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RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

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

2. Mínithe.

CUID 2

Leasú ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

3. Meánmhéid bliantúil agus meánmhéid bliantúil malartach a
ríomh chun críocha pinsin.

4. Pinsean Stáit (ranníocach) — leasuithe.

5. Deontas cúraim faoisimh — leasú.

6. Ranníocaí fostaíochta — leasú.

7. Sceideal 3 — leasú.

8. Sochar linbh — leasuithe.

9. Pinsean Stáit (idirthréimhse) — leasuithe.

10. Rátaí ranníocaí féinfhostaíochta.

11. Ranníocaí saorálacha — leasuithe.

12. Sochar cuardaitheora poist — ré na híocaíochta.

13. Ró-íocaíochtaí a ghnóthú trí asbhaintí ó íocaíochtaí leasa
shóisialaigh.

14. Íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora — leasuithe.

15. Buiséadú i ndáil le híocaíochtaí leasa shóisialaigh —
leasuithe.

16. Teideal chun sochair cuardaitheora poist — leasuithe.
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17. Teideal chun liúntais cuardaitheora poist — leasuithe.

CUID 3

Leasú ar an Acht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967

18. Leasú ar alt 29 den Acht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967.
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ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA
LEASA SHÓISIALAIGH AGUS DO LEASÚ AN ACHTA
UM ÍOCAÍOCHTAÍ IOMARCAÍOCHTA, 1967.

[21 Nollaig, 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh, 2012 a ghairm den
Acht seo.

(2) Déanfar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh agus an tAcht seo,
seachas Cuid 3, a léamh le chéile mar aon ní amháin.

(3) Léifear na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go
2011 agus Cuid 3 le chéile mar aon ní amháin agus féadfar na
hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go 2012 a ghairm
díobh le chéile.

(4) Tiocfaidh ailt 13, 15, 16 agus 17 i ngníomh cibé lá nó laethanta
a cheapfaidh an tAire Coimirce Sóisialaí 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.

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 2006” an tAcht um Athchóiriú an Dlí Leasa
Shóisialaigh agus um Pinsin, 2006;

ciallaíonn “Acht 2010” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 2010;

ciallaíonn “Acht 2011” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 2011;

ciallaíonn “Acht 2012” an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean,
2012;

ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Comhdhlúite Leasa
Shóisialaigh, 2005.
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Gearrtheideal,
forléiriú, comhlua
agus tosach
feidhme.

Mínithe.



Meánmhéid
bliantúil agus
meánmhéid
bliantúil malartach
a ríomh chun
críocha pinsin.

6

[Uimh. 43.] [2012.]An tAcht Leasa Shóisialaigh, 2012.

CUID 2

Leasú ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

3.—(1) Leasaítear alt 108(2) den Phríomh-Acht—

(a) sa mhíniú ar “meánmhéid bliantúil”, trí “a shlánaíonn sé
nó sí aois inphinsin agus más rud é, i gcás éilimh arna
dhéanamh an 13 Iúil 1992 nó dá éis, gur codán de
shlánuimhir arb éard é leath nó níos mó ná leath an
meánmhéid arna ríomh amhlaidh, déanfar é a chothromú
suas go dtí an chéad slánuimhir eile agus más rud é gur
codán is lú ná leath é, déanfar é a chothromú síos go dtí
an chéad slánuimhir eile;” a chur in ionad “a shlánaíonn
sé nó sí aois inphinsin;”, agus

(b) sa mhíniú ar “meánmhéid bliantúil malartach”, trí “a
shlánaíonn sé nó sí aois inphinsin agus más rud é, i gcás
éilimh arna dhéanamh an 13 Iúil 1992 nó dá éis, gur
codán de shlánuimhir arb éard é leath nó níos mó ná
leath an meánmhéid arna ríomh amhlaidh, déanfar é a
chothromú suas go dtí an chéad slánuimhir eile agus más
rud é gur codán is lú ná leath é, déanfar é a chothromú
síos go dtí an chéad slánuimhir eile.” a chur in ionad “a
shlánaíonn sé nó sí aois inphinsin.”.

(2) Leasaítear alt 114(3) den Phríomh-Acht—

(a) sa mhíniú ar “meánmhéid bliantúil”, trí “a shlánaíonn an
t-éilitheoir 65 bliana d’aois agus más rud é, i gcás éilimh
arna dhéanamh an 13 Iúil 1992 nó dá éis, gur codán de
shlánuimhir arb éard é leath nó níos mó ná leath an
meánmhéid arna ríomh amhlaidh, déanfar é a chothromú
suas go dtí an chéad slánuimhir eile agus más rud é gur
codán is lú ná leath é, déanfar é a chothromú síos go dtí
an chéad slánuimhir eile;” a chur in ionad “a shlánaíonn
an t-éilitheoir 65 bliana d’aois;”, agus

(b) sa mhíniú ar “meánmhéid bliantúil malartach”, trí “a
shlánaíonn an t-éilitheoir 65 bliana d’aois agus más rud
é, i gcás éilimh arna dhéanamh an 13 Iúil 1992 nó dá éis,
gur codán de shlánuimhir arb éard é leath nó níos mó ná
leath an meánmhéid arna ríomh amhlaidh, déanfar é a
chothromú suas go dtí an chéad slánuimhir eile agus más
rud é gur codán is lú ná leath é, déanfar é a chothromú
síos go dtí an chéad slánuimhir eile.” a chur in ionad “a
shlánaíonn an t-éilitheoir 65 bliana d’aois.”.

(3) Leasaítear alt 123 den Phríomh-Acht, sa mhíniú ar
“meánmhéid bliantúil” (a leasaíodh le halt 17 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean, 2010), trí “in alt 125(1)(b) agus i gcás gur
codán de shlánuimhir arb éard é leath nó níos mó ná leath an
meánmhéid arna ríomh amhlaidh, déanfar é a chothromú suas go dtí
an chéad slánuimhir eile agus i gcás gur codán is lú ná leath é,
déanfar é a chothromú síos go dtí an chéad slánuimhir eile.” a chur
in ionad “in alt 125(1)(b).”.

(4) Leasaítear alt 134(3) den Phríomh-Acht, sa mhíniú ar
“meánmhéid bliantúil”, trí “in alt 135(1)(b)(ii) agus i gcás gur codán
de shlánuimhir arb éard é leath nó níos mó ná leath an meánmhéid
arna ríomh amhlaidh, déanfar é a chothromú suas go dtí an chéad
slánuimhir eile agus i gcás gur codán is lú ná leath é, déanfar é a
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chothromú síos go dtí an chéad slánuimhir eile.” a chur in ionad “in
alt 135(1)(b)(ii).”.

(5) Leasaítear alt 178A (a leasaíodh le halt 5 d’Acht 2012) den
Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (3):

“(3A) San alt seo, ciallaíonn ‘meánmhéid bliantúil’ an
meánmhéid seachtainí ranníoca i ngach bliain ranníoca a bhfuil
ranníocaí cáilitheacha, ranníocaí saorálacha nó ranníocaí
creidiúnaithe ag an bhfear céile nó ag an éilitheoir ina leith sa
tréimhse chuí a shonraítear i bhfo-alt (2)(b) agus i gcás gur
codán de shlánuimhir arb éard é leath nó níos mó ná leath an
meánmhéid arna ríomh amhlaidh, déanfar é a chothromú suas
go dtí an chéad slánuimhir eile agus i gcás gur codán is lú ná
leath é, déanfar é a chothromú síos go dtí an chéad slánuimhir
eile.”.

4.—(1) Leasaítear alt 109 (a leasaíodh le halt 4 d’Acht 2006) den
Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (8):

“(8) Faoi réir fho-ailt (8A) agus (9), féadfar foráil a
dhéanamh le rialacháin go mbeidh teideal chun pinsin
Stáit (ranníocach) ag éilitheoir a mbeadh teideal chun an
phinsin sin aige nó aici murach meánmhéid bliantúil is lú
ná 48 a bheith aige nó aici.”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (8):

“(8A) Más rud é, maidir le héilitheoir dá dtagraítear i
bhfo-alt (8)—

(a) gur shlánaigh sé nó sí aois inphinsin roimh an 1
Eanáir 2013, agus

(b) go bhfuil meánmhéid bliantúil is lú ná 20 aige
nó aici,

ceanglaítear air nó uirthi ranníocaí cáilitheacha a bheith
aige nó aici i leith 260 seachtain ranníoca ar a laghad ó
tháinig sé nó sí faoi árachas.”,

agus

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (14):

“(14) Faoi réir fho-alt (15), féadfar foráil a dhéanamh
le rialacháin go mbeidh teideal chun pinsin Stáit
(ranníocach) ag duine a mbeadh teideal chun an phinsin
sin aige nó aici murach an coinníoll ranníoca i bhfo-alt
(1)(c) a bheith gan chomhlíonadh más rud é—

(a) gur shlánaigh an duine sin aois inphinsin roimh
an 1 Eanáir 2013, agus

(b) gur tháinig an duine sin, tar éis dó nó di scor
roimhe sin de bheith ina ranníocóir fostaithe,
chun bheith ina ranníocóir fostaithe de dhroim
teacht i ngníomh d’alt 12 den Acht Leasa
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Cd.2 A.3

Pinsean Stáit
(ranníocach) —
leasuithe.



Cd.2 A.4

Deontas cúraim
faoisimh — leasú.

Ranníocaí
fostaíochta — leasú.

Sceideal 3 — leasú.

Sochar linbh —
leasuithe.
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Shóisialaigh, 1973, agus an tráth a tháinig an
t-alt sin i ngníomh, ar ranníocóir fostaithe é nó
í a raibh ranníocaí ab ináirithe chun críocha na
gcoinníollacha ranníoca le haghaidh teidil chun
pinsin Stáit (ranníocach) iníoctha ina leith.”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2013.

5.—(1) Leasaítear alt 225 (a leasaíodh le halt 9 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean, 2008) den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1),
trí “€1,375” a chur in ionad “€1,700”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Meitheamh 2013.

6.—(1) Leasaítear alt 13(2) den Phríomh-Acht, i mír (b), trí “de
bhreis ar €127” a scriosadh.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2013.

7.—(1) Leasaítear Riail 1 de Chuid 2 de Sceideal 3 a ghabhann
leis an bPríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír
(9) (a leasaíodh le halt 10 d’Acht 2011):

“(9) (a) i gcás iascaire, an t-ioncam comhlán a fhaightear ó
aon chineál féinfhostaíochta, nó

(b) i gcás feirmeora atá i dteideal cúnamh feirme a fháil
nó atá ag fáil cúnamh feirme, an t-ioncam bliantúil
comhlán arbh fhéidir a bheith ag súil leis le réasún
go bhfaigheadh an feirmeoir nó a chéile nó a céile,
a pháirtnéir sibhialta nó a páirtnéir sibhialta nó a
chomhchónaitheoir nó a comhchónaitheoir é ó
fheirmeoireacht nó ó aon chineál eile
féinfhostaíochta,

lúide aon chaiteachais a thabhaítear de riachtanas le linn aon
chineál féinfhostaíochta a sheoladh;”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 3 Aibreán 2013.

8.—(1) Leasaítear alt 221 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (1) (a leasaíodh le halt 8 d’Acht 2011):

“(1) Faoi réir an Achta seo, íocfar le duine cáilithe sochar
míosúil —

(a) den mhéid a leagtar amach i gcolún (2) de Chuid 4 de
Sceideal 4 i leith leanbh cáilithe dá dtagraítear i
gcolún (1) den Chuid sin den Sceideal sin os coinne
an mhéid sin le haghaidh aon teideal chun sochair
linbh a tharlaíonn i rith na tréimhse dar tosach an 1
Eanáir 2013 agus dar críoch an 31 Nollaig 2013, agus

(b) €130 i leith gach linbh cháilithe i leith aon teideal
chun sochair linbh a tharlaíonn an 1 Eanáir 2014 nó
dá éis.”.
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(2) Leasaítear Sceideal 4 a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd
an gCuid seo a leanas a chur in ionad Chuid 4 (a leasaíodh le halt 8
d’Acht 2011):

“CUID 4.

MÉIDEANNA SOCHAIR LINBH I RITH NA TRÉIMHSE
DAR TOSACH AN 1 EANÁIR 2013 AGUS DAR CRÍOCH

AN 31 NOLLAIG 2013

Leanbh cáilithe ar ina leith is iníoctha An ráta míosúil sochair
sochar linbh linbh is iníoctha in aghaidh

an linbh cháilithe i rith na
(1) tréimhse dar tosach an 1

Eanáir 2013 agus dar
críoch an 31 Nollaig 2013

(2)

1. Gach duine den chéad 3 leanbh €
cháilithe

130.00

2. Gach leanbh cáilithe de bhreis ar 3 140.00
leanbh cháilithe

”.

(3) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2013.

9.—(1) Leasaítear alt 115 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6) (a
leasaíodh le halt 4 d’Acht 2006):

“(6) Déanfar foráil le rialacháin faoi fho-alt (5) go
mbeidh pinsean Stáit (idirthréimhse) is iníoctha de bhua
na rialachán sin iníoctha, faoi réir fho-alt (6A), de réir ráta
is lú ná an ráta a shonraítear i Sceideal 2, agus féadfaidh
an ráta a shonrófar leis na rialacháin athrú faoi threoir an
mheánmhéid bhliantúil arna ríomh amhlaidh, ach is
ionann aon mhéadú ar an bpinsean sin is iníoctha faoi alt
117(2) agus an méadú ab iníoctha dá mbeadh meánmhéid
bliantúil nach lú ná 48 ag an éilitheoir.”,

agus

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

“(6A) I gcás duine atá, an 31 Nollaig 2012, i dteideal
pinsin nó ag fáil pinsin de bhua rialachán faoi fho-alt (5)
a bhfuil méadú faoi alt 117(1) ar áireamh ann, ní oibreoidh
fo-alt (6) chun ráta an mhéadaithe is iníoctha faoi alt
117(1) a laghdú faoi bhun an ráta a fhorordófar.”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2013.

10.—(1) Leasaítear alt 21(1) (a leasaíodh le halt 14 d’Acht 2010)
den Phríomh-Acht—

(a) i mír (a), trí “€500” a chur in ionad “€253”,
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Cd.2 A.8

Pinsean Stáit
(idirthréimhse) —
leasuithe.

Rátaí ranníocaí
féinfhostaíochta.



Cd.2 A.10

Ranníocaí
saorálacha —
leasuithe.

Sochar
cuardaitheora poist
— ré na
híocaíochta.
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(b) i mír (b), trí “€310” a chur in ionad “€157”,

(c) i mír (c), trí “€500” a chur in ionad “€253”,

(d) i mír (ea) (a cuireadh isteach le halt 6 d’Acht 2006), trí
“€500” a chur in ionad “€253”, agus

(e) i mír (f), trí “€500” a chur in ionad “€253” gach áit a
bhfuil sé.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2013.

11.—(1) Leasaítear alt 25 (a leasaíodh le halt 11 d’Acht 2010) den
Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(b)—

(i) i bhfomhír (i), trí “€250” a chur in ionad “€126”,

(ii) i bhfomhír (ii), trí “€500” a chur in ionad “€317”, agus

(iii) trí fhomhír (iii) a scriosadh,

agus

(b) trí fho-ailt (2) agus (3) a scriosadh.

(2) Leasaítear alt 26(1) den Phríomh-Acht trí “€500” a chur in
ionad “€253”.

(3) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2013.

12.—(1) Leasaítear alt 67 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), trí “(3), (3A), (3C), (4A) nó (4C)” a chur in
ionad “(3) nó (4)”,

(b) i bhfo-alt (3), trí “234” a chur in ionad “312”,

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

“(3C) I gcás nach bhfuil feidhm ag fo-alt (3A) maidir
le duine agus—

(a) in aon tréimhse bhearnaithe fostaíochta, go
bhfuil ranníocaí cáilitheacha ag an duine sin i
leith 260 seachtain ranníoca ar a laghad sa
tréimhse idir an tráth a tháinig sé nó sí faoi
árachas agus aon lá dífhostaíochta, agus

(b) an 3 Aibreán 2013, go raibh an duine sin ag fáil
sochar cuardaitheora poist ar feadh níos mó ná
156 lá,

beidh éifeacht le fo-alt (1) amhail is dá gcuirfí ‘312 lá’ in
ionad ‘156 lá’ ar feadh na coda den tréimhse bhearnaithe
fostaíochta sin atá fágtha.”,

(d) trí fho-alt (4) a scriosadh,
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(e) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (4B):

“(4C) I gcás nach bhfuil feidhm ag fo-alt (4A) maidir
le duine agus—

(a) in aon tréimhse bhearnaithe fostaíochta, go
bhfuil ranníocaí cáilitheacha ag an duine sin i
leith líon is lú ná 260 seachtain ranníoca sa
tréimhse idir an tráth a tháinig sé nó sí faoi
árachas agus aon lá dífhostaíochta, agus

(b) an 3 Aibreán 2013, go raibh an duine sin ag fáil
sochar cuardaitheora poist ar feadh níos mó ná
78 lá,

beidh éifeacht le fo-alt (1) amhail is dá gcuirfí ‘234 lá’ in
ionad ‘156 lá’ ar feadh na coda den tréimhse bhearnaithe
fostaíochta sin atá fágtha.”,

agus

(f) i bhfo-alt (5)(b), trí “ag fo-ailt (1) agus (3)” a chur in ionad
“ag fo-ailt (1), (3) agus (4)”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 3 Aibreán 2013.

13.—(1) Leasaítear alt 341 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (7), trí “Faoi réir fho-alt (7A), féadfar aon
sochar,” a chur in ionad “Féadfar aon sochar,”, agus

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(7):

“(7A) Ní mó an méid seachtainiúil d’aon sochar nó
cúnamh atá le hasbhaint chun aon sochar, cúnamh,
forlíonadh nó íocaíocht a ghnóthú de réir fho-alt (7) ná 15
faoin gcéad den ráta seachtainiúil sochair nó cúnaimh a
bhfuil an duine lena mbaineann ina theideal nó a dtagann
an duine lena mbaineann chun bheith ina theideal gan
toiliú i scríbhinn a fháil roimh ré ón duine atá faoi
dhliteanas an ró-íocaíocht a aisíoc.

(7B) I bhfo-alt (7A), ciallaíonn ‘ráta seachtainiúil’ an
ráta seachtainiúil cuí sochair nó cúnaimh is iníoctha le
duine faoi Chuid 2 nó faoi Chuid 3, ach ní fholaíonn sé
aon mhéaduithe faoi Chuid 2 nó faoi Chuid 3 ar an sochar
nó ar an gcúnamh sin, de réir mar a bheidh.

(7C) Maidir le duine atá ag fáil aon sochar nó cúnamh,
seachas liúntas leasa forlíontach, óna ndéantar asbhaint
chun aon sochar, cúnamh, forlíonadh nó íocaíocht a aisíoc
de réir fho-alt (7), ní bheidh sé nó sí i dteideal éileamh a
dhéanamh ar liúntas leasa forlíontach faoi alt 196.”.

(2) Leasaítear alt 196(1) (a leasaíodh le halt 9 d’Acht 2010) den
Phríomh-Acht trí “, alt 341(7C)” a chur isteach i ndiaidh “alt 341(7)”.
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14.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 172(1), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír
(b) den mhíniú ar “aois iomchuí” (a cuireadh isteach le
halt 4 d’Acht 2012):

“(b) in aon chás eile—

(i) 12 bhliain i leith aon éileamh ar íocaíocht
teaghlaigh aontuismitheora a bhaineann le
haon lá le linn na tréimhse dar tosach an
3 Bealtaine 2012 agus dar críoch an 3 Iúil
2013,

(ii) 10 mbliana i leith aon éileamh ar íocaíocht
teaghlaigh aontuismitheora a bhaineann le
haon lá le linn na tréimhse dar tosach an
4 Iúil 2013 agus dar críoch an 2 Iúil 2014,
agus

(iii) 7 mbliana i leith aon éileamh ar íocaíocht
teaghlaigh aontuismitheora a bhaineann le
haon lá a bheidh ann an 3 Iúil 2014 nó
dá éis,”,

(b) in alt 178B (a cuireadh isteach le halt 5 d’Acht 2012)—

(i) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(2):

“(2) Faoi réir fho-alt (3), leanfaidh duine lena
mbaineann an t-alt seo de bheith i dteideal na
híocaíochta dá dtagraítear i bhfo-alt (1) mar a leanas:

(a) le linn na tréimhse dar tosach an 27
Aibreán 2011 agus dar críoch an 3 Iúil
2013, go dtí go slánaíonn an leanbh is óige
18 mbliana d’aois;

(b) le linn na tréimhse dar tosach an 4 Iúil 2013
agus dar críoch an 2 Iúil 2014, go dtí go
slánaíonn an leanbh is óige 17 mbliana
d’aois;

(c) le linn na tréimhse dar tosach an 3 Iúil 2014
agus dar críoch an 1 Iúil 2015, go dtí go
slánaíonn an leanbh is óige 16 bliana
d’aois.”,

agus

(ii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(5):

“(5) Scoirfidh an t-alt seo d’éifeacht a bheith leis
an 2 Iúil 2015.”,

(c) in alt 178C (a cuireadh isteach le halt 5 d’Acht 2012)—

(i) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(2):
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“(2) Leanfaidh duine lena mbaineann an t-alt seo
de bheith i dteideal na híocaíochta dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) mar a leanas:

(a) le linn na tréimhse dar tosach an 3
Bealtaine 2012 agus dar críoch an 3 Iúil
2013, go dtí go slánaíonn an leanbh is óige
14 bliana d’aois;

(b) le linn na tréimhse dar tosach an 4 Iúil 2013
agus dar críoch an 2 Iúil 2014, go dtí go
slánaíonn an leanbh is óige 12 bhliain;

(c) le linn na tréimhse dar tosach an 3 Iúil 2014
agus dar críoch an 1 Iúil 2015, go dtí go
slánaíonn an leanbh is óige 10 mbliana
d’aois.”,

agus

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

“(4) Scoirfidh an t-alt seo d’éifeacht a bheith leis
an 2 Iúil 2015.”,

agus

(d) in alt 178D (a cuireadh isteach le halt 5 d’Acht 2012), tríd
an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Scoirfidh an t-alt seo d’éifeacht a bheith leis an 2
Iúil 2015.”.

15.—(1) Leasaítear alt 290 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), trí “, faoi réir alt 290B,” a chur isteach i
ndiaidh “a choinneáil siar”,

(b) i bhfo-alt (3)(a), trí “, seachas aon fheidhmeanna a
chomhlíonann údarás áitiúil faoi alt 23 (a leasaíodh le
halt 8 d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009)
d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1992” a
chur isteach i ndiaidh “údarás áitiúil”, agus

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

“(4) Ar thosach feidhme alt 15 den Acht Leasa
Shóisialaigh, 2012 agus dá éis, ní dhéanfar méid sochair
faoin alt seo a choinneáil siar i gcás gurb é an cuspóir atá
le sochar a choinneáil siar amhlaidh an tAire do dhéanamh
íocaíocht ar leithligh i leith cíosa le húdarás áitiúil de bhun
an ailt seo agus rialachán arna ndéanamh faoi.

(5) Ní dhéanfaidh aon ní i bhfo-alt (4) difear d’aon
choinneáil siar sochair faoin alt seo más rud é—

(a) gurb é an cuspóir atá le sochar a choinneáil siar
amhlaidh foráil a dhéanamh maidir leis an Aire
do dhéanamh íocaíocht ar leithligh i leith cíos
atá le híoc ag tairbhí le húdarás áitiúil de bhun
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an ailt seo agus rialachán arna ndéanamh
faoi, agus

(b) go bhfuil éifeacht le sochar a choinneáil siar
amhlaidh agus leis an íocaíocht sin ar leithligh
díreach roimh thosach feidhme alt 15 den Acht
Leasa Shóisialaigh, 2012.

(6) Más rud é—

(a) gur thoiligh tairbhí le méid sochair a choinneáil
siar faoin alt seo roimh thosach feidhme alt 15
den Acht Leasa Shóisialaigh, 2012,

(b) gurb é an cuspóir atá le sochar a choinneáil siar
amhlaidh foráil a dhéanamh maidir leis an Aire
do dhéanamh íocaíocht ar leithligh i leith cíos
atá le híoc ag tairbhí le húdarás áitiúil de bhun
an ailt seo agus rialachán arna ndéanamh
faoi, agus

(c) nach bhfuil éifeacht le sochar a choinneáil siar
amhlaidh ná leis an íocaíocht sin ar leithligh
roimh thosach feidhme alt 15 den Acht Leasa
Shóisialaigh, 2012,

ní choiscfidh aon ní i bhfo-alt (4) éifeacht a bheith le
sochar a choinneáil siar amhlaidh agus leis an íocaíocht sin
ar leithligh.”.

(2) Leasaítear an Príomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 290:

“Buiséadú i
ndáil le
híocaíochtaí
áirithe cíosa.

290A.—(1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le
tairbhí is tionónta de chuid comhlachta tithíochta
agus atá i dteideal sochar a fhorordaítear faoin
alt seo.

(2) Féadfaidh an tAire socruithe a dhéanamh
maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) suim airgid a asbhaint, faoi réir alt 290B,
ó shochar a íoctar le tairbhí, agus

(b) an tsuim asbhainte sin a íoc, thar ceann
an tairbhí, le comhlacht tithíochta chun
an cíos is iníoctha leis an gcomhlacht
tithíochta ag an tairbhí sin a íoc.

(3) Maidir leis an Aire—

(a) féadfaidh sé nó sí comhaontú a
dhéanamh le duine, ar feadh tréimhse
shonraithe, chun an socrú dá
dtagraítear i bhfo-alt (2) a chur i
gcrích, agus

(b) déanfaidh sé nó sí, i gcás go ndéanann
sé nó sí comhaontú den sórt sin, an
duine lena ndearnadh an comhaontú
agus an tréimhse a bhfuil éifeacht leis
an gcomhaontú sin ar a feadh a shonrú
le hordú.
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(4) Scoirfidh asbhaint agus íocaíocht arna
ndéanamh de bhun an ailt seo—

(a) más rud é—

(i) go scoireann an tairbhí de theideal
a bheith aige nó aici chuig sochar
a fhorordaítear faoin alt seo,

(ii) go scoireann an tairbhí de bheith
ina thionónta nó ina tionónta de
chuid comhlachta tithíochta, nó

(iii) go bhfaigheann an tairbhí bás,

nó

(b) i gcás go gcuirtear deireadh leis an
asbhaint sin agus leis an íocaíocht sin
de réir an ailt seo.

(5) Cuirfear deireadh le hasbhaint agus le
híocaíocht arna ndéanamh de bhun an ailt seo i
gcás go dtoilíonn an comhlacht tithíochta lena
mbaineann leis an deireadh sin agus ní dhéanfaidh
comhlacht tithíochta a thoiliú leis an deireadh sin
a choinneáil siar go míréasúnach.

(6) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle
leis an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais
Áitiúil, rialacháin a dhéanamh maidir le gach
ceann nó le haon cheann de na nithe seo a
leanas—

(a) foirm agus modh iarratais—

(i) ar an asbhaint agus an íocaíocht de
bhun an ailt seo, agus

(ii) chun deireadh a chur leis an
asbhaint agus leis an íocaíocht sin
de bhun an ailt seo;

(b) foirm agus modh iarratais chun na nithe
seo a leanas a athrú—

(i) méid, faoi réir alt 290B, atá le
hasbhaint agus le híoc le
comhlacht tithíochta, agus

(ii) an comhlacht tithíochta lena
ndéantar an íocaíocht;

(c) foirm agus modh iarratais chuig
comhlacht tithíochta ar thoiliú le
deireadh a chur le hasbhaint agus le
híocaíocht de bhun an ailt seo;

(d) aon doiciméadacht a bhaineann le
hiarratas dá dtagraítear i míreanna (a)
go (c);
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(e) na sochair óna ndéantar asbhaintí de
bhun an ailt seo.

(7) San alt seo, ciallaíonn ‘comhlacht
tithíochta’—

(a) údarás tithíochta de réir bhrí alt 23 (a
leasaíodh le halt 8 d’Acht na dTithe
(Forálacha Ilghnéitheacha), 2009)
d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1992, nó

(b) comhlacht arna cheadú chun críocha alt
6 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1992.

Teorainneacha
le buiséadú
faoi ailt 290
agus 290A.

290B.—(1) I gcás go bhfuil suim airgid le
hasbhaint faoi alt 290A ó shochar lena mbaineann
an t-alt sin agus is iníoctha le tairbhí lena
mbaineann an t-alt sin, ní mó an asbhaint ná 25
faoin gcéad de ráta seachtainiúil an tsochair sin.

(2) I gcás go bhfuil méid sochair le coinneáil
siar faoi alt 290 ó shochar faoin alt sin is iníoctha
le tairbhí faoin alt sin, ní mó an asbhaint ná 25
faoin gcéad de ráta seachtainiúil an tsochair sin.

(3) I gcás go ndéantar méid sochair a
choinneáil siar faoi alt 290 i leith tairbhí dá
dtagraítear san alt sin agus—

(a) gur tairbhí agus sochar lena mbaineann
alt 290A freisin an tairbhí sin agus an
sochar sin, faoi seach, agus

(b) go ndéanann an tairbhí sin iarratas faoi
alt 290A ar asbhaint ón sochar sin i
leith na seachtaine céanna,

déanfar an asbhaint faoi alt 290A ar an gcéad ásc,
faoi réir fho-alt (1), agus ní leanfar de mhéid
sochair a choinneáil siar faoi alt 290 ach amháin
más rud é—

(i) gur lú méid na hasbhainte faoi alt 290A
ná 25 faoin gcéad den ráta seachtainiúil
sochair is iníoctha leis an tairbhí sin an
tseachtain sin, agus

(ii) nach mó méid cónasctha asbhainte faoi
alt 290A agus méid arna choinneáil
siar faoi alt 290 ná 25 faoin gcéad den
ráta seachtainiúil sochair is iníoctha
leis an tairbhí sin an tseachtain sin.”.

16.—(1) Leasaítear alt 62 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(d), trí “7 lá chomhleanúnacha” a chur in
ionad “6 lá chomhleanúnacha”,

(b) i bhfo-alt (5)—
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(i) i mír (c)—

(I) trí “4 lá” a chur in ionad “3 lá”, agus

(II) trí “7 lá chomhleanúnacha” a chur in ionad “6 lá
chomhleanúnacha”,

agus

(ii) trí mhír (d) a scriosadh,

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (9) (a leasaíodh le halt 4 d’Acht 2006):

“(9A) I gcás duine nach bhfuil feidhm ag fo-alt (11)
maidir leis nó léi, beidh an líon laethanta dífhostaíochta
ar ina leith a bheidh teideal ag an duine sin chuig sochar
cuardaitheora poist in aon seachtain íocaíochta teoranta
ionas nach mó ná 6—

(a) an líon laethanta sa tseachtain íocaíochta sin ar
ina leith a íoctar sochar cuardaitheora poist,
agus

(b) an líon laethanta sa tseachtain íocaíochta sin
nach laethanta ar cuid de thréimhse
bhearnaithe fostaíochta iad.

(9B) I gcás duine lena mbaineann fo-alt (9A), déanfar
an méid is iníoctha mar shochar cuardaitheora poist le
haghaidh aon lá dífhostaíochta i seachtain íocaíochta a
chinneadh de réir fho-ailt (10) agus (10A).”

(d) i bhfo-alt (10) (a cuireadh isteach le halt 16 d’Acht 2012),
trí “Faoi réir fho-ailt (10B) agus (11),” a chur in ionad
“Faoi réir fho-alt (10B),”,

(e) i bhfo-alt (10C) (a cuireadh isteach le halt 16 d’Acht 2012),
trí “Sa Chaibidil seo” a chur in ionad “Gan dochar d’fho-
alt (5)(d), i bhfo-ailt (10) agus (10A)”, agus

(f) i bhfo-alt (11) (a leasaíodh le halt 4 d’Acht 2006), trí “in
aon seachtain íocaíochta” a chur in ionad “in aon
seachtain”.

(2) Leasaítear alt 67(8) den Phríomh-Acht trí “Faoi réir alt
141(3C), chun críocha an ailt seo,” a chur in ionad “Chun críche an
ailt seo,”.

17.—Leasaítear alt 141 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (3) (a leasaíodh le halt 5 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean, 2010)—

(i) trí “4 lá” a chur in ionad “3 lá”, agus

(ii) trí “7 lá chomhleanúnacha” a chur in ionad “6 lá
chomhleanúnacha”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (3B) (a cuireadh isteach le halt 5 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean, 2010)—
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“(3C) Chun críocha alt 67(8), i gcás go bhfuil teideal ag
duine chuig liúntas cuardaitheora poist in aon seachtain
dífhostaíochta—

(a) i leith 7 lá dífhostaíochta, is é 6 an líon laethanta
dífhostaíochta ar ina leith a dhéileálfar le
liúntas cuardaitheora poist amhail is dá mba lá
é ar ina leith a íocadh sochar cuardaitheora
poist, agus

(b) i leith líon is lú ná 7 lá dífhostaíochta, is é 6
an líon laethanta dífhostaíochta ar ina leith a
dhéileálfar le liúntas cuardaitheora poist
amhail is dá mba lá é ar ina leith a íocadh
sochar cuardaitheora poist, arna laghdú den
líon laethanta sa tseachtain íocaíochta sin nach
laethanta ar cuid de thréimhse leanúnach
dífhostaíochta iad.”,

agus

(c) trí fho-alt (5) a scriosadh.

CUID 3

Leasú ar an Acht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967

18.—(1) Leasaítear alt 29 den Acht um Íocaíochtaí
Iomarcaíochta, 1967 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (5) (a cuireadh isteach le halt 15 d’Acht 2011):

“(6) D’ainneoin fhorálacha an Achta seo, ní íocfar lacáiste
le fostóir i leith íocaíocht chnapshuime a íoctar le fostaí faoi
alt 19—

(a) i gcás go dtarlaíonn an briseadh mar gheall ar
iomarcaíocht, dá dtagraítear in alt 19, nó

(b) i leith fostaí lena mbaineann alt 12, más rud é—

(i) go dtarlaíonn dáta an fhógra go bhfuiltear chun
éileamh a dhéanamh, dá dtagraítear in alt
12(1)(b), nó

(ii) go dtarlaíonn dáta foirceanta chonradh
fostaíochta an fhostaí lena mbaineann, dá
dtagraítear in alt 12(2),

an 1 Eanáir 2013 nó dá éis.”.

(2) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2013.


