (3)
d’alt 5;

tá le “conraitheoir” an bhrí a shanntar dó le halt 7;

ciallaíonn “scéim ráthaíochta creidmheasa” scéim faoi alt 5;

tá le “Comhaontú LEE” an bhrí chéanna atá leis in Acht na
gComhphobal Eorpach (Leasú), 1993;

ciallaíonn “stát de chuid LEE”—

(a) ballstát de na Comhphobail Eorpacha (seachas an Stát),
nó

(b) stát (seachas ballstát de na Comhphobail Eorpacha) is
páirtí conarthach i gComhaontú LEE;

ciallaíonn “iasachtóir”—

(a) duine is sealbhóir ceadúnais faoi alt 9 d’Acht an Bhainc
Ceannais, 1971,

(b) duine atá i dteideal, faoi dhlí stáit de chuid LEE, na
gníomhaíochtaí a sheoladh sa stát sin a bhfuil duine dá
dtagraítear i mír (a) i dteideal iad a sheoladh sa Stát de
bhua ceadúnas den sórt sin, nó
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(c) duine atá i dteideal, faoi dhlí Chónaidhm na hEilvéise, na
gníomhaíochtaí a sheoladh i gCónaidhm na hEilvéise a
bhfuil duine dá dtagraítear i mír (a) i dteideal iad a
sheoladh sa Stát de bhua ceadúnas den sórt sin;

ciallaíonn “comhaontú iasachta” comhaontú faoina gcomhaontaíonn
iasachtóir rannpháirteach suim nó suimeanna airgid a thabhairt nó a
airleacan d’fhiontar cáilitheach—

(a) ar cibé dáta nó dátaí a shonrófar sa chomhaontú, nó

(b) ar cibé teagmhas a shonrófar amhlaidh do tharlú,

i gcomaoin an fiontar cáilitheach sin do chomhaontú príomhshuim
aon suime nó suimeanna a thugtar nó a airleactar amhlaidh, agus ús
(más ann) ar an gcéanna, a aisíoc leis an iasachtóir rannpháirteach
ar cibé dáta nó dátaí a shonrófar amhlaidh, ach ní fholaíonn sé
comhaontú chun saoráid (ar a dtugtar saoráid rótharraingte de
ghnáth) a sholáthar d’fhiontar cáilitheach; agus forléireofar “iasacht”
dá réir sin;

ciallaíonn “Aire” an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta;

ciallaíonn “iasachtaí rannpháirteach” fiontar cáilitheach—

(a) d’aicme lena mbaineann scéim ráthaíochta creidmheasa,
agus

(b) a rinne comhaontú iasachta cáilitheach le hiasachtóir
rannpháirteach;

forléireofar “iasachtóir rannpháirteach” de réir alt 2;

forléireofar “fiontar cáilitheach” de réir alt 3;

ciallaíonn “comhaontú iasachta cáilitheach” comhaontú iasachta—

(a) ar ina leith a comhlíonadh na coinníollacha a shonraítear
i scéim ráthaíochta creidmheasa faoi fho-alt (4) d’alt 5,

(b) d’aicme comhaontaithe iasachta lena mbaineann scéim
ráthaíochta creidmheasa,

(c) a dhéantar chun críche nach sáraíonn foráil de chuid
scéime ráthaíochta creidmheasa lena mbaineann mír (d)
den fho-alt sin,

(d) nach gceadaítear leis d’iasachtóir a chumhachtaí nó a
cumhachtaí a fheidhmiú faoin gcomhaontú iasachta ar
mhodh a mbeadh de thoradh air—

(i) gur mhó an méid a thabharfaí ar iasacht faoin
gcomhaontú ná an t-uasmhéid a shonraítear faoin
bhfo-alt sin, nó

(ii) gur mhó comhiomlán na méideanna a thabharfaí ar
iasacht faoi na comhaontuithe sin go léir leis an
bhfiontar cáilitheach lena mbaineann ná an
t-uasmhéid a shonraítear amhlaidh.

2.—(1) Chun críocha an Achta seo, is iasachtóir rannpháirteach
iasachtóir más rud é—
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(a) gur duine é nó í an t-iasachtóir a bhfuil éifeacht ag
deimhniú faoi fho-alt (2) ina leith, agus

(b) go bhfuil an t-iasachtóir ceadaithe de thuras na huaire ag
an Aire de réir an ailt seo.

(2) Féadfaidh an tAire, chun críocha an ailt seo, a dheimhniú i
scríbhinn gur deimhin leis nó léi go soláthraíonn iasachtóir iasachtaí
i ngnáthchúrsa gnó, nó gur chuir iasachtóir in iúl don Aire go bhfuil
sé beartaithe iasachtaí a sholáthar i ngnáthchúrsa gnó, d’fhiontair
cháilitheacha.

(3) Féadfaidh an tAire iasachtóir a cheadú faoin alt seo más rud
é—

(a) go ndearbhaíonn an t-iasachtóir, i scríbhinn, go
gcomhaontaíonn sé nó sí téarmaí scéime ráthaíochta
creidmheasa a chomhlíonadh agus a bheith faoi cheangal
ag téarmaí scéime den sórt sin, agus

(b) gur deimhin leis an Aire gur chomhlíon an t-iasachtóir na
coinníollacha infheidhme.

(4) Féadfaidh an tAire ceadú faoin alt seo a tharraingt siar i gcás
go scoireann iasachtóir de na coinníollacha infheidhme a
chomhlíonadh nó go sáraíonn sé nó sí aon fhorálacha eile de chuid
scéime ráthaíochta creidmheasa.

3.—(1) Chun críocha an Achta seo, is fiontar cáilitheach duine
más rud é—

(a) go bhfuil an duine bunaithe sa Stát agus go bhfostaíonn sé
nó sí líon is lú ná 250 duine (arna ríomh de réir an Mholta
ón gCoimisiún) cibé acu sa Stát nó nach ea, agus

(b) maidir leis an duine—

(i) nach mó ná €50 milliún (arna ríomh de réir an Mholta
ón gCoimisiún) a láimhdeachas bliantúil cibé acu a
thuilltear nó nach dtuilltear é sa Stát nó a fhaightear
nó nach bhfaightear é ó ghníomhaíochtaí a sheoltar
sa Stát,

(ii) nach mó ná €50 milliún (arna ríomh de réir an Mholta
ón gCoimisiún) a láimhdeachas bliantúil measta (in
imthosca ina raibh gnó á sheoladh ag an duine ar
feadh tréimhse is giorra ná 12 mhí) sa bhliain lena
mbaineann cibé acu a mheastar nó nach meastar é a
bheith tuillte sa Stát nó faighte ó ghníomhaíochtaí a
sheoltar sa Stát, nó

(iii) nach mó ná €43 mhilliún (arna ríomh de réir an
Mholta ón gCoimisiún) iomlán an chláir
chomhardaithe bhliantúil.

(2) San alt seo, ciallaíonn “Moladh ón gCoimisiún” Moladh
(2003/361/CE) an 6 Bealtaine 2003 ón gCoimisiún1 maidir leis an
míniú ar mhicreafhiontair agus fiontair bheaga agus mheánmhéide.

1I.O. Uimh. L124 an 20.5.2003, lch.36
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4.—(1) Faoi réir an ailt seo, féadfaidh an tAire, de réir scéim
ráthaíochta creidmheasa, comhaontú a dhéanamh le hiasachtóir
rannpháirteach trína ráthófar go ndéanfar cibé cuid de
phríomhshuim airgid a fuair iasachtaithe rannpháirteacha ar iasacht
ón iasachtóir rannpháirteach sin de bhun comhaontuithe iasachta
cáilitheacha a aisíoc go cuí leis an iasachtóir sin de réir mar a
shonraítear sa chomhaontú céadluaite.

(2) Faoi réir fho-alt (3), ní bheidh an tAire faoi dhliteanas, de
bhun ráthaíocht faoin alt seo, i ndáil le haon chomhaontú iasachta
cáilitheach áirithe, méid a íoc is mó ná 75 faoin gcéad de
phríomhshuim airgid a fuarthas ar iasacht de bhun an
chomhaontaithe sin agus atá gan íoc de thuras na huaire.

(3) Ní dhéanfaidh an tAire na cumhachtaí a thugtar dó nó di leis
an alt seo a fheidhmiú ar mhodh a mbeadh de thoradh air go mbeadh
sé nó sí faoi dhliteanas, i leith airgead a fuarthas ar iasacht in aon
bhliain ó iasachtóir rannpháirteach de bhun comhaontuithe iasachta
cáilitheacha, méideanna a íoc leis an iasachtóir rannpháirteach sin ar
mhó a gcomhiomlán ná 10 faoin gcéad de chomhiomlán
phríomhshuim an airgid sin.

(4) (a) Ní dhéanfaidh an tAire na cumhachtaí a thugtar dó nó di
leis an alt seo a fheidhmiú ar mhodh a mbeadh de
thoradh air gur mhó ná €150 milliún comhiomlán
phríomhshuim na n-iasachtaí go léir a tugadh de bhun
comhaontuithe iasachta cáilitheacha a rinneadh in aon
bhliain agus lena mbaineann ráthaíochtaí faoin alt seo.

(b) Chun críocha an fho-ailt seo, measfar gur tugadh iasacht
an dáta a rinneadh an comhaontú iasachta cáilitheach
lena mbaineann cibé acu atá nó nach bhfuil an iasacht
iníoctha, de bhun an chomhaontaithe sin, ar dháta is
déanaí nó ar theagmhas dá éis sin do tharlú.

(5) Féadfaidh an tAire fógra a thabhairt i scríbhinn d’iasachtóir
rannpháirteach á rá nach mbeidh feidhm ag comhaontú a dhéanfaidh
an tAire leis an iasachtóir rannpháirteach faoin alt seo i ndáil le
comhaontuithe iasachta cáilitheacha (dá ngairtear “comhaontuithe
iasachta nua” san alt seo) a dhéanfaidh an t-iasachtóir
rannpháirteach tar éis cibé dáta a shonrófar san fhógra.

(6) Ní bheidh feidhm ag comhaontú faoin alt seo maidir le
comhaontuithe iasachta nua.

5.—(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais agus an
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, scéim nó scéimeanna a
dhéanamh chun críocha an Achta seo.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar foráil a
dhéanamh le scéim faoin alt seo i ndáil le gach ceann nó le haon
cheann de na nithe seo a leanas:

(a) faisnéis a thabhairt don Aire chun comhaontú a dhéanamh
faoi alt 4;

(b) méid dhliteanas an Aire i leith iasachtóir rannpháirteach
de réir comhaontú faoi alt 4 in imthosca ina mainníonn
nó ina ndiúltaíonn an t-iasachtóir rannpháirteach an
tAcht seo nó scéim faoin alt seo a chomhlíonadh;
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2012.

(c) téarmaí comhaontaithe faoi alt 4 a athrú in imthosca ina
mainníonn nó ina ndiúltaíonn iasachtóir rannpháirteach
an tAcht seo nó scéim faoin alt seo a chomhlíonadh;

(d) an phréimh thosaigh nó an phréimh bhliantúil a íoc faoi
alt 8 ina tráthchodanna;

(e) iasachtóirí rannpháirteacha d’ullmhú agus do chothabháil
taifead, leabhair chuntais agus cibé doiciméadacht eile a
shonrófar i scéim faoin alt seo;

(f) foráil maidir hiasachtóirí do thabhairt doiciméad, faisnéise
agus tuarascálacha don Aire;

(g) iniúchadh agus scrúdú a dhéanamh ar chuntais fiontar
cáilitheach;

(h) ceanglais i ndáil le haistriú aon cheart agus dliteanas faoi
chomhaontú iasachta;

(i) cibé nithe eile is dóigh leis an Aire is gá nó is fóirsteanach,
tar éis dó nó di dul i gcomhairle leis an Aire Airgeadais
agus leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(3) Sonrófar i scéim faoin alt seo coinníollacha (dá ngairtear
“coinníollacha infheidhme” san Acht seo), a gcomhlíonfaidh
iasachtóir iad chun go ndeonófar ceadú faoi alt 2, ar coinníollacha
iad a bhaineann leis an méid seo a leanas—

(a) beartais agus cleachtais an iasachtóra—

(i) maidir le hairgead a thabhairt ar iasacht i gcoitinne,

(ii) maidir le hiasachtaí a thabhairt d’fhiontair
cháilitheacha,

(iii) maidir le hairgead a fhaightear ar iasacht ón iasachtóir
a ghnóthú,

(iv) maidir le hiasachtaithe do sholáthar urrús i leith
airgead a fhaightear ar iasacht ón iasachtóir,

(b) riaradh agus bainistiú an iasachtóra,

(c) na nósanna imeachta i ndáil le maoirsiú a dhéanamh ar
idirbhearta a dhéanann comhaltaí foirne an iasachtóra
thar ceann an iasachtóra, agus

(d) an chomhréir idir an t-airgead a bheidh faighte ar iasacht
de thuras na huaire ón iasachtóir agus cúlchistí caipitil
an iasachtóra,

agus a ndearbhaítear i scéim ráthaíochta creidmheasa gur
coinníollacha iad a gcomhlíonfaidh iasachtóir iad sula bhféadfar
ceadú i leith an iasachtóra sin a thabhairt faoin alt seo.

(4) Sonrófar na nithe seo a leanas i scéim faoin alt seo—

(a) an aicme nó na haicmí fiontair cháilithigh lena mbainfidh
an scéim,
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(b) na coinníollacha a chomhlíonfar i ndáil le hiasachtóir
rannpháirteach do dhéanamh comhaontú iasachta le
fiontar cáilitheach,

(c) an aicme nó na haicmí comhaontaithe iasachta lena
mbainfidh an scéim,

(d) na cuspóirí a bhféadfar airgead a gheofar ar iasacht de
bhun aon chomhaontú den sórt sin a úsáid ina leith, agus

(e) an t-uasmhéid nó na huasmhéideanna a fhéadfaidh
iasachtóir rannpháirteach a thabhairt ar iasacht
d’fhiontar cáilitheach.

6.—Déanfaidh an tAire scéim ráthaíochta creidmheasa a leagan
faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a déanta
agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a
shuífidh an Teach sin tar éis an scéim ráthaíochta creidmheasa a
leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú na scéime, beidh an
scéim ráthaíochta creidmheasa ar neamhní dá réir sin, ach sin gan
dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin scéim.

7.—(1) Féadfaidh an tAire comhaontú a dhéanamh le duine eile
(dá ngairtear an “conraitheoir” san Acht seo) chun go
gcomhlíonfaidh an duine sin cibé feidhmeanna faoi scéim ráthaíochta
creidmheasa a shonrófar sa chomhaontú.

(2) Beidh i gcomhaontú faoin alt seo cibé téarmaí agus
coinníollacha a chinnfidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(3) Féadfaidh an tAire comhaontú faoin alt seo a fhoirceannadh
má mhainníonn an conraitheoir aon cheann de na téarmaí nó na
coinníollacha atá sa chomhaontú a chomhlíonadh.

8.—(1) Faoi réir fho-alt (3), déanfaidh iasachtaí rannpháirteach,
tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis dó nó di an comhaontú iasachta
cáilitheach lena mbaineann a dhéanamh, méid (dá ngairtear an
“méid tosaigh” san alt seo) a íoc leis an Aire is ionann agus 2 faoin
gcéad de phríomhshuim an airgid a tugadh ar iasacht faoin
gcomhaontú sin.

(2) Faoi réir fho-alt (3), déanfaidh iasachtaí rannpháirteach, tráth
nach déanaí ná 4 seachtaine tar éis cothromlá bliantúil an lae a rinne
sé nó sí an comhaontú iasachta cáilitheach lena mbaineann, méid (dá
ngairtear an “méid bliantúil” san alt seo) a íoc leis an Aire is ionann
agus 2 faoin gcéad de phríomhshuim an airgid a tugadh ar iasacht
faoin gcomhaontú sin.

(3) I gcás go ndéantar foráil i scéim ráthaíochta creidmheasa
maidir leis an bpréimh thosaigh nó leis an bpréimh bhliantúil a íoc
ina tráthchodanna, féadfaidh iasachtaí rannpháirteach an phréimh
thosaigh nó an phréimh bhliantúil a íoc ina tráthchodanna i gceann
cibé eatraimh a shonraítear sa scéim.

9.—(1) I gcás go mainníonn nó go ndiúltaíonn iasachtóir
rannpháirteach téarmaí scéime ráthaíochta creidmheasa a
chomhlíonadh, féadfaidh an tAire aon ráthaíocht a thug sé nó sí
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maidir le haon chomhaontú iasachta cáilitheach ar páirtí ann an
t-iasachtóir rannpháirteach sin a tharraingt siar.

(2) Maidir le haon téarma de chuid comhaontaithe iasachta lena
gceadaítear d’iasachtóir rannpháirteach—

(a) téarma nó coinníoll de chuid an chomhaontaithe sin a
athrú ar ráthaíocht a tharraingt siar de réir fho-alt (1), nó

(b) téarmaí agus coinníollacha is lú fabhar a fhorchur ar an
iasachtaí rannpháirteach ar ráthaíocht a tharraingt siar de
réir fho-alt (1),

beidh sé ar neamhní.

10.—Féadfaidh an tAire, aon tráth, athbhreithniú a sheoladh ar
oibriú scéime ráthaíochta creidmheasa agus, tráth nach déanaí ná 2
mhí tar éis athbhreithniú den sórt sin a chríochnú, féadfaidh sé nó sí
tuarascáil i scríbhinn a thabhairt do gach Teach den Oireachtas
maidir lena chuid nó maidir lena cuid fionnachtana agus tátal de
thoradh an athbhreithnithe sin.

11.—Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an
Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, le toiliú
an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, as airgead a
sholáthróidh an tOireachtas.

12.—(1) Féadfar an tAcht um Ráthaíocht Chreidmheasa, 2012 a
ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi
threoir aon chríoch nó foráil áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a
cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha
éagsúla.
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