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RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2. Léiriú.

CUID 2

Maoin Chónaithe

3. An bhrí atá le maoin chónaithe iomchuí.

4. Maoine cónaithe atá go hiomlán faoi réir rátaí bardasacha.

5. Éiglíocht mheabhrach nó choirp fhadtréimhseach.

6. Maoine cónaithe nuafhoirgnithe.

7. Cóiríocht do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta acu.

8. Díolúine do cheannaitheoirí céaduaire.

9. Maoine nua cónaithe a cheannach le linn na tréimhse 2013
go 2016.

10. Eastáit tithíochta neamhchríochnaithe.

CUID 3

Duine Dliteanach

11. Daoine dliteanacha.

12. Áitiú mar bhonn le riaradh agus forfheidhmiú an Achta.

CUID 4

Forálacha Muirearacha

13. An dáta luachála.

1



2

[Uimh. 52.] [2012.]An tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine
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14. Athrú ar cén duine is duine dliteanach idir dátaí luachála
comhleanúnacha.

15. Luacháil de réir threoirlínte na gCoimisinéirí Ioncaim.

16. Muirear cánach maoine áitiúla.

17. An méid cánach maoine áitiúla.

18. Ní dhéanfar luachanna inmhuirearaithe a chomhiomlánú.

19. Fachtóir coigeartaithe áitiúil.

20. Cumhacht comhaltaí tofa d’údarás áitiúil chun bunrátaí a
athrú.

21. Fógra a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim maidir leis an
bhfachtóir coigeartaithe áitiúil.

CUID 5

Cúram agus Bainistiú

22. Cúram agus bainistiú cánach maoine áitiúla.

23. Gníomhartha agus feidhmeanna na gCoimisinéirí Ioncaim a
tharmligean.

24. Meán leictreonach.

25. Foirmeacha comhcheangailte.

26. Cáin mhaoine áitiúil a aisíoc.

CUID 6

An Clár

27. An clár.

28. Oibleagáid clárú a dhéanamh.

29. Clárú trí thuairisceán a sheachadadh.

30. Fógra i dtaobh athruithe.

31. Comhúinéirí maoine.

32. Fianaise in imeachtaí dlí.

CUID 7

Tuairisceáin

33. Na Coimisinéirí Ioncaim d’eisiúint fógra á cheangal
tuairisceáin a thabhairt.

34. Éileamh nach duine dliteanach duine.

35. Oibleagáid ar dhuine dliteanach tuairisceán a ullmhú agus
a sheachadadh.
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36. Duine atá ag gníomhú faoi údarás d’ullmhú agus do
sheachadadh tuairisceáin.

37. Tuairisceáin chuideachta.

38. Formhuirear as tuairisceáin cánach ioncaim agus cánach
corparáide a chur isteach déanach.

39. Sonraí atá le háireamh i dtuairisceán.

40. Féinmheasúnacht agus dearbhú sínithe.

41. Modh íocaíochta agus iarchur.

42. Tuairisceán amháin i leith maoin atá ar comhúinéireacht.

43. An duine dliteanach ainmnithe.

44. Seachadadh leictreonach tuairisceán.

45. Fianaise gur mainníodh tuairisceán a sheachadadh.

46. Tuairisceáin ó ghníomhairí agus léasaithe.

CUID 8

Meastacháin agus Measúnachtaí Ioncaim

47. Meastachán Ioncaim a dhéanamh.

48. Leasú ar mheastachán Ioncaim.

49. Tagann an meastachán Ioncaim chun bheith dlite agus
iníoctha.

50. Meastachán Ioncaim a ionadú le féinmheasúnacht.

51. Duine dá dtugtar fógra maidir le meastachán d’éileamh nach
duine dliteanach é nó í.

52. Féinmheasúnacht.

53. Beidh cáin mhaoine áitiúil iníoctha de réir na
féinmheasúnachta.

54. Measúnacht Ioncaim.

55. Measúnacht Ioncaim a dhéanamh.

56. Fógra measúnachta.

57. Measúnacht Ioncaim a leasú.

58. Teorainneacha ama chun measúnachtaí a dhéanamh.

59. Achomhairc in aghaidh measúnachtaí Ioncaim.

60. Éileamh nach duine dliteanach duine.
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CUID 9

Achomhairc

61. Achomhairc in aghaidh measúnachtaí Ioncaim.

62. Feidhm agus modhnú Chuid 40 d’Acht 1997.

63. Cumhacht chun proiceachtanna a eisiúint.

CUID 10

Asbhaint ag an bhFoinse

Caibidil 1

Asbhaint ag fostóirí agus soláthraithe pinsean

64. Léiriú (Caibidil 1).

65. Ordachán d’fhostóir cáin mhaoine áitiúil a asbhaint.

66. Na himthosca ina mbeidh cáin mhaoine áitiúil le hasbhaint.

67. Fógra a thabhairt do dhuine dliteanach á rá gur tugadh
ordachán don fhostóir.

68. Asbhaint ag an bhfostóir le linn tréimhsí ina dhiaidh sin.

69. An méid cánach mhaoine áitiúla a bheidh le hasbhaint.

70. Ordachán athmheasta a thabhairt d’fhostóir.

71. Ordachán a tharraingt siar ar iarraidh a fháil ón duine
dliteanach.

72. Asbhaint ag fostóir.

73. Scor fostaíochta.

74. Cáin mhaoine áitiúil arna hasbhaint ag fostóir a íoc.

75. Mainneachtain ag fostóir cáin mhaoine áitiúil a chur ar
aghaidh.

76. Gearrasbhaint cánach maoine áitiúla ag fostóir.

77. Ró-asbhaint cánach maoine áitiúla ag fostóir.

78. Asbhaint as glandíolaíochtaí stiúrthóirí cuideachta áirithe.

79. Tuairisceán ó fhostóir i ndeireadh bliana.

80. Tabharfar ráiteas deireadh bliana do dhuine dliteanach
maidir le hasbhaintí.

81. Coimeádfaidh fostóir taifid.

82. Déileálfar le fostóir amhail is dá n-íocfaí glandíolaíochtaí le
duine dliteanach.
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Caibidil 2

Asbhaint ag an Aire Coimirce Sóisialaí

83. Léiriú (Caibidil 2).

84. Ordachán don Aire cáin mhaoine áitiúil a asbhaint.

85. Na himthosca inar féidir ordachán chun cáin mhaoine áitiúil
a asbhaint a thabhairt.

86. Modh sonraithe íocaíochta a roghnú.

87. Fógra do dhuine dliteanach á rá gur tugadh ordachán don
Aire.

88. Asbhaint ag an Aire i dtréimhsí dá éis sin.

89. Ordachán a tharraingt siar ar iarraidh a fháil ó dhuine
dliteanach.

90. An méid cánach maoine áitiúla a bheidh le hasbhaint.

91. Ordachán athmheasta don Aire.

92. Asbhaint ag an Aire.

93. Cáin mhaoine áitiúil arna hasbhaint ag an Aire a chur ar
aghaidh chuig na Coimisinéirí Ioncaim.

94. Faisnéis a bheidh le soláthar do na Coimisinéirí Ioncaim.

95. Scor d’íocaíochtaí scéime.

96. Gearrasbhaint cánach maoine áitiúla ag an Aire.

97. Ró-asbhaint cánach maoine áitiúla ag an Aire.

98. Ráiteas i leith asbhaintí.

99. Coimeádfaidh an tAire taifid.

100. Déileálfar leis an Aire amhail is dá n-íocfaí glaníocaíochtaí
scéime le duine dliteanach.

Caibidil 3

Asbhaint ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara

101. Léiriú (Caibidil 3).

102. Ordachán a thabhairt don Aire chun cáin mhaoine áitiúil a
asbhaint.

103. Na himthosca inar féidir ordachán a thabhairt chun cáin
mhaoine áitiúil a asbhaint.

104. Modh íoca sonraithe a roghnú.

105. Fógra do dhuine dliteanach gur tugadh ordachán don Aire.

106. An tAire do dhéanamh asbhainte i dtréimhsí dá éis sin.
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107. Ordachán a tharraingt siar ar iarraidh a fháil ó dhuine
dliteanach.

108. An méid cánach maoine áitiúla a bheidh le hasbhaint.

109. Ordachán athmheasta don Aire.

110. Asbhaint ag an Aire.

111. Cáin mhaoine áitiúil arna hasbhaint ag an Aire a chur ar
aghaidh chuig na Coimisinéirí Ioncaim.

112. Faisnéis a bheidh le soláthar do na Coimisinéirí Ioncaim.

113. Gearrasbhaint cánach maoine áitiúla ag an Aire.

114. Ró-asbhaint cánach maoine áitiúla ag an Aire.

115. Ráiteas ar asbhaintí.

116. Coimeádfaidh an tAire taifid.

117. Déileálfar leis an Aire amhail is dá mbeadh glaníocaíochtaí
scéime íoctha le duine dliteanach.

Caibidil 4

Asbhaintí as íocaíochtaí Stáit

118. Cáin mhaoine áitiúil a asbhaint as íocaíochtaí Stáit.

CUID 11

Bailiú agus Forfheidhmiú

119. An dáta chun cáin mhaoine áitiúil a íoc.

120. Cáin mhaoine áitiúil a bhailiú agus a ghnóthú.

121. Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim breith a thabhairt maidir
le leithroinnt íocaíochta.

122. Soláthraithe seirbhíse íocaíochta tríú páirtí.

123. Méid neamhíoctha chun bheith ina mhuirear ar mhaoin.

124. Muirear a bheith gan teorainn ama.

125. An bhrí atá le “díol”.

126. An duine dliteanach d’íoc cánach maoine áitiúla
neamhíoctha ar an maoin a dhíol.

127. Leanfaidh cáin mhaoine áitiúil neamhíoctha de bheith ina
muirear ar an maoin.

128. Daingniú go bhfuil cáin mhaoine áitiúil íoctha.

129. Deimhnithe imréitigh cánach agus cáin mhaoine áitiúil
iarchurtha.
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CUID 12

Íoc Cánach Maoine Áitiúla a Iarchur

130. Léiriú (Cuid 12).

131. An bhrí atá le hiarchur.

132. Tairseach ioncaim le haghaidh iarchuir.

133. Tairseach ioncaim a mhéadú le híocaíochtaí morgáiste.

134. Iarchur do leanúint i bhfeidhm.

135. Achomharc i gcoinne cinnidh ó na Coimisinéirí Ioncaim nach
bhfuil duine dliteanach i dteideal iarchuir.

136. Íocaíochtaí arna ndéanamh i gcoinne an mhéid iarchurtha.

137. Muirear ar mhaoin.

138. Teorainn le méid iarchurtha.

139. Teagmhais iomchuí do tharlú.

CUID 13

Cumhachtaí na gCoimisinéirí Ioncaim

140. Duine údaraithe.

141. Ceart ag oifigeach Ioncaim chun fiosruithe a dhéanamh.

142. Achomharc i gcoinne fiosruithe oifigigh Ioncaim.

143. Cumhacht chun maoin a iniúchadh.

144. Taifid a iniúchadh i ndáil le hasbhaint ag an mbunadh.

CUID 14

Cionta agus Pionóis

145. Pionóis i leith neamhchomhlíonadh Chuid 10.

146. Pionós mar gheall ar mhainneachtain tuairisceán a
sheachadadh.

147. Pionós mar gheall ar ráiteas bréagach nó uiríoll bréagach.

148. Forálacha áirithe d’Acht 1997 a chur chun feidhme.

149. Ús ar cháin thar téarma.

150. Ús a aisíoc.

CUID 15

Faisnéis a Cheanglaíonn na Coimisinéirí Ioncaim a Thabhairt

151. Faisnéis a bheidh le soláthar do na Coimisinéirí Ioncaim.

152. Faisnéis a bheidh le soláthar ag na Coimisinéirí Ioncaim.
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Áitiúil), 2012.

153. Daoine iomchuí.

CUID 16

An Muirear Teaghlaigh

154. Léiriú (Cuid 16).

155. An muirear teaghlaigh do scor.

156. Riaráistí muirir teaghlaigh.

CUID 17

Forálacha Forlíontacha

157. Cáin mhaoine áitiúil a aistriú isteach sa Chiste Rialtais
Áitiúil.

158. Leasú ar Acht 1997.

159. Leathnú ar Achtanna áirithe.

AN SCEIDEAL

Leasú ar Acht 1997

————————
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Áitiúil), 2012.
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An tAcht um Achomhairc Talmhaíochta, 2001 2001, Uimh. 29
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Na hAchtanna um Rialú Foirgníochta, 1990 agus 2007

An tAcht um Rialú Foirgníochta, 2007 2007, Uimh. 21
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Inland Revenue Regulation Act, 1890 53 & 54 Vict., c.21

An tAcht Rialtais Áitiúil, 2001 2001, Uimh. 37

An tAcht Rialtais Áitiúil (Muirir), 2009 2009, Uimh. 30

An tAcht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais), 1978 1978, Uimh. 35
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An tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1964 1964, Uimh. 29

Acht na Lia-Chleachtóirí, 2007 2007, Uimh. 25

An tAcht um Bhailiú Shealadach Cánach, 1927 1927, Uimh. 7

An tAcht um Chlárú Teidil, 1964 1964, Uimh. 16

An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004 2004, Uimh. 27

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005 2005, Uimh. 26

An tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999 1999, Uimh. 31

Reacht na dTréimhsí, 1957 1957, Uimh. 6
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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE CÁIN
BHLIANTÚIL AR A dTABHARFAR “CÁIN MHAOINE
ÁITIÚIL” A FHORCHUR I LEITH MAOINE CÓNAITHE
ÁIRITHE AGUS MAIDIR LEIS NA COIMISINÉIRÍ
IONCAIM DO BHUNÚ AGUS DO CHOTHABHÁIL CLÁR
MAOINE CÓNAITHE SA STÁT AGUS DO DHÉANAMH
SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[26 Nollaig 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil), 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 agus le haghaidh
forálacha éagsúla.

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1997” an tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997;

ciallaíonn “Acht 2005” an tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh,
2005;

ciallaíonn “Acht 2009” an tAcht Rialtais Áitiúil (Muirir), 2009;

ciallaíonn “Acht 2011” an tAcht Rialtais Áitiúil (Muirear
Teaghlaigh), 2011;

ciallaíonn “Coimisinéirí Achomhairc” na Coimisinéirí Achomhairc
arna gceapadh faoi alt 850 d’Acht 1997;

folaíonn “foirgneamh”—

11
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(a) cuid d’fhoirgneamh, agus

(b) déanmhas nó tógáil d’aon chineál agus d’aon ábhair, nó
aon chuid den déanmhas nó den tógáil sin, ach ní
fholaíonn sé déanmhas nach bhfuil i gceangal go buan
leis an talamh, le soitheach agus le feithicil (soghluaiste
nó doghluaiste);

ciallaíonn “luach inmhuirearaithe”, i ndáil le maoin chónaithe
iomchuí, an praghas a bhféadfaí le réasún a bheith ag súil lena fháil
ar fheo simplí neamhualaithe na maoine, ar é a dhíol ar an margadh
oscailte, dá ndíolfaí an mhaoin sin ar an dáta luachála, ar cibé modh
agus faoi réir cibé coinníollacha ba dhóigh le réasún a tharraingeodh
an praghas ab fhearr ar an maoin don díoltóir agus sin le tairbhe aon
éasúna is gá chun an rochtain chéanna a thabhairt ar an maoin a
bheadh ann roimh an díol sin;

ciallaíonn “comhchónaitheoir” duine is comhchónaitheoir de réir
bhrí alt 172 den Acht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta
agus Oibleagáidí Áirithe de Chuid Comhchónaitheoirí, 2010 agus atá
i gcaidreamh comhchónaitheora le haosach eile ar feadh tréimhse—

(a) 2 bhliain ar a laghad, i gcás gurb iad na tuismitheoirí ar
leanbh cleithiúnach amháin nó níos mó iad, agus

(b) 5 bliana nó níos faide, in aon chás eile;

ciallaíonn “Ard-Bhailitheoir” an tArd-Bhailitheoir arna cheapadh nó
arna ceapadh faoi alt 851 d’Acht 1997;

folaíonn “cuideachta” aon chomhlacht corpraithe;

tá le “léas”, “léasaí” agus “léasóir” an bhrí a thugtar dóibh le halt 96
d’Acht 1997;

léifear “duine dliteanach” de réir Chuid 3;

ciallaíonn “dáta dliteanais”—

(a) an 1 Bealtaine 2013, i leith na bliana 2013,

(b) i leith aon bhliain eile, an 1 Samhain sa bhliain roimhe sin;

ciallaíonn “údarás áitiúil” comhairle contae, comhairle cathrach nó
comhairle baile de réir bhrí an Achta Rialtais Áitiúil, 2001;

tá le “cáin mhaoine áitiúil” an bhrí a thugtar dó le halt 16;

ciallaíonn “Aire”, seachas in alt 20 agus i gCaibidil 2 nó 3 de Chuid
10, an tAire Airgeadais;

tá le “uimhir phearsanta seirbhíse poiblí” an bhrí chéanna atá leis in
alt 262 den Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005;

tá le “ionadaí pearsanta” an bhrí a thugtar dó le halt 799 d’Acht 1997;

ciallaíonn “forordú”, i ndáil le cumhacht nó dualgas de chuid Aire
den Rialtas déanamh amhlaidh, forordú a dhéanamh le rialacháin;

tá le “maoin chónaithe iomchuí” an bhrí a thugtar dó le Cuid 2;

tá le “cíos” an bhrí a thugtar dó le halt 96 d’Acht 1997;

ciallaíonn “maoin chónaithe” aon fhoirgneamh nó déanmhas a
úsáidtear, nó atá oiriúnach lena úsáid, mar theaghais agus folaíonn



[2012.] [Uimh. 52.]An tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine
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sé aon siúntán, fotheach, garáiste nó foirgneamh nó déanmhas eile
agus aon chlós, gairdín nó talamh eile, a chomhghabhann nó a
theachtar de ghnáth i dteannta an fhoirgnimh sin, ach amháin nach
ndéanfar an oiread sin d’aon chlós, gairdín nó talamh eile den sórt
sin ar mó a achar ná aon acra amháin a chur i gcuntas chun críocha
an mhínithe seo;

ciallaíonn “tuairisceán” ráiteas faoi shonraí a cheanglaítear a ullmhú
agus a sheachadadh faoi Chuid 7;

ciallaíonn “dáta tuairisceáin”—

(a) an 7 Bealtaine 2013, i leith na bliana 2013;

(b) i leith aon bhliain eile, an 7 Samhain sa bhliain roimhe
sin, nó

(c) an dáta a shonrófar i bhfógra arna eisiúint faoi alt 33;

ciallaíonn “oifigeach Ioncaim” oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim;

tá le “féinmheasúnacht” an bhrí a thugtar dó le halt 52;

tá le “na hAchtanna Cánach” an bhrí chéanna atá leis in alt 1(2)
d’Acht 1997.

CUID 2

Maoin Chónaithe

3.—Faoi réir ailt 4 go 10, i gcás gur maoin chónaithe foirgneamh
sa Stát ar dháta dliteanais, is maoin chónaithe iomchuí i ndáil leis an
dáta dliteanais sin é, chun críocha an Achta seo.

4.—Ní mheasfar, chun críocha an Achta seo, gur maoin chónaithe
iomchuí maoin chónaithe más rud é—

(a) gur maoin í an mhaoin—

(i) a úsáidtear go hiomlán mar theaghais (seachas
teaghais ar cuid í d’oidhreachtán measctha de réir
bhrí an Achta Rialtais Áitiúil (Forálacha
Airgeadais), 1978), agus

(ii) a bhfuil rátaí bardasacha (de réir bhrí an Achta
Luachála, 2001) iníoctha ina leith.

5.—(1) San alt seo, ciallaíonn “lia-chleachtóir cláraithe” lia-
chleachtóir atá cláraithe sa chlár arna bhunú faoi alt 43 d’Acht na
Lia-Chleachtóirí, 2007.

(2) Ní mheasfar, chun críocha an Achta seo, gur maoin chónaithe
iomchuí maoin chónaithe, más rud é—

(a) go raibh an mhaoin ar áitiú ag duine a bheadh, ar leith ón
mír seo, ina dhuine nó ina duine dliteanach, mar aon-áit
chónaithe nó mar phríomháit chónaithe aige nó aici,
agus—

13
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(i) go bhfuil sí fágtha ag an duine ar feadh tréimhse 12
mhí ar a laghad mar gheall ar éiglíocht mheabhrach
nó choirp fhadtréimhseach a bheith ar an duine, ar
éiglíocht í atá deimhnithe ag lia-chleachtóir
cláraithe, nó

(ii) más lú ná 12 mhí an tréimhse a bhfuil an mhaoin
fágtha ag an duine ar a feadh, i gcás gur deimhin
le lia-chleachtóir cláraithe nach dóigh don duine an
mhaoin a atháitiú ag céim ar bith, ar choinníoll nach
bhfuil an mhaoin ar áitiú ag aon duine eile,

nó

(b) go bhfuil an mhaoin á húsáid go heisiach chun cúram a
thabhairt do phearsana aonair a mbeidh sé deimhnithe
ag lia-chleachtóir cláraithe gur pearsana iad ar a bhfuil
éiglíocht mheabhrach nó choirp fhadtréimhseach, agus go
bhfuil an mhaoin cláraithe faoi alt 4 den Acht Sláinte
(Tithe Banaltrais), 1990.

6.—Ní mheasfar, chun críocha an Achta seo, gur maoin chónaithe
iomchuí maoin chónaithe más rud é, maidir leis an maoin—

(a) go bhfuil sí críochnaithe ach nach bhfuil sí díolta ag an
duine a d’fhoirgnigh an mhaoin, nó ag an duine a chuir
faoi deara an mhaoin a fhoirgniú,

(b) nach bhfuil sí ar áitiú mar theaghais,

(c) nach bhfuarthas aon ioncam uaithi a bheadh
inmhuirearaithe i leith cáin ioncaim nó cáin chorparáide,
de réir mar a bheidh, faoi Chás I, Cás IV nó Cás V, de
réir mar a bheidh, de Sceideal D (de réir bhrí alt 18
d’Acht 1997), agus

(d) gur stoc trádála í (de réir bhrí alt 89 d’Acht 1997) de chuid
an duine dá dtagraítear i mír (a).

7.—(1) San alt seo, ciallaíonn “carthanas” comhlacht daoine nó
iontaobhas arna bhunú chun críoch carthanúil amháin, is comhlacht
nó iontaobhas ar deonaíodh díolúine dó faoi alt 207 nó 208 d’Acht
1997 nó ar tugadh fógra cinnidh dó faoi alt 208A d’Acht 1997, de
réir mar a bheidh.

(2) Ní mheasfar, chun críocha an Achta seo, gur maoin chónaithe
iomchuí maoin chónaithe más rud é—

(a) go bhfuil an mhaoin ar úinéireacht—

(i) ag carthanas, nó

(ii) ag comhlacht arna bhunú le reacht,

agus

(b) go bhfuil an mhaoin á húsáid d’aon toisc nó go príomha
chun cóiríocht a sholáthar do dhaoine a bhfuil riachtanais
speisialta acu.
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(3) San alt seo, ciallaíonn “cóiríocht do dhaoine a bhfuil
riachtanais speisialta acu” cóiríocht a sholáthraítear do dhaoine a
bhfuil gá acu, de bhíthin seanaoise, éagumas coirp nó meabhrach nó
cúise eile, le cóiríocht agus tacaíocht speisialta chun a chumasú dóibh
cónaí a bheith orthu i measc an phobail.

8.—(1) Faoi réir fho-alt (3), ní mheasfar, chun críocha an Achta
seo, gur maoin chónaithe iomchuí maoin chónaithe i leith na ndátaí
dliteanais sna blianta 2013, 2014 agus 2015 más rud é—

(a) go ndéantar an mhaoin a cheannach le linn na tréimhse
dar tosach an 1 Eanáir 2013 agus dar críoch an 31
Nollaig 2013,

(b) faoi réir fho-alt (2), gur duine a bheadh i dteideal
faoiseamh faoi alt 244 d’Acht 1997, dá ndéanfaí iasacht
cháilitheach (de réir bhrí an ailt sin) a ghlacadh le linn na
tréimhse dar thosach an 1 Eanáir 2004 agus dar chríoch
an 31 Nollaig 2012, an duine a cheannaíonn an mhaoin,
agus

(c) tar éis an mhaoin a cheannach, go bhfuil sí ar áitiú mar
aon-áit nó mar phríomháit chónaithe ag an duine dá
dtagraítear i mír (b) (nó, i gcás na ndaoine dá dtagraítear
i bhfo-alt (2)(a), (b), nó (c), an lánúin phósta, na
páirtnéirí sibhialta nó na comhchónaitheoirí, de réir mar
a bheidh).

(2) Más rud é maidir leis an maoin dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a),
gur le linn na tréimhse a shonraítear san fhoráil sin a cheannaítear í
agus gurb í nó iad—

(a) lánúin phósta,

(b) páirtnéirí sibhialta, nó

(c) comhchónaitheoirí,

a cheannaíonn í, beidh feidhm ag an alt seo d’ainneoin gan teideal a
bheith ag duine amháin de na céilí, de na páirtnéirí sibhialta nó de
na comhchónaitheoirí, de réir mar a bheidh, chun an fhaoisimh dá
dtagraítear i bhfo-alt (1)(b).

(3) Scoirfidh fo-alt (1) d’fheidhm a bheith aige más rud é, maidir
leis an maoin dá dtagraítear san fho-alt sin—

(a) go ndéantar í a dhíol (de réir bhrí alt 125), nó

(b) go scoirfidh sí de bheith á húsáid mar aon-áit nó mar
phríomháit chónaithe

ag an duine nó ag na daoine dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(c), aon tráth
tar éis an mhaoin a cheannach.

9.—D’ainneoin go ndéantar maoin chónaithe den chineál dá
dtagraítear in alt 6 a dhíol aon tráth le linn na tréimhse dar thosach
an 1 Eanáir 2013 agus dar críoch an 31 Deireadh Fómhair 2016, ní
maoin chónaithe iomchuí an mhaoin maidir le haon dáta dliteanais
sa tréimhse tar éis an mhaoin a dhíol den chéad uair, agus dar críoch
an 31 Deireadh Fómhair 2016.
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10.—(1) San alt seo, ciallaíonn “eastát tithíochta
neamhchríochnaithe” forbairt ina bhfuil dhá fhoirgneamh nó níos
mó agus atá sonraithe i liosta arna fhorordú, faoi fho-alt (3), ag an
Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil chun críocha an ailt
seo.

(2) Ní mheasfar, chun críocha an Achta seo, gur maoin chónaithe
iomchuí maoin chónaithe má tá sí suite in eastát tithíochta
neamhchríochnaithe.

(3) Déanfaidh an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil,
chun críocha an ailt seo, liosta d’fhorbairtí sa Stát a fhorordú, is
forbairtí ar deimhin leis an Aire ina leith go bhfuil gach ceann díobh
neamhiomlán go feadh méid shubstaintiúil.

(4) Déanfaidh an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil,
chun a dheimhniú dó féin nó di féin go bhfuil forbairt neamhiomlán
go feadh méid shubstaintiúil, aird a thabhairt ar na himthosca
iomchuí go léir, lena n-áirítear iad seo a leanas:

(a) cé chomh críochnaithe is atá bóithre, cosáin agus saoráidí
soilsithe phoiblí san fhorbairt,

(b) cé chomh críochnaithe is atá saoráidí uisce phíopaithe agus
séarachais laistigh den fhorbairt,

(c) cé chomh críochnaithe is atá spásanna oscailte nó aosáidí
dá samhail laistigh den fhorbairt,

(d) a mhéid a chomhlíonann an fhorbairt téarmaí aon cheada
pleanála is infheidhme ina leith,

(e) a mhéid a chomhlíonann an fhorbairt forálacha na
nAchtanna um Rialú Foirgníochta, 1990 agus 2007,

(f) forálacha an Achta Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta),
1964, mar a bhaineann siad le háiteanna contúirteacha
agus le déanmhais chontúirteacha de réir bhrí an Achta
sin,

(g) a mhéid atá bóithre, spásanna oscailte, carrchlóis, séaraigh,
príomhphíopaí uisce, draenacha nó saoráidí poiblí eile
san fhorbairt glactha faoina chúram ag an údarás áitiúil
lena mbaineann, agus

(h) i gcás go mbeidh comhaontú ann leis an údarás áitiúil lena
mbaineann maidir le bóithre, spásanna oscailte,
carrchlóis, séaraigh, príomhphíopaí uisce, draenacha nó
saoráidí poiblí eile san fhorbairt a chothabháil, a mhéid
atá na coinníollacha le haghaidh cothabhála faoin
gcomhaontú á gcomhlíonadh.

CUID 3

Duine Dliteanach

11.—(1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, maidir le duine a
shealbhaíonn aon eastát, leas nó ceart i maoin chónaithe iomchuí, is
eastát, leas nó ceart lena dtugtar teideal don duine—
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(a) seilbh láithreach a bheith aige nó aici ar an maoin sin go
ceann tréimhse a bhféadfadh gur tréimhse í atá
comhionann le 20 bliain nó is faide ná sin, nó

(b) cíosanna nó brabúis a fháil ón maoin sin go ceann tréimhse
a bhféadfadh gur tréimhse í atá comhionann le 20 bliain
nó is faide ná sin,

is duine dliteanach é nó í, chun críocha an Achta seo, i ndáil leis an
maoin sin.

(2) Más rud é—

(a) go bhfuil eastát, leas nó ceart comhionann ag 2 dhuine nó
níos mó i maoin chónaithe iomchuí, is eastát, leas nó
ceart lena dtugtar teideal do gach duine díobh chun na
seilbhe nó na fála dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) nó (b),
is daoine dliteanacha iad na daoine sin go léir, chun
críocha an Achta seo, i ndáil leis an maoin sin, nó

(b) go bhfuil eastáit, leasanna nó cearta neamhionanna ag 2
dhuine nó níos mó i maoin chónaithe iomchuí, cibé
daoine nó cibé líon daoine díobh sin a bhfuil eastát, leas
nó ceart acu sa mhaoin arb é, amhail i gcoinne eastát,
leas nó cheart an duine eile nó na ndaoine eile, an t-
eastát, an leas nó an ceart íosta is bun, sna himthosca, le
teideal chun na seilbhe nó na fála dá dtagraítear i bhfo-
alt (1)(a) nó (b), is é nó í nó iad an duine dliteanach nó
na daoine dliteanacha, chun críocha an Achta seo, i ndáil
leis an maoin sin.

(3) Gan dochar d’fho-ailt (1) agus (2), is daoine dliteanacha iad
na daoine seo a leanas, chun críocha an Achta seo, i ndáil le maoin
chónaithe iomchuí (an “mhaoin”)—

(a) duine ag a bhfuil eastát, leas nó ceart cothromais nó
tairbhiúil sa mhaoin, is eastát, leas nó ceart lena dtugtar
teideal don duine chun na seilbhe nó na fála dá
dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) nó (b),

(b) iontaobhaí a shealbhaíonn an mhaoin trí eastát, leas nó
ceart sa mhaoin, is eastát, leas nó ceart lena dtugtar
teideal don iontaobhaí nó do thairbhí chun na seilbhe nó
na fála dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) nó (b),

(c) iontaobhaí nó duine eile ag a bhfuil cumhacht chun eastát,
leas nó ceart a cheapadh sa mhaoin, is eastát, leas nó
ceart lena dtugtar teideal do dhuine chun na seilbhe nó
na fála dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) nó (b),

(d) duine ag a bhfuil ceart eisiach cónaithe sa mhaoin—

(i) ar feadh a shaoil nó a saoil nó ar feadh saol duine nó
daoine eile, nó

(ii) ar feadh tréimhse a bhféadfadh gur tréimhse í atá
comhionann le 20 bliain nó níos faide ná sin,

(e) ionadaí pearsanta eastát duine ar dhuine dliteanach é nó
í de bhua aon cheann de na forálacha roimhe seo den
alt seo,

17

Cd.3 A.11



Cd.3 A.11

Áitiú mar bhonn le
riaradh agus
forfheidhmiú an
Achta.

18

[Uimh. 52.] [2012.]An tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine
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(f) duine a áitíonn an mhaoin agus an ceart aige nó aici chun
bheith cláraithe, de bhun an Achta um Chlárú Teidil,
1964, i leith aon eastáit, leasa nó cirt a thabharfadh
teideal don duine chun na seilbhe nó na fála dá
dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) nó (b).

(4) D’fhonn amhras a sheachaint—

(a) i gcás gur iontaobhaí dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(b) duine,
is duine dliteanach an duine sin, chun críocha an Achta
seo, i ndáil leis an maoin chónaithe iomchuí lena
mbaineann d’ainneoin gur duine dliteanach nó daoine
dliteanacha freisin, chun críocha an Achta seo, i ndáil leis
an maoin sin, é nó í nó iad an tairbhí nó na tairbhithe
faoin iontaobhas, agus

(b) maidir le morgáistí nach bhfuil i seilbh na maoine cónaithe
iomchuí lena mbaineann, ní duine dliteanach é nó í, chun
críocha an Achta seo, i ndáil leis an maoin sin.

(5) Maidir leis an imthoisc a bhaineann le sealbhú maoine
cónaithe iomchuí ag duine faoi thionóntacht thréimhsiúil, faoi
thionóntacht Chuid 4 nó faoi thionóntacht Chuid 4 bhreise faoin
Acht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004 nó faoi aon tionóntacht eile
nach tionóntacht de théarma cinnte í, is imthoisc, dá mairfeadh sí, a
bhféadfadh go mbeadh de thoradh uirthi go mbeadh an duine i seilbh
na maoine sin ar feadh 20 bliain nó níos mó, ní oibríonn sí chun
duine dliteanach a dhéanamh de nó di, chun críocha an Achta seo, i
ndáil leis an maoin sin.

(6) Mura mbeidh fianaise dhoiciméadach ann ar theideal chun
maoine, nó má thaispeánann duine, nó má thaispeántar thar ceann
duine (an “díospóir”), nach bhfuil fianaise dhoiciméadach ann ar
theideal chun maoine, ní choiscfidh sé sin, as féin—

(a) meastachán nó measúnacht a dhéanamh i leith cánach
maoine áitiúla i ndáil leis an maoin sin nó, de réir mar a
bheidh, meastachán nó measúnacht a dhéanamh i leith
na cánach sin maidir leis an díospóir i ndáil leis an maoin
sin, nó

(b) fionnachtain a dhéanamh gur duine dliteanach, chun
críocha an Achta seo, i ndáil leis an maoin sin duine nó,
de réir mar a bheidh, an díospóir.

12.—Le linn an tAcht seo a riaradh i gcoitinne nó le linn aon
chumhacht a fheidhmiú chun meastachán nó measúnacht a
dhéanamh, nó chun a cheangal go seachadfar tuairisceán, i ndáil le
haon mhaoin chónaithe iomchuí, nó le linn aon chumhacht eile a
fheidhmiú faoin Acht seo—

(a) ní cheanglófar ar na Coimisinéirí Ioncaim úinéireacht aon
mhaoine cónaithe ar leith, nó teideal chun aon mhaoine
cónaithe ar leith, a fhiosrú ar an gcéad ásc, agus

(b) maidir leis na fíorais agus na himthosca go léir a bhaineann
le háitiú maoine cónaithe ag duine agus is bun le tátal
gurb é nó í úinéir na maoine sin an duine sin, féadfaidh
na Coimisinéirí Ioncaim iad a chur i gcuntas.
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CUID 4

Forálacha Muirearacha

13.—(1) San Acht seo, gairtear an dáta luachála den dáta ar
faoina threoir atá luach inmhuirearaithe maoine cónaithe iomchuí
le suíomh.

(2) Is é an dáta luachála i ndáil le maoin chónaithe iomchuí—

(a) an 1 Bealtaine 2013 do na blianta 2013, 2014, 2015 agus
2016, agus

(b) do gach tréimhse 3 bliana chomhleanúnach tar éis na
bliana 2016, an 1 Samhain sa bhliain roimh an gcéad
bhliain sa tréimhse 3 bliana áirithe.

(3) Féadfaidh an tAire, le hordú, an dáta luachála dá dtagraítear
i bhfo-alt (2) a athrú.

14.—(1) I gcás go mbeidh athrú ar cén duine is duine dliteanach
i leith maoin chónaithe iomchuí sa tréimhse idir dhá dháta luachála
chomhleanúnacha, maidir leis an luach inmhuirearaithe, mar a
shonraítear nó mar a fhionntar é chun críocha féinmheasúnachta nó
measúnachta ag na Coimisinéirí Ioncaim i ndáil leis an maoin faoi
threoir an chéad dáta luachála, leanfaidh sé d’fheidhm a bheith aige
go dtí an chéad dáta luachála eile.

(2) Seachas i gcás maoin chónaithe dá dtagraítear in alt 8, mura
maoin chónaithe iomchuí maoin an 1 Bealtaine 2013, nó ar an gcéad
dáta luachála d’aon tréimhse 3 bliana chomhleanúnach tar éis na
bliana 2016, ní dhéileálfar léi mar mhaoin chónaithe iomchuí go dtí
an chéad dáta luachála eile.

15.—(1) Faoi réir fho-alt (2), más rud é go ndéanfaidh duine
dliteanach—

(a) féinmheasúnacht i dtuairisceán a sheachadtar ar an dáta
tuairisceáin iomchuí nó roimhe, de réir treoirlínte dá
dtagraítear i bhfo-alt (3), agus

(b) méid na féinmheasúnachta a íoc,

ní fhéachfaidh na Coimisinéirí Ioncaim leis an bhféinmheasúnacht a
ionadú trí mheasúnacht Ioncaim a dhéanamh.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i gcás maoin chónaithe iomchuí
ar mó a luach inmhuirearaithe ná €1,000,000.

(3) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, a luaithe is féidir tar éis
an tAcht seo a rith, treoirlínte a ullmhú agus a fhoilsiú i ndáil le
luach inmhuirearaithe maoine cónaithe iomchuí a fhionnadh.

16.—(1) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, déanfar cáin ar a
dtabharfar, agus dá ngairtear san Acht seo, “cáin mhaoine áitiúil” a
mhuirearú, a thobhach agus a íoc maidir le gach bliain dar tosach an
bhliain 2013, i leith luach inmhuirearaithe maoine cónaithe iomchuí.
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(2) Faoi réir fho-alt (4), beidh an cháin mhaoine áitiúil iníoctha
ag an duine arb é nó í an duine dliteanach i ndáil leis an maoin
chónaithe iomchuí.

(3) I gcás níos mó ná duine amháin a bheith ina dhuine nó ina
duine dliteanach i ndáil le maoin chónaithe iomchuí, beidh na daoine
sin faoi dhliteanas, i gcomhpháirt agus go leithleach, i leith na cánach
maoine áitiúla is iníoctha i leith na maoine.

(4) D’ainneoin fho-alt (2), féadfaidh duine eile cáin mhaoine
áitiúil a íoc thar ceann duine dhliteanaigh.

17.—(1) Faoi réir fho-ailt (3) agus (4), is é an méid cánach maoine
áitiúla a mhuirearófar i leith maoin chónaithe iomchuí an méid arb
ionannas dó A san fhoirmle—

A = B x C

más rud é—

gurb é B an lárphointe, a shonraítear i gcolún (2) den
Tábla a ghabhann leis an alt seo, de chuid an bhanda
luachála, a shonraítear i gcolún (1) den Tábla sin, agus

gurb é C an ráta 0.18 faoin gcéad.

(2) Chun críocha na foirmle i bhfo-alt (1), is é an banda luachála
a bheidh le húsáid i leith maoin chónaithe iomchuí an banda a
shonraítear i gcolún (1) den Tábla a ghabhann leis an alt seo, arb é
an banda a dtagann luach inmhuirearaithe na maoine faoina réim.

(3) Más rud é gur mó luach inmhuirearaithe maoine cónaithe
iomchuí ná €1,000,000—

(a) déanfar an méid cánach maoine áitiúla a bheidh le
muirearú i leith na maoine a chinneadh amhail is dá mba
é “B” san fhoirmle i bhfo-alt (1) luach inmhuirearaithe
na maoine, agus

(b) is é an ráta cánach maoine áitiúla arb ionannas dó “C” san
fhoirmle i bhfo-alt (1)—

(i) 0.18 faoin gcéad i leith an chuid sin de luach
inmhuirearaithe na maoine nach mó ná €1,000,000,
agus

(ii) 0.25 faoin gcéad i leith an chuid sin de luach
inmhuirearaithe na maoine ar mó é ná €1,000,000.

(4) Is é an méid cánach maoine áitiúla a bheidh le muirearú don
bhliain 2013, agus a chinnfear de réir fho-alt (1) nó (3), de réir mar
a bheidh, méid a mbeidh laghdú 50 faoin gcéad déanta air.
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AN TÁBLA

An banda luachála Lárphointe an bhanda luachála

(1) (2)

0 go 100,000 50,000

100,001 go 150,000 125,000

150,001 go 200,000 175,000

200,001 go 250,000 225,000

250,001 go 300,000 275,000

300,001 go 350,000 325,000

350,001 go 400,000 375,000

400,001 go 450,000 425,000

451,001 go 500,000 475,000

500,001 go 550,000 525,000

550,001 go 600,000 575,000

600,001 go 650,000 625,000

650,001 go 700,000 675,000

700,001 go 750,000 725,000

750,001 go 800,000 775,000

800,001 go 850,000 825,000

850,001 go 900,000 875,000

900,001 go 950,000 925,000

950,001 go 1,000,000 975,000

18.—I gcás duine a bheith inmhuirearaithe i leith cáin mhaoine
áitiúil maidir le níos mó ná maoin chónaithe iomchuí amháin, is de
réir alt 17 a dhéanfar méid na cánach maoine áitiúla is
inmhuirearaithe a chinneadh i leith gach maoine díobh.

19.—In alt 20—

(a) gairtear “an bunráta” den ráta cánach maoine áitiúla arb
ionannas dó “C” san fhoirmle in alt 17(1) (agus gan aird
a thabhairt ar aon mhodhnú air sa chás lena ndéileáiltear
in alt 17(3)), agus

(b) gairtear an “fachtóir coigeartaithe áitiúil” den chéatadán
a shonraítear i rún faoi alt 20 mar an céatadán ar cóir an
bunráta a bheith arna athrú dá réir.

20.—(1) San alt seo—

ní fholaíonn “údarás áitiúil” comhairle baile de réir bhrí an Achta
Rialtais Áitiúil, 2001;

ciallaíonn “Aire” an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

(2) Féadfaidh údarás áitiúil rún a rith á rá gur cóir an bunráta a
bheith arna athrú (suas nó síos) de réir céatadán sonraithe i leith
maoine cónaithe iomchuí atá suite i limistéar feidhme an údaráis
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áitiúil, i gcás gur feidhm fhorchoimeádta de chuid údaráis áitiúil í
rún den sórt sin a rith.

(3) I gcás go rithfidh údarás áitiúil rún faoi fho-alt (2), is é an ráta
cánach maoine áitiúla, i leith maoin chónaithe iomchuí atá suite i
limistéar feidhme an údaráis áitiúil, an bunráta, arna mhéadú nó arna
laghdú, de réir mar a bheidh, leis an bhfachtóir coigeartaithe áitiúil.

(4) I gcás go rithfidh údarás áitiúil rún faoi fho-alt (2), tabharfaidh
sé fógra i scríbhinn don Aire á rá go bhfuil an rún rite aige agus
maidir leis an bhfachtóir coigeartaithe áitiúil.

(5) Ní rachaidh an fachtóir coigeartaithe áitiúil thar 15 faoin
gcéad.

(6) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh maidir leis an
bhfachtóir coigeartaithe áitiúil a shocrú agus féadfaidh, go háirithe
agus gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, foráil a
bheith sna rialacháin sin—

(a) lena sonrófar na nithe nach mór aird a bheith ag údarás
áitiúil orthu le linn fachtóir coigeartaithe áitiúil a shocrú
i leith dáta dliteanais,

(b) maidir leis an bpróiseas comhchomhairle poiblí nach mór
d’údarás áitiúil a chur i bhfeidhm sula socróidh sé an
fachtóir sin (lena n-áirítear an méid atá beartaithe aige
maidir leis an bhfachtóir a fhoilsiú i nuachtán amháin nó
níos mó a scaiptear ina limistéar feidhme),

(c) maidir le cineál agus méid na comhchomhairle le daoine
eile,

(d) maidir leis na daoine nach mór é a chur in iúl dóibh nuair
a bheidh fachtóir coigeartaithe áitiúil socraithe,

(e) maidir le haon ní eile a bhaineann le nós imeachta agus a
mheasfaidh an tAire is gá.

21.—I gcás go rithfidh údarás áitiúil an rún dá dtagraítear in alt
20(2), tabharfaidh sé fógra do na Coimisinéirí Ioncaim faoin
gcéatadán ar dá réir a athrófar an bunráta, agus—

(a) is san fhoirm agus ar an modh a shonróidh na Coimisinéirí
Ioncaim a chuirfear an fógra, agus

(b) déanfar an fógra dá dtagraítear i mír (a) a chur chuig na
Coimisinéirí Ioncaim an 30 Meán Fómhair, nó roimhe, sa
bhliain ina mbeidh an dáta dliteanais.

CUID 5

Cúram agus Bainistiú

22.—Beidh cáin mhaoine áitiúil faoi chúram agus faoi bhainistiú
na gCoimisinéirí Ioncaim agus beidh feidhm ag Cuid 37 d’Acht 1997
maidir le cáin mhaoine áitiúil mar atá feidhm aige maidir le cáin
ioncaim, cáin chorparáide agus cáin ghnóchan caipitiúil.
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23.—(1) Faoi réir fho-alt (2), aon ghníomh a bheidh le déanamh
nó aon fheidhm a bheidh le comhall ag na Coimisinéirí Ioncaim agus
a údaraítear leis an Acht seo, féadfaidh aon duine amháin nó níos
mó dá n-oifigigh a bheidh ag gníomhú faoina n-údarás é a dhéanamh
nó í a chomhall.

(2) Ní bheidh feidhm ag an tarmligean ginearálta dá dtagraítear i
bhfo-alt (1) i gcás—

(a) go n-údaraítear d’oifigigh Ioncaim aon ghníomhartha nó
feidhmeanna a dhéanamh nó a chomhlíonadh ar gá údarú
a fháil ó na Coimisinéirí Ioncaim chun iad a dhéanamh
nó a chomhlíonadh, agus

(b) go ndéanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim rialacháin faoin
Acht seo.

24.—(1) Féadfar, más cuí, tarmligean gníomhartha agus
feidhmeanna de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim dá dtagraítear in alt
23 a dhéanamh nó a chomhall trí cibé meán leictreonach a chuirfidh
na Coimisinéirí Ioncaim ar bun, nó a cheadóidh siad, de thuras na
huaire chun aon chríche den sórt sin.

(2) Aon ghníomh a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim ar
dhuine a dhéanamh faoin Acht seo, féadfar é a dhéanamh trí mheán
leictreonach i gcás go gcuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim an tsaoráid
sin ar fáil.

(3) Aon doiciméad, lena n-áirítear deimhniú, fógra, scéala, foirm
nó tuairisceán a údaraítear nó a cheanglaítear a chur nó a thabhairt
faoin Acht seo, féadfar é nó í a chur leis an bpost nó trí mheán
leictreonach.

25.—Féadfar aon doiciméad, lena n-áirítear deimhniú, fógra,
scéala, foirm nó tuairisceán, a bhaineann le cáin mhaoine áitiúil, a
chomhcheangal le doiciméad den sórt sin a bhaineann le haon cháin,
muirear, tobhach nó dleacht eile atá faoi chúram agus faoi bhainistiú
na gCoimisinéirí Ioncaim agus féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon
doiciméad arna chomhcheangal amhlaidh a mhodhnú dá réir sin i
ndáil lena fheidhm maidir le cáin mhaoine áitiúil agus cáin, muirear,
tobhach nó dleacht eile, nó maidir le cáin mhaoine áitiúil amháin, nó
maidir leis na cánacha, na muirir, na tobhaigh nó na dleachtanna sin
amháin, de réir mar a bheidh.

26.—(1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, i gcás go bhfuil méid
cánach maoine áitiúla íoctha ag duine i leith dáta dliteanais, go
díreach nó trí asbhaint, is méid nach bhfuil dlite den duine sin, nó
nach mbeadh dlite den duine, murach earráid nó botún ar
thuairisceán nó ráiteas arna dhéanamh ag an duine chun críocha
measúnachta i leith cánach maoine áitiúla, beidh an duine i dteideal
go n-aisíocfaí leis nó léi an cháin mhaoine áitiúil a íocadh amhlaidh.

(2) Ní dhéanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an cháin mhaoine
áitiúil dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a aisíoc, mura rud é—
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(a) go bhfuil éileamh ar aisíocaíocht déanta orthu,

(b) maidir leis an éileamh ar aisíocaíocht dá dtagraítear i mír
(a), go ndearnadh é laistigh de 4 bliana tar éis dheireadh
na bliana ina bhfuil an dáta dliteanais a ndearnadh an
íocaíocht ina leith,

(c) go bhfuil tuairisceán fíor iomlán ullmhaithe agus seachadta
faoi Chuid 7, agus

(d) go ndearnadh an fhaisnéis go léir a theastóidh le réasún ó
na Coimisinéirí Ioncaim chun a chumasú dóibh cinneadh
a dhéanamh i dtaobh an bhfuil a mhéid atá aisíocaíocht ar
cháin mhaoine áitiúil dlite don duine a sholáthar dóibh.

(3) Má dhéanann na Coimisinéirí Ioncaim cáin mhaoine áitiúil a
aisíoc, féadfaidh siad aon mhéid den sórt sin a aisíoc go díreach
isteach i gcuntas, a shonróidh an duine a mbeidh an méid dlite dó
nó di, i bhforas airgeadais.

(4) Más éagóir le duine dliteanach breith ó na Coimisinéirí
Ioncaim maidir le héileamh ag an duine ar aisíocaíocht, féadfaidh an
duine, a mhéid a rinneadh an bhreith faoi threoir aon fhoráil den alt
seo, achomharc a dhéanamh chun na gCoimisinéirí Achomhairc in
aghaidh na breithe agus déanfar an t-achomharc a éisteacht amhail
is dá mba achomharc in aghaidh measúnacht Ioncaim é agus beidh
feidhm ag Cuid 9 dá réir sin.

CUID 6

An Clár

27.—(1) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim clár (dá ngairtear an
“clár” san Acht seo) de mhaoine cónaithe agus de dhaoine
dliteanacha comhlachaithe sa Stát a bhunú agus a chothabháil.

(2) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim—

(a) d’ainneoin aon ní in ailt 28 agus 29, cibé sonraí is cuí leo i
ndáil le maoin chónaithe agus leis na daoine dliteanacha
atá comhlachaithe léi a thaifeadadh sa chlár, agus

(b) uimhir aitheantais uathúil a shannadh do gach maoin
chónaithe sa chlár.

(3) I gcás go gcruthófar nach fíor sonraí a bheidh taifeadta faoi
fho-alt (2) ag na Coimisinéirí Ioncaim sa chlár, déanfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim na sonraí sin a leasú, nó a scriosadh ón gclár,
de réir mar a bheidh, dá réir sin.

28.—Faoi réir ailt 29 agus 31, ceanglófar ar gach duine is duine
dliteanach clárú mar dhuine dliteanach leis na Coimisinéirí Ioncaim
agus chun na críche sin cuirfidh siad chuig na Coimisinéirí Ioncaim
ráiteas, san fhoirm a shonróidh na Coimisinéirí Ioncaim, ina mbeidh
sonraí a bhaineann leis an duine agus leis an maoin chónaithe
iomchuí ar i ndáil léi is duine dliteanach an duine agus féadfar na
sonraí sin a thaifeadadh sa chlár.
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29.—Measfar an ceanglas faoi alt 28 ar dhuine dliteanach clárú leis
na Coimisinéirí Ioncaim a bheith arna chomhlíonadh i gcás go
mbeidh na sonraí dá dtagraítear san alt sin ar áireamh i dtuairisceán
arna thabhairt dóibh ag an duine faoin Acht seo.

30.—I gcás go dtarlóidh athrú ar na sonraí dá dtagraítear in alt 28,
déanfaidh an duine dliteanach dá dtagraítear san alt sin, a luaithe is
féidir tar éis don athrú tarlú, na sonraí athmheasta a chur in iúl do
na Coimisinéirí Ioncaim.

31.—D’ainneoin alt 28, i gcás gur daoine dliteanacha i ndáil le
maoin chónaithe iomchuí beirt daoine nó níos mó, agus gur chláraigh
an duine dliteanach ainmnithe (de réir mar atá an abairt sin le léamh
de bhua Chuid 7) faoi alt 28, ní bheidh sé d’oibleagáid ar an duine
dliteanach eile nó ar na daoine dliteanacha eile, de réir mar a bheidh,
alt 28 a chomhlíonadh.

32.—In aon imeachtaí dlí, maidir le deimhniú arna shíniú ag
oifigeach Ioncaim ina luaitear—

(a) gur nithe a taifeadadh sa chlár nithe áirithe, nó

(b) nach bhfuil, nó nach raibh aon tráth, sonraí taifeadta sa
chlár,

is fianaise é, mura gcruthófar a mhalairt, gan chruthúnas ar shíniú an
oifigigh a airbheartaíonn an deimhniú a shíniú, ar an ní nó na nithe
a luaitear sa deimhniú.

CUID 7

Tuairisceáin

33.—(1) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim a cheangal ar dhuine,
le fógra, tuairisceán i cibé foirm a shonróidh siad a ullmhú agus a
sheachadadh orthu faoin dáta a bheidh sonraithe san fhógra, más
rud é—

(a) gur duine dliteanach an duine i ndáil le maoin chónaithe
iomchuí atá taifeadta sa chlár, nó

(b) go bhfuil cúis acu chun a chreidiúint go bhféadfadh gur
duine dliteanach an duine.

(2) Ní oibreoidh aon ní sa Chuid seo chun a cheangal ar dhuine
dliteanach tuairisceán a sheachadadh ar dháta is luaithe ná an dáta
tuairisceáin a bhaineann leis an tuairisceán.

34.—(1) I gcás gur ceanglaíodh ar dhuine, le fógra ó na
Coimisinéirí Ioncaim faoi alt 33(1), tuairisceán a ullmhú agus a
sheachadadh agus nach measann an duine gur duine dliteanach é
féin nó í féin, tabharfaidh an duine fógra do na Coimisinéirí Ioncaim
dá réir sin agus, maidir leis an bhfógra—

(a) is i scríbhinn a bheidh sé,
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(b) déanfar é laistigh de 30 lá tar éis dháta an fhógra dá
dtagraítear in alt 33(1),

(c) faoi threoir Chuid 2 nó 3, de réir mar a bheidh, áireofar
ann míniú ar an gcúis nach measann an duine gur duine
dliteanach é féin nó í féin,

(d) beidh ag gabháil leis cibé doiciméadacht tacaíochta is
iomchuí, agus

(e) áireofar ann aon fhaisnéis iomchuí atá ar eolas nó i seilbh
an duine a fuair an fógra dá dtagraítear in alt 33 agus a
bhaineann leis an duine arb é nó í an duine dliteanach,
nó a bhféadfadh gurb é nó í an duine dliteanach, i ndáil
leis an maoin chónaithe iomchuí ar ina leith a tugadh
an fógra.

(2) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, tar éis breithniú a
dhéanamh ar an bhfógra a bheidh tugtha ag duine de réir an ailt
seo—

(a) a chinneadh i dtaobh an duine dliteanach an duine i ndáil
leis an maoin chónaithe iomchuí ar ina leith a tugadh an
fógra dá dtagraítear in alt 33(1), nó nach ea, agus

(b) fógra a thabhairt don duine maidir lena gcinneadh.

(3) Más éagóir le duine an cinneadh dá dtagraítear i bhfo-alt (2),
féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh chun na gCoimisinéirí
Achomhairc in aghaidh an chinnidh sin trí fhógra i scríbhinn a
thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim laistigh de 14 lá tar éis an dáta
a tugadh an fógra maidir leis an gcinneadh dó nó di.

(4) Déanfar achomharc faoi fho-alt (3) a éisteacht amhail is dá
mba achomharc in aghaidh measúnacht Ioncaim é agus beidh feidhm
ag Cuid 9 dá réir sin.

35.—(1) Déanfaidh gach duine dliteanach tuairisceán i cibé foirm
a shonróidh na Coimisinéirí Ioncaim a ullmhú agus a sheachadadh
ar na Coimisinéirí Ioncaim ar an dáta tuairisceáin nó roimhe,
d’ainneoin nár ceanglaíodh ar an duine déanamh amhlaidh faoi alt
33.

(2) D’ainneoin fho-alt (1), ach faoi réir fho-alt (5), ní bheidh sé
d’oibleagáid ar dhuine dliteanach tuairisceán a ullmhú agus a
sheachadadh i leith na ndátaí dliteanais an 1 Samhain sna blianta
2013, 2014 agus 2015 agus i leith maoin chónaithe iomchuí, mura
gceanglófar air nó uirthi déanamh amhlaidh le fógra faoi alt 33, más
rud é—

(a) go ndearna an duine dliteanach, nó duine dliteanach eile,
tuairisceán a ullmhú agus a sheachadadh ina raibh
féinmheasúnacht i leith an dáta dliteanais an 1 Bealtaine
2013 i leith na maoine cónaithe iomchuí, agus

(b) go bhfuil méid na cánach maoine áitiúla atá san
fhéinmheasúnacht sa tuairisceán dá dtagraítear i mír (a)
íoctha nó á íoc i leith na ndátaí dliteanais dá dtagraítear
san fho-alt seo—
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(i) de réir an mhodha íocaíochta a shonraítear sa
tuairisceán sin, nó

(ii) de réir modh íocaíochta atá éagsúil leis an modh dá
dtagraítear i bhfomhír (i), ar modh íocaíochta é a
comhaontaíodh leis na Coimisinéirí Ioncaim,

mura rud é go bhfuil an cháin mhaoine áitiúil go léir is iníoctha, nó
cuid di, ina hábhar d’éileamh ar iarchur faoi alt 131.

(3) Maidir le forálacha fho-alt (2), i dteannta na feidhme atá acu
mar a fhoráiltear san fho-alt sin, beidh feidhm acu i ndáil le gach
tréimhse 3 bliana chomhleanúnach dá dtagraítear in alt 13(2)(b)
amhail is dá mba thagairt don 1 Samhain sa bhliain roimh an
tréimhse 3 bliana chomhleanúnach an tagairt don 1 Bealtaine 2013.

(4) Faoi réir fho-alt (6), i gcás go bhfuil feidhm ag fo-alt (2)—

(a) beidh an méid cánach maoine áitiúla dá dtagraítear i bhfo-
alt (2)(b) dlite agus iníoctha i leith na ndátaí dliteanais,
an 1 Samhain sna blianta 2013, 2014, agus 2015, agus

(b) beidh feidhm ag an modh íocaíochta a shonraítear sa
tuairisceán dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b)(i) i leith na
ndátaí dliteanais dá dtagraítear i mír (a), mura mbeidh
modh íocaíochta éagsúil a comhaontaithe leis na
Coimisinéirí Ioncaim.

(5) D’ainneoin fho-alt (2), beidh d’oibleagáid ar dhuine dliteanach
a fuair maoin chónaithe iomchuí ó dhuine dá dtagraítear in alt
8(1)(b) agus a fuair an mhaoin roimh an 1 Bealtaine 2013, tuairisceán
a ullmhú agus a sheachadadh i leith aon dáta dliteanais a tharla tar
éis na fála ach roimh an 1 Samhain 2016.

(6) I gcás go mbeidh duine dliteanach incháilithe le haghaidh
iarchuir, agus go n-éileoidh sé nó sí iarchur, faoi alt 131, beidh an
méid dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(a) iníoctha, ach ní bheidh feidhm
ag fo-alt (4)(b) ach amháin maidir leis an gcuid, más ann, den mhéid
nach gcáilíonn le haghaidh iarchuir.

36.—(1) D’ainneoin ailt 33 agus 35, féadfaidh duine atá ag
gníomhú faoi údarás duine dhliteanaigh tuairisceán a ullmhú agus
a sheachadadh.

(2) I gcás gur duine atá ag gníomhú faoin údarás sin roimhe seo
a ullmhaíonn agus a sheachadann tuairisceán, beidh feidhm ag an
gCuid seo amhail is dá mba é nó í an duine dliteanach a d’ullmhaigh
agus a sheachaid é.

(3) Aon ní a cheanglaítear ar dhuine dliteanach a dhéanamh nó a
cheadaítear do dhuine dliteanach a dhéanamh faoin gCuid seo,
féadfaidh duine atá ag gníomhú faoi údarás duine dhliteanaigh é a
dhéanamh.

37.—(1) I gcás gur cuideachta an duine ar a gceanglaítear
tuairisceán a ullmhú agus a sheachadadh faoin gCuid seo, is é nó
is í rúnaí na cuideachta a dhéanfaidh an tuairisceán a ullmhú agus
a sheachadadh.
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(2) I gcás cuideachta nach bhfuil cláraithe sa Stát, chun críocha
fho-alt (1), folaíonn rúnaí gníomhaire, bainisteoir nó fachtóir na
cuideachta nó ionadaí eile de chuid na cuideachta.

38.—(1) Más duine inmhuirearaithe (de réir bhrí alt 959A d’Acht
1997) duine dliteanach agus, i ndáil le tuairisceán a cheanglaítear a
thabhairt faoin gCuid seo, más rud é nach mbeidh—

(a) an tuairisceán ullmhaithe agus seachadta aige nó aici,

(b) an cháin mhaoine áitiúil is iníoctha íoctha aige nó aici, nó

(c) socrú déanta aige nó aici leis na Coimisinéirí Ioncaim chun
an cháin mhaoine áitiúil a íoc,

ar an dáta tuairisceáin sonraithe (de réir bhrí alt 959A d’Acht 1997),
nó roimhe—

(i) measfar nach bhfuil alt 959I(1) d’Acht 1997 comhlíonta ag
an duine dliteanach, agus

(ii) faoi réir fho-alt (2), beidh feidhm ag alt 1084(2) d’Acht
1997 dá réir sin.

(2) Más rud é, tar éis an dáta tuairisceáin iomchuí, go ndéanfaidh
an duine dliteanach an tuairisceán dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a
ullmhú agus a sheachadadh, ní rachaidh an formhuirear dá
dtagraítear in alt 1084(2) d’Acht 1997 thar mhéid na cánach maoine
áitiúla is iníoctha ag an duine dliteanach.

39.—Féadfar a cheangal go n-áireofar i dtuairisceán na sonraí seo
a leanas i ndáil le maoin chónaithe iomchuí ar dháta dliteanais—

(a) an seoladh,

(b) an luach inmhuirearaithe,

(c) an uimhir aitheantais uathúil a bheidh sannta don mhaoin
ag na Coimisinéirí Ioncaim,

(d) ainm an duine dhliteanaigh,

(e) ainm chéile nó pháirtnéir sibhialta an duine dhliteanaigh,
de réir mar a bheidh,

(f) uimhir phearsanta seirbhíse poiblí an duine dhliteanaigh
nó, i gcás cuideachta, an uimhir thagartha cánach,

(g) seoladh an duine dhliteanaigh le haghaidh comhfhreagrais,

(h) ainm an údaráis áitiúil ar ina limistéar feidhme atá an
mhaoin suite, agus

(i) aon sonraí eile a gcuirfear in iúl sa tuairisceán gur sonraí
iad a theastaíonn chun dliteanas an duine i leith cánach
maoine áitiúla a chinneadh.
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40.—Áireofar i ngach tuairisceán a ullmhófar agus a sheachadfar
faoin gCuid seo—

(a) féinmheasúnacht arna déanamh ag an duine dliteanach nó
thar ceann an duine dhliteanaigh lena mbaineann an
tuairisceán, i cibé foirm a shonróidh na Coimisinéirí
Ioncaim, agus

(b) dearbhú arna shíniú ag an duine a ullmhaíonn an
tuairisceán, á rá go bhfuil an tuairisceán cruinn, de réir
mar is fearr is eol don duine sin agus mar a chreideann
sé nó sí.

41.—(1) Maidir leis an duine a ullmhaíonn tuairisceán—

(a) déanfaidh sé nó sí roghnú sa tuairisceán cáin mhaoine
áitiúil a íoc ar cheann amháin de na modhanna a bheidh
sonraithe sa tuairisceán, agus

(b) i gcás go bhfuil an duine dliteanach incháilithe chun
déanamh amhlaidh, féadfaidh sé nó sí roghnú a
dhéanamh sa tuairisceán íoc na cánach maoine áitiúla is
iníoctha ag an duine dliteanach a chur siar.

(2) I gcás go ndéanfaidh duine dliteanach roghnú i dtuairisceán
cáin mhaoine áitiúil a íoc ar cheann amháin de na modhanna a
bheidh sonraithe sa tuairisceán ach nach gcuireann sé nó sí
féinmheasúnacht sa tuairisceán, feadfar a mheas go mbaineann an
modh íocaíochta sin le meastachán na gCoimisinéirí Ioncaim.

42.—(1) I gcás gur daoine dliteanacha iad 2 dhuine dhliteanacha
nó níos mó i ndáil le maoin chónaithe iomchuí, déanfaidh an duine
dliteanach arb é nó í an duine dliteanach ainmnithe, arna chinneadh
nó arna cinneadh de réir alt 43, tuairisceán amháin a ullmhú agus a
sheachadadh i leith na maoine.

(2) Maidir le tuairisceán dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a thabhairt—

(a) oibreoidh sé sin chun an oibleagáid atá ar an duine
dliteanach eile, nó na daoine dliteanacha eile, de réir mar
a bheidh, faoin gCuid seo a chomhlíonadh, agus

(b) beidh an duine dliteanach eile, nó na daoine dliteanacha
eile, faoi cheangal aige sin.

(3) Más rud é—

(a) go seachadtar níos mó ná tuairisceán amháin i leith maoin
chónaithe iomchuí, agus

(b) gurb é nó í an duine dliteanach ainmnithe a sheachadann
ceann amháin de na tuairisceáin,

tabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim fógra don duine nach é nó í an
duine dliteanach ainmnithe á rá go bhfuil tuairisceán seachadta ag
an duine dliteanach ainmnithe.

(4) Más rud é—
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(a) go ndéanfar níos mó ná tuairisceán amháin a ullmhú agus
a sheachadadh i leith maoin chónaithe iomchuí, agus

(b) nach ann do dhuine dliteanach ainmnithe i ndáil leis an
maoin,

ainmneoidh na Coimisinéirí Ioncaim duine chun bheith ina dhuine
dliteanach ainmnithe nó ina duine dliteanach ainmnithe agus beidh
feidhm ag fo-alt (2) dá réir sin.

43.—(1) San alt seo, ciallaíonn “aicme shonraithe duine” aicme
duine a shonraítear sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

(2) Tá éifeacht leis an alt seo chun a chinneadh cé hé nó cé hí an
duine dliteanach ainmnithe chun críocha alt 42(1).

(3) Faoi réir fho-ailt (4) agus (5), is é nó is í an duine dliteanach
ainmnithe chun críocha alt 42(1)—

(a) más rud é nach infheidhme ach aicme amháin de na haicmí
sonraithe duine sna himthosca lena mbaineann — an
duine a thagann faoi réim na haicme sonraithe sin, nó

(b) más aicmí sonraithe éagsúla duine is infheidhme sna
himthosca lena mbaineann — an duine a thagann faoi
réim cibé aicme de na haicmí infheidhme sin a
thaispeántar, sa Tábla a ghabhann leis an alt seo, roimh
an aicme infheidhme nó na haicmí infheidhme eile.

(4) D’ainneoin fho-alt (3), chun críocha alt 42(1), is é nó is í an
duine dliteanach ainmnithe, má dhéanann na Coimisinéirí Ioncaim
an chumhacht a fheidhmiú faoi fho-alt (5), an duine a shonróidh siad
i bhfeidhmiú na cumhachta sin.

(5) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim a shonrú i scríbhinn go
mbeidh duine amháin de na daoine dliteanacha dá dtagraítear in alt
42(1) ina dhuine dliteanach ainmnithe nó ina duine dliteanach
ainmnithe, más rud é—

(a) gurb é a dtuairim gur mó ba chuí é an duine sin a bheith
ina dhuine dliteanach ainmnithe nó ina duine dliteanach
ainmnithe ná an duine a ndéileálfaí leis nó léi murach sin
mar an duine dliteanach ainmnithe de bhua oibriú fho-alt
(3), nó

(b) sna himthosca lena mbaineann, nach é an toradh a bhíonn
ar chur chun feidhme fho-alt (3) duine dliteanach
ainmnithe a chinneadh.

Tábla 1

Aicmí duine.

1. An duine dliteanach a bheidh ainmnithe le comhroghnú
na ndaoine eile go léir is daoine dliteanacha i ndáil leis an
maoin chónaithe iomchuí, ar duine é nó í a ndéantar a
ainm nó a hainm, a sheoladh nó a seoladh agus a uimhir
nó a huimhir phearsanta seirbhíse poiblí a chur in iúl i
scríbhinn do na Coimisinéirí Ioncaim.
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2. An duine a chomhlíon alt 6 d’Acht 2011 i ndáil leis an
maoin chónaithe iomchuí.

3. An duine a chomhlíon alt 5 d’Acht 2009 i ndáil leis an
maoin chónaithe iomchuí.

4. Má tá an mhaoin chónaithe iomchuí ar comhúinéireacht
agus más lánúin phósta nó páirtnéirí sibhialta, de réir mar
a bheidh, na comhúinéirí, an céile nó an páirtnéir sibhialta
inmheasúnaithe i gcás go mbeidh éifeacht le roghnú faoi
alt 1018 nó 1031D d’Acht 1997.

5. Má tá an mhaoin chónaithe iomchuí ar comhúinéireacht
agus más páirtithe i gcomhpháirtíocht na comhúinéirí, an
páirtí tosaíochta (de réir bhrí alt 1007 d’Acht 1997).

6. An duine dliteanach is airde ioncam iomlán (de réir bhrí
alt 3(1) d’Acht 1997).

7. Má tá an mhaoin chónaithe iomchuí ar comhúinéireacht
agus más cuideachta duine de na comhúinéirí, an duine
nach an chuideachta é nó í.

8. Má tá an mhaoin chónaithe iomchuí ar comhúinéireacht
agus mura bhfuil cónaí nó gnáthchónaí sa Stát, de réir bhrí
alt 819 nó 820, de réir mar a bheidh, d’Acht 1997, ar
dhaoine de na comhúinéirí, an duine a bhfuil cónaí nó
gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát.

44.—(1) Déanfaidh na daoine seo aon tuairisceán a sheachadadh
a cheanglaítear orthu a sheachadadh faoin gCuid seo trí cibé meán
leictreonach (de réir bhrí alt 917EA d’Acht 1997) a chuirfidh na
Coimisinéirí Ioncaim ar fáil chun na críche sin—

(a) duine ar duine dliteanach é nó í i ndáil le níos mó ná maoin
chónaithe iomchuí amháin, agus

(b) duine ar duine sonraithe é nó í (de réir bhrí alt 917EA
d’Acht 1997).

(2) Beidh feidhm ag alt 917J d’Acht 1997 maidir le tuairisceáin a
sheachadadh trí mheán leictreonach faoin alt seo, mar atá feidhm
aige maidir le tuairisceáin a tharchur go leictreonach i ndáil leis na
cánacha agus na dleachtanna dá dtagraítear in alt 917D den Acht sin.

45.—(1) Maidir le deimhniú a bheidh sínithe ag oifigeach Ioncaim
á dheimhniú go ndearna sé nó sí na taifid iomchuí a scrúdú agus go
ndealraíonn sé ar na taifid sin—

(a) gur duine dliteanach duine a bhfuil a ainm nó a hainm
tugtha, agus

(b) nach bhfuarthas tuairisceán ón duine sin ar an dáta
tuairisceáin a bhaineann le tuairisceán, nó roimhe,

beidh sé ina fhianaise, go dtí go gcruthófar a mhalairt, gur duine
dliteanach an duine a bhfuil a ainm nó a hainm tugtha amhlaidh,
agus nach ndearna an duine sin, ar an dáta tuairisceáin nó roimhe,
an tuairisceán sin a sheachadadh.
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(2) Aon deimhniú—

(a) lena ndeimhnítear nithe dá bhforáiltear le fo-alt (1), agus

(b) a airbheartaíonn a bheith sínithe ag oifigeach Ioncaim,

féadfar é a thairiscint i bhfianaise gan chruthúnas ar shíniú an
oifigigh a airbheartaíonn an deimhniú a shíniú agus measfar, go dtí
go gcruthófar a mhalairt, é a bheith sínithe ag an oifigeach.

46.—(1) D’ainneoin aon oibleagáid maidir le rúndacht nó aon
srian eile ar nochtadh faisnéise a fhorchuirtear le reacht nó faoi
reacht nó ar shlí eile, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, d’fhonn
sonraí a fháil a bhaineann le maoine cónaithe iomchuí agus le
húinéireacht na maoine sin, a cheangal le fógra, laistigh den tréimhse
a shonrófar san fhógra, agus i ndáil le maoin chónaithe a shonrófar
san fhógra—

(a) ar aon duine a dhéanann, mar ghníomhaire, maoine
cónaithe a bhainistiú, ligean na maoine sin a shocrú nó
atá ag fáil cíosa nó íocaíochtaí eile a eascraíonn as na
maoine sin, ráiteas a ullmhú agus a sheachadadh orthu
ina mbeidh—

(i) an seoladh,

(ii) ainm agus seoladh an duine ar leis nó léi an mhaoin,
nó i gcás nach eol don duine an fhaisnéis sin, ainm
agus seoladh an duine a cheap an duine mar
ghníomhaire, agus

(iii) aon sonraí eile a shonrófar san fhógra,

nó

(b) ar aon léasaí nó aon áititheoir cibé faisnéis a thabhairt a
shonrófar san fhógra—

(i) i ndáil leis na téarmaí a bhfuil feidhm acu maidir le
léasú, le háitiú nó le húsáid na maoine, agus

(ii) i ndáil leis an duine is léasóir ar an maoin nó a bhfuil
áitiú nó úsáid na maoine, de réir mar a bheidh,
ceadaithe aige nó aici.

(2) Ní sheirbheálfar fógra ar dhuine faoi fho-alt (1) mura mbeidh
forais réasúnacha ag na Coimisinéirí Ioncaim chun a chreidiúint gur
dóigh don duine faisnéis a bheith aige nó aici atá iomchuí maidir le
suíomh dliteanais i leith cáin mhaoine áitiúil ar thaobh aon duine.

(3) I gcás go gceanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim ar dhuine, le
fógra faoi fho-alt (1), ráiteas nó faisnéis shonraithe, de réir mar a
bheidh, a ullmhú agus a sheachadadh, beidh feidhm ag alt 902(7) go
(10) d’Acht 1997.

(4) Aon duine a mhainneoidh nó a dhiúltóidh déanamh de réir
fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (1), dlífear pionós €1,000 a chur air nó
uirthi, ach ní léifear aon ní in alt 1078 d’Acht 1997 (arna leasú leis
an Sceideal) mar ní a a bhfuil feidhm aige maidir leis an
mainneachtain nó an diúltú sin.
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CUID 8

Meastacháin agus Measúnachtaí Ioncaim

47.—(1) Gan dochar d’aon bheart eile a dhéanfar, féadfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim meastachán a dhéanamh maidir leis an méid
cánach maoine áitiúla is dóigh leo a bheidh iníoctha ag duine
dliteanach nó ag duine a bhfuil cúis acu lena chreidiúint gur duine
dliteanach é nó í, i ndáil le dáta dliteanais (dá ngairtear “meastachán
Ioncaim” san Acht seo).

(2) I gcás go ndéantar meastachán Ioncaim faoi fho-alt (1),
tabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim fógra don duine a ndearnadh
an meastachán Ioncaim ina leith, lena gcuirtear in iúl—

(a) go bhfuil meastachán Ioncaim déanta agus an méid atá
ann, agus

(b) go mbeidh an meastachán Ioncaim dlite agus iníoctha sna
himthosca a shonraítear in alt 49.

(3) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim fógra den sórt sin a
thabhairt don duine roimh an dáta arb é an dáta tuairisceáin é,
maidir leis an dliteanas cáin mhaoine áitiúil a íoc sa bhliain lena
mbaineann, nó dá éis.

48.—(1) I gcás gur deimhin leis na Coimisinéirí Ioncaim maidir le
meastachán Ioncaim arna dhéanamh faoi alt 47—

(a) go bhfuil sé iomarcach, féadfaidh siad an méid arna mheas
amhlaidh a leasú trína laghdú, nó

(b) nach leor é, féadfaidh siad an méid arna mheas amhlaidh
a leasú trína mhéadú.

(2) I gcás go bhfuil feidhm ag fo-alt (1), tabharfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim fógra don duine dliteanach, nó don duine a
bhfuil cúis acu lena chreidiúint gur duine dliteanach é nó í, á rá go
bhfuil an meastachán Ioncaim laghdaithe nó méadaithe, de réir mar
a bheidh, acu.

49.—Faoi réir alt 55, i gcás fógra maidir le meastachán Ioncaim a
bheith tugtha do dhuine, agus nach ndéanann an duine tuairisceán,
ina bhfuil féinmheasúnacht agus roghnú ar mhodh íocaíochta
sonraithe, a ullmhú agus a sheachadadh, beidh an meastachán
Ioncaim dlite agus iníoctha amhail is dá mba mhéid cánach maoine
áitiúla i measúnacht Ioncaim arna déanamh faoi alt 55 é.

50.—(1) Faoi réir alt 55, más rud é go ndéantar tuairisceán—

(a) a bhfuil féinmheasúnacht ar áireamh ann, agus

(b) a bhfuil roghnú, mar a luaitear in alt 41(1)(a), ar mhodh
íocaíochta sonraithe, ar áireamh ann,

a sheachadadh tar éis do mheastachán Ioncaim teacht chun bheith
dlite agus iníoctha de réir alt 49, déanfar an meastachán Ioncaim a
urscaoileadh, agus beidh feidhm ag alt 53 dá réir sin.
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(2) Más rud é go bhfuil feidhm ag fo-alt (1)—

(a) déileálfar le haon íocaíocht a rinneadh in aghaidh an
mheastacháin Ioncaim amhail is dá mba in aghaidh na
cánach maoine áitiúla is iníoctha ar scór na
féinmheasúnachta a rinneadh í, agus

(b) faoi réir alt 960H d’Acht 1997 (arna chur chun feidhme le
halt 120), i gcás gur mó aon íocaíocht a rinneadh in
aghaidh an mheastacháin Ioncaim ná méid na
féinmheasúnachta, déanfar méid na breise a aisíoc.

51.—Más rud é, tar éis fógra a fháil, de réir alt 34, ó dhuine nach
measann gur duine dliteanach é nó í, go gcinnfidh na Coimisinéirí
Ioncaim nó na Coimisinéirí Achomhairc nach duine dliteanach an
duine, déanfar an meastachán Ioncaim i ndáil leis an duine sin a
urscaoileadh.

52.—San Acht seo, ciallaíonn “féinmheasúnacht” measúnacht ag
duine dliteanach i dtuairisceán, nó ag duine atá ag gníomhú faoi
údarás duine dhliteanaigh, ar an méid cánach maoine áitiúla is
iníoctha ag an duine dliteanach i leith maoin chónaithe iomchuí i
ndáil le dáta dliteanais.

53.—Faoi réir ailt 49 agus 55, is í an cháin mhaoine áitiúil is
iníoctha ag duine dliteanach méid na féinmheasúnachta.

54.—(1) Maidir le measúnacht arna déanamh ag oifigeach
Ioncaim faoin gCuid seo (dá ngairtear “measúnacht Ioncaim” san
Acht seo)—

(a) ar dhuine dliteanach, nó

(b) ar dhuine a bhfuil cúis ag an oifigeach Ioncaim chun a
chreidiúint gur duine dliteanach é nó í,

is measúnacht i leith cáin mhaoine áitiúil í, i ndáil leis an duine dá
dtagraítear i mír (a) nó (b) agus i ndáil le dáta dliteanais, de mhéid
ba chóir, go feadh bhreithiúnas an oifigigh, a dhéanamh, is
measúnacht—

(i) ina gcuirfear i gcuntas aon cháin mhaoine áitiúil a
ndearnadh, sula ndearnadh an mheasúnacht, í a íoc leis
na Coimisinéirí Ioncaim i leith cáin mhaoine áitiúil is
iníoctha i leith an dáta dliteanais, agus

(ii) a bhféadfaidh baint a bheith aici le cáin mhaoine áitiúil is
inmhuirearaithe i leith níos mó ná maoin chónaithe
iomchuí amháin ar duine dliteanach i ndáil léi duine.

(2) I gcás go ndéanfar measúnacht Ioncaim faoin alt seo, is é an
méid cánach maoine áitiúla a bheidh dlite agus iníoctha an méid a
bheidh sa mheasúnacht Ioncaim agus ní an méid a bheidh in aon
fhéinmheasúnacht nó in aon mheastachán Ioncaim.
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55.—D’ainneoin ailt 49 agus 53, ach faoi réir fho-ailt (1) agus (2)
d’alt 58, féadfaidh oifigeach Ioncaim measúnacht Ioncaim a
dhéanamh más rud é—

(a) nach bhfuil féinmheasúnacht nó meastachán Ioncaim
déanta, nó

(b) go bhfuil cúis ag an oifigeach Ioncaim chun a chreidiúint
nach leor féinmheasúnacht.

56.—(1) I gcás go ndéanfaidh oifigeach Ioncaim measúnacht
Ioncaim, tabharfaidh an t-oifigeach fógra (dá ngairtear “fógra
measúnachta” san Acht seo), don duine dliteanach, nó don duine
a bhfuil cúis ag an oifigeach Ioncaim chun a chreidiúint gur duine
dliteanach é nó í, maidir leis an measúnacht agus leis an tréimhse
ama a cheadófar don duine chun fógra achomhairc in aghaidh na
measúnachta a thabhairt.

(2) Féadfaidh na nithe seo a leanas a bheith ar áireamh san fhógra
dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) luach inmhuirearaithe na maoine cónaithe iomchuí lena
mbaineann an mheasúnacht,

(b) an cháin mhaoine áitiúil is iníoctha ag an duine dliteanach,
nó ag an duine a bhfuil cúis ag an oifigeach Ioncaim chun
a chreidiúint gur duine dliteanach é nó í, nó iarmhéid aon
chánach maoine áitiúla is iníoctha ag an duine sin nó is
inaisíoctha leis an duine sin, de réir mar a bheidh, agus

(c) ainm an oifigigh Ioncaim atá ag tabhairt an fhógra agus
seoladh na hoifige Ioncaim ag a bhfuil an t-oifigeach sin
bunaithe.

(3) Coimeádfaidh na Coimisinéirí Ioncaim taifead de gach
measúnacht Ioncaim a dhéanfar.

57.—(1) Faoi réir alt 58(1) agus (2), féadfaidh oifigeach Ioncaim
aon tráth measúnacht Ioncaim a leasú de réir mar is dóigh leis an
oifigeach is gá, d’ainneoin go bhféadfadh gur íocadh nó gur aisíocadh
cáin mhaoine áitiúil i leith na measúnachta agus d’ainneoin go
bhféadfadh go ndearna an t-oifigeach an mheasúnacht a leasú ar
ócáid roimhe sin.

(2) Tabharfaidh an t-oifigeach Ioncaim fógra don duine
dliteanach, nó don duine a bhfuil cúis ag an oifigeach Ioncaim chun
a chreidiúint gur duine dliteanach é nó í, maidir leis an measúnacht
arna leasú faoi fho-alt (1).

(3) Beidh feidhm ag forálacha na Coda seo, fara aon
mhodhnuithe is gá, maidir le measúnacht leasaithe agus fógra i
dtaobh measúnacht leasaithe mar atá feidhm acu maidir le
measúnacht agus fógra measúnachta.

58.—(1) Ní ceadmhach measúnacht Ioncaim a dhéanamh roimh
an dáta tuairisceáin iomchuí mura mbeidh tuairisceán seachadta ag
duine dliteanach roimh an dáta sin.
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(2) I gcás go ndearna duine dliteanach tuairisceán a sheachadadh
ina bhfuil nochtadh iomlán cruinn ar na nithe go léir is gá chun an
dliteanas ceart i leith cáin mhaoine áitiúil a shuíomh—

(a) ní dhéanfar measúnacht Ioncaim,

(b) ní bheidh aon cháin mhaoine áitiúil bhreise iníoctha, agus

(c) ní dhéanfar aon cháin mhaoine áitiúil a aisíoc,

tar éis dheireadh na tréimhse 4 bliana dar tosach an 1 Eanáir tar éis
na bliana ina bhfuil an dáta dliteanais iomchuí, de bhíthin aon ní atá
sa tuairisceán.

(3) Maidir le hagóid in aghaidh measúnacht Ioncaim a dhéanamh
ar na forais go bhfuil an t-am chun an mheasúnacht a dhéanamh
caite, ní dhéanfar an agóid ach amháin ar achomharc in aghaidh na
measúnachta laistigh den tréimhse ama a cheadaítear don duine
dliteanach chun fógra achomhairc in aghaidh na measúnachta a
thabhairt.

(4) Ní choisceann aon ní san alt seo ar oifigeach Ioncaim
measúnacht Ioncaim a leasú aon tráth—

(a) i gcás nach bhfuil nochtadh iomlán cruinn sa tuairisceán
ar na fíorais dá dtagraítear i bhfo-alt (2),

(b) d’fhonn éifeacht a thabhairt do chinneadh ar aon
achomharc in aghaidh na measúnachta Ioncaim, nó

(c) d’fhonn earráid ríomha a cheartú,

agus déanfar cáin mhaoine áitiúil a íoc nó a aisíoc, más cuí, de réir
aon leasú den sórt sin, d’ainneoin alt 26.

59.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), aon duine arb éagóir leis
nó léi measúnacht Ioncaim féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh
chun na gCoimisinéirí Achomhairc in aghaidh na measúnachta, ar
fhógra i scríbhinn a thabhairt, laistigh de 30 lá tar éis dháta an fhógra
dá dtagraítear in alt 56, don oifigeach Ioncaim a thug an fógra agus
beidh feidhm ag Cuid 9 dá réir sin.

(2) Ní ceadmhach do dhuine dliteanach achomharc a dhéanamh
chun na gCoimisinéirí Achomhairc go dtí cibé tráth a bheidh an
tuairisceán iomchuí ullmhaithe agus seachadta ag an duine
dliteanach agus an méid cánach maoine áitiúla a bhí sa
féinmheasúnacht íoctha aige nó aici.

(3) Diúltóidh oifigeach Ioncaim iarratas ar achomharc mura
mbeidh ceanglais fho-alt (2) comhlíonta laistigh den tréimhse ama a
cheadaítear le fo-alt (1) chun fógra achomhairc a thabhairt.

(4) Ní ceadmhach d’oifigeach Ioncaim measúnacht Ioncaim a
leasú ach amháin tar éis do dhuine dliteanach tuairisceán ina bhfuil
féinmheasúnacht a ullmhú agus a sheachadadh.

(5) I gcás go ndéanfaidh duine dliteanach achomharc in aghaidh
measúnacht Ioncaim ar na forais dá dtagraítear in alt 58(3) agus más
rud é, ar an achomharc a éisteacht, go gcinnfidh na Coimisinéirí
Achomhairc—
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(a) go raibh bac ar an oifigeach Ioncaim an mheasúnacht a
dhéanamh, beidh feidhm ag an Acht seo amhail is nach
ndearnadh an mheasúnacht sin,

nó

(b) nach raibh bac amhlaidh ar an oifigeach Ioncaim,
seasfaidh an mheasúnacht, ach amháin a mhéid atá an
mheasúnacht ina hábhar d’achomharc bailí ar aon
fhorais eile.

60.—I gcás go measann duine dár tugadh fógra measúnachta nach
duine dliteanach é nó í, déileálfar leis an duine sin amhail is gur
ceanglaíodh air nó uirthi, le fógra ó na Coimisinéirí Ioncaim faoi alt
33(1), tuairisceán a ullmhú agus a sheachadadh agus beidh feidhm
ag alt 34(3) agus ag na forálacha eile de Chuid 7 dá réir sin amhail
is dá mba é an dáta dá dtagraítear in alt 34(3) dáta an fhógra
measúnachta.

CUID 9

Achomhairc

61.—Is iad na Coimisinéirí Achomhairc a éistfidh agus a chinnfidh
achomharc chun na gCoimisinéirí Achomhairc in aghaidh
measúnacht arna déanamh faoi alt 54 agus is cinneadh
críochnaitheach dochloíte cinneadh na gCoimisinéirí Achomhairc
mura gceanglaítear cás a a shonrú i ndáil leis an gcinneadh chun
tuairim na hArd-Chúirte a fháil ar phonc dlí.

62.—(1) Faoi réir na Coda seo, maidir leis na forálacha de Chuid
40 d’Acht 1997 a bhaineann leis na nithe seo a leanas—

(a) amanna agus áiteanna a cheapadh chun achomhairc a
éisteacht,

(b) fógra a thabhairt do gach duine, a thug fógra achomhairc,
maidir leis an am agus an áit a ceapadh chun achomharc
an duine sin a éisteacht,

(c) achomharc a chinneadh trí chomhaontú idir an
t-achomharcóir agus oifigeach Ioncaim,

(d) achomharc a chinneadh tríd an achomharcóir do thabhairt
fógra go bhfuil sé ar intinn ag an achomharcóir sin gan
dul ar aghaidh leis an achomharc,

(e) na Coimisinéirí Achomhairc d’éisteacht agus do chinneadh
achomhairc, lena n-áirítear Coimisinéir Achomhairc
amháin d’éisteacht agus do chinneadh achomhairc,

(f) tuarascálacha ar chinntí ó na Coimisinéirí Achomhairc a
fhoilsiú,

(g) achomharc a chinneadh trí fhaillí nó diúltú ag duine a thug
fógra achomhairc láithriú os comhair na gCoimisinéirí
Achomhairc ag an am agus san áit a ceapadh,
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(h) fadú na tréimhse chun fógra achomhairc a thabhairt agus
na Coimisinéirí Achomhairc d’athghlacadh le
hachomhairc agus na forálacha a mbeidh feidhm acu i
gcás caingean ar mhodh imeachtaí cúirte a bheith
tionscanta,

(i) cás a shonrú chun tuairim na hArd-Chúirte a fháil ar
phonc dlí,

(j) cáin a íoc de réir chinneadh na gCoimisinéirí Achomhairc
d’ainneoin gur ceanglaíodh cás a shonrú chun tuairim na
hArd-Chúirte a fháil ar phonc dlí nó go bhfuil cás den
sórt sin ar feitheamh,

(k) na nósanna imeachta le haghaidh achomhairc, agus

(l) diúltú d’iarratas chun achomharc a éisteacht,

beidh feidhm acu, fara aon mhodhnuithe is gá, maidir le hachomharc
faoin alt seo amhail is dá mba achomharc faoin gCuid sin an
t-achomharc.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1) agus do na
modhnuithe a dhéantar leis sin, aon tagairt i gCuid 40 d’Acht 1997—

(a) do chigire nó d’oifigeach eile, déanfar í a léamh mar
thagairt d’oifigeach Ioncaim,

(b) do cháin ioncaim nó do cháin chorparáide, déanfar í a
léamh mar thagairt a fholaíonn tagairt do cháin
mhaoine áitiúil,

(c) do bhliain mheasúnachta nó do thréimhse chuntasaíochta,
déanfar í a léamh mar thagairt don bhliain ina bhfuil an
dáta dliteanais iomchuí,

(d) do thuairisceán, déanfar í a léamh mar thagairt do
thuairisceán a bheidh le hullmhú agus le seachadadh faoi
Chuid 7, agus

(e) d’Achtanna Cánach, déanfar í a léamh mar thagairt don
Acht seo.

63.—Beidh feidhm ag alt 935 d’Acht 1997 amhail is dá mbeadh ar
áireamh sa liosta sonraí a d’fhéadfadh a bheith i sceideal a bheidh le
seachadadh ar na Coimisinéirí Achomhairc sonraí i ndáil leis na nithe
seo a leanas—

(a) maoin chónaithe iomchuí,

(b) an leas i maoin chónaithe iomchuí a shealbhaíonn an
t-achomharcóir,

(c) daoine dliteanacha eile i ndáil le maoin chónaithe iomchuí,

(d) ioncam an achomharcóra i mbliain áirithe, nó
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(e) ioncam chéile, pháirtnéir sibhialta nó chomhchónaitheoir
an achomharcóra, de réir mar a bheidh.

CUID 10

Asbhaint ag an bhFoinse

Caibidil 1

Asbhaint ag fostóirí agus soláthraithe pinsean

64.—Sa Chaibidil seo—

tá le “díolaíochtaí” an bhrí chéanna atá leis in alt 983 d’Acht 1997;

tá le “fostóir” an bhrí chéanna atá leis in alt 983 d’Acht 1997;

ciallaíonn “glandíolaíochtaí” díolaíochtaí (lúide ranníocaí inlamhála
(de réir bhrí Rialachán 41 de Rialacháin ÍMAT)) tar éis na nithe seo
a leanas a asbhaint—

(a) cáin ioncaim, de réir Rialacháin ÍMAT,

(b) ranníoc, de réir na Rialachán Leasa Shóisialaigh
(Ranníocaí Comhdhlúite agus Inárachaitheacht), 1996
(I.R. Uimh. 312 de 1996), is ranníoc de réir bhrí na
Rialachán sin, agus

(c) an muirear sóisialach uilíoch, de réir Chuid 18D d’Acht
1997;

ciallaíonn “Rialacháin ÍMAT” na Rialacháin Cánach Ioncaim
(Fostaíochtaí) (Comhdhlúite), 2001 (I.R. Uimh. 559 de 2001).

65.—(1) I gcás go bhfuil díolaíochtaí á bhfáil ag duine dliteanach
agus go bhfuil feidhm ag alt 66 nó 68, féadfaidh na Coimisinéirí
Ioncaim a ordú d’fhostóir cáin mhaoine áitiúil is iníoctha ag an duine
dliteanach a asbhaint as na glandíolaíochtaí is iníoctha ag an
bhfostóir leis an duine dliteanach, le linn tréimhse a shonrófar san
ordachán.

(2) Faoi réir fho-alt (3), i gcás go n-athraíonn duine dliteanach
fostaíocht tar éis do na Coimisinéirí Ioncaim ordachán a thabhairt
faoi fho-alt (1), féadfaidh siad a ordú don fhostóir nua aon iarmhéid
cánach maoine áitiúla is iníoctha ag an duine dliteanach a asbhaint
as na glandíolaíochtaí is iníoctha ag an bhfostóir nua leis an duine
dliteanach.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (2) i gcás go dtugann an duine
dliteanach fógra do na Coimisinéirí Ioncaim á rá nach mian leis nó
léi a thuilleadh go ndéanfaí cáin mhaoine áitiúil a asbhaint as a
ghlandíolaíochtaí nó a glandíolaíochtaí, agus i gcás go dtarlóidh sé
seo, beidh feidhm ag alt 71 dá réir sin.

(4) Aon oibleagáid ar na Coimisinéirí Ioncaim rúndacht a
choimeád nó aon srian eile ar na Coimisinéirí Ioncaim do nochtadh
faisnéise, ní bheidh feidhm aici ná aige maidir le hordachán arna
thabhairt faoin alt seo nó faoi alt 70.
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66.—Beidh feidhm ag an alt seo más rud é, maidir le duine
dliteanach—

(a) go roghnóidh sé nó sí i dtuairisceán go ndéanfadh a
fhostóir nó a fostóir an cháin mhaoine áitiúil is iníoctha
ag an duine dliteanach a asbhaint as glandíolaíochtaí an
duine dhliteanaigh,

(b) nach ndéanfaidh sé nó sí tuairisceán ina bhfuil roghnú ar
mhodh íocaíochta sonraithe a sheachadadh,

(c) go ndéanfaidh sé nó sí roghnú i dtuairisceán ar mhodh
íocaíochta sonraithe seachas asbhaint as glandíolaíochtaí
ach go mainneoidh sé nó sí íocaíocht a dhéanamh ar an
modh sin, nó

(d) go gcomhaontóidh sé nó sí leis na Coimisinéirí Ioncaim go
ndéanfadh a fhostóir nó a fostóir an cháin mhaoine áitiúil
atá i measúnacht Ioncaim a asbhaint as glandíolaíochtaí
an duine dhliteanaigh.

67.—I gcás go mbeidh feidhm ag mír (b) nó (c) d’alt 66,
tabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim fógra don duine dliteanach lena
mbaineann á rá go bhfuil ordachán faoi alt 65 tugtha acu.

68.—Beidh feidhm ag an alt seo i gcás go roghnóidh duine
dliteanach i dtuairisceán go ndéanfadh fostóir an duine dhliteanaigh
cáin mhaoine áitiúil a asbhaint as glandíolaíochtaí an duine
dhliteanaigh agus—

(a) go mbeidh cáin mhaoine áitiúil dlite agus iníoctha ag an
duine dliteanach i ndáil le dáta dliteanais i ndiaidh an
dáta lena mbaineann an tuairisceán,

(b) nach gceanglaítear ar an duine dliteanach tuairisceán a
sheachadadh i ndáil leis an dáta dliteanais dá dtagraítear
i mír (a), agus

(c) nach dtabharfaidh an duine dliteanach fógra do na
Coimisinéirí Ioncaim á rá gur mian leis nó léi cáin
mhaoine áitiúil a íoc ar mhodh íocaíochta seachas trí
asbhaint ag a fhostóir nó a fostóir.

69.—(1) Faoi réir fho-alt (2), déanfar an méid cánach maoine
áitiúla a ordóidh na Coimisinéirí Ioncaim d’fhostóir a asbhaint as
glandíolaíochtaí duine dhliteanaigh a chinneadh de réir cibé mír de
mhíreanna (a) go (d) d’alt 66 ag a bhfuil feidhm, agus chun na críche
seo is éard é—

(a) i gcás go mbeidh feidhm ag mír (a) nó (d) den alt sin, an
méid a roghnóidh nó a gcomhaontóidh an duine
dliteanach, de réir mar a bheidh, go ndéanfaí é a asbhaint
as a ghlandíolaíochtaí nó as a glandíolaíochtaí,

(b) i gcás go mbeidh feidhm ag mír (b) den alt sin—

(i) méid na féinmheasúnachta, i gcás go ndéantar
féinmheasúnacht, nó
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(ii) an meastachán Ioncaim, i gcás go mbeidh sé dlite agus
iníoctha de réir alt 49,

agus

(c) i gcás go mbeidh feidhm ag mír (c) den alt sin, an méid
nach bhfuil íoctha tráth na mainneachtana.

(2) D’ainneoin fho-alt (1), maidir leis an gcáin mhaoine áitiúil a
ordóidh na Coimisinéirí Ioncaim d’fhostóir a asbhaint as
glandíolaíochtaí duine dhliteanaigh—

(a) féadfaidh a bheith ar áireamh inti aon cháin mhaoine
áitiúil a bheidh gan íoc ar an dáta díreach roimh thosach
na tréimhse a shonrófar san ordachán dá dtagraítear in
alt 65,

(b) féadfaidh a bheith ar áireamh inti aon ús is iníoctha faoi
alt 149, agus

(c) cuirfear i gcuntas inti aon íocaíochtaí a rinneadh cheana i
leith na cánach maoine áitiúla is iníoctha.

(3) Measfar go bhfolaíonn tagairtí san alt seo do mhír (a) d’alt 66
tagairtí d’alt 68.

70.—Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ordachán athmheasta a
thabhairt d’fhostóir faoi fho-alt 65, más rud é—

(a) go n-íocfaidh duine dliteanach cuid den cháin mhaoine
áitiúil, nó an cháin mhaoine áitiúil go léir, a bhí in
ordachán roimhe sin ar mhodh seachas trí asbhaint ag a
fhostóir nó ag a fostóir as glandíolaíochtaí an duine,

(b) go scoirfidh duine dliteanach de dhíolaíochtaí a fháil ón
bhfostóir dár tugadh ordachán roimhe sin,

(c) go n-éileoidh duine dliteanach iarchur de réir Chuid 12,

(d) gur deimhin le hoifigeach Ioncaim maidir leis an méid
cánach maoine áitiúla a bhí in ordachán roimhe sin nach
é an méid ba chóir a bheith iníoctha ag an duine
dliteanach é, nó

(e) go ndéanfaidh duine dliteanach tuairisceán a sheachadadh
a bhfuil ar áireamh ann féinmheasúnacht de mhéid
cánach maoine áitiúla atá éagsúil leis an méid bhí in
ordachán roimhe sin,

agus cuirfear an t-ordachán athmheasta in ionad aon ordachán a
tugadh roimhe sin don fhostóir i leith an duine dhliteanaigh agus
dáta dliteanais.

71.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), i gcás go dtabharfaidh
duine dliteanach fógra do na Coimisinéirí Ioncaim á rá nach mian
leis nó léi a thuilleadh go ndéanfaí cáin mhaoine áitiúil a asbhaint as
a ghlandíolaíochtaí nó a glandíolaíochtaí, tabharfaidh na Coimisinéirí
Ioncaim ordachán d’fhostóir an duine dhliteanaigh gan tuilleadh
asbhaintí a dhéanamh as glandíolaíochtaí an duine dhliteanaigh.
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(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1)—

(a) i gcás nach gcomhaontóidh duine dliteanach modh
íocaíochta eile leis na Coimisinéirí Ioncaim, nó

(b) i gcás go gcomhaontófar modh eile den sórt sin amhlaidh
ach nach mbeidh tuairisceán fíor iomlán seachadta ag an
duine dliteanach ar na Coimisinéirí Ioncaim, mura
ndéanfaidh agus go dtí go ndéanfaidh an duine dliteanach
tuairisceán ceart iomlán a sheachadadh orthu.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i gcás gur dealraitheach do na
Coimisinéirí Ioncaim go rachadh sé chun dochair do bhailiú tráthúil
cánach maoine áitiúla dá ngníomhófaí de réir an fho-ailt sin.

72.—(1) Aon fhostóir a dtabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim
ordachán dó nó di faoi alt 65 cáin mhaoine áitiúil a asbhaint as
glandíolaíochtaí duine dhliteanaigh, déanfaidh sé nó sí amhlaidh ag
tráth agus de réir minicíochta a fhreagraíonn d’íoc dhíolaíochtaí an
duine dhliteanaigh.

(2) A mhéid nach n-íoctar leis an duine dliteanach, le linn na
tréimhse a shonrófar san ordachán lena mbaineann, glandíolaíochtaí
dóthanacha chun méid iomlán na cánach maoine áitiúla lena
mbaineann a íoc, déanfar an t-alt seo a léamh mar alt nach
infheidhme ach amháin maidir leis an gcion den mhéid cánach
maoine áitiúla sin is féidir a íoc trí asbhaintí sna himthosca sin agus
déanfar alt 74 a léamh dá réir sin, ach ní dochar an fo-alt seo d’ailt
70 agus 76.

(3) Ar aon íocaíocht ghlandíolaíochtaí a dhéanamh le duine
dliteanach nó thar ceann duine dhliteanaigh, déanfaidh an fostóir
cáin mhaoine áitiúil a asbhaint de réir fho-alt (4).

(4) Faoi réir fho-alt (5), is é an méid cánach maoine áitiúla a
bheidh le hasbhaint as glandíolaíochtaí duine dhliteanaigh gach lá pá
an méid a chinnfear de réir na foirmle seo a leanas:

A/B,

i gcás—

gurb é A an méid cánach maoine áitiúla atá san ordachán
arna thabhairt faoi alt 65, agus

gurb é B an líon laethanta pá idir an dáta a thugtar an
t-ordachán faoi alt 65 agus deireadh na tréimhse ar ina
leith a thugtar an t-ordachán sin.

(5) I gcás nach féidir le fostóir an méid cánach maoine áitiúla arna
chinneadh de réir na foirmle i bhfo-alt (4) a asbhaint mar gheall ar
neamhdhóthanacht na nglandíolaíochtaí a íoctar le duine dliteanach
ar lá pá áirithe, déanfaidh an fostóir—

(a) aon ghearrasbhaint a chúiteamh, a luaithe is indéanta, as
glandíolaíochtaí a bheidh le híoc leis an duine dliteanach
níos déanaí sa tréimhse a shonrófar san ordachán, agus

(b) fógra a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim á rá nárbh
fhéidir leis nó léi an méid cánach maoine áitiúla a éilíodh
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a asbhaint agus sonrófar san fhógra an méid cánach
maoine áitiúla nár asbhaineadh.

(6) I gcás nach féidir le fostóir méid aon ghearrasbhainte dá
dtagraítear i bhfo-alt (5) a chúiteamh roimh dheireadh na tréimhse
a shonrófar san ordachán, tabharfaidh an fostóir fógra do na
Coimisinéirí Ioncaim dá réir sin, a luaithe a thiocfaidh sé nó sí ar an
eolas sin.

73.—Más rud é, maidir le duine dliteanach ar ina leith a tugadh
ordachán d’fhostóir faoi alt 65, go scoirfidh sé nó sí d’fhostaíocht a
bheith aige nó aici leis an bhfostóir sula mbeidh méid iomlán na
cánach maoine áitiúla atá san ordachán asbhainte, déanfaidh an
fostóir láithreach ráiteas a chur chuig na Coimisinéirí Ioncaim san
fhoirm a shonróidh siad.

74.—(1) Faoi réir ailt 72(1) agus 73, beidh fostóir cuntasach sa
mhéid cánach maoine áitiúla is inasbhainte, agus dlífidh sé nó sí an
méid sin a chur ar aghaidh chuig na Coimisinéirí Ioncaim, amhail
is dá mba mhéid cánach ioncaim is inasbhainte de réir Rialacháin
ÍMAT é.

(2) Cuirfidh fostóir ar aghaidh chuig an Ard-Bhailitheoir an méid
cánach maoine áitiúla a ordófar don fhostóir a asbhaint faoi alt 65
agus cuirfear an méid sin ar aghaidh an tráth céanna agus ar an modh
céanna a gcuirtear ar aghaidh cáin ioncaim a gceanglaítear ar an
bhfostóir faoi Rialachán 28 nó, de réir mar a bheidh, faoi Rialachán
29, de Rialacháin ÍMAT í a chur ar aghaidh.

75.—(1) Gan dochar d’aon ghníomh a fhéadfar a dhéanamh faoi
alt 76, más rud é, maidir le fostóir a dhligh méid cánach maoine
áitiúla a chur ar aghaidh de réir Rialachán 28 nó 29, de réir mar a
bheidh, de Rialacháin ÍMAT, is méid a bhí le cinneadh de réir alt
72(4), gur mhainnigh sé nó sí an méid sin a chur ar aghaidh agus—

(a) nár thug sé nó sí fógra do na Coimisinéirí Ioncaim de réir
alt 72(5)(b) nó nár chuir sé nó sí ráiteas chuig na
Coimisinéirí Ioncaim de réir alt 73, nó

(b) gur thug sé nó sí fógra do na Coimisinéirí Ioncaim de réir
alt 72(5)(b), ach gur chuir sé nó sí ar aghaidh méid is lú
ná an méid a sonraíodh san fhógra,

féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim fógra a thabhairt don fhostóir i
dtaobh an mhéid a mhainnigh an fostóir a chur ar aghaidh.

(2) Déileálfar le fógra a thugtar d’fhostóir faoi fho-alt (1) mar
éileamh ar íocaíocht ón Ard-Bhailitheoir faoi alt 960E(2) d’Acht
1997 (arna chur chun feidhme le halt 120) agus beidh feidhm ag fo-
alt (3) den alt sin 960E dá réir.

(3) Féadfar go mbainfidh fógra faoi fho-alt (1) le cáin mhaoine
áitiúil ba chóir a chur ar aghaidh i leith aon chuid den tréimhse, nó
i leith na tréimhse go léir, a shonrófar san ordachán arna thabhairt
faoi alt 65.
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76.—I gcás nach ndéanfaidh fostóir dá dtugtar ordachán faoi alt 65
an méid cánach maoine áitiúla atá san ordachán a asbhaint roimh
dheireadh na tréimhse a shonrófar san ordachán—

(a) féadfar an méid nár asbhaineadh a áireamh in aon
ordachán a thabharfar don fhostóir i leith duine
dliteanach maidir le tréimhse dá éis sin, nó

(b) féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim modh íocaíochta eile a
chomhaontú leis an duine dliteanach.

77.—Faoi réir alt 960H d’Acht 1997 (arna chur chun feidhme le
halt 120) agus alt 26, más mó an méid cánach maoine áitiúla arna
asbhaint ag fostóir as glandíolaíochtaí duine dhliteanaigh sa tréimhse
a shonrófar san ordachán arna thabhairt faoi alt 65 ná an méid a
dhlíonn an fostóir a chur ar aghaidh chuig an Ard-Bhailitheoir faoi
alt 74, déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an barrachas a aisíoc leis
an duine dliteanach.

78.—I gcás leas ábhartha a bheith ag duine dliteanach i
gcuideachta (de réir bhrí alt 997A d’Acht 1997), beidh feidhm ag an
alt sin 997A amhail is dá mba rud é, i bhfo-ailt (3) go (6) agus (8)—

(a) gur thagairt do cháin mhaoine áitiúil í an tagairt do
cháin, agus

(b) gur thagairt do ghlandíolaíochtaí í an tagairt do
dhíolaíochtaí,

agus amhail is dá mba rud é, i bhfo-alt (3), gur thagairt do
mheastachán Ioncaim, d’fhéinmheasúnacht nó do mheasúnacht
Ioncaim, de réir mar a bheidh, arna dhéanamh nó arna déanamh faoi
Chuid 8 í an tagairt do mheasúnacht arna déanamh ar dhuine.

79.—Laistigh de 46 lá tar éis deireadh bliana, nó ón dáta a scoirfidh
fostóir go buan de bheith ina fhostóir nó ina fostóir lena mbaineann
Rialachán 7(1) de Rialacháin ÍMAT, cibé acu is luaithe, cuirfidh an
fostóir chuig an Ard-Bhailitheoir, i ndáil le haon duine dliteanach ar
ina leith a tugadh ordachán faoi alt 65 don fhostóir, ráiteas agus
dearbhú sínithe san fhoirm shonraithe ar a dtaispeánfar—

(a) iomlán na nglandíolaíochtaí a íocadh leis an duine
dliteanach le linn na bliana,

(b) iomlán na cánach maoine áitiúla a asbhaineadh as na
glandíolaíochtaí a íocadh leis an duine dliteanach, agus

(c) ainm agus uimhir phearsanta seirbhíse poiblí an duine
dhliteanaigh.

80.—Tabharfaidh fostóir, laistigh de 46 lá tar éis dheireadh na
bliana lena mbaineann, do gach duine dliteanach—

(a) atá ar fostú ag an bhfostóir an lá deiridh de bhliain, agus

(b) a ndearnadh cáin mhaoine áitiúil a asbhaint as a
ghlandíolaíochtaí nó a glandíolaíochtaí le linn na bliana
sin,
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Áitiúil), 2012.

ráiteas ina dtaispeánfar, maidir leis an mbliain sin, iomlán na cánach
maoine áitiúla a asbhaineadh as glandíolaíochtaí an duine
dhliteanaigh.

81.—(1) Aon fhostóir dá dtugtar ordachán faoi alt 65,
coimeádfaidh sé nó sí taifid maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) glandíolaíochtaí a íoc leis an duine dliteanach ar ina leith
a tugadh an t-ordachán,

(b) cáin mhaoine áitiúil a asbhaint as glandíolaíochtaí an duine
dhliteanaigh, agus

(c) cáin mhaoine áitiúil a asbhaineadh a chur ar aghaidh chuig
na Coimisinéirí Ioncaim.

(2) Maidir le fostóir—

(a) coinneoidh sé nó sí na taifid dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
go ceann tréimhse 6 bliana ó dheireadh na bliana lena
mbaineann siad, agus

(b) déanfaidh sé nó sí na taifid sin a thabhairt ar aird
d’oifigeach Ioncaim lena n-iniúchadh i gcás go n-iarrfaidh
an t-oifigeach ar an bhfostóir déanamh amhlaidh faoi alt
903 (arna chur chun feidhme le Cuid 13) d’Acht 1997.

82.—I gcás go ndéanfaidh fostóir méid cánach maoine áitiúla a
asbhaint, de réir na Caibidle seo, as na glandíolaíochtaí arna n-íoc le
duine dliteanach, beidh an fostóir saortha agus urscaoilte i leith cibé
méid arb ionannas dó an asbhaint, amhail is dá mba rud é gur íocadh
an méid leis an duine dliteanach iarbhír.

Caibidil 2

Asbhaint ag an Aire Coimirce Sóisialaí

83.—Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn “Acht 2005” an tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh,
2005;

ciallaíonn “Aire” an tAire Coimirce Sóisialaí;

ciallaíonn “glaníocaíochtaí scéime” an méid is iníoctha ag an Aire le
duine dliteanach faoi scéim—

(a) tar éis aon asbhaint a dhéanamh de réir alt 341(7) d’Acht
2005, agus

(b) tar éis aon mhéideanna a cheanglaítear a asbhaint le hordú
ó chúirt,

seachas aon mhéideanna a shonraítear i gcolúin (3) go (8) de Chuid
1 de Sceideal 2 a ghabhann le hAcht 2005 nó i gcolúin (3) go (8) de
Chuid 1 de Sceideal 4 a ghabhann leis an Acht sin;

ciallaíonn “scéim” forálacha Acht 2005 lena ndéantar foráil maidir
le cibé sochair a thuairiscítear in alt 39 d’Acht 2005 nó cibé cúnamh
a thuairiscítear in alt 139 den Acht sin, (de réir mar a bheidh), a
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bheidh sonraithe chun críocha an mhínithe seo ag na Coimisinéirí
Ioncaim le toiliú an Aire.

84.—(1) I gcás go mbeidh duine dliteanach ag fáil glaníocaíochtaí
scéime agus go mbeidh feidhm ag alt 85 nó 88, féadfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim a ordú don Aire cáin mhaoine áitiúil is iníoctha
ag duine dliteanach a asbhaint as na glaníocaíochtaí scéime is
iníoctha leis an duine dliteanach ag an Aire.

(2) I gcás go bhfaigheann duine dliteanach íocaíochtaí i leith níos
mó ná scéim amháin, ní thabharfar ordachán faoi fho-alt (1) ach i
ndáil le haon scéim amháin.

(3) Sonrófar in ordachán arna thabhairt faoi fho-alt (1)—

(a) dáta tosaigh agus dáta deiridh na tréimhse ina bhfuil an
tAire le cáin mhaoine áitiúil a asbhaint as na
glaníocaíochtaí scéime a bheidh le híoc le duine
dliteanach, agus

(b) méid na cánach maoine áitiúla a cheanglaítear ar an Aire
a asbhaint as gach íocaíocht de ghlaníocaíochtaí scéime.

(4) Ní bheidh feidhm ag aon oibleagáid atá ar na Coimisinéirí
Ioncaim rúndacht a choinneáil ná ag aon srian eile atá ar na
Coimisinéirí Ioncaim do nochtadh faisnéise, i ndáil le hordachán arna
thabhairt faoin alt seo ná faoi alt 91.

85.—Beidh feidhm ag an alt seo i gcás—

(a) go ndéanann duine dliteanach roghnú i dtuairisceán go
ndéanfaidh an tAire an cháin mhaoine áitiúil is iníoctha
ag an duine dliteanach sin a asbhaint as a chuid
glaníocaíochtaí scéime nó as a cuid glaníocaíochtaí
scéime, nó

(b) go bhfuil feidhm ag na himthosca dá dtagraítear i mír (b),
(c) nó (d) d’alt 66 (agus chun críocha na míre seo léifear
an tagairt in alt 66(d) don fhostóir mar thagairt don Aire
agus léifear tagairtí in aon cheann de na míreanna sin
d’alt 66 do ghlandíolaíochtaí mar thagairtí do
ghlaníocaíochtaí scéime).

86.—(1) Faoi réir fho-alt (2), i gcás go roghnaíonn duine
dliteanach i dtuairisceán scéim shonraithe ar féidir leis an Aire cáin
mhaoine áitiúil a asbhaint ina leith, is i leith na scéime sin aon
ordachán a thabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim faoi alt 84.

(2) D’ainneoin fho-alt (1), i gcás gur dealraitheach do na
Coimisinéirí Ioncaim go ndéanfaí dochar do bhailiú tráthúil cánach
maoine áitiúla dá ndéanfaí de réir an fho-ailt sin, féadfaidh siad—

(a) ordachán a thabhairt i leith scéime seachas an scéim dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), nó

(b) modh íoca seachas an tAire do dhéanamh asbhainte as
glaníocaíochtaí scéime a roghnú.
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87.—I gcás go mbeidh feidhm ag mír (b) d’alt 85, tabharfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim fógra don duine dliteanach lena mbaineann á
rá go bhfuil ordachán tugtha acu faoi alt 84.

88.—Tá feidhm ag an alt seo i gcás go roghnóidh duine dliteanach
i dtuairisceán go ndéanfaidh an tAire cáin mhaoine áitiúil a asbhaint
as a chuid glaníocaíochtaí scéime nó as a cuid glaníocaíochtaí
scéime agus—

(a) go mbeidh cáin mhaoine áitiúil dlite den duine dliteanach
agus iníoctha aige nó aici i ndáil le dáta dliteanais tar éis
an dáta lena mbaineann an tuairisceán,

(b) nach gceanglófar ar an duine dliteanach tuairisceán a
sheachadadh i ndáil leis an dáta dliteanais dá dtagraítear
i mír (a), agus

(c) nach dtabharfaidh an duine dliteanach fógra do na
Coimisinéirí Ioncaim á rá gur mian leis nó léi cáin
mhaoine áitiúil a íoc ar mhodh íoca seachas tríd an Aire
do dhéanamh asbhainte as a chuid glaníocaíochtaí scéime
nó as a cuid glaníocaíochtaí scéime.

89.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), i gcás go dtabharfaidh
duine dliteanach fógra do na Coimisinéirí Ioncaim á rá nach mian
leis nó léi a thuilleadh go n-asbhainfí cáin mhaoine áitiúil as a chuid
glaníocaíochtaí scéime nó as a cuid glaníocaíochtaí scéime, ordóidh
na Coimisinéirí Ioncaim don Aire gan aon asbhaintí eile a dhéanamh
as glaníocaíochtaí scéime an duine dhliteanaigh.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1)—

(a) i gcás nach ndéanfaidh duine dliteanach modh íoca eile a
chomhaontú leis na Coimisinéirí Ioncaim, nó

(b) i gcás go gcomhaontófar modh eile den sórt sin amhlaidh
ach nach mbeidh tuairisceán fíor iomlán seachadta ag an
duine dliteanach ar na Coimisinéirí Ioncaim, mura
ndéanfaidh, agus go dtí go ndéanfaidh, an duine
dliteanach tuairisceán fíor iomlán a sheachadadh orthu.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i gcás gur dealraitheach do na
Coimisinéirí Ioncaim go ndéanfaí dochar do bhailiú tráthúil cánach
maoine áitiúla de bharr gníomhú de réir an fho-ailt sin.

90.—Is de réir alt 69 a chinnfear an cháin mhaoine áitiúil iomlán
a ordóidh na Coimisinéirí Ioncaim don Aire a asbhaint as
glaníocaíochtaí scéime duine dhliteanaigh de réir alt 84, ach amhail
is dá mba rud é—

(a) gur thagairt d’íocaíochtaí scéime aon tagairt do
dhíolaíochtaí san alt sin, agus

(b) maidir leis an tagairt i bhfo-alt (3) d’alt 69—

(i) do mhír (a) d’alt 66, gur thagairt í do mhír (a) d’alt
85, agus
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(ii) d’alt 68, gur thagairt í d’alt 88.

91.—(1) Beidh feidhm ag alt 70 chun críocha na Caibidle seo mar
atá feidhm aige chun críocha Chaibidil 1 ach tagairtí d’íocaíochtaí
scéime a chur in ionad tagairtí do dhíolaíochtaí agus tagairtí don Aire
a chur in ionad tagairtí don fhostóir.

(2) Aon ordachán athmheasta a thabharfar faoi alt 70 (arna chur
i bhfeidhm le fo-alt (1)) beidh sé in ionad aon ordachán roimhe a
tugadh don Aire i leith an duine dhliteanaigh agus i leith dáta
dliteanais.

92.—(1) Faoi réir fho-alt (2), déanfaidh an tAire, nuair a
thabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ordachán dó nó di faoi alt 84
nó 91, de réir mar a bheidh, cáin mhaoine áitiúil a asbhaint as na
glaníocaíochtaí scéime arna n-íoc leis an duine dliteanach lena
mbaineann nó thar a cheann nó thar a ceann.

(2) D’ainneoin fho-alt (1), ní bheidh d’oibleagáid ar an Aire an
méid cánach maoine áitiúla a bheidh in ordachán arna thabhairt faoi
alt 84 nó 91 a asbhaint ach amháin a mhéid nach mbeidh d’éifeacht
leis an asbhaint go laghdófaí na glaníocaíochtaí scéime faoi bhun an
mhéid a shonraítear i gcolún (2) de Chuid 1 de Sceideal 4 a ghabhann
le hAcht 2005 a fhreagraíonn d’ítim 10(a) de cholún (1) den Chuid
sin den Sceideal sin.

(3) I gcás nach féidir leis an Aire an méid cánach maoine áitiúla
arna shonrú san ordachán arna thabhairt faoi alt 84 nó 91 a asbhaint,
tabharfaidh sé nó sí fógra á rá sin do na Coimisinéirí Ioncaim.

93.—(1) Beidh an tAire cuntasach do na Coimisinéirí Ioncaim sa
mhéid cánach maoine áitiúla is inasbhainte as glaníocaíochtaí scéime
is iníoctha le duine dliteanach.

(2) Faoi réir fho-alt (3), déanfar cáin mhaoine áitiúil arna
hasbhaint ag an Aire a chur ar aghaidh chuig na Coimisinéirí Ioncaim
an tráth agus san fhoirm agus ar an modh a chomhaontóidh na
Coimisinéirí Ioncaim agus an tAire.

(3) Faoi réir aon socruithe a chomhaontóidh na Coimisinéirí
Ioncaim agus an tAire, déanfar cáin mhaoine áitiúil arna hasbhaint
in aon mhí ar leith a chur ar aghaidh chuig na Coimisinéirí Ioncaim
laistigh de 7 lá tar éis na hasbhainte sin.

94.—Déanfaidh an tAire sonraí i ndáil le cáin mhaoine áitiúil arna
hasbhaint as na glaníocaíochtaí scéime arna n-íoc le duine dliteanach
a chur chuig na Coimisinéirí Ioncaim, ar sonraí iad a shonróidh na
Coimisinéirí Ioncaim agus an tAire, agus a chuirfear an tráth agus
san fhoirm agus ar an modh a chomhaontóidh na Coimisinéirí
Ioncaim agus an tAire.

95.—Más rud é go scoirfidh duine dliteanach, ar ina leith a bheidh
ordachán tugtha don Aire faoi alt 84, d’íocaíochtaí scéime a fháil le
linn na tréimhse dá dtagraítear in alt 84(3), tabharfaidh an tAire
fógra dá réir sin do na Coimisinéirí Ioncaim.
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96.—(1) I gcás go dtabharfar ordachán don Aire faoi alt 84 nó 91,
de réir mar a bheidh, agus nach n-asbhainfidh sé nó sí an méid
cánach maoine áitiúla a bheidh san ordachán roimh dheireadh na
tréimhse a shonrófar san ordachán—

(a) féadfar an méid nár asbhaineadh a áireamh in aon
ordachán a thabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim don
Aire i leith an duine dhliteanaigh lena mbaineann i
dtréimhse tar éis na tréimhse céadluaite, nó

(b) féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim modh eile íoca a
chomhaontú leis an duine dliteanach.

(2) I gcás go n-eascróidh na himthosca dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) ar dá ndroim a bheidh feidhm ag míreanna (a) agus (b) den fho-
alt sin, tabharfaidh an tAire fógra dá réir sin do na Coimisinéirí
Ioncaim.

97.—Faoi réir alt 960H d’Acht 1997 (arna chur chun feidhme le
halt 120) agus alt 26, más rud é gur mó méid na cánach maoine áitiúla
arna asbhaint ag an Aire as glaníocaíochtaí scéime duine
dhliteanaigh sa tréimhse arna sonrú san ordachán arna thabhairt faoi
alt 84(3) ná an méid a ordaíodh don Aire a asbhaint faoi alt 84 nó
91, de réir mar a bheidh, déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an
barrachas a aisíoc leis an duine dliteanach.

98.—I gcás go ndéanfaidh an tAire cáin mhaoine áitiúil a asbhaint
as glaníocaíochtaí scéime duine dhliteanaigh le linn na tréimhse arna
sonrú san ordachán arna thabhairt faoi alt 84 nó 91 féadfaidh duine
dliteanach ráiteas a iarraidh ag deireadh na tréimhse sin ina
dtaispeánfar iomlán na cánach maoine áitiúla a asbhaineadh as
glaníocaíochtaí scéime an duine, agus déanfaidh an tAire de réir
iarrata den sórt sin.

99.—(1) I gcás gur tugadh ordachán don Aire faoi alt 84 nó 91,
de réir mar a bheidh, coimeádfaidh sé nó sí taifid i ndáil leis na nithe
seo a leanas—

(a) glaníocaíochtaí scéime a íoc leis an duine dliteanach ar
tugadh an t-ordachán ina leith,

(b) an cháin mhaoine áitiúil a asbhaineadh as glaníocaíochtaí
scéime an duine dhliteanaigh, agus

(c) cáin mhaoine áitiúil a chur ar aghaidh chuig na
Coimisinéirí Ioncaim.

(2) Déanfaidh an tAire—

(a) na taifid dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a choinneáil ar feadh
tréimhse 6 bliana ó dheireadh na bliana lena mbaineann
siad, agus

(b) na taifid sin a thabhairt ar aird d’oifigeach Ioncaim lena
n-iniúchadh i gcás go n-iarrann an t-oifigeach ar an Aire
déanamh amhlaidh faoi alt 903 (arna chur chun feidhme
le Cuid 13) d’Acht 1997.
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100.—I gcás go ndéanann an tAire méid cánach maoine áitiúla, de
réir na Caibidle seo, a asbhaint as na glaníocaíochtaí scéime a íoctar
le duine dliteanach, beidh an tAire saortha agus urscaoilte i leith cibé
méid arb ionannas dó an asbhaint, amhail is dá mba rud é gur íocadh
an méid leis an duine dliteanach iarbhír.

Caibidil 3

Asbhaint ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara

101.—Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn “Aire” an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara;

ciallaíonn “glaníocaíochtaí scéime” íocaíochtaí arna ndéanamh faoi
scéim tar éis aon fhiach a asbhaint a d’fhéadfadh a bheith dlite don
Aire de dhuine dliteanach agus aon mhéideanna a cheanglaítear a
asbhaint le hordú cúirte i gcás go ndéantar ordú den sórt sin roimh
an dáta a thugann na Coimisinéirí Ioncaim ordachán don Aire faoi
alt 102;

ciallaíonn “scéim” cibé scéimeanna de na scéimeanna a shonraítear
sa Sceideal a ghabhann leis an Acht um Achomhairc Talmhaíochta,
2001 (ar scéimeanna iad a ndéanann an tAire íocaíochtaí ina leith le
daoine dliteanacha) a shonraíonn na Coimisinéirí Ioncaim le toiliú
an Aire chun críocha an mhínithe seo.

102.—(1) I gcás go mbíonn duine dliteanach ag fáil
glaníocaíochtaí scéime agus go bhfuil feidhm ag alt 103 nó 106,
féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim a ordú don Aire cáin mhaoine
áitiúil is iníoctha ag duine dliteanach, le linn tréimhse arna sonrú san
ordachán, a asbhaint as na glaníocaíochtaí scéime is iníoctha leis an
duine dliteanach ag an Aire.

(2) Maidir le haon oibleagáid a bheidh ar na Coimisinéirí Ioncaim
rúndacht a choinneáil nó aon srian eile a bheidh ar na Coimisinéirí
Ioncaim maidir le nochtadh faisnéise, ní bheidh feidhm aici ná aige
le hordachán arna thabhairt faoin alt seo ná faoi alt 109.

103.—Beidh feidhm ag an alt seo más rud é, maidir le duine
dliteanach—

(a) go roghnaíonn sé nó sí i dtuairisceán go ndéanfaidh an
tAire an cháin mhaoine áitiúil is iníoctha ag an duine
dliteanach sin a asbhaint as a chuid glaníocaíochtaí
scéime nó as a cuid glaníocaíochtaí scéime, nó

(b) go mbeidh feidhm ag na himthosca dá dtagraítear i mír
(b), (c) nó (d) d’alt 66 (agus chun críocha na míre seo,
déanfar an tagairt don fhostóir in alt 66 (d) a fhorléiriú
mar thagairt don Aire agus déanfar tagairtí do
ghlandíolaíochtaí in aon cheann de na míreanna sin d’alt
66 a fhorléiriú mar thagairtí do ghlaníocaíochtaí scéime.

104.—(1) Faoi réir fho-alt (2) tabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim
ordachán don Aire faoi alt 102 i gcás go roghnóidh duine dliteanach
i dtuairisceán go ndéanfaidh an tAire cáin mhaoine áitiúil a asbhaint
as glaníocaíochtaí scéime an duine dhliteanaigh.
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(2) D’ainneoin fho-alt (1), i gcás gur dealraitheach do na
Coimisinéirí Ioncaim go ndéanfaí dochar do bhailiú tráthúil cánach
maoine áitiúla de bharr gníomhú de réir an fho-alt sin, féadfaidh siad
modh íoca a roghnú seachas an tAire do dhéanamh asbhainte as
glaníocaíochtaí scéime.

105.—I gcás go mbeidh feidhm ag mír (b) d’alt 103, tabharfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim fógra don duine dliteanach lena mbaineann go
bhfuil ordachán tugtha acu faoi alt 102.

106.—Beidh feidhm ag an alt seo i gcás go roghnóidh duine
dliteanach i dtuairisceán go ndéanfaidh an tAire cáin mhaoine áitiúil
a asbhaint as a ghlaníocaíochtaí scéime nó as a glaníocaíochtaí
scéime agus—

(a) go mbeidh cáin mhaoine áitiúil dlite agus iníoctha ag an
duine dliteanach i ndáil le dáta dliteanais a thagann tar
éis an dáta lena mbaineann an tuairisceán,

(b) nach gceanglófar ar an duine dliteanach tuairisceán a
sheachadadh i ndáil leis an dáta dliteanais dá dtagraítear
i mír (a), agus

(c) nach dtabharfaidh an duine dliteanach fógra do na
Coimisinéirí Ioncaim gur mian leis nó léi cáin mhaoine
áitiúil a íoc ar mhodh íoca seachas tríd an Aire do
dhéanamh asbhainte as a ghlaníocaíochtaí scéime nó as a
glaníocaíochtaí scéime.

107.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), i gcás go dtabharfaidh
duine dliteanach fógra do na Coimisinéirí Ioncaim nach mian leis nó
léi a thuilleadh go mbainfear cáin mhaoine áitiúil óna
ghlaníocaíochtaí scéime nó óna glaníocaíochtaí scéime, ordóidh na
Coimisinéirí Ioncaim don Aire gan aon asbhaintí eile a dhéanamh as
glaníocaíochtaí scéime an duine dhliteanaigh.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1)—

(a) i gcás nach ndéanfaidh duine dliteanach modh íoctha eile
a chomhaontú leis na Coimisinéirí Ioncaim, nó

(b) i gcás go gcomhaontófar modh eile den sórt sin ach nach
mbeidh tuairisceán fíor iomlán seachadta ar na
Coimisinéirí Ioncaim ag an duine dliteanach, mura
ndéanfaidh, agus go dtí go ndéanfaidh, an duine
dliteanach tuairisceán fíor iomlán a sheachadadh orthu.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i gcás gur dealraitheach do na
Coimisinéirí Ioncaim go ndéanfaí dochar do bhailiú tráthúil cánach
maoine áitiúla de bharr gníomhú de réir an fho-ailt sin.

108.—Is de réir alt 69 a chinnfear iomlán na cánach maoine áitiúla
a fhéadfadh na Coimisinéirí Ioncam a ordú don Aire a asbhaint as
glaníocaíochtaí scéime duine dhliteanaigh de réir alt 102 ach amhail
is—
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Áitiúil), 2012.

(a) dá mba thagairt d’íocaíochtaí scéime aon tagairt do
dhíolaíochtaí san alt sin, agus

(b) maidir leis an tagairt i bhfo-alt (3) d’alt 69—

(i) do mhír (a) d’alt 66, dá mba thagairt í do mhír (a)
d’alt 103, agus

(ii) d’alt 68, dá mba thagairt í d’alt 106.

109.—(1) Beidh feidhm ag alt 70 chun críocha na Caibidle seo mar
atá feidhm aige chun críocha Chaibidil 1 ach tagairtí d’íocaíochtaí
scéime a chur in ionad tagairtí do dhíolaíochtaí agus tagairtí don Aire
a chur in ionad tagairtí don fhostóir.

(2) Déanfar ordachán athmheasta faoi alt 70 (arna chur chun
feidhme le fo-alt (1)) a chur in ionad aon ordachán roimhe sin i leith
an duine dhliteanaigh agus dáta dliteanais.

(3) D’ainneoin ordachán athmheasta a bheith tugtha, chun
críocha an mhínithe ar “glaníocaíochtaí scéime” in alt 101, measfar
an t-ordachán athmheasta, mura ndéantar foráil leis maidir le méid
is mó cánach maoine áitiúla a asbhaint, a bheith tugtha an dáta a
tugadh an t-ordachán a mbeidh a ionad á ghlacadh aige.

110.—(1) Déanfaidh an tAire, nuair a thabharfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim ordachán dó nó di faoi alt 102 nó 109, de réir
mar a bheidh, cáin mhaoine áitiúil a asbhaint as na glaníocaíochtaí
scéime a íoctar le duine dliteanach, nó a íoctar thar a cheann nó thar
a ceann.

(2) A mhéid nach leor, sa tréimhse a shonraítear san ordachán
lena mbaineann, na glaníocaíochtaí scéime arna n-íoc leis an duine
dliteanach chun an méid iomlán cánach maoine áitiúla lena
mbaineann a íoc, léifear an t-alt seo mar alt nach infheidhme ach leis
an gcion sin den mhéid cánach maoine áitiúla sin is féidir a íoc trí
asbhaintí sna himthosca sin agus léifear alt 111 dá réir sin.

111.—(1) Beidh an tAire cuntasach do na Coimisinéirí Ioncaim sa
mhéid cánach maoine áitiúla is inasbhainte as glaníocaíochtaí scéime
is iníoctha le duine dliteanach.

(2) Faoi réir fho-alt (3), déanfar cáin mhaoine áitiúil arna
hasbhaint ag an Aire a chur ar aghaidh chuig na Coimisinéirí Ioncaim
an tráth agus ar an modh a chomhaontóidh na Coimisinéirí Ioncaim
agus an tAire.

(3) Faoi réir aon socruithe a chomhaontóidh na Coimisinéirí
Ioncaim agus an tAire, déanfar aon cháin mhaoine áitiúil a
asbhainfear in aon mhí ar leith a chur ar aghaidh chuig na
Coimisinéirí Ioncaim laistigh de 7 lá tar éis na hasbhainte sin.

112.—Cuirfidh an tAire chuig na Coimisinéirí Ioncaim sonraí i
ndáil le cáin mhaoine áitiúil a asbhainfear as na glaníocaíochtaí
scéime arna n-íoc le duine dliteanach, is sonraí a shonróidh na
Coimisinéirí Ioncaim agus an tAire agus a chuirfear an tráth agus ar
an modh a chomhaontóidh na Coimisinéirí Ioncaim agus an tAire.
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113.—(1) I gcás go mbeidh ordachán tugtha don Aire faoi alt 102
nó 109, de réir mar a bheidh, agus nach ndéanfaidh sé nó sí an méid
cánach maoine áitiúla a bheidh in ordachán a asbhaint roimh
dheireadh na tréimhse a shonrófar san ordachán—

(a) féadfar an méid nár asbhaineadh a áireamh in aon
ordachán a thabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim don
Aire i leith an duine dhliteanaigh lena mbaineann i
dtréimhse tar éis na tréimhse céadluaite,

(b) féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim modh íoca eile a
chomhaontú leis an duine dliteanach, nó

(c) d’éagmais an ordacháin dá dtagraítear i mír (a) nó fógra ó
na Coimisinéirí Ioncaim á rá go ndéanfaidh siad an
mheasúnacht dá dtagraítear i mír (b), déanfaidh an tAire
an méid nár asbhaineadh a asbhaint as glaníocaíochtaí
scéime duine dhliteanaigh sa tréimhse tar éis na
tréimhse céadluaite.

(2) I gcás go n-eascróidh na himthosca dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) ar dá ndroim a bheidh feidhm ag míreanna (a) agus (b) den fho-
alt sin, tabharfaidh an tAire fógra dá réir sin do na Coimisinéirí
Ioncaim.

114.—Faoi réir alt 960H d’Acht 1997 (arna chur chun feidhme le
halt 120) agus alt 26, más rud é gur mó méid na cánach maoine áitiúla
arna asbhaint ag an Aire as glaníocaíochtaí scéime duine
dhliteanaigh sa tréimhse arna sonrú san ordachán arna thabhairt faoi
alt 102 ná an méid a ordaíodh don Aire a asbhaint faoi alt 102 nó
109, de réir mar a bheidh, déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an
barrachas a aisíoc leis an duine dliteanach.

115.—Déanfaidh an tAire, tar éis dheireadh na bliana lena
mbaineann, ráiteas a thabhairt do gach duine dliteanach ar
asbhaineadh cáin mhaoine áitiúil as a chuid glaníocaíochtaí scéime
nó as a cuid glaníocaíochtaí scéime le linn na bliana sin, ina
dtaispeánfar, i leith na bliana sin, iomlán na cánach maoine áitiúla a
asbhaineadh as glaníocaíochtaí scéime an duine.

116.—(1) I gcás gur tugadh ordachán don Aire faoi alt 102 nó 109,
de réir mar a bheidh, coimeádfaidh sé nó sí taifid i ndáil leis na nithe
seo a leanas—

(a) glaníocaíochtaí scéime a íoc leis an duine dliteanach ar
tugadh an t-ordachán ina leith,

(b) an cháin mhaoine áitiúil a asbhaineadh as glaníocaíochtaí
scéime an duine dhliteanaigh, agus

(c) cáin mhaoine áitiúil a chur ar aghaidh chuig na
Coimisinéirí Ioncaim.

(2) Déanfaidh an tAire—

(a) na taifid dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a choinneáil ar feadh
tréimhse 6 bliana ó dheireadh na bliana lena mbaineann
siad, agus
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(b) na taifid sin a thabhairt ar aird d’oifigeach Ioncaim lena
n-iniúchadh i gcás go n-iarrfaidh an t-oifigeach ar an Aire
déanamh amhlaidh faoi alt 903 (arna chur chun feidhme
le Cuid 13) d’Acht 1997.

117.—I gcás go ndéanfaidh an tAire méid cánach maoine áitiúla a
asbhaint, de réir na Caibidle seo, as na glaníocaíochtaí scéime arna
n-íoc le duine dliteanach, beidh an tAire saortha agus urscaoilte i
leith cibé méid arb ionannas dó an asbhaint, amhail is dá mba rud é
gur íocadh an méid sin leis an duine dliteanach iarbhír.

Caibidil 4

Asbhaintí as íocaíochtaí Stáit

118.—(1) Maidir leis an Aire, tar éis dó nó di dul i gcomhairle le
haon Aire eile den Rialtas atá, i dtuairim an Aire, bainteach i leith
an ní áirithe, féadfaidh sé nó sí, le hordú, foráil a dhéanamh a bheidh
ar aon dul le foráil arna déanamh le Caibidil 1, 2 nó 3, de réir mar is
cuí, chun a chumasú do na Coimisinéirí Ioncaim ordachán a thabhairt
d’Aire den Rialtas (lena n-áirítear an tAire) nó d’oifig den Stát á
cheangal ar an Aire den Rialtas nó ar an oifig den Stát cibé
méideanna a asbhaint as suimeanna a bheidh dlite d’aon duine faoi
aon achtachán ar méideanna iad a shonróidh na Coimisinéirí
Ioncaim chun dliteanas i leith cánach maoine áitiúla ar thaobh an
duine is déanaí a luadh a shásamh.

(2) I gcás go dtabharfar ordachán den sórt sin, de bhun ordú den
sórt sin, d’Aire den Rialtas nó d’oifig den Stát, déanfaidh an tAire
den Rialtas nó an oifig den Stát an t-ordachán a chomhlíonadh, ach
amháin mar a fhorálfar a mhalairt san ordú.

(3) San alt seo, folaíonn “achtachán” ionstraim arna déanamh faoi
aon achtachán.

CUID 11

Bailiú agus Forfheidhmiú

119.—(1) Faoi réir fho-alt (2), is iníoctha cáin mhaoine áitiúil atá
i bhféinmheasúnacht nó i measúnacht Ioncaim nó a áirítear mar
cháin atá i measúnacht Ioncaim faoi alt 49 ar na dátaí seo a leanas
nó rompu—

(a) an 1 Iúil 2013, i leith an dáta dliteanais an 1 Bealtaine
2013, agus

(b) an 1 Eanáir, i leith an dáta dliteanais an 1 Samhain in aon
bhliain eile.

(2) Is iníoctha cáin mhaoine áitiúil is inasbhainte ag fostóir faoi
alt 74 laistigh den tréimhse a shonraítear i Rialachán 28(1) agus (1A)
nó Rialachán 29(1) agus (1A), de réir mar a bheidh, de Rialacháin
ÍMAT (de réir bhrí alt 64).

(3) Maidir le cáin mhaoine áitiúil is inasbhainte—

(a) ag an Aire Coimirce Sóisialaí faoi Chaibidil 2 de Chuid
10, agus
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(b) ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara faoi Chaibidil 3
den Chuid sin,

is iníoctha laistigh den tréimhse a shonraítear in alt 93(3) agus alt
111(3) faoi seach í.

120.—Beidh feidhm ag Caibidlí 1A go 1D de Chuid 42 d’Acht
1997 i ndáil le cáin mhaoine áitiúil a bhailiú agus a ghnóthú mar atá
feidhm acu leis na cánacha, dleachtanna, tobhaigh agus muirir dá
dtagraítear in alt 960A den Acht sin a bhailiú agus a ghnóthú.

121.—D’ainneoin alt 960G d’Acht 1997 (arna chur chun feidhme le
halt 120), i gcás gur iníoctha cáin mhaoine áitiúil ag duine dliteanach
i leith níos mó ná maoin chónaithe iomchuí amháin, féadfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim aon íocaíocht a dhéanann an duine dliteanach
a fhritháireamh i gcoinne aon mhaoin cónaithe iomchuí nó gach
ceann díobh.

122.—(1) San alt seo, ciallaíonn “soláthraí seirbhíse íocaíochta”
duine atá sonraithe ag na Coimisinéirí Ioncaim chun íocaíochtaí
airgid a ghlacadh i gcoinne cáin mhaoine áitiúil is iníoctha ag duine
dliteanach.

(2) D’ainneoin alt 960E(1) d’Acht 1997 (arna chur chun feidhme
le halt 120), féadfar cáin mhaoine áitiúil a bheidh dlite agus iníoctha
leis na Coimisinéirí Ioncaim faoin Acht seo a íoc le soláthraí
seirbhíse íocaíochta.

(3) Measfar go bhfolaíonn aon íocaíocht a dhéanfar le soláthraí
seirbhíse íocaíochta aon táille a ghearrfaidh an soláthraí seirbhíse
íocaíochta as an tseirbhís íocaíochta a sholáthar.

(4) Beidh soláthraí seirbhíse íocaíochta cuntasach do na
Coimisinéirí Ioncaim in aon íocaíocht a dhéanfaidh duine dliteanach,
nó a dhéanfar thar ceann duine dhliteanaigh, agus déanfaidh sé méid
na híocaíochta lúide méid na táille gaolmhaire a chur ar aghaidh
chuig na Coimisinéirí Ioncaim i bhfoirm agus ar mhodh a
shonróidh siad.

(5) Maidir le duine dliteanach a rinne íocaíocht le soláthraí
seirbhíse, nó a ndearnadh íocaíocht le soláthraí seirbhíse thar a
cheann nó thar a ceann, déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim méid na
híocaíochta lúide méid na táille gaolmhaire a chreidiúnú dó nó di.

(6) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim rialacháin a dhéanamh i
ndáil leis an modh ar a bhféadfar íocaíochtaí a dhéanamh le soláthraí
seirbhíse íocaíochta agus i ndáil le conas a dhéanfaidh soláthraí
seirbhíse íocaíochta cuntas a thabhairt in íocaíochtaí den sórt sin do
na Coimisinéirí Ioncaim.

(7) I gcás go mainneoidh soláthraí seirbhíse íocaíochta an méid
dá dtagraítear i bhfo-alt (4) a chur ar aghaidh, déileálfar leis an méid
sin amhail is dá mba mhéid cánach maoine áitiúla é a bheadh dlite
den soláthraí seirbhíse íocaíochta agus iníoctha aige an dáta a íocadh
an méid leis an soláthraí seirbhíse íocaíochta agus beidh feidhm ag
aon fhorálacha den Acht seo i ndáil le bailiú cánach maoine áitiúla
agus le haon ús agus pionóis dá réir sin.
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123.—Beidh aon cháin mhaoine áitiúil, aon ús dá dtagraítear in alt
149 nó aon mhéid de phionós airgeadaíochta eile a bheidh dlite agus
neamhíoctha ag duine dliteanach ina muirear, agus fanfaidh sí ina
muirear, ar an maoin chónaithe iomchuí lena mbaineann sí.

124.—D’ainneoin alt 36 de Reacht na dTréimhsí, 1957, leanfaidh
an muirear dá dtagraítear in alt 123 de bheith i bhfeidhm gan
teorainn ama go dtí go mbeidh sé íoctha ina iomláine.

125.—In ailt 126 agus 128—

folaíonn “díol”, i ndáil le maoin chónaithe, aistriú na maoine
cónaithe ag duine dliteanach chuig duine eile—

(a) de dhroim—

(i) cumhacht a fheidhmiú faoi aon achtachán chun
talamh a fháil go héigeantach, nó

(ii) fógra a thabhairt á rá go bhfuiltear chun an
chumhacht sin a fheidhmiú,

nó

(b) gan comaoin ar bith nó ar chomaoin is lú go suntasach ná
luach inmhuirearaithe na maoine cónaithe tráth a
haistrithe.

126.—Faoi réir alt 139(4), déanfaidh duine dliteanach a
bheartaíonn maoin chónaithe a dhíol, roimh dhíol na maoine a chur
i gcríoch, aon cháin mhaoine áitiúil, aon phionóis arna bhforchur
faoin Acht seo agus aon ús a bheidh fabhraithe agus atá dlite agus
iníoctha i leith na maoine sin a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim.

127.—I gcás nach gcomhlíonann duine dliteanach alt 126, leanfaidh
aon cháin mhaoine áitiúil neamhíoctha agus aon phionóis agus aon
ús a bheidh fabhraithe agus dá dtagraítear san alt sin de bheith mar
mhuirear ar an maoin chónaithe iomchuí lena mbaineann sé nó sí.

128.—Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim na nithe seo a leanas a
sholáthar do dhuine dliteanach dá dtagraítear in alt 126, nó do
dhuine a bheidh ag gníomhú thar ceann an duine dhliteanaigh i ndáil
le maoin chónaithe a dhíol—

(a) daingniú maidir le haon cháin mhaoine áitiúil atá
neamhíoctha, aon phionóis arna bhforchur faoin Acht seo
agus aon ús a bheidh fabhraithe an dáta a dhíolfar
maoin, nó

(b) daingniú nach bhfuil aon mhéideanna is iníoctha gan íoc,

de réir mar a bheidh, i cibé foirm agus ar cibé modh a chinnfidh na
Coimisinéirí Ioncaim.

129.—Measfar duine a bheith ag comhlíonadh na n-oibleagáidí
arna bhforchur ar an duine i ndáil leis an ní a shonraítear in alt
1095(3)(a) d’Acht 1997, (arna chur chun feidhme leis an Sceideal), i
gcás gurb é an t-aon mhéid amháin a bheidh gan íoc méid a
iarchuireadh de réir Chuid 12.
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CUID 12

Íoc Cánach Maoine Áitiúla a Iarchur

130.—Chun críocha na Coda seo—

ciallaíonn “ioncam comhlán” ioncam, gan aird ar aon mhéid is
inasbhainte as ioncam iomlán nó is inasbhainte le linn ioncam
iomlán, ó gach bunadh arna mheas de réir na nAchtanna Cánach, a
ríomh, agus amhail is nár achtaíodh riamh aon fhoráil de na
hAchtanna sin ina ndearnadh foráil maidir le haon ioncam, brabúis
nó gnóchain a dhíolmhú ó cháin ioncaim nó maidir le neamhaird a
thabhairt ar an gcéanna nó gan an céanna a áireamh chun críocha
cánach ioncaim nó na nAchtanna sin, ach gan sochar leanaí is
iníoctha faoi Chuid 4 d’Acht 2005, nó faoi aon Acht dá éis sin a
bhféadfar an tAcht sin a lua ina theannta, a áireamh;

ciallaíonn “teagmhas iomchuí”, i ndáil le maoin chónaithe iomchuí,
díol na maoine de réir bhrí alt 125 ag duine dliteanach a d’éiligh
iarchur nó thar a cheann nó thar a ceann;

ciallaíonn “bliain iomchuí” an bhliain ina bhfuil an dáta dliteanais a
bhfuil cáin mhaoine áitiúil iníoctha ina leith;

ciallaíonn “gnóchan amhantair” buaiteachais, bronntanais,
oidhreachtaí agus suimeanna caipitiúla d’aon chineál.

131.—(1) I gcás go ndéantar éileamh bailí ar iarchur—

(a) déileálfar leis an gcáin mhaoine áitiúil a ndéantar éileamh
ar iarchur ina leith mar cháin nach bhfuil iníoctha go dtí
go dtarlóidh teagmhas iomchuí de réir alt 139,

(b) muirearófar ús ar an méid iarchurtha ón dáta atá dlite leis
an méid sin a íoc go dtí cibé am a íocfar é ar ráta laethúil
0.011 faoin gcéad (dá ngairtear “ús iarchuir” sa Chuid
seo), agus

(c) folóidh aon tagairt don mhéid iarchurtha sa Chuid seo ús
iarchuir fabhraithe dá dtagraítear i mír (b).

(2) Beidh éileamh ar iarchur bailí má chomhlíontar na
coinníollacha dá dtagraítear in alt 132 nó, de réir mar a bheidh, san
alt sin agus in alt 133.

(3) Maidir le héileamh ar iarchur—

(a) déanfar é i scríbhinn, agus

(b) i gcás go gceanglaítear tuairisceán a sheachadadh i ndáil
leis an dáta dliteanais a éilítear iarchur ina leith, ní foláir
an t-éileamh a dhéanamh sa tuairisceán.

132.—(1) Más rud é maidir le duine dliteanach—

(a) go n-áitíonn sé nó sí maoin chónaithe iomchuí, a bhfuil
cáin mhaoine áitiúil iníoctha ina leith, mar aon-áit
chónaithe nó mar phríomháit chónaithe aige nó aici, agus
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(b) mura mó ná €15,000 a ioncam comhlán, nó a hioncam
comhlán, ó gach bunadh sa bhliain iomchuí, a mhéid is
féidir le réasún a réamhthuaradh an dáta dliteanais sa
bhliain sin,

féadfaidh an duine, ar éileamh bailí a dhéanamh sa cháil sin chun na
gCoimisinéirí Ioncaim, cáiliú chun an cháin mhaoine áitiúil is
iníoctha i leith an dáta dliteanais sa bhliain sin a iarchur.

(2) I gcás gur duine pósta, páirtnéir sibhialta nó
comhchónaitheoir, de réir mar a bheidh, an duine dliteanach, beidh
feidhm ag fo-alt (1) mura mó ná €25,000 comhiomlán an ioncaim
chomhláin ó gach bunadh de chuid an duine dhliteanaigh agus chéile,
pháirtnéir sibhialta nó chomhchónaitheoir an duine sin le linn na
bliana iomchuí, a mhéid is féidir le réasún a réamhthuaradh an dáta
dliteanais sa bhliain sin.

(3) I gcás—

(a) go bhfuil ioncam comhlán dá dtagraítear i bhfo-alt (1) sa
bhliain iomchuí ag duine dliteanach dá dtagraítear san
fho-alt sin, nó

(b) go bhfuil ioncam comhlán, san iomlán, dá dtagraítear i
bhfo-alt (2) sa bhliain iomchuí ag duine dliteanach dá
dtagraítear san fho-alt sin agus ag céile, páirtnéir sibhialta
nó comhchónaitheoir an duine sin,

nach mó, a mhéid is féidir le réasún a réamhthuaradh an dáta
dliteanais sa bhliain sin—

(i) ná €25,000, i gcás duine dhliteanaigh dá dtagraítear i bhfo-
alt (1), nó

(ii) ná €35,000, i gcás duine dhliteanaigh dá dtagraítear i bhfo-
alt (2),

féadfaidh an duine, ar éileamh a dhéanamh chuige sin chun na
gCoimisinéirí Ioncaim, cáiliú le haghaidh iarchur 50 faoin gcéad den
cháin mhaoine áitiúil ab iníoctha, thairis sin, i leith an dáta dliteanais
sa bhliain sin.

133.—(1) Faoi réir fho-alt (2), i gcás maoin chónaithe iomchuí—

(a) a áitíonn duine dliteanach mar aon-áit chónaithe nó mar
phríomháit chónaithe an duine sin, agus

(b) atá faoi réir mhorgáiste,

féadfar na méideanna comhlána ioncaim dá dtagraítear in alt 132 a
mhéadú de mhéid is 80 faoin gcéad de mhéid na n-íocaíochtaí úis
morgáiste a dhéanfaidh duine den sórt sin, roimh dheireadh na bliana
iomchuí, i leith na maoine cónaithe iomchuí, a mhéid is féidir le
réasún a réamhthuaradh an dáta dliteanais sa bhliain iomchuí.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i leith bliain iomchuí a thosóidh
tar éis an 31 Nollaig 2017.

134.—(1) Faoi réir alt 139(1), i gcás go scoireann duine dliteanach
de cibé coinníollacha, dá dtagraítear in alt 132 nó, de réir mar a
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bheidh, san alt sin agus in alt 133, agus faoinar cháiligh an duine le
haghaidh iarchuir, a chomhlíonadh, féadfaidh aon iarchur a
ceadaíodh sular scoireadh de na coinníollacha sin a chomhlíonadh
leanúint i bhfeidhm.

(2) Más rud é go dtagann sé ar iúl na gCoimisinéirí Ioncaim nár
chomhlíon duine dliteanach na coinníollacha dá dtagraítear in alt 132
nó, de réir mar a bheidh, san alt sin agus in alt 133 nuair a d’éiligh
sé nó sí iarchur, tabharfaidh siad fógra don duine faoin méid sin.

(3) Más rud é go bhfaigheann céile, páirtnéir sibhialta nó
comhchónaitheoir, de réir mar a bheidh, duine dhliteanaigh bás,
féadfaidh an duine dliteanach leanúint d’iarchur a éileamh go dtí an
chéad dáta dliteanais den chéad tréimhse luachála eile d’ainneoin
nach gcomhlíonann sé nó sí an coinníoll a shonraítear in mír (b)
d’alt 132(1).

135.—(1) Más rud é go gcinneann na Coimisinéirí Ioncaim nach
bhfuil duine dliteanach incháilithe le haghaidh iarchuir, tabharfaidh
siad fógra i scríbhinn don duine faoin gcinneadh uathu.

(2) Féadfaidh aon duine dliteanach arb éagóir leis nó léi an
cinneadh dá dtagraítear i bhfo-alt (1) achomharc a dhéanamh i
gcoinne an chinnidh sin chun na gCoimisinéirí Achomhairc trí fhógra
i scríbhinn a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim laistigh de 14 lá
ón gcinneadh a dhéanamh agus á rá cad iad na forais leis an
achomharc san fhógra.

(3) Éistfear achomharc faoi fho-alt (2) amhail is dá mba
achomharc i gcoinne measúnachta ó na Coimisinéirí Ioncaim é agus
beidh feidhm ag Cuid 9 dá réir.

136.—Féadfaidh duine dliteanach ar lamháladh iarchur dó nó di,
tráth ar bith, íocaíocht iomlán nó pháirteach den mhéid iarchurtha a
dhéanamh, agus déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon íocaíocht
den sórt sin a chreidiúnú in aghaidh dliteanas i leith blianta roimhe
sin i dtosaíocht ar dhliteanais i leith blianta dá éis sin.

137.—Beidh an méid iarchurtha ina mhuirear, agus fanfaidh sé ina
mhuirear, ar an maoin chónaithe iomchuí lena mbaineann sé de réir
ailt 123 agus 124.

138.—Ní lamhálfar aon iarchuir bhreise i ndáil le maoin chónaithe
iomchuí i gcás gur mó an méid a bheidh iarchurtha cheana féin ná
luach inmhuirearaithe na maoine ar an dáta dliteanais ar ina leith a
éileofar an t-iarchur breise.

139.—(1) Faoi réir fho-alt (2), beidh aon mhéid a bheidh
iarchurtha iníoctha ag an duine dliteanach ar theagmhas iomchuí
do tharlú.

(2) Déileálfar le duine dliteanach d’fháil gnóchan amhantair mar
theagmhas iomchuí agus beidh feidhm ag fo-alt (1) dá réir sin.

(3) Tabharfaidh duine dliteanach fógra do na Coimisinéirí
Ioncaim nuair a gheobhaidh sé nó sí gnóchan amhantair.
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Áitiúil), 2012.

(4) I gcás gurb é an teagmhas iomchuí aistriú na maoine cónaithe
iomchuí ar mhodh bronntanais nó oidhreachta, féadfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim a cheadú go leanfar d’iarchur a bheith i
bhfeidhm más rud é—

(a) go ndéanfaidh an duine dliteanach a thabharfaidh an
bronntanas, nó ionadaí pearsanta an duine dhliteanaigh,
de réir mar a bheidh, fógra a thabhairt do na Coimisinéirí
Ioncaim faoin mbronntanas a thabhairt nó faoin
oidhreacht, agus

(b) go mbeidh an duine a gheobhaidh an bronntanas nó an
oidhreacht incháilithe le haghaidh iarchuir, agus go
ndéanfaidh sé nó sí éileamh bailí air.

CUID 13

Cumhachtaí na gCoimisinéirí Ioncaim

140.—(1) Chun críocha na Coda seo ciallaíonn “duine údaraithe”,
i ndáil le halt 143, duine a bheidh údaraithe i scríbhinn ag na
Coimisinéirí Ioncaim chun dul isteach ar thalamh agus chun maoin
chónaithe a scrúdú chun luach inmhuirearaithe maoine cónaithe
iomchuí a fháil amach agus chun an luach sin a thuairisciú do na
Coimisinéirí Ioncaim, is duine atá cáilithe go cuí chun déanamh
amhlaidh.

(2) Maidir le duine údaraithe le linn a chumhachtaí nó a
cumhachtaí a fheidhmiú nó a dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh
faoin gCuid seo, déanfaidh sé nó sí, ar í a iarraidh, fianaise ar údarú
an duine a thabhairt ar aird.

141.—(1) Féadfaidh oifigeach Ioncaim, faoi réir na Coda seo, cibé
fiosruithe nó cibé gníomhartha a dhéanamh faoi réim chumhachtaí
an oifigigh is gá leis nó léi chun na nithe seo a leanas a dheimhniú
dó féin nó di féin—

(a) cibé acu is maoin chónaithe iomchuí ar dháta dliteanais
maoin,

(b) cibé acu is duine dliteanach ar dháta dliteanais duine,

(c) luach inmhuirearaithe maoine cónaithe iomchuí ar dháta
luachála,

(d) cáilitheacht duine dhliteanaigh chun iarchuir de réir Chuid
12, nó

(e) cruinneas nó neamhchruinneas aon tuairisceáin, ráitis nó
sonraí a ullmhaítear agus a sheachadtar faoin Acht seo.

(2) Faoi réir fho-alt (3), ní dhéanfar aon fhiosruithe ná aon
ghníomhartha lena mbaineann fo-alt (1) tráth ar bith tar éis 4 bliana
a bheith caite dar tosach an 1 Eanáir tar éis na bliana ina bhfuil an
dáta dliteanais a ndéantar na fiosruithe nó na gníomhartha i ndáil léi.

(3) D’ainneoin fho-alt 2, féadfar fiosruithe nó gníomhartha i ndáil
le duine dliteanach a bhfuil feidhm ag fo-alt (1) maidir leis nó léi a
dhéanamh tráth ar bith, más rud é—
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(a) go mainneoidh an duine dliteanach tuairisceán a
sheachadadh i ndáil le dáta dliteanais áirithe,

(b) go bhfuil cúis ag oifigeach Ioncaim lena chreidiúint nach
bhfuil nochtadh iomlán cruinn i dtuairisceán arna
sheachadadh ag an duine dliteanach ar na fíorais
ábhartha go léir is gá chun an cháin mhaoine áitiúil is
iníoctha ag an duine dliteanach i ndáil le dáta dliteanais
a shuíomh, nó

(c) go bhfuil cúis ag oifigeach Ioncaim lena chreidiúint go
raibh an duine dliteanach ag gabháil d’aon iompar d’aon
turas nó go míchúramach i dtaca le cáin mhaoine áitiúil
is iníoctha i ndáil le dáta dliteanais.

142.—(1) Aon duine dliteanach arb éagóir leis nó léi aon fhiosrú
nó gníomh a rinne oifigeach Ioncaim faoin gCuid seo tar éis an
tréimhse dá dtagraítear in alt 141(2) a bheith caite ar na forais go
measann an duine dliteanach go bhfuil cosc ar an oifigeach Ioncaim
déanamh amhlaidh de bhua an fho-ailt sin, féadfaidh sé nó sí, trí
fhógra i scríbhinn a thabhairt don oifigeach Ioncaim sin laistigh de
30 lá tar éis don oifigeach an fiosrú nó an gníomh a dhéanamh,
achomharc a dhéanamh chun na gCoimisinéirí Achomhairc i gcoinne
an fhiosraithe nó an ghnímh.

(2) Éistfidh na Coimisinéirí Achomhairc achomharc faoin alt seo
amhail is dá mba achomharc i gcoinne measúnacht Ioncaim é.

(3) Aon ghníomh a cheanglaítear ar an duine dliteanach a
dhéanamh agus aon ghníomh breise a bheartaíonn an t-oifigeach
Ioncaim a dhéanamh de bhun fhiosrú nó ghníomh an oifigigh,
cuirfear ar fionraí iad go dtí go gcinnfear an t-achomharc faoin alt
seo.

(4) Má chinneann na Coimisinéirí Achomhairc, ar an achomharc
faoin alt seo a éisteacht—

(a) go raibh cosc ar an oifigeach Ioncaim, de bhíthin alt
141(2), ón bhfiosrú nó ón ngníomh a dhéanamh, ní
cheanglófar ar an duine dliteanach aon ghníomh a
dhéanamh de bhun fhiosrú nó ghníomh an oifigigh
Ioncaim agus beidh cosc ar an oifigeach Ioncaim ó dhul
ar aghaidh lena fhiosrú nó lena fiosrú nó lena ghníomh
nó lena gníomh a dhéanamh, nó

(b) nach raibh cosc ar an oifigeach Ioncaim de bharr na forála
sin ón bhfiosrú nó ón ngníomh sin a dhéanamh, leanfaidh
an t-oifigeach Ioncaim lena fhiosrú nó lena fiosrú nó lena
ghníomh nó lena gníomh.

143.—(1) Chun luach inmhuirearaithe maoine cónaithe iomchuí a
fháil amach—

(a) féadfaidh duine údaraithe dul isteach ar thalamh agus an
mhaoin chónaithe iomchuí a iniúchadh, agus

(b) ceadóidh an duine a áitíonn an mhaoin chónaithe iomchuí
don duine údaraithe an mhaoin a iniúchadh ag cibé
tráthanna réasúnacha a mheasfaidh na Coimisinéirí
Ioncaim a bheith riachtanach.

61

Cd.13 A.141

Achomharc i
gcoinne fiosruithe
oifigigh Ioncaim.

Cumhacht chun
maoin a iniúchadh.



Cd.13 A.143

Taifid a iniúchadh i
ndáil le hasbhaint
ag an mbunadh.

Pionóis i leith
neamhchomhlíonadh
Chuid 10.

62

[Uimh. 52.] [2012.]An tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine
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(2) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim cibé faisnéis, lena n-
áitrítear faisnéis cáiníocóra de réir bhrí alt 851A d’Acht 1997 a
mheasann siad a bheith riachtanach, a sholáthar d’aon duine
údaraithe chun luach inmhuirearaithe maoine cónaithe iomchuí a
fháil amach, agus féadfaidh an duine údaraithe an fhaisnéis sin a
úsáid chun na críche sin ach ní úsáidfidh sé nó sí an fhaisnéis le
haghaidh aon chríoch eile ar bith.

(3) I gcás go gceanglaíonn na Coimisinéirí Ioncaim go ndéanfaidh
duine údaraithe maoin chónaithe iomchuí a luacháil, íocfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim costais na luachála.

144.—(1) Beidh feidhm ag alt 903 d’Acht 1997, mar atá feidhm
aige maidir le hiniúchadh a dhéanamh ar thaifid a bhaineann le
díolaíochtaí a íoc, fara aon mhodhnuithe is gá maidir le taifid a
iniúchadh a bhaineann le cáin mhaoine áitiúil a asbhaint faoi Chuid
10—

(a) ag fostóir as glandíolaíochtaí fostaí de réir Chaibidil 1 den
Chuid sin,

(b) ag an Aire Coimirce Sóisialaí de réir Chaibidil 2 den Chuid
sin, agus

(c) ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara de réir Chaibidil
3 den Chuid sin.

(2) Chun críocha fho-alt (1), aon oifigeach Ioncaim a
chomhlíonfaidh a chumhachtaí nó a cumhachtaí nó a fheidhmeoidh
a dhualgais nó a dualgais, de réir mar a bheidh, faoin alt seo (dá
ngairtear “oifigeach údaraithe” san alt seo), beidh sé nó sí údaraithe
i scríbhinn ag na Coimisinéirí Ioncaim chun na cumhachtaí sin a
fheidhmiú nó na dualgais sin a chomhlíonadh.

(3) Déanfaidh oifigeach údaraithe le linn dó nó di a chumhachtaí
nó a cumhachtaí a fheidhmiú nó a dhualgais nó a dualgais a
chomhlíonadh faoin alt seo, ar í a iarraidh, fianaise ar údarú an
oifigigh a thabhairt ar aird.

CUID 14

Cionta agus Pionóis

145.—(1) I gcás go mainneoidh aon duine gan leithscéal
réasúnach—

(a) aon fhoráil faoi Chuid 10 a chomhlíonadh lena
gceanglaítear ar an duine sin aon ráiteas a chur chuig na
Coimisinéirí Ioncaim nó a thabhairt dóibh, seachas an
ráiteas a cheanglaítear faoi alt 79, nó aon sonraí a chur
chuig na Coimisinéirí Ioncaim,

(b) cáin mhaoine áitiúil a asbhaint de réir ordachán arna
thabhairt ag na Coimisinéirí Ioncaim,

(c) cáin mhaoine áitiúil arna hasbhaint a chur ar aghaidh
chuig na Coimisinéirí Ioncaim laistigh den tréimhse a
shonrófar lena cur ar aghaidh amhlaidh, nó
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(d) taifid a choimeád agus a choinneáil agus iad a chur ar fáil
lena n-iniúchadh ag oifigeach Ioncaim,

dlífear pionós €3,000 a chur ar an duine sin.

(2) I gcás go mainneoidh aon duine ráiteas a chur chuig na
Coimisinéirí Ioncaim faoi alt 79 laistigh den tréimhse a shonrófar
chun na críche sin, dlífear pionós €500 a chur ar an duine sin i leith
gach míosa nó cuid de mhí ar lena linn a fhanfaidh an ráiteas sin gan
a bheith curtha chucu, faoi réir phionós uasta €3,000.

(3) I gcás gur rúnaí ar chomhlacht daoine an duine dá dtagraítear
i bhfo-alt (1) nó (2), dlífear pionós ar leithligh €2,000 a chur ar rúnaí
an chomhlachta.

(4) In aon imeachtaí chun pionós a ghnóthú faoin alt seo, beidh
feidhm ag alt 987(4) d’Acht 1997 fara aon mhodhnuithe is gá ar
ghnóthú pionós i ndáil le sáruithe ar Rialacháin ÍMAT mar atá
feidhm aige maidir le mainneachtain déanamh de réir forálacha a
bhaineann le cáin mhaoine áitiúil.

146.—(1) Más rud é maidir le duine dliteanach—

(a) a gceanglaítear air nó uirthi faoi Chuid 7 tuairisceán a
sheachadadh, go mainneoidh sé nó sí an tuairisceán a
sheachadadh, nó

(b) a sheachadfaidh tuairisceán ach a mhainneoidh na sonraí
a cheanglaítear a thabhairt sa tuairisceán a áireamh sa
tuairisceán, go n-iarrfaidh oifigeach Ioncaim trí fhógra an
scéal a leigheas agus go mainneoidh sé nó sí déanamh
amhlaidh gan mhoill mhíréasúnach,

dlífear pionós a chur ar an duine dliteanach is pionós de mhéid na
cánach maoine áitiúla ab iníoctha dá seachadfaí tuairisceán fíor
iomlán.

(2) Ní mó ná €3,000 an pionós a fhorchuirfear le fo-alt (1).

(3) In imeachtaí chun pionós arna fhorchur faoin alt seo a
ghnóthú, maidir le deimhniú arna shíniú ag na Coimisinéirí Ioncaim
lena ndeimhnítear gur scrúdaigh sé nó sí na taifid iomchuí agus gur
dealraitheach ó na taifid sin—

(a) nach bhfuarthas tuairisceán sonraithe, nó

(b) gur mhainnigh an cosantóir gníomh sonraithe a dhéanamh
nó sonraí sonraithe a thabhairt,

is fianaise é go dtí go suitear a mhalairt ar na nithe dá dtagraítear i
míreanna (a) agus (b).

147.—(1) Dlífear pionós faoin alt seo a chur ar dhuine dliteanach,
nó ar dhuine atá ag gníomhú faoi údarás an duine dhliteanaigh, gan
dochar d’aon phionós eile a dhlífear a chur ar an duine, má dhéanann
an duine go feasach—

(a) aon ráiteas bréagach nó aon uiríoll bréagach, nó

(b) tuairisceán mícheart a sheachadadh,
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chun aon cheann acu seo a leanas a fháil—

(i) aon laghdú ar cháin mhaoine áitiúil is iníoctha ag an
duine dliteanach,

(ii) aisíoc ar an gcáin mhaoine áitiúil a d’íoc an duine
dliteanach, nó

(iii) iarchur de réir Chuid 12.

(2) Is é an pionós a fhorchuirtear le fo-alt (1)—

(a) méid na cánach maoine áitiúla a bheadh iníoctha mura
ndéanfaí ráiteas bréagach nó uiríoll bréagach nó mura
seachadfaí tuairisceán mícheart, de réir mar a bheidh, nó

(b) méid na cánach maoine áitiúla a n-éilítear iarchur ina leith
de réir Chuid 12.

(3) Ní mó an pionós a fhorchuirtear le fo-alt (1) ná €3,000.

148.—Beidh feidhm ag na hailt seo a leanas d’Acht 1997, fara aon
mhodhnuithe is gá, maidir le pionóis faoin Acht seo mar atá feidhm
acu maidir le pionóis faoi Chuid 47 d’Acht 1997—

(a) alt 1059, i ndáil le measúnú agus bailiú pionóis amhail is
dá mba mhéid cánach é,

(b) alt 1062, i ndáil le himeachtaí i gcás nach féidir an pionós
is inghnóthaithe a fháil amach go cinnte,

(c) alt 1063, i ndáil leis an teorainn ama le haghaidh pionóis
a ghnóthú,

(d) alt 1065, i ndáil le pionóis a mhaolú agus a chur chun
feidhme,

(e) alt 1066, i ndáil le fianaise bhréagach a bheith
inphionósaithe mar a bhíonn i gcás mionnú éithigh,

(f) alt 1067, i ndáil le hinghlacthacht ráiteas agus doiciméad
in imeachtaí coiriúla agus cánach, agus

(g) alt 1068, i ndáil le mainneachtain gníomhú laistigh den am
a cheanglóidh na Coimisinéirí Ioncaim.

149.—(1) Faoi réir fho-alt (4), maidir le haon cháin mhaoine
áitiúil is iníoctha—

(a) ag duine dliteanach, nó

(b) ag duine a n-ordóidh na Coimisinéirí Ioncaim dó nó di
cáin mhaoine áitiúil a asbhaint faoi Chaibidil 1, 2 nó 3,
de réir mar a bheidh, de Chuid 10,

béarfaidh sí ús—

(i) ón dáta a bheidh an cháin iníoctha, nó
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(ii) ón lá deiridh den tréimhse ar laistigh di a bheidh an
cháin iníoctha,

go dtí go n-íocfar í agus cinnfear méid an úis sin de réir fho-alt (2).

(2) Déanfar an t-ús dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a chinneadh tríd
an bhfoirmle seo a leanas a úsáid:

T x D x R

i gcás—

gurb é T an cháin mhaoine áitiúil is iníoctha agus a
fhanann gan íoc,

gurb é D líon na laethanta (lena n-áirítear cuid de lá) sa
tréimhse ar lena linn a fhanfaidh an cháin mhaoine áitiúil
gan íoc, agus

gurb é R ráta 0.0219 faoin gcéad.

(3) Maidir leis an ús is iníoctha faoin alt seo—

(a) ní lamhálfar mar asbhaint í le linn aon ioncam, aon
bhrabúis nó aon chaillteanais a ríomh chun aon chríche
de chuid na nAchtanna Cánach,

(b) féadfar é a bhailiú agus a ghnóthú ar an tslí chéanna le
méid cánach maoine áitiúla,

(c) beidh sé iníoctha leis an Ard-Bhailitheoir, agus

(d) measfar gur fiach é atá dlite don Aire chun sochair don
Phríomh-Chiste.

(4) Más rud é maidir le duine dliteanach—

(a) go roghnóidh sé nó sí modh íoca i dtuairisceán, agus

(b) go n-íocfaidh sé nó sí an méid cánach maoine áitiúla san
fhéinmheasúnacht sa tuairisceán de réir an mhodha sin,

ní mhuirearófar ús.

150.—Más rud é, tar éis ús a íoc i ndáil le méid cánach maoine
áitiúla is iníoctha, go laghdófar an méid is iníoctha—

(a) déanfar coigeartú cuí ar an méid úis is iníoctha, agus

(b) faoi réir alt 960H d’Acht 1997 (arna chur chun feidhme le
halt 120), déanfar ús a aisíoc a íocadh roimhe de cibé
méid is gá a chun a áirithiú gur mar a chéile don tsuim
iomlán, más ann, a íocadh nó is iníoctha i ndáil le cáin
mhaoine áitiúil agus don tsuim a bheadh ann dá mba rud
é nach raibh an méid dá laghdaítear an cháin mhaoine
áitiúil dlite agus iníoctha riamh.
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Áitiúil), 2012.

CUID 15

Faisnéis a Cheanglaíonn na Coimisinéirí Ioncaim a Thabhairt

151.—(1) D’ainneoin aon achtacháin nó aon rialach dlí, féadfaidh
na Coimisinéirí Ioncaim, trí fhógra i scríbhinn, a iarraidh ar dhuine
iomchuí cibé faisnéis atá i seilbh nó faoi urláimh an duine iomchuí a
sholáthar dóibh is faisnéis a theastóidh le réasún ó na Coimisinéirí
Ioncaim—

(a) chun cruinneas an chláir dá dtagraítear in alt 27 a shuíomh,
a choinneáil agus a chinntiú, agus

(b) chun cáin mhaoine áitiúil a riaradh.

(2) I gcás go ndéanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim iarraidh faoi
fho-alt (1), déanfaidh an duine iomchuí dá dtabharfar an iarraidh
cibé faisnéis a shonrófar san fhógra a sholáthar laistigh den teorainn
ama a shonrófar san fhógra.

(3) Is í an fhaisnéis a fhéadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim a
iarraidh mionsonraí i seilbh nó faoi urláimh an duine iomchuí i
dtaobh seolta nó seoltaí, de réir mar a bheidh, maoin chónaithe, agus
i ndáil le gach maoin chónaithe iomchuí—

(a) ainm an áititheora,

(b) ainm an úinéara,

(c) an seoladh atá in aon logeolaire a choinníonn aon duine
iomchuí nó cibé faisnéis eile lenar féidir láthair na maoine
a shuíomh,

(d) aon uimhir aitheantais uathúil a shann an duine iomchuí
don mhaoin nó, de réir mar a bheidh, d’aon mhéadar nó
d’aon fheiste eile atá sa mhaoin nó d’áititheoir nó
d’úinéir na maoine sin, agus

(e) faisnéis i ndáil le méid agus cineál na maoine.

(4) Déanfar an fhaisnéis a bheidh le soláthar ag duine iomchuí
faoi fho-alt (2) a sholáthar i cibé foirm agus i cibé slí a shonróidh na
Coimisinéirí Ioncaim.

(5) I gcás gur iarradh ar dhuine iomchuí trí fhógra faoi fho-alt (1)
faisnéis a sholáthar do na Coimisinéirí Ioncaim agus go mainneoidh
an duine an fhaisnéis a iarrtar a sholáthar—

(a) san fhoirm agus ar an tslí a iarrtar, agus

(b) laistigh den teorainn ama a shonraítear san fhógra,

dlífear pionós €100 a chur ar an duine sin in aghaidh gach lae a
leanfar den mhainneachtain tar éis na teorann ama a shonraítear
san fhógra.

(6) I gcás gur comhlacht daoine an duine iomchuí dá dtagraítear
i bhfo-alt (5), dlífidh an rúnaí pionós ar leithligh ón bpionós dá
dtagraítear san fho-alt sin de €100 a íoc in aghaidh gach lae a leanfar
den mhainneachtain tar éis na teorann ama a shonraítear san fhógra
nó pionós iomlán €3,000, cibé acu is lú.
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152.—(1) D’ainneoin aon achtachán nó aon riail dlí, déanfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim, ar iarraidh a fháil ón Aire Airgeadais nó ón
Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, agus ag cibé eatraimh
a shonróidh siad, cibé faisnéis a sholáthar don Aire sin den Rialtas
seachas faisnéis faoi cháiníocóir de réir bhrí alt 851A d’Acht 1997 a
fuair na Coimisinéirí Ioncaim de bhun an Achta seo a theastóidh le
réasún ón Aire sin den Rialtas chun a chumasú dó nó di a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh.

(2) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, chun cáin mhaoine áitiúil
a riaradh, cúnamh a iarraidh ar údarás áitiúil chun maoine cónaithe
ina limistéar feidhme a aithint agus chun cruinneas aon fhaisnéise
atá ina sheilbh i ndáil le maoin den sórt sin a fhíorú agus, chun na
críche sin agus d’ainneoin aon achtachán nó riail dlí eile, féadfaidh
siad cibé faisnéis a sholáthar d’údarás áitiúil i ndáil leis na maoine
sin a theastóidh le réasún chun na críche sin.

(3) Ní dhéanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim faisnéis a sholáthar de
réir fho-alt (1) mura deimhin leo go ndéanfar, de bharr iad do
sholáthar faisnéise a fuair siad de bhun an Achta seo don duine sin,
cúnamh a thabhairt don duine feidhm a tugadh don duine nó a
tarmligeadh chun an duine, le haon achtachán nó faoi aon achtachán,
a urscaoileadh.

153.—Sa Chuid seo, ciallaíonn “duine iomchuí”—

(a) an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil,

(b) an tÚdarás Clárúcháin Maoine,

(c) an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha,

(d) an sealbhóir ar cheadúnas faoi alt 14(1) den Acht um
Rialáil Leictreachais, 1999 chun leictreachas a sholáthar
nó chun feidhmeanna oibritheoir an chórais dáilte a
urscaoileadh,

(e) sealbhóir ceadúnais gáis nádúrtha faoi alt 16(1) den Acht
Gáis (Eatramhach) (Rialáil), 2002,

(f) An Post,

(g) an Oifig Luachála,

(h) Suirbhéireacht Ordanáis Éireann,

(i) an tAire Coimirce Sóisialaí,

(j) an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara,

(k) an tAire Comhshaoil, Pobail, agus Rialtais Áitiúil,

(l) an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní
Nádúrtha,

(m) an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt,

(n) údarás áitiúil,
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(o) Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte,

(p) an Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht
Sócmhainní, nó

(q) Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann.

CUID 16

An Muirear Teaghlaigh

154.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “dliteanas i leith an mhuirir teaghlaigh” an méid den
íocaíocht dá bhforáiltear in alt 3 d’Acht 2011 i dteannta táille ar bith
ar íoc déanach agus úis ar íoc déanach is iníoctha faoi alt 7 den Acht
sin a bheidh fágtha gan íoc i leith maoin chónaithe iomchuí;

ciallaíonn “duine iomchuí” an duine a dhlífidh an méid dá
dtagraítear sa mhíniú díreach roimhe seo a íoc.

155.—Scoirfidh alt 3 d’Acht 2011 d’fheidhm a bheith aige i leith
dáta dliteanais ar bith a tharlóidh an 1 Eanáir 2013 nó dá éis.

156.—(1) Más rud é—

(a) go bhfuil dliteanas i leith an mhuirir teaghlaigh le
hurscaoileadh tríd an duine iomchuí do dhéanamh na
híocaíochta, an 30 Aibreán 2013 nó roimhe, leis an údarás
áitiúil ar ina limistéar feidhme atá an mhaoin, agus

(b) gur mhó ná €130 an méid a cheanglófaí a íoc d’fhonn an
dliteanas sin a urscaoileadh, dá mbeadh feidhm ag alt
7(1) d’Acht 2001, agus ar leithligh ón bhfo-alt seo,

ansin, d’ainneoin an ailt sin 7(1), urscaoilfear an dliteanas sin ach an
duine iomchuí d’íoc €130 leis an údarás áitiúil sin, ar an dáta roimhe
seo nó roimh an dáta sin.

(2) Beidh feidhm ag fo-alt (3) d’ainneoin na nithe seo a leanas—

(a) ceanglas ar bith faoi Acht 2011 maidir le dliteanas i leith
an mhuirir teaghlaigh atá le hurscaoileadh i bhfabhar
údarás áitiúil, nó bord iomchuí (de réir bhrí alt 13 den
Acht sin) i gcás go ndearnadh ceann amháin nó níos mó
d’fheidhmeanna údaráis áitiúil a tharmligean chun boird
den sórt sin faoi alt 13 den Acht sin, nó

(b) na feidhmeanna a thugtar leis an Acht sin d’údarás áitiúil
nó do bhord den sórt sin i leith bhailiú an mhuirir sin,

i gcás go mbeidh, an 1 Iúil 2013, dliteanas i leith muirir teaghlaigh
maidir le maoin chónaithe gan urscaoileadh.

(3) Faoi réir fho-alt (5), maidir le dliteanas ar bith i leith an
mhuirir teaghlaigh a bheidh gan urscaoileadh an 1 Iúil 2013—
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(a) déileálfar leis mar mhuirear €200 i leith cáin mhaoine
áitiúil a bheidh dlite agus iníoctha an dáta sin, agus

(b) scoirfear de bheith ag déileáil leis mar dhliteanas muirir
teaghlaigh faoi Acht 2011.

(4) Is leis na Coimisinéirí Ioncaim a bheidh an muirear €200 dá
dtagraítear i bhfo-alt (3) iníoctha, agus beidh feidhm ag na forálacha
uile den Acht seo a bhaineann le bailiú cánach maoine áitiúla maidir
leis an muirear amhail is dá mba mhéid cánach maoine áitiúla é.

(5) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (3) i leith aon dliteanais i leith an
mhuirir teaghlaigh is ábhar d’imeachtaí dlíthiúla arna dtionscnamh
ag údarás áitiúil nó ag bord iomchuí faoi Acht 2011 i gcás gur roimh
1 Iúil 2013 a tionscnaíodh na himeachtaí sin, agus go bhfuil siad fós
ann an dáta sin.

(6) I gcás gur deimhin le húdarás áitiúil, nach ndearnadh dliteanas
muirir teaghlaigh go léir nó cuid de, i leith maoin chónaithe i
limistéar feidhme an údaráis áitiúil, a urscaoileadh roimh an 1 Iúil
2013, tabharfaidh sé fógra i scríbhinn do na Coimisinéirí Ioncaim faoi
sheoladh na maoine agus faoi ainm agus seoladh úinéir (de réir bhrí
Acht 2011) na maoine.

CUID 17

Forálacha Forlíontacha

157.—Gach bliain airgeadais ag tosú sa bhliain 2014, íocfaidh an
tAire isteach sa Chiste Rialtais Áitiúil méid a bheidh comhionann
leis an gcáin mhaoine áitiúil (lena n-áireofar ús ar bith a íocfar uirthi
sin) arna híoc isteach sa Phríomh-Chiste an bhliain sin.

158.—Is ar an modh a shonraítear sa Sceideal a leasaítear Acht
1997.

159.—(1) Leasaítear alt 1 den Acht um Bhailiú Shealadach
Cánach, 1927 trí “, cáin mhaoine áitiúil” a chur isteach roimh “nó
aon tobhach nó muirear eile”.

(2) Leasaítear alt 39 den Inland Revenue Regulation Act, 1890, trí
“local property tax” a chur isteach roimh “residential property tax”.
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AN SCEIDEAL

Leasú ar Acht 1997

Ítim An fhoráil a An Leasú
leasaítear

1 Alt 851A I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “na hAchtanna”, an
méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (f)
agus (g):

“(f) an tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas
Caipitiúil, 2003, agus na hachtacháin lena
leasaítear nó lena leathnaítear an tAcht sin,

(g) na reachtanna a bhaineann le dleacht stampa
agus le bainistiú na dleachta sin, agus

(h) an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil),
2012,”.

2 Alt 858 I mír (a) d’fho-alt (1), sa mhíniú ar “na
hAchtanna”, an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (vii):

“(viii) an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil),
2012,”.

3 Alt 859 I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “na hAchtanna Ioncaim”
an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(i):

“(j) an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil),
2012,”.

4 Alt 865B I bhfo-alt (1)—

(a) sa mhíniú ar “Achtanna” an méid seo a leanas
a chur in ionad mhíreanna (g) agus (h):

“(g) an tAcht Comhdhlúite Cánach
Breisluacha, 2010 agus na hachtacháin
lena leasaítear agus lena leathnaítear
an tAcht sin,

(h) an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine
Áitiúil), 2012, agus

(i) ionstraimí ar bith arna ndéanamh faoi
cheann ar bith de na reachtanna agus
de na hachtacháin a shonraítear i
míreanna (a) go (h);”,

(b) sa mhíniú ar “tréimhse iomchuí”, an méid seo
a leanas a chur in ionad mhíreanna (e) agus
(f):

“(e) i gcás dleacht mháil, an bhliain
mheasúnachta nó an tréimhse
chuntasaíochta, de réir mar a bheidh,
ina mbeidh an gníomh nó an teagmhas
a n-eascraíonn an aisíocaíocht ina leith,

(f) i gcás cáin bhreisluacha, an bhliain
mheasúnachta nó an tréimhse
chuntasaíochta, de réir mar a bheidh,
ina mbeidh an tréimhse inchánach a
n-eascraíonn an aisíocaíocht ina leith,
agus

(g) i gcás cáin mhaoine áitiúil, an bhliain ina
n-eascraíonn an aisíocaíocht;”,

agus
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Ítim An fhoráil a An Leasú
leasaítear

(c) sa mhíniú ar “cáin”, na focail seo a leanas a
chur in ionad na bhfocal go léir roimh
mhíreanna (a) go (d) den mhíniú sin:

“ciallaíonn ‘cáin’ aon cháin ioncaim, cáin
chorparáide, cáin ghnóchan caipitiúil, cáin
bhreisluacha, dleacht mháil, dleacht stampa,
cáin bhronntanais, cáin oidhreachta, tobhach
ioncaim, tobhach sainchónaithe, muirear
sóisialach uilíoch, nó cáin mhaoine áitiúil,
agus folaíonn sé—”.

5 Alt 874A I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “na hAchtanna” an méid
seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (f) agus (g):

“(f) an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa,
1999, agus na hachtacháin lena leasaítear nó
lena leathnaítear an tAcht,

(g) Caibidil IV de Chuid II den Acht Airgeadais,
1992, agus

(h) an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil),
2012,”.

6 Alt 960A Sa mhíniú ar “Achtanna”—

(a) an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (g):

“(h) an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine
Áitiúil), 2012,”,

agus

(b) sa mhíniú ar “cáin”, na focail seo a leanas a
chur in ionad na bhfocal go léir roimh
mhíreanna (a) go (c) den mhíniú sin:

“ciallaíonn ‘cáin’ aon cháin ioncaim, cáin
chorparáide, cáin ghnóchan caipitiúil, cáin
bhreisluacha, dleacht mháil, dleacht stampa,
cáin bhronntanais, cáin oidhreachta, cáin
mhaoine áitiúil, nó aon tobhach nó muirear
eile a chuirtear faoi chúram agus faoi
bhainistiú na gCoimisinéirí Ioncaim, agus
folaíonn sé—”.

7 Alt 960P An méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Chun críocha fho-alt (1)(a) d’alt 81 d’Acht
1988, measfar go bhfolaíonn an méid dá dtagraítear
san fho-alt sin cáin ghnóchan caipitiúil agus cáin
mhaoine áitiúil.”.

8 Alt 960S I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “cáin”, an méid seo a
leanas a chur in ionad mhír (d):

“(d) cáin bhreisluacha is inmhuirearaithe de réir
na nAchtanna Cánach Breisluacha, nó

(e) cáin mhaoine áitiúil is inasbhainte de réir an
Achta Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil),
2012.”.

9 Alt 1001 I bhfo-alt (1), an méid seo a leanas a chur isteach in
ionad mhíreanna (a) agus (b):

“(a) Caibidil 4 den Chuid seo,

(b) an tAcht Comhdhlúite Cánach Breisluacha,
2010, agus

71

Sc.



Sc.

72

[Uimh. 52.] [2012.]An tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine
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Ítim An fhoráil a An Leasú
leasaítear

(c) an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil),
2012.”.

10 Alt 1002 I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “na hAchtanna”, an
méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (vii):

“(viii) an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil),
2012, ”.

11 Alt 1006 I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “na hAchtanna”, an
méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (e):

“(f) an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil),
2012,”.

12 Alt 1077A Sa mhíniú ar “na hAchtanna”, an méid seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh mhír (g):

“(h) an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil),
2012,”.

13 Alt 1077E I bhfo-alt (1)—

(a) an méid seo a leanas a chur isteach in ionad an
mhínithe ar “na hAchtanna”:

“ciallaíonn ‘na hAchtanna’ na hAchtanna
Cánach, na hAchtanna Cánach Gnóchan
Caipitiúil, Codanna 18A, 18B, 18C, 18D den
Acht seo agus an tAcht Airgeadais (Cáin
Mhaoine Áitiúil), 2012;”,

agus

(b) an méid seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “cáin”:

“ciallaíonn ‘cáin’ aon cháin ioncaim, cáin
chorparáide, cáin ghnóchan caipitiúil, tobhach
ioncaim, tobhach loctha nó cáin mhaoine
áitiúil;”.

14 Alt 1078 (a) I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “na hAchtanna”, an
méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (h):

“(i) an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine
Áitiúil), 2012,”,

agus

(b) i bhfo-alt (2), an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh mhír (ii):

“(iii) (i) go mainníonn sé nó sí cáin
mhaoine áitiúil a asbhaint a
cheanglaítear ar an duine a
asbhaint faoi Chuid 10 den Acht
Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil),
2012, nó

(ii) go mainníonn sé nó sí, ar an
asbhaint sin a dhéanamh, méid na
suime a asbhaintear a chur ar
aghaidh chuig an Ard-Bhailitheoir
laistigh den am a shonraítear i
gCaibidlí 1, 2 nó 3, de réir mar a
bheidh, de Chuid 10 den Acht
Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil),
2012,”.
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Ítim An fhoráil a An Leasú
leasaítear

15 Alt 1079 I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “na hAchtanna”, an
méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (g):

“(h) an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil),
2012,”.

16 Alt 1086 I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “na hAchtanna”, an
méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (h):

“(i) an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil),
2012,”.

17 Alt 1095 I bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “na hAchtanna”, an
méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (e):

“(f) an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil),
2012,”.
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