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CLÁR AN ÁBHAIR

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1. Gearrtheideal, forléiriú, comhlua agus tosach feidhme

CUID 2

Leasuithe ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

2. Mínithe

3. Leasuithe de dhroim an Foras Áiseanna Saothair a dhíscaoileadh

4. Míniú ar ranníocóir speisialta

5. Roghnuithe faoin Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 a bhaineann le muirearú, bailiú agus
gnóthú ranníocaí féinfhostaíochta

6. Ranníocaí ó ranníocóirí fostaithe áirithe

7. Páirtnéireachtaí sibhialta agus comhchónaitheoirí

8. Teideal chun sochair cumais pháirtigh

9. Comhraiceoirí dóiteáin coinnithe

10. Aistriú ó íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora chuig liúntas cuardaitheora poist in
imthosca áirithe

11. Dícháiliú chun sochar a fháil i gcás nach ndéantar céannacht a fhíordheimhniú

12. Sochar cuardaitheora poist — diúltú nó mainneachtain gabháil do bhearta
gníomhachtúcháin
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13. Liúntas cuardaitheora poist — diúltú nó mainneachtain gabháil do bhearta
gníomhachtúcháin

14. Liúntas leasa forlíontach — diúltú nó mainneachtain gabháil do bhearta gníomhachtúcháin

15. Astú — Cuid 11A den Phríomh-Acht a chur isteach

16. Fostaíochtaí eiscthe

17. Leasú ar Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-Acht
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19. Leasuithe ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht

CUID 3

Leasuithe ar an Acht um Chlárú Sibhialta, 2004

20. Feidhmeanna a fhéadfaidh an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta a chomhlíonadh

CUID 4

Leasuithe ar Acht na bPinsean, 1990

21. Míniú

22. Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht

23. Leasú ar alt 3 den Phríomh-Acht

24. Leasú ar alt 3C den Phríomh-Acht

25. Leasú ar alt 3D den Phríomh-Acht

26. Ainm an Bhoird Pinsean agus an phríomhfheidhmeannaigh a athrú

27. Leasú ar alt 15 den Phríomh-Acht

28. Leasú ar alt 24 den Phríomh-Acht

29. An Chomhairle Pinsean

30. Leasú ar alt 50 den Phríomh-Acht

31. Ordachán ón mBord d’iontaobhaithe á ordú scéim a fhoirceannadh

32. Iarratas chun na hArd-Chúirte

33. Leasú ar alt 129 den Phríomh-Acht

34. Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht

AN SCEIDEAL

Leasuithe Ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht
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Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Chlárú Sibhialta, 2004 (Uimh. 3)

Na hAchtanna um Chlárú Sibhialta, 2004 go 2012

Acht na gCuideachtaí, 1963 (Uimh. 33)

Achtanna na gCuideachtaí

An tAcht Oideachais, 1998 (Uimh. 51)

An tAcht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013 (Uimh. 11)

An tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil), 2012 (Uimh. 52)

An tAcht Seirbhísí Dóiteáin, 1981 (Uimh. 30)

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009 (Uimh. 22)

Achtanna na dTithe, 1966 go 2009

Na hAchtanna Cánach Ioncaim

An tAcht Oiliúna Tionscail, 1967 (Uimh. 5)

An tAcht Léiriúcháin, 2005 (Uimh. 23)

Acht na bPinsean, 1990 (Uimh. 25)

Achtanna na bPinsean, 1990 go 2012

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2008 (Uimh. 22)

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 2010 (Uimh. 34)

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 2011 (Uimh. 37)

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 2012 (Uimh. 43)

Na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2007 (Uimh. 8)

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2009 (Uimh. 10)

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2010 (Uimh. 37)

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2011 (Uimh. 9)

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2012 (Uimh. 12)

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

Na hAchtanna Cánach

An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997 (Uimh. 39)
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Acht do leasú agus do leathnú na nAchtanna Leasa Shóisialaigh, an Achta um Chlárú
Sibhialta, 2004, Acht na bPinsean, 1990, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe
gaolmhara.

[28 Meitheamh 2013]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal, forléiriú, comhlua agus tosach feidhme

1. (1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013
a ghairm den Acht seo.

(2) Léifear na hAchtanna Leasa Shóisialaigh agus Codanna 1 agus 2 le chéile mar aon
ní amháin.

(3) Léifear na hAchtanna um Chlárú Sibhialta, 2004 go 2012 agus Cuid 3 le chéile mar
aon ní amháin agus féadfar na hAchtanna um Chlárú Sibhialta, 2004 go 2013 a
ghairm díobh, le chéile.

(4) Léifear Achtanna na bPinsean, 1990 go 2012 agus Cuid 4 le chéile mar aon ní amháin
agus féadfar Achtanna na bPinsean, 1990 go 2013 a ghairm díobh, le chéile.

(5) Tiocfaidh ailt 3, 8, 15, 22(b), 26, 27, 28, 29, agus 34 i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire Coimirce Sóisialaí le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi
threoir aon chríoch nó foráil áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh
amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.
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CUID 2

Leasuithe ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

Mínithe

2. Sa Chuid seo—

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

ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005.

Leasuithe de dhroim an Foras Áiseanna Saothair a dhíscaoileadh

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

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘cúrsa oiliúna ceadaithe’ cúrsa oiliúna arna sholáthar ag aon
cheann díobh seo a leanas nó thar a cheann—

(a) bord oideachais agus oiliúna a shonraítear i Sceideal 2 a ghabhann
leis an Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013, nó

(b) comhlacht arna bhunú le hachtachán nó faoi achtachán lena
ndéantar foráil maidir leis an bhForas Áiseanna Saothair a
dhíscaoileadh agus lena dtugtar don chomhlacht sin feidhmeanna
atá comhchosúil leis na feidhmeanna a bhí, díreach roimh an lá a
bheidh an comhlacht arna bhunú, dílsithe don Fhoras Áiseanna
Saothair;”,

(ii) i mír (b) den mhíniú ar “tuilleamh ináirithe”—

(I) i bhfomhír (i), trí “de Chuid 44 den Acht sin,” a chur in ionad “de Chuid
44 den Acht sin, agus”, agus

(II) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii):

“(ii) íocaíochtaí le daoine a bhíonn ag freastal ar chúrsaí oiliúna
ceadaithe, agus

(iii) íocaíochtaí le daoine a bhíonn ag freastal ar chúrsaí nó
scéimeanna, nó ag gabháil do chúrsaí nó scéimeanna, a
sholáthraíonn nó a cheadaíonn—

(I) Teagasc, nó

(II) an tÚdarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta,”,

agus

(b) i bhfo-alt (2)(a)(v) trí “cúrsa oiliúna ceadaithe,” a chur in ionad “cúrsa
lánaimseartha neamhcheardaíochta arna cheadú ag an bhForas Áiseanna
Saothair faoin Acht Oiliúna Tionscail, 1967,”.



[2013.] [Uimh. 20.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Forálacha
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(2) Leasaítear alt 62(8)(a) den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (v):

“(v) tréimhse freastail ar chúrsa oiliúna ceadaithe,”.

(3) Leasaítear alt 141(6) den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (e):

“(e) tréimhse freastail ar chúrsa oiliúna ceadaithe,”.

(4) Leasaítear tagairt Uimh. 13 de Thábla 2 de Sceideal 3 a ghabhann leis an
bPríomh-Acht trí “i gcúrsa oiliúna ceadaithe,” a chur in ionad “i gcúrsa arna cheadú
ag an bhForas Áiseanna Saothair faoin Acht Oiliúna Tionscail, 1967,”.

Míniú ar ranníocóir speisialta

4. Leasaítear alt 2(1) den Phríomh-Acht, sa mhíniú ar “ranníocóir speisialta” (a cuireadh
isteach le halt 13 den Acht Leasa Shóisialaigh, 2011), tríd an méid seo a leanas a chur
in ionad mhír (b):

“(b) lena mbaineann mír (b) d’alt 13(4A);”.

Roghnuithe faoin Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 a bhaineann le muirearú, bailiú agus
gnóthú ranníocaí féinfhostaíochta

5. Leasaítear alt 23 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5) (arna leasú le halt 26
d’Acht 2010):

“(5) (a) Faoi réir mhír (b), i gcás go mbeidh éifeacht don bhliain mheasúnachta
le roghnú a dhéanfar nó a mheasfar a bheith déanta faoi alt 1018 d’Acht
1997, déanfar na ranníocaí féinfhostaíochta is iníoctha ag banchéile a
mhuirearú, a bhailiú agus a ghnóthú amhail is dá mba ranníocaí a
fearchéile iad.

(b) Ní dhéanfaidh an fo-alt seo difear don cheist i dtaobh mhéid na
ranníocaí féinfhostaíochta is iníoctha i leith an fhearchéile nó an
bhanchéile.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

“(5A) (a) Faoi réir mhír (b), i gcás go mbeidh éifeacht don bhliain mheasúnachta
le roghnú a dhéanfar nó a mheasfar a bheith déanta faoi alt 1031D
d’Acht 1997, déanfar na ranníocaí féinfhostaíochta is iníoctha ag an
bpáirtnéir sibhialta, nach é nó í an páirtnéir sibhialta ainmnithe, a
mhuirearú, a bhailiú agus a ghnóthú amhail is dá mba ranníocaí an
pháirtnéara shibhialta ainmnithe iad.

(b) Ní dhéanfaidh an fo-alt seo difear don cheist i dtaobh mhéid na
ranníocaí féinfhostaíochta is iníoctha i leith gach páirtnéara shibhialta i
bpáirtnéireacht shibhialta.”.
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Ranníocaí ó ranníocóirí fostaithe áirithe

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

(a) sa mhíniú ar “díolaíochtaí ináirithe” (arna leasú le halt 8 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean, 2012), trí “ranníocóir féinfhostaithe nó duine lena
mbaineann Caibidil 5B de Chuid 2,” a chur in ionad “ranníocóir
féinfhostaithe,”, agus

(b) sa mhíniú ar “ioncam ináirithe” (arna leasú le halt 8 den Acht Leasa Shóisialaigh
(Forálacha Ilghnéitheacha), 2008), trí “ranníocóir féinfhostaithe, ranníocóir
roghnach nó, faoi réir Chaibidil 5B de Chuid 2, duine lena mbaineann an
Chaibidil sin den Chuid sin,” a chur in ionad “ranníocóir féinfhostaithe nó
ranníocóir roghnach,”.

(2) Leasaítear alt 6 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) i mír (d), trí “ranníocóirí saorálacha,” a chur in ionad “ranníocóirí saorálacha,
agus”, agus

(ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (d):

“(da) ranníocaí faoi Chaibidil 5A de Chuid 2,

(db) ranníocaí faoi Chaibidil 5B de Chuid 2, agus”,

agus

(b) i bhfo-alt (2), trí “ranníocaí roghnacha, ranníocaí saorálacha agus ranníocaí faoi
Chaibidlí 5A agus 5B de Chuid 2” a chur in ionad “ranníocaí roghnacha agus
ranníocaí saorálacha”.

(3) (a) Leasaítear Cuid 2 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh Chaibidil 5A (arna cur isteach le halt 14 d’Acht 2010):

“CAIBIDIL 5B

Ranníocaí ó Ranníocóirí Fostaithe Áirithe

Feidhm Chaibidil 5B

30E. (1) Tá feidhm ag an gCaibidil seo maidir le ranníocóir fostaithe a
fhaigheann ioncam dá dtagraítear i bhfo-alt (2) i mbliain ranníoca
agus—

(a) a bhfuil 16 bliana d’aois slánaithe aige nó aici ach nach bhfuil aois
inphinsin slánaithe aige nó aici, agus

(b) atá fostaithe in aon fhostaíocht nó in aon fhostaíochtaí a shonraítear in
Airteagal 81, 82, 83 nó 84 de Rialacháin 1996.
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(2) Is é atá san ioncam a fhaigheann ranníocóir fostaithe i mbliain ranníoca
agus dá dtagraítear i bhfo-alt (1), ceann amháin díobh seo a leanas, nó iad
araon, de réir mar a bheidh:

(a) díolaíochtaí ináirithe;

(b) ioncam ináirithe, i gcás go bhfolaíonn an t-ioncam ináirithe sin ioncam
lena mbaineann—

(i) Caibidil 3 de Chuid 4, nó

(ii) Cuid 43,

d’Acht 1997.

Ranníoc is iníoctha ag duine lena mbaineann Caibidil 5B

30F. (1) Dlífidh ranníocóir fostaithe lena mbaineann an Chaibidil seo ranníoc a
íoc, de bhreis ar aon ranníoc fostaíochta a dhlífidh an duine sin a íoc
faoi Chaibidil 2 de Chuid 2 nó faoi rialacháin arna ndéanamh faoin
gCaibidil sin, de réir ráta 4 faoin gcéad d’aon díolaíochtaí ináirithe agus
d’aon ioncam ináirithe dá dtagraítear in alt 30E agus a bheidh faighte
aige nó aici i mbliain ranníoca.

(2) Aon ranníoc is iníoctha de réir na Caibidle seo, tabharfar neamhaird air le
linn cinneadh a dhéanamh i dtaobh an bhfuil na coinníollacha ranníoca
d’aon sochar comhlíonta.

(3) Féadfar a fhoráil le rialacháin go ndéanfar coigeartuithe nuair a bheidh
méideanna is iníoctha i leith dliteanas i ndáil le ranníocaí faoin gCaibidil
seo á ríomh chun áireamh a éascú agus chun méideanna nach mó ná 5 cent
a dhíchur as ranníocaí den sórt sin agus chun méideanna is mó ná 5 cent
ach is lú ná 10 cent a chothromú suas go dtí 10 cent.

(4) Más rud é, maidir le bliain mheasúnachta (de réir bhrí na nAchtanna
Cánach), go ndéanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim agus fostóir comhaontú
faoi fhoráil shonraithe d’Acht 1997 trína dtabharfaidh an fostóir cuntas do
na Coimisinéirí Ioncaim, de réir na forála sin, i leith na cánach ioncaim a
bheidh dlite ar dhíolaíochtaí cáilitheacha (de réir bhrí na forála sin) agus i
gcás nach mbeidh an comhaontú sin ar neamhní, ansin, maidir leis na
díolaíochtaí cáilitheacha sin—

(a) is amhlaidh—

(i) mar chuid den chomhaontú sin agus a mhéid arb é atá sna
díolaíochtaí cáilitheacha díolaíochtaí ináirithe lena mbaineann an
comhaontú, go n-íocfaidh fostóir ranníocóra fhostaithe lena
mbaineann an Chaibidil seo ranníoc de réir ráta 4 faoin gcéad i leith
chomhiomlán mhéid na ndíolaíochtaí ináirithe sin agus mhéid na
cánach ioncaim is iníoctha ina leith faoin gcomhaontú, agus

9
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(ii) d’ainneoin Airteagal 7 de Rialacháin 1996, nach mbeidh an fostóir
i dteideal aon chuid de ranníoc arna íoc de réir fhomhír (i) a
ghnóthú ó ranníocóir fostaithe,

agus

(b) aon ranníoc arna íoc de réir mhír (a)(i), tabharfar neamhaird air le linn
cinneadh a dhéanamh i dtaobh an bhfuil na coinníollacha ranníoca
d’aon sochar comhlíonta.

(5) I bhfo-alt (4), ciallaíonn ‘foráil shonraithe’ cibé foráil a fhorordófar chun
críocha an fho-ailt sin.

Rialacháin lena ndéantar foráil maidir le ranníocaí a bhailiú faoi Chaibidil 5B,
etc.

30G. (1) Chun críocha an ranníoca is iníoctha de réir na Caibidle seo, féadfar
foráil a dhéanamh le rialacháin maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) an tráth agus an modh chun ranníocaí den sórt sin a íoc,

(b) bailiú agus gnóthú ranníocaí den sórt sin agus mionsonraí a thabhairt i
ndáil leo,

(c) ús a mhuirearú ar riaráiste ranníocaí den sórt sin,

(d) ús a bheidh dlite ar riaráiste ranníocaí den sórt sin a tharscaoileadh,

(e) meastacháin ar mhéideanna a bheidh dlite i leith ranníocaí den sórt sin
agus achomhairc i ndáil leis na meastacháin sin,

(f) fostóir d’asbhaint as díolaíochtaí ináirithe ranníocóra fhostaithe lena
mbaineann an Chaibidil seo aon ranníoc is iníoctha faoin gCaibidil seo
agus a gcreideann an fostóir le réasún go bhfuil sé dlite den ranníocóir,
agus coigeartú in aon chás ró-asbhainte, agus

(g) aon ní atá coimhdeach nó teagmhasach le haon aon cheann de na nithe
dá dtagraítear i míreanna (a) go (f).

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfar le rialacháin faoin
bhfo-alt sin foráil a dhéanamh maidir le haon fheidhm a bhaineann le ní
dá dtagraítear san fho-alt sin a shannadh don Ard-Bhailitheoir nó d’aon
duine sonraithe eile.

(3) Maidir le forálacha aon achtacháin nó aon ionstraime arna déanamh faoi
aon achtachán a bhaineann leis na nithe seo a leanas—

(a) cáin ioncaim a mheas, a bhailiú agus a ghnóthú (lena n-áirítear na
forálacha i gCuid 42 d’Acht 1997 i ndáil le cánacha a fhritháireamh agus
le híocaíochtaí a leithreasú) nó taifid a iniúchadh chun na gcríoch sin,

(b) achomhairc i ndáil le cáin ioncaim, nó

(c) ainmneacha daoine a fhoilsiú faoi alt 1086 d’Acht 1997,
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beidh feidhm acu i ndáil le ranníocaí is iníoctha faoin gCaibidil seo i leith
díolaíochtaí ináirithe a bhfuil sé d’oibleagáid ar an Ard-Bhailitheoir iad a
bhailiú amhail is dá mba mhéid cánach ioncaim a dhligh an fostóir a chur
ar aghaidh chuig an Ard-Bhailitheoir faoi na Rialacháin Cánach Ioncaim
(Fostaíochtaí) (Comhdhlúite), 2001 (I.R. Uimh. 559 de 2001) na ranníocaí.

(4) Seachas i gcás na haicme nó na n-aicmí ranníocóirí fostaithe lena
mbaineann an Chaibidil seo agus a fhéadfar a fhorordú, déanfar ranníocaí
is iníoctha de réir na Caibidle seo do bhliain ranníoca i leith ioncam
ináirithe a mheasúnú, a mhuirearú agus a íoc ar gach slí amhail is dá mba
mhéid cánach ioncaim iad agus féadfar iad a shonrú mar aon suim amháin
(dá ngairtear ‘an tsuim chomhiomlánaithe’ san fho-alt seo) leis an gcáin
ioncaim a bheidh in aon ríomh nó measúnacht i leith cáin ioncaim a
dhéanfaidh an ranníocóir fostaithe sin nó a dhéanfar air nó uirthi don
bhliain mheasúnachta (de réir bhrí na nAchtanna Cánach Ioncaim) a
bheidh comhthráthach leis an mbliain ranníoca agus, chun na críche sin,
féadfar na ranníocaí is iníoctha de réir na Caibidle seo a shonrú amhlaidh
d’ainneoin nach bhfuil aon mhéid cánach ioncaim sa ríomh nó sa
mheasúnacht sin agus tá feidhm ag forálacha uile na nAchtanna Cánach
Ioncaim, seachas aon fhorálacha den sórt sin, a mhéid a bhaineann siad le
haon liúntas, asbhaint nó faoiseamh a dheonú, amhail is dá mba shuim
aonair cánach ioncaim an tsuim chomhiomlánaithe.

(5) (a) Faoi réir mhír (b), i gcás go mbeidh éifeacht, don bhliain mheasúnachta,
le roghnú a dhéanfar nó a mheasfar a bheith déanta faoi alt 1018 d’Acht
1997, déanfar na ranníocaí is iníoctha faoin gCaibidil seo ag banchéile
a mhuirearú, a bhailiú agus a ghnóthú amhail is dá mba ranníocaí a
fearchéile iad.

(b) Ní dhéanfaidh an fo-alt seo difear don cheist i dtaobh mhéid na
ranníocaí is iníoctha faoin gCaibidil seo i leith an fhearchéile nó an
bhanchéile.

(6) (a) Faoi réir mhír (b), i gcás go mbeidh éifeacht, don bhliain mheasúnachta,
le roghnú a dhéanfar nó a mheasfar a bheith déanta faoi alt 1031D
d’Acht 1997, déanfar na ranníocaí is iníoctha faoin gCaibidil seo ag an
bpáirtnéir sibhialta nach é nó í an páirtnéir sibhialta ainmnithe é nó í,
a mhuirearú, a bhailiú agus a ghnóthú amhail is dá mba ranníocaí an
pháirtnéara shibhialta ainmnithe iad.

(b) Ní dhéanfaidh an fo-alt seo difear don cheist i dtaobh mhéid na
ranníocaí is iníoctha faoin gCaibidil seo i leith gach páirtnéara shibhialta
i bpáirtnéireacht shibhialta.

(7) In aon imeachtaí a thionscnófar de bhua an Achta seo, aon deimhniú a
airbheartaíonn a bheith sínithe ag oifigeach de chuid na gCoimisinéirí
Ioncaim nó ag aon oifigeach a bheidh ceaptha go cuí ag an Aire chuige sin
agus a dheimhníonn go bhfuil méid i leith ranníocaí is iníoctha de réir na
Caibidle seo dlite den chosantóir agus iníoctha ag an gcosantóir, beidh sé
ina fhianaise, go dtí go gcruthófar a mhalairt, go bhfuil an méid sin dlite
agus iníoctha amhlaidh.”.
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(b) Tá feidhm ag mír (a), a mhéid a bhaineann sí le dliteanas i ndáil le ranníoc faoi
alt 30F(1) den Phríomh-Acht (a chuirtear isteach leis an mír sin)—

(i) i leith aon díolaíochtaí ináirithe a gheobhaidh duine lena mbaineann Caibidil
5B de Chuid 2 (a chuirtear isteach le mír (a)) den Phríomh-Acht ar thosach
feidhme an ailt seo nó dá éis, agus

(ii) i leith aon ioncam ináirithe a gheobhaidh duine lena mbaineann Caibidil 5B
de Chuid 2 (a chuirtear isteach le mír (a)) den Phríomh-Acht—

(I) i leith na bliana ranníoca dar tosach an 1 Eanáir 2013, agus

(II) i leith gach bliana ranníoca dá éis sin.

(4) Leasaítear alt 34 den Phríomh-Acht trí “roghnacha nó ranníocaí faoi Chaibidil 5A
nó 5B de Chuid 2” a chur in ionad “roghnacha”.

(5) Leasaítear alt 38A(5) den Phríomh-Acht, sa mhíniú ar “ranníocaí” (a leasaíodh le
halt 15 den Acht Leasa Shóisialaigh, 2010), tríd an méid seo a leanas a chur isteach:

“(f) ranníocaí faoi Chaibidil 5A nó 5B de Chuid 2.”.

(6) Leasaítear alt 261 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
fho-alt (1) (a leasaíodh le halt 31 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2007):

“(1) Féadfaidh an tAire faisnéis a shealbhaíonn an tAire chun críocha an
Achta seo (lena n-áirítear chun go mbaileoidh na Coimisinéirí Ioncaim
ranníocaí fostaíochta agus féinfhostaíochta agus ranníocaí faoi Chaibidil
5A nó 5B de Chuid 2) a aistriú chuig na Coimisinéirí Ioncaim, agus—

(a) maidir le faisnéis a shealbhaíonn na Coimisinéirí Ioncaim chun críocha
an Achta seo nó na nAchtanna Cánach Ioncaim agus a bhaineann leis
na nithe seo a leanas—

(i) fostóirí,

(ii) tuilleamh ináirithe ranníocóirí fostaithe,

(iii) ioncam ináirithe nó díolaíochtaí ináirithe ranníocóirí féinfhostaithe,

(iv) luach saothair daoine lena mbaineann Caibidil 5A de Chuid 2,

(v) ioncam daoine lena mbaineann Caibidil 5B de Chuid 2, nó

(vi) aon íocaíochtaí arna ndéanamh faoin Acht seo,

nó

(b) maidir le faisnéis atá i ndearbhuithe arna ndéanamh de réir Rialachán
3 de na Rialacháin Cánach Ioncaim (Conarthaí Iomchuí), 2000 (I.R.
Uimh. 71 de 2000),

féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim í a aistriú chuig an Aire.”.

(7) Leasaítear alt 300(2)(a) den Phríomh-Acht—
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(a) i bhfomhír (xi), trí “i bhféinfhostaíocht inárachaithe,” a chur in ionad “i
bhféinfhostaíocht inárachaithe, nó”, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (xii):

“(xiii) i dtaobh an bhfuil nó an raibh ranníoc iníoctha de réir Chaibidil 5A
nó 5B de Chuid 2, nó

(xiv) i dtaobh an ráta ranníoca atá nó a bhí iníoctha de réir Chaibidil 5A
nó 5B de Chuid 2,”.

(8) Leasaítear alt 341 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
fho-ailt (1) agus (2):

“(1) D’ainneoin go ndéantar—

(a) le haon rialacháin faoi alt 17(1), aon fheidhm dá dtagraítear san alt sin i
ndáil le ranníocaí fostaíochta a shannadh don Ard-Bhailitheoir nó d’aon
duine eile,

(b) le haon rialacháin faoi alt 23(1), aon fheidhm dá dtagraítear san alt sin
i ndáil le ranníocaí féinfhostaíochta a shannadh don Ard-Bhailitheoir
nó d’aon duine eile, nó

(c) le haon rialacháin faoi alt 30G(1), aon fheidhm dá dtagraítear san alt
sin i ndáil le ranníocaí faoi Chaibidil 5B de Chuid 2 a shannadh don
Ard-Bhailitheoir nó d’aon duine eile,

beidh gach suim a bheidh dlite don Chiste Árachais Shóisialaigh, seachas
de réir alt 336, inghnóthaithe mar fhiacha atá dlite don Stát agus, gan dochar
d’aon leigheas eile, féadfaidh an tAire iad a ghnóthú mar fhiach faoi reacht
nó mar fhiach conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla.

(2) D’ainneoin alt 272, nó aon fhoráil in aon achtachán eile ina sonraítear an
tréimhse ar laistigh di a fhéadfar imeachtaí a thionscnamh chun fiach faoi
reacht nó fiach conartha shimplí a ghnóthú, maidir le haon imeachtaí chun
aon suimeanna a ghnóthú a bheidh dlite don Chiste Árachais Shóisialaigh
ar na modhanna seo a leanas—

(a) ranníocaí fostaíochta faoi alt 13(1),

(b) ranníocaí féinfhostaíochta faoi alt 21(1),

(c) ranníocaí faoi Chaibidil 5A de Chuid 2, nó

(d) ranníocaí faoi Chaibidil 5B de Chuid 2,

féadfar iad a thionscnamh agus beidh siad inchoimeádta ar aghaidh aon tráth.”.

(9) Leasaítear Cuid 3 de Sceideal 1 a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an méid seo
a leanas a chur in ionad mhír 5 (a leasaíodh le halt 26 d’Acht 2010):

“5. Aon duine a bheidh fostaithe in aon fhostaíocht nó in aon fhostaíochtaí a
shonraítear in Airteagal 81, 82, 83 nó 84 de Rialacháin 1996.”.
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Páirtnéireachtaí sibhialta agus comhchónaitheoirí

7. (1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 37:

“Ranníocaí a thabhairt ar ais — comhshocraíochtaí cothabhála

37. Féadfar foráil a dhéanamh, le rialacháin, go ndéanfar cibé méid, más ann, a
thabhairt ar ais, ar méid é a fhorordófar faoi réir aon choinníollacha a
fhorordófar, d’aon ranníoc fostaíochta, ranníoc féinfhostaíochta, ranníoc
saorálach, ranníoc roghnach nó ranníoc faoi Chaibidil 5A nó 5B de Chuid 2,
a bheidh íoctha ag ranníocóir, i leith aon íocaíocht arna déanamh aige nó aici
faoi réim nó de bhun comhshocraíocht chothabhála—

(a) de réir bhrí alt 1025 d’Acht 1997 a bhaineann le pósadh, i gcás gur
comhshocraíocht chun sochair don pháirtí eile sa phósadh í an
chomhshocraíocht chothabhála, mura mbeidh feidhm ag alt 1026 den
Acht sin i leith na híocaíochta sin,

(b) de réir bhrí alt 1031J d’Acht 1997 a bhaineann le páirtnéireacht
shibhialta, i gcás gur comhshocraíocht chun sochair don pháirtí eile sa
pháirtnéireacht shibhialta í an chomhshocraíocht chothabhála, mura
mbeidh feidhm ag alt 1031K den Acht sin i leith na híocaíochta sin, nó

(c) de réir bhrí alt 1031Q d’Acht 1997 a bhaineann le caidreamh idir
comhchónaitheoirí, i gcás gur comhshocraíocht chun sochair don
chomhchónaitheoir eile sa chaidreamh í an chomhshocraíocht
chothabhála.”.

(2) Leasaítear alt 137(1) (a cuireadh isteach le halt 18 d’Acht 2010 agus a leasaíodh le
halt 26 den Acht sin) den Phríomh-Acht trí “a chéile nó a céile nó a pháirtnéara
shibhialta nó a páirtnéara shibhialta” a chur in ionad “a chéile nó a céile, a
pháirtnéara shibhialta nó a páirtnéara shibhialta nó a chomhchónaitheora nó a
comhchónaitheora nó a pháirtnéara shibhialta nó a páirtnéara shibhialta”.

(3) Leasaítear alt 151 den Phríomh-Acht—

(a) i mír (c), trí “alt 149(1)(c)(ii),” a chur in ionad “alt 149(1)(c)(ii), agus”, agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c):

“(ca) na himthosca a shonrú ina mbeidh duine le meas mar pháirtnéir
sibhialta i gcás nach bhfuil sé ina chónaí nó nach bhfuil sí ina cónaí
le páirtnéir sibhialta eile na páirtnéireachta sibhialta chun críocha alt
149(1)(c)(iia), agus”.

Teideal chun sochair cumais pháirtigh

8. Leasaítear alt 46A (a cuireadh isteach le halt 12 d’Acht 2010) den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(b), trí “srian trom ar chumas an duine” a chur in ionad “measúnacht
déanta ag lia-mheasúnóir ar an duine mar dhuine a bhfuil srian trom ar a chumas
nó a cumas”,
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(b) i bhfo-alt (2)—

(i) i mír (a), trí “na measúnachta a cheanglaítear faoi” a scriosadh, agus

(ii) i mír (b), trí “fho-alt (4)” a chur in ionad “na measúnachta dá dtagraítear i
bhfo-alt (4)”,

(c) i bhfo-alt (4), trí “a bhfuil” a chur in ionad “a mbeidh measúnacht déanta ag
lia-mheasúnóir air nó uirthi arb é a thátal go bhfuil”, agus

(d) trí fho-alt (8) a scriosadh.

Comhraiceoirí dóiteáin coinnithe

9. (1) Leasaítear alt 2(1) den Phríomh-Acht tríd an míniú seo a leanas a chur isteach ann:

“ciallaíonn ‘comhraiceoir dóiteáin coinnithe’ duine dá ngairtear go coitianta
comhraiceoir dóiteáin coinnithe agus atá ar fostú ag údarás dóiteáin, de réir bhrí alt
2(1) den Acht Seirbhísí Dóiteáin, 1981, ar bhonn páirtaimseartha agus ar bhonn an
t-údarás d’íoc táille coinnithe leis nó léi mar aon le táillí as aon fheidhmeanna de
chuid comhraiceoir dóiteáin a chomhlíonadh de réir mar a cheanglaíonn an t-údarás;”.

(2) Leasaítear alt 62(1) den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (d):

“(d) seachas i gcás duine atá ag gabháil do chorrfhostaíocht nó duine atá
fostaithe mar chomhraiceoir dóiteáin coinnithe, gur fhulaing sé nó sí
caillteanas fostaíochta substaintiúil in aon tréimhse 7 lá
chomhleanúnacha.”.

(3) Leasaítear alt 141(3A) den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (c):

“(c) i gcás go mbeidh, in aon seachtain íocaíochta, liúntas cuardaitheora
poist iníoctha i leith seachtain dífhostaíochta, déanfar acmhainn
sheachtainiúil an duine sin a fhaightear as fostaíocht (seachas as
fostaíocht mar chomhraiceoir dóiteáin coinnithe) faoi chonradh
seirbhíse, a chinneadh faoi threoir an lín laethanta a oibríodh sa
tseachtain íocaíochta sin.”.

Aistriú ó íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora chuig liúntas cuardaitheora poist in
imthosca áirithe

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

(a) i bhfo-alt (1) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “lá
dífhostaíochta”:

“maidir le ‘lá dífhostaíochta’—

(a) i ndáil le Cuid 2, tá leis an bhrí a thugtar dó le halt 62,

(b) i ndáil le Caibidil 2 de Chuid 3, seachas alt 148A, tá leis an bhrí a
thugtar dó le halt 141(4) nó (7), agus
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(c) i ndáil le halt 148A, forléireofar é de réir mhír (c) d’alt 148A(5);”,

agus

(b) i bhfo-alt (8) (a cuireadh isteach le halt 4 d’Acht 2010) trí “141, 148A agus 274A,”
a chur in ionad “141 agus 274A,”.

(2) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 148:

“Teideal chun liúntais cuardaitheora poist in imthosca áirithe

148A. (1) Tá feidhm ag an alt seo—

(a) maidir le duine—

(i) a raibh, sa tréimhse 3 bliana díreach roimh éileamh a dhéanamh ar
liúntas cuardaitheora poist faoin alt seo, íocaíocht teaghlaigh
aontuismitheora á fáil aige nó aici i leith aon chuid den tréimhse
sin, agus

(ii) arb amhlaidh, le linn na tréimhse a bhfuil liúntas cuardaitheora
poist á éileamh ina leith faoin alt seo—

(I) nach bhfuil sé nó sí i dteideal íocaíocht teaghlaigh
aontuismitheora, agus

(II) go mbeadh sé nó sí i dteideal na híocaíochta sin murach an aois
a shonraítear i mír (b) den mhíniú ar ‘aois iomchuí’ in alt 172(1)
a bheith slánaithe ag an leanbh is óige,

nó

(b) maidir le duine—

(i) a raibh liúntas cuardaitheora poist faoin alt seo á fháil aige nó aici
roimhe sin, agus

(ii) arb amhlaidh, le linn aon tréimhse dá éis sin a bhfuil liúntas
cuardaitheora poist á éileamh ina leith faoin alt seo—

(I) nach bhfuil sé nó sí i dteideal íocaíocht teaghlaigh
aontuismitheora, agus

(II) go mbeadh sé nó sí i dteideal na híocaíochta sin murach an aois
a shonraítear i mír (b) den mhíniú ar ‘aois iomchuí’ in alt 172(1)
a bheith slánaithe ag an leanbh is óige.

(2) Faoi réir an ailt seo, beidh duine lena mbaineann an t-alt seo i dteideal
liúntas cuardaitheora poist i leith aon seachtain dífhostaíochta, arna
forléiriú de réir fho-alt (4)(b), i gcás go ndéanfaidh an duine sin dearbhú
ar cibé modh a fhorordófar, á rá—

(a) gur duine é nó í is tuismitheoir, leastuismitheoir, tuismitheoir uchtaíoch
nó caomhnóir dlíthiúil linbh amháin ar a laghad nach bhfuil 14 bliana
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d’aois slánaithe aige nó aici agus a bhfuil cónaí de ghnáth air nó uirthi,
de réir Airteagal 128 de na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Éilimh agus
Íocaíochtaí Comhdhlúite agus Rialú), 2007 (I.R. Uimh. 142 de 2007),
leis an duine sin, agus

(b) nach comhchónaitheoir é nó í.

(3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (2), féadfaidh duine, chun críocha an
fho-ailt sin, dearbhú a dhéanamh trí chumarsáid leictreonach, ar cibé modh
a fhorordófar.

(4) I gcás duine lena mbaineann an t-alt seo, léifear Caibidil 2 de Chuid 3—

(a) amhail is nach mbeadh feidhm ag ailt 141(1)(b), 141(1A), 141(2)(a),
141(3), 141(3A), 141(3B), 141(4)(b), 141(4)(c), 141(8), 147(4) ná 148,

(b) amhail is dá ndéanfaí gach tréimhse 7 lá chomhleanúnacha a áireamh
mar sheachtain dífhostaíochta, agus áireofar aon 2 sheachtain den sórt
sin nach bhfuil tréimhse is faide ná 52 sheachtain eatarthu mar
thréimhse leanúnach dífhostaíochta amháin agus déanfar tagairtí i
gCaibidil 2 de Chuid 3 do sheachtain dífhostaíochta, do bheith
dífhostaithe go leanúnach nó do dhífhostaíocht leanúnach a léamh dá
réir, agus

(c) amhail is dá mba thagairt d’aon lá nó laethanta i seachtain
dífhostaíochta arna forléiriú de réir mhír (b) an tagairt do lá nó
laethanta dífhostaíochta in ailt 141(3C), 141(4), 141(7) agus 143.

(5) Scoirfidh an t-alt seo d’fheidhm a bheith aige i gcás 14 bliana d’aois a
bheith slánaithe ag an leanbh is óige de chuid duine lena mbaineann an
t-alt seo.”.

(3) Tagann an t-alt seo i ngníomh an 4 Iúil 2013.

Dícháiliú chun sochar a fháil i gcás nach ndéantar céannacht a fhíordheimhniú

11. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 247B
(a cuireadh isteach le halt 12 den Acht Leasa Shóisialaigh, 2011):

“Dícháiliú chun sochar a fháil i gcás nach ndéantar céannacht a fhíordheimhniú

247C. (1) Féadfaidh an tAire fógra a thabhairt d’aon duine atá ag fáil sochair á
iarraidh ar an duine, an tráth a bheidh sonraithe san fhógra, a
chéannacht nó a céannacht a dheimhniú don Aire.

(2) Dícháileofar duine chun aon sochar a fháil, lena n-áirítear aon mhéadú
ar an sochar sin, le haghaidh aon seachtain nó aon chuid de sheachtain,
dar tosach tráth tar éis an trátha a bheidh sonraithe san fhógra faoi
fho-alt (1), nó aon tráth dá éis sin a chinnfidh an tAire agus a chuirfear
in iúl don duine, is seachtain nó cuid de sheachtain a mainneoidh an
duine sin a chéannacht nó a céannacht a dheimhniú don Aire lena linn.
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(3) Féadfar, le fógra faoi fho-alt (1), a cheangal ar an duine dá dtabharfar é
ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas a dhéanamh, de réir mar is
cuí leis an Aire, an tráth a bheidh sonraithe san fhógra, nó aon tráth dá éis
sin a chinnfidh an tAire agus a chuirfear in iúl don duine:

(a) a bheith i láthair in oifig de chuid an Aire nó i cibé áit eile a ainmneoidh
an tAire mar oifig nó áit chuí;

(b) cibé faisnéis a thabhairt don Aire, san oifig sin nó san áit ainmnithe eile
sin, agus aon doiciméad a thabhairt ar aird don Aire a cheanglóidh an
tAire le réasún chun céannacht an duine sin a fhíordheimhniú;

(c) a cheadú go ndéanfar grianghraf nó taifead eile d’íomhá den duine sin,
san oifig sin nó san áit ainmnithe eile sin, i bhfoirm leictreonach, chun
go ndéanfaidh an tAire céannacht an duine sin a fhíordheimhniú, tráth
ar bith;

(d) sampla dá shíniú nó dá síniú a sholáthar i bhfoirm leictreonach, san
oifig sin nó san áit ainmnithe eile sin, chun go ndéanfaidh an tAire
céannacht an duine sin a fhíordheimhniú, tráth ar bith.

(4) Coinneoidh an tAire i bhfoirm leictreonach—

(a) aon ghrianghraf nó taifead eile d’íomhá de dhuine arna dhéanamh faoi
fho-alt (3)(c), agus

(b) aon síniú arna sholáthar faoi fho-alt (3)(d),

ar cibé modh ar ar féidir an grianghraf, an taifead eile nó an síniú sin a
atáirgeadh trí mheán leictreonach.

(5) Ní fhorléireofar an t-alt seo mar alt lena gcoiscfear ar an Aire modh a
úsáid chun céannacht duine atá ag fáil sochair a fhíordheimhniú, seachas
modh dá dtagraítear san alt seo, ar modh é is cuí leis an Aire a úsáid.”.

Sochar cuardaitheora poist — diúltú nó mainneachtain gabháil do bhearta
gníomhachtúcháin

12. (1) Leasaítear alt 62(5) den Phríomh-Acht i mír (a) (a leasaíodh le halt 5 den Acht
Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2009)—

(a) i bhfomhír (ii), trí “ar fáil le haghaidh fostaíochta, agus” a chur in ionad “ar fáil
le haghaidh fostaíochta,”,

(b) i bhfomhír (iii), trí “dá imthosca teaghlaigh nó dá himthosca teaghlaigh,” a chur
in ionad “dá imthosca teaghlaigh nó dá himthosca teaghlaigh, agus”, agus

(c) trí fhomhír (iv) a scriosadh.

(2) Leasaítear an Príomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur in ionad alt 62A (a
cuireadh isteach le halt 7 den Acht Leasa Shóisialaigh, 2010):
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“Diúltú nó mainneachtain freastal ar chruinnithe gníomhachtúcháin a bhaineann
le sochar cuardaitheora poist

62A. (1) Féadfaidh an tAire fógra a thabhairt nó féadfar fógra a thabhairt thar
ceann an Aire d’aon duine atá ag fáil sochar cuardaitheora poist á
iarraidh ar an duine an ceanglas a bheidh sonraithe i mír (a) nó (b)
d’fho-alt (3) a chomhlíonadh an tráth a bheidh sonraithe san fhógra.

(2) I gcás go ndiúltóidh nó go mainneoidh duine, gan cúis mhaith, an ceanglas
a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh an tráth a
bheidh sonraithe san fhógra sin, nó aon tráth dá éis sin a chinnfidh an
tAire nó a chinnfear thar ceann an Aire agus a chuirfear in iúl don duine,
is é a bheidh sa ráta seachtainiúil sochair cuardaitheora poist is iníoctha
leis an duine sin i leith aon tréimhse diúltaithe nó mainneachtana den sórt
sin, faoi réir an ailt seo, an ráta atá leagtha amach in alt 65(2) nó, de réir
mar a bheidh, i mír (a), (b) nó (c) d’alt 65A(2).

(3) Féadfar, le fógra faoin alt seo, a cheangal ar an duine dá dtabharfar é ceann
amháin díobh seo a leanas a dhéanamh, an tráth a bheidh sonraithe san
fhógra, nó aon tráth dá éis sin a chinnfidh an tAire nó a chinnfear thar
ceann an Aire agus a chuirfear in iúl don duine—

(a) freastal ar chruinniú a shocróidh an tAire nó a shocrófar thar ceann an
Aire, d’fhonn faisnéis a sholáthar don duine sin lena mbeartaítear cur
lena eolas nó lena heolas maidir leis na deiseanna fostaíochta, taithí
oibre, oideachais, oiliúna agus forbartha atá ar fáil don duine sin, nó

(b) freastal le haghaidh measúnacht nó dul faoi mheasúnacht ar riachtanais
oideachais, oiliúna nó forbartha an duine sin.

(4) I gcás go n-íoctar sochar cuardaitheora poist le duine de réir an ráta
sheachtainiúil atá leagtha amach in alt 65(2) nó, de réir mar a bheidh, i mír
(a), (b) nó (c) d’alt 65A(2) mar gheall ar dhiúltú nó mainneachtain an
ceanglas a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh ar
feadh tréimhse nach giorra ná 21 lá, féadfaidh an tAire fógra a thabhairt
nó féadfar fógra a thabhairt thar ceann an Aire don duine sin á iarraidh
air nó uirthi an ceanglas sin a chomhlíonadh an tráth a bheidh sonraithe
san fhógra.

(5) I gcás go ndiúltóidh nó go mainneoidh duine, gan cúis mhaith, an ceanglas
a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt (4) a chomhlíonadh an tráth a
bheidh sonraithe san fhógra sin, nó aon tráth dá éis sin a chinnfidh an
tAire nó a chinnfear thar ceann an Aire agus a chuirfear in iúl don duine,
dícháileofar an duine sin chun sochar cuardaitheora poist a fháil ar feadh
aon tréimhse leanúnach diúltaithe nó mainneachtana dar tosach an dáta
a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt (4), ach ní faide an tréimhse
dhícháiliúcháin sin, faoi réir fho-alt (6), ná 9 seachtaine.

(6) Ní choiscfear le haon ní san alt seo forálacha fho-ailt (1) go (5) a chur chun
feidhme maidir le duine más rud é, ar dhul in éag nó tar éis dul in éag do
cibé tréimhse dhícháiliúcháin a chuirfear chun feidhme de réir fho-alt (5)—
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(a) go mbeidh fógra tugtha ag an Aire nó thar ceann an Aire don duine
sin á iarraidh air nó uirthi an ceanglas dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a
chomhlíonadh an tráth a bheidh sonraithe san fhógra, agus

(b) go leanfaidh an duine sin, gan cúis mhaith, de bheith ag diúltú nó ag
mainneachtain an ceanglas sin a chomhlíonadh.

(7) Más rud é, ar thosach feidhme alt 12 den Acht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013, go mbeidh sochar cuardaitheora
poist á íoc le duine de réir an ráta sheachtainiúil atá leagtha amach in alt
65(2) nó, de réir mar a bheidh, i mír (a), (b) nó (c) d’alt 65A(2) ar feadh
tréimhse nach giorra ná 21 lá—

(a) féadfaidh an tAire fógra a thabhairt nó féadfar fógra a thabhairt thar
ceann an Aire don duine sin á iarraidh air nó uirthi an ceanglas a
shonraítear i mír (a) nó (b) d’fho-alt (3) a chomhlíonadh an tráth a
bheidh sonraithe san fhógra, agus

(b) beidh feidhm ag fo-ailt (4) go (6) maidir leis an duine sin más rud é go
ndiúltóidh sé nó sí nó go mainneoidh sé nó sí, gan cúis mhaith, an
ceanglas sin a chomhlíonadh an tráth a bheidh sonraithe san fhógra faoi
mhír (a) nó dá éis, nó aon tráth dá éis sin a chinnfidh an tAire nó a
chinnfear thar ceann an Aire agus a chuirfear in iúl don duine.

Diúltú nó mainneachtain páirt a ghlacadh i scéimeanna forordaithe, i gcláir
fhorordaithe nó i gcúrsaí forordaithe a bhaineann le sochar cuardaitheora poist

62B. (1) Más rud é—

(a) de dhroim freastal le haghaidh measúnachta nó dul faoi mheasúnacht
de réir alt 62A(3)(b), go ndéanfaidh an tAire iarraidh nó go ndéanfar
iarraidh thar ceann an Aire ar an duine sin páirt a ghlacadh, comhaontú
páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as deis páirt a ghlacadh—

(i) in aon scéim nó clár fostaíochta nó taithí oibre, nó

(ii) i gcúrsa oideachais, oiliúna nó forbartha,

a fhorordófar chun críocha an ailt seo agus a mheasfar a bheith cuí ag
féachaint do riachtanais oideachais, oiliúna agus forbartha an duine
sin agus dá imthosca pearsanta nó dá himthosca pearsanta, agus

(b) go ndiúltóidh nó go mainneoidh an duine sin, gan cúis mhaith, páirt a
ghlacadh, comhaontú páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as deis páirt a
ghlacadh i scéim, i gclár, nó i gcúrsa den sórt sin, de réir mar a bheidh,

is é a bheidh sa ráta seachtainiúil sochair cuardaitheora poist is iníoctha
leis an duine sin i leith aon tréimhse diúltaithe nó mainneachtana den sórt
sin, faoi réir an ailt seo, an ráta atá leagtha amach in alt 65(2) nó, de réir
mar a bheidh, i mír (a), (b) nó (c) d’alt 65A(2).

(2) I gcás go n-íocfar sochar cuardaitheora poist le duine de réir an ráta
sheachtainiúil atá leagtha amach in alt 65(2) nó, de réir mar a bheidh, i mír
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(a), (b) nó (c) d’alt 65A(2) mar gheall ar dhiúltú nó mainneachtain dá
dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) féadfaidh an tAire fógra a thabhairt nó féadfar fógra a thabhairt thar
ceann an Aire don duine sin á iarraidh air nó uirthi freastal le haghaidh
measúnacht, nó dul faoi mheasúnacht, an tráth a bheidh sonraithe san
fhógra, ar riachtanais oideachais, oiliúna nó forbartha an duine sin, nó

(b) féadfaidh an tAire iarraidh a dhéanamh nó féadfar iarraidh a dhéanamh
thar ceann an Aire ar an duine sin páirt a ghlacadh, comhaontú páirt a
ghlacadh nó leas a bhaint as deis páirt a ghlacadh—

(i) in aon scéim nó clár fostaíochta nó taithí oibre, nó

(ii) i gcúrsa oideachais, oiliúna nó forbartha,

a fhorordófar chun críocha an ailt seo agus a mheasfar a bheith cuí ag
féachaint do riachtanais oideachais, oiliúna agus forbartha an duine sin
agus dá imthosca pearsanta nó dá himthosca pearsanta.

(3) Más rud é go ndiúltóidh nó go mainneoidh duine, gan cúis mhaith—

(a) an ceanglas a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt (2)(a) a
chomhlíonadh an tráth a bheidh sonraithe san fhógra sin, nó aon tráth
dá éis sin a chinnfidh an tAire nó a chinnfear thar ceann an Aire agus
a chuirfear in iúl don duine, nó

(b) páirt a ghlacadh, comhaontú páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as deis
páirt a ghlacadh in aon scéim, clár nó cúrsa dá dtagraítear i bhfo-alt
(2)(b),

dícháileofar an duine sin chun sochar cuardaitheora poist a fháil d’aon tréimhse
diúltaithe nó mainneachtana den sórt sin dar tosach—

(i) an dáta a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt (2)(a), nó

(ii) an dáta a dhiúltaigh nó a mhainnigh an duine páirt a ghlacadh,
comhaontú páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as deis páirt a ghlacadh in
aon scéim, clár nó cúrsa dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b),

de réir mar a bheidh, ach ní faide an tréimhse dhícháiliúcháin sin, faoi réir
fho-alt (4), ná 9 seachtaine.

(4) Ní choiscfear le haon ní san alt seo forálacha fho-ailt (1) go (3) a chur chun
feidhme maidir le duine más rud é, ar dhul in éag nó tar éis dul in éag do
cibé tréimhse dhícháiliúcháin a chuirfear chun feidhme de réir fho-alt (3)—

(a) go mbeidh fógra tugtha ag an Aire nó thar ceann an Aire don duine sin
á iarraidh air nó uirthi an ceanglas dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) a
chomhlíonadh, an tráth a bheidh sonraithe san fhógra, nó

(b) go mbeidh iarraidh déanta ag an Aire nó thar ceann an Aire ar an duine
sin páirt a ghlacadh, comhaontú páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as
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deis páirt a ghlacadh in aon scéim, clár nó cúrsa dá dtagraítear i
bhfo-alt (2)(b),

de réir mar a bheidh, agus go leanfaidh an duine sin, gan cúis mhaith, de bheith
ag diúltú nó ag mainneachtain—

(i) an ceanglas a bheidh sonraithe san fhógra faoi mhír (a) a chomhlíonadh
an tráth a bheidh sonraithe san fhógra sin, nó aon tráth dá éis sin a
chinnfidh an tAire nó a chinnfear thar ceann an Aire agus a chuirfear
in iúl don duine sin, nó

(ii) páirt a ghlacadh, comhaontú páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as deis
páirt a ghlacadh in aon scéim, clár nó cúrsa dá dtagraítear i mír (b).

Fógra a thabhairt faoi alt 62A nó 62B

62C. Is i scríbhinn a thabharfar fógra faoi alt 62A nó 62B agus féadfar é a
thabhairt i cibé foirm eile a mheasfar a bheith cuí, lena n-áirítear i
bhfoirm leictreonach.”.

(3) Leasaítear alt 65(2) (a cuireadh isteach le halt 7 den Acht Leasa Shóisialaigh, 2010)
den Phríomh-Acht trí “le fo-alt (2) nó (6) d’alt 62A nó fo-alt (1) nó (4) d’alt 62B”
a chur in ionad “le halt 62A”.

(4) Leasaítear alt 65A(2) (a cuireadh isteach le halt 7 den Acht Leasa Shóisialaigh,
2010) den Phríomh-Acht trí “le fo-alt (2) nó (6) d’alt 62A nó fo-alt (1) nó (4) d’alt
62B” a chur in ionad “le halt 62A”.

(5) Leasaítear alt 68 (a leasaíodh le halt 7 den Acht Leasa Shóisialaigh, 2010) den
Phríomh-Acht—

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

“(b) gur dhiúltaigh sé nó sí tairiscint ar fhostaíocht oiriúnach,”,

agus

(b) trí fho-alt (6A) a scriosadh.

Liúntas cuardaitheora poist — diúltú nó mainneachtain gabháil do bhearta
gníomhachtúcháin

13. (1) Leasaítear alt 141(4) (a leasaíodh le halt 6 den Acht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean, 2009) den Phríomh-Acht—

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

“(b) go bhfuil sé nó sí ar fáil le haghaidh fostaíochta, nó go measfar, de
bhíthin pháirteachas an duine i ngníomhaíocht a fhorordaítear chun
críocha an fho-ailt seo agus faoi réir aon choinníollacha a fhorordófar,
é nó í a bheith ar fáil le haghaidh fostaíochta, nó go bhfuil sé nó sí
díolmhaithe ó cheanglas a bheith air nó uirthi a bheith ar fáil le
haghaidh fostaíochta, agus”,
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(b) i mír (c) trí “imthosca teaghlaigh an duine.” a chur in ionad “imthosca teaghlaigh
an duine, agus”, agus

(c) trí mhír (d) a scriosadh.

(2) Leasaítear an Príomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur in ionad alt 141A (a
cuireadh isteach le halt 8 den Acht Leasa Shóisialaigh, 2010):

“Diúltú nó mainneachtain freastal ar chruinnithe gníomhachtúcháin a bhaineann
le liúntas cuardaitheora poist

141A. (1) Féadfaidh an tAire fógra a thabhairt nó féadfar fógra a thabhairt thar
ceann an Aire d’aon duine atá ag fáil liúntas cuardaitheora poist á
iarraidh ar an duine, an tráth a bheidh sonraithe san fhógra, an
ceanglas a shonraítear i mír (a) nó (b) d’fho-alt (3) a chomhlíonadh.

(2) I gcás go ndiúltóidh nó go mainneoidh duine, gan cúis mhaith, an
ceanglas a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh
an tráth a bheidh sonraithe san fhógra sin, nó aon tráth dá éis sin a
chinnfidh an tAire nó a chinnfear thar ceann an Aire agus a chuirfear
in iúl don duine, is é a bheidh sa ráta seachtainiúil liúntais
cuardaitheora poist is iníoctha leis an duine sin i leith aon tréimhse
diúltaithe nó mainneachtana den sórt sin, faoi réir an ailt seo, an ráta
atá leagtha amach in alt 142(1A), 142A(1A) nó, de réir mar a bheidh,
in alt 142B(1A).

(3) Féadfar, le fógra faoin alt seo, a cheangal ar an duine dá dtabharfar é
ceann amháin díobh seo a leanas a dhéanamh, an tráth a bheidh
sonraithe san fhógra, nó aon tráth dá éis sin a chinnfidh an tAire nó
a chinnfear thar ceann an Aire agus a chuirfear in iúl don duine—

(a) freastal ar chruinniú a shocróidh an tAire nó a shocrófar thar
ceann an Aire d’fhonn faisnéis a sholáthar don duine sin lena
mbeartaítear cur lena eolas nó lena heolas maidir leis na
deiseanna fostaíochta, taithí oibre, oideachais, oiliúna agus
forbartha atá ar fáil don duine sin, nó

(b) freastal le haghaidh measúnacht nó dul faoi mheasúnacht ar
riachtanais oideachais, oiliúna nó forbartha an duine sin.

(4) I gcás go n-íocfar liúntas cuardaitheora poist le duine de réir an ráta
sheachtainiúil atá leagtha amach in alt 142(1A), 142A(1A) nó, de réir
mar a bheidh, in alt 142B(1A) mar gheall ar dhiúltú nó mainneachtain
an ceanglas a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt (1) a
chomhlíonadh ar feadh tréimhse nach giorra ná 21 lá, féadfaidh an
tAire fógra a thabhairt nó féadfar fógra a thabhairt thar ceann an Aire
don duine sin, á iarraidh air nó uirthi, an tráth a bheidh sonraithe san
fhógra, an ceanglas sin a chomhlíonadh.

(5) I gcás go ndiúltóidh nó go mainneoidh duine, gan cúis mhaith, an
ceanglas a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt (4) a chomhlíonadh
an tráth a bheidh sonraithe san fhógra sin, nó aon tráth dá éis sin a
chinnfidh an tAire nó a chinnfear thar ceann an Aire agus a chuirfear

23

Cd.2 A.13



Cd.2 A.13

24

[Uimh. 20.] [2013.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Forálacha
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in iúl don duine, dícháileofar an duine sin chun liúntas cuardaitheora
poist a fháil ar feadh aon tréimhse diúltaithe leanúnaigh nó
mainneachtana leanúnaí dar tosach an dáta a bheidh sonraithe san
fhógra faoi fho-alt (4), ach ní faide an tréimhse dhícháiliúcháin sin,
faoi réir fho-alt (6), ná 9 seachtaine.

(6) Ní choiscfear le haon ní san alt seo forálacha fho-ailt (1) go (5) a chur
chun feidhme maidir le duine más rud é, ar dhul in éag nó tar éis dul
in éag do cibé tréimhse dhícháiliúcháin a chuirfear chun feidhme de
réir fho-alt (5)—

(a) go mbeidh fógra tugtha ag an Aire nó thar ceann an Aire don
duine sin á iarraidh air nó uirthi, an tráth a bheidh sonraithe san
fhógra, an ceanglas dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a
chomhlíonadh, agus

(b) go leanfaidh an duine sin, gan cúis mhaith, de bheith ag diúltú
nó ag mainneachtain an ceanglas sin a chomhlíonadh.

(7) Más rud é, ar thosach feidhme alt 13 den Acht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013, go mbeidh liúntas
cuardaitheora poist á íoc le duine de réir an ráta sheachtainiúil atá
leagtha amach in alt 142(1A), 142A(1A) nó, de réir mar a bheidh, in
alt 142B(1A) ar feadh tréimhse nach giorra ná 21 lá—

(a) féadfaidh an tAire fógra a thabhairt nó féadfar fógra a thabhairt
thar ceann an Aire don duine sin á iarraidh air nó uirthi, an tráth
a bheidh sonraithe san fhógra, an ceanglas a bheidh sonraithe i
mír (a) nó (b) d’fho-alt (3) a chomhlíonadh, agus

(b) beidh feidhm ag fo-ailt (4) go (6) maidir leis an duine sin más
rud é go ndiúltóidh sé nó sí nó go mainneoidh sé nó sí, gan
cúis mhaith, an ceanglas sin a chomhlíonadh an tráth a bheidh
sonraithe san fhógra faoi mhír (a) den fho-alt seo nó dá éis, nó
aon tráth dá éis sin a chinnfidh an tAire nó a chinnfear thar
ceann an Aire agus a chuirfear in iúl don duine.

Diúltú nó mainneachtain páirt a ghlacadh i scéimeanna forordaithe, i gcláir
fhorordaithe nó i gcúrsaí forordaithe a bhaineann le liúntas cuardaitheora poist

141B. (1) Más rud é—

(a) de dhroim freastal le haghaidh measúnachta nó dul faoi mheasúnacht
de réir alt 141A(3)(b), go ndéanfaidh an tAire iarraidh nó go ndéanfar
iarraidh thar ceann an Aire ar an duine sin páirt a ghlacadh, comhaontú
páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as deis páirt a ghlacadh—

(i) in aon scéim nó clár fostaíochta nó taithí oibre, nó

(ii) i gcúrsa oideachais, oiliúna nó forbartha,
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a fhorordófar chun críocha an ailt seo agus a mheasfar a bheith cuí ag
féachaint do riachtanais oideachais, oiliúna agus forbartha an duine
sin agus dá imthosca pearsanta nó dá himthosca pearsanta, agus

(b) go ndiúltóidh nó go mainneoidh an duine sin, gan cúis mhaith, páirt a
ghlacadh, comhaontú páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as deis páirt a
ghlacadh i scéim, i gclár nó i gcúrsa den sórt sin, de réir mar a bheidh,

is é a bheidh sa ráta seachtainiúil liúntais cuardaitheora poist is iníoctha
leis an duine sin i leith aon tréimhse diúltaithe nó mainneachtana den sórt
sin, faoi réir an ailt seo, an ráta atá leagtha amach in alt 142(1A), 142A(1A)
nó, de réir mar a bheidh, in alt 142B(1A).

(2) I gcás go n-íocfar liúntas cuardaitheora poist le duine de réir an ráta
sheachtainiúil atá leagtha amach in alt 142(1A), 142A(1A) nó, de réir mar
a bheidh, in alt 142B(1A) mar gheall ar dhiúltú nó mainneachtain dá
dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) féadfaidh an tAire fógra a thabhairt nó féadfar fógra a thabhairt thar
ceann an Aire don duine sin á iarraidh air nó uirthi, an tráth a bheidh
sonraithe san fhógra, freastal le haghaidh measúnacht nó dul faoi
mheasúnacht ar riachtanais oideachais, oiliúna nó forbartha an duine
sin, nó

(b) féadfaidh an tAire iarraidh a dhéanamh nó féadfar iarraidh a dhéanamh
thar ceann an Aire ar an duine sin páirt a ghlacadh, comhaontú páirt a
ghlacadh nó leas a bhaint as deis páirt a ghlacadh—

(i) in aon scéim nó clár fostaíochta nó taithí oibre, nó

(ii) i gcúrsa oideachais, oiliúna nó forbartha,

a fhorordófar chun críocha an ailt seo agus a mheastar a bheith cuí ag
féachaint do riachtanais oideachais, oiliúna agus forbartha an duine sin agus
dá imthosca pearsanta nó dá himthosca pearsanta.

(3) Más rud é go ndiúltóidh nó go mainneoidh duine, gan cúis mhaith—

(a) an ceanglas a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt (2)(a) a
chomhlíonadh an tráth a bheidh sonraithe san fhógra sin, nó aon tráth
dá éis sin a chinnfidh an tAire nó a chinnfear thar ceann an Aire agus
a chuirfear in iúl don duine, nó

(b) páirt a ghlacadh, comhaontú páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as deis
páirt a ghlacadh in aon scéim, clár nó cúrsa dá dtagraítear i bhfo-alt
(2)(b),

dícháileofar an duine sin chun liúntas cuardaitheora poist a fháil d’aon
tréimhse diúltaithe nó mainneachtana den sórt sin dar tosach—

(i) an dáta a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt (2)(a), nó

(ii) an dáta a dhiúltaigh nó a mhainnigh an duine páirt a ghlacadh,
comhaontú páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as deis páirt a ghlacadh in
aon scéim, clár nó cúrsa dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b),
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de réir mar a bheidh, ach ní faide an tréimhse dhícháiliúcháin sin, faoi réir
fho-alt (4), ná 9 seachtaine.

(4) Ní choiscfear le haon ní san alt seo forálacha fho-ailt (1) go (3) a chur chun
feidhme maidir le duine más rud é, ar dhul in éag nó tar éis dul in éag do
cibé tréimhse dhícháiliúcháin a chuirfear chun feidhme de réir fho-alt (3)—

(a) go mbeidh fógra tugtha ag an Aire nó thar ceann an Aire don duine sin
á iarraidh air nó uirthi, an tráth a bheidh sonraithe san fhógra, an
ceanglas dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) a chomhlíonadh, nó

(b) go mbeidh iarraidh déanta ag an Aire nó thar ceann an Aire ar an duine
sin páirt a ghlacadh, comhaontú páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as
deis páirt a ghlacadh in aon scéim, clár nó cúrsa dá dtagraítear i
bhfo-alt (2)(b),

de réir mar a bheidh, agus go leanfaidh an duine sin, gan cúis mhaith, de
bheith ag diúltú nó ag mainneachtain—

(i) an ceanglas a bheidh sonraithe san fhógra faoi mhír (a) a chomhlíonadh
an tráth a bheidh sonraithe san fhógra sin, nó aon tráth dá éis sin a
chinnfidh an tAire nó a chinnfear thar ceann an Aire agus a chuirfear
in iúl don duine, nó

(ii) páirt a ghlacadh, comhaontú páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as deis
páirt a ghlacadh in aon scéim, clár nó cúrsa dá dtagraítear i mír (b).

Fógra a thabhairt faoi alt 141A nó 141B

141C. Is i scríbhinn a thabharfar fógra faoi alt 141A nó 141B agus féadfar é a
thabhairt i cibé foirm eile a mheasfar a bheith cuí, lena n-áirítear i
bhfoirm leictreonach.”.

(3) Leasaítear alt 142(1A) (a cuireadh isteach le halt 8 den Acht Leasa Shóisialaigh,
2010) den Phríomh-Acht trí “le fo-alt (2) nó (6) d’alt 141A nó fo-alt (1) nó (4) d’alt
141B” a chur in ionad “le halt 141A”.

(4) Leasaítear alt 142A(1A) (a cuireadh isteach le halt 8 den Acht Leasa Shóisialaigh,
2010) den Phríomh-Acht trí “le fo-alt (2) nó (6) d’alt 141A nó fo-alt (1) nó (4) d’alt
141B” a chur in ionad “le halt 141A”.

(5) Leasaítear alt 142B(1A) (a cuireadh isteach le halt 8 den Acht Leasa Shóisialaigh,
2010) den Phríomh-Acht trí “le fo-alt (2) nó (6) d’alt 141A nó fo-alt (1) nó (4) d’alt
141B” a chur in ionad “le halt 141A”.

(6) Leasaítear alt 147 (a leasaíodh le halt 8 den Acht Leasa Shóisialaigh, 2010) den
Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (4), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

“(b) gur dhiúltaigh sé nó sí tairiscint ar fhostaíocht oiriúnach,”,

agus



[2013.] [Uimh. 20.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Forálacha
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(b) trí fho-alt (4A) a scriosadh.

Liúntas leasa forlíontach — diúltú nó mainneachtain gabháil do bhearta gníomhachtúcháin

14. (1) Leasaítear an Príomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur in ionad alt 195A (a
cuireadh isteach le halt 9 den Acht Leasa Shóisialaigh, 2010):

“Diúltú nó mainneachtain freastal ar chruinnithe gníomhachtúcháin a bhaineann
le liúntas leasa forlíontach

195A. (1) Féadfaidh an tAire fógra a thabhairt nó féadfar fógra a thabhairt thar
ceann an Aire d’aon duine atá ag fáil liúntas leasa forlíontach á
iarraidh ar an duine, an tráth a bheidh sonraithe san fhógra, an
ceanglas a shonraítear i mír (a) nó (b) d’fho-alt (3) a chomhlíonadh.

(2) I gcás go ndiúltóidh nó go mainneoidh duine, gan cúis mhaith, an ceanglas
a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh an tráth a
bheidh sonraithe san fhógra sin, nó aon tráth dá éis sin a chinnfidh an
tAire nó a chinnfear thar ceann an Aire agus a chuirfear in iúl don duine,
is é a bheidh sa ráta seachtainiúil liúntais leasa fhorlíontaigh is iníoctha leis
an duine sin i leith aon tréimhse diúltaithe nó mainneachtana den sórt sin,
faoi réir an ailt seo, an ráta atá leagtha amach i bhfo-alt (1A), (2A) nó, de
réir mar a bheidh, (4A) d’alt 197.

(3) Féadfar, le fógra faoin alt seo, a cheangal ar an duine dá dtabharfar é ceann
amháin díobh seo a leanas a dhéanamh, an tráth a bheidh sonraithe san
fhógra, nó aon tráth dá éis sin a chinnfidh an tAire nó a chinnfear thar
ceann an Aire agus a chuirfear in iúl don duine—

(a) freastal ar chruinniú a shocróidh an tAire nó a shocrófar thar ceann an
Aire d’fhonn faisnéis a sholáthar don duine sin lena mbeartaítear cur
lena eolas nó lena heolas maidir leis na deiseanna fostaíochta, taithí
oibre, oideachais, oiliúna agus forbartha atá ar fáil don duine sin, nó

(b) freastal le haghaidh measúnacht nó dul faoi mheasúnacht ar riachtanais
oideachais, oiliúna nó forbartha an duine sin.

(4) I gcás go n-íocfar liúntas leasa forlíontach le duine de réir an ráta
sheachtainiúil atá leagtha amach i bhfo-alt (1A), (2A) nó, de réir mar a
bheidh, (4A) d’alt 197 mar gheall ar dhiúltú nó mainneachtain an ceanglas
a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh ar feadh
tréimhse nach giorra ná 21 lá, féadfaidh an tAire fógra a thabhairt nó
féadfar fógra a thabhairt thar ceann an Aire don duine sin, á iarraidh air
nó uirthi, an tráth a bheidh sonraithe san fhógra, an ceanglas sin a
chomhlíonadh.

(5) I gcás go ndiúltóidh nó go mainneoidh duine, gan cúis mhaith, an ceanglas
a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt (4) a chomhlíonadh an tráth a
bheidh sonraithe san fhógra sin, nó aon tráth dá éis sin a chinnfidh an
tAire nó a chinnfear thar ceann an Aire agus a chuirfear in iúl don duine,
féadfar an duine sin, faoi réir fho-alt (6), a dhícháiliú chun an méid
seachtainiúil liúntais leasa fhorlíontaigh dá bhforáiltear in ailt 196 agus 197
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a fháil ar feadh aon tréimhse dar tosach an dáta a bheidh sonraithe san
fhógra faoi fho-alt (4) ar lena linn a leanfar den diúltú nó den
mhainneachtain, ach ní faide an tréimhse dhícháiliúcháin sin, faoi réir
fho-alt (7), ná 9 seachtaine.

(6) I gcás go mbeidh ar áireamh sa mhéid seachtainiúil liúntais leasa
fhorlíontaigh is iníoctha le duine lena mbaineann fo-alt (5) méadú—

(a) i leith aosach cáilithe de réir alt 197(1)(a), nó

(b) i leith leanbh cáilithe de réir alt 197(1)(b),

ní bheidh feidhm ag an dícháiliú dá bhforáiltear i bhfo-alt (5) maidir leis
an méadú sin ar liúntas leasa forlíontach.

(7) Ní choiscfear le haon ní san alt seo forálacha fho-ailt (1) go (6) a chur chun
feidhme maidir le duine más rud é, ar dhul in éag nó tar éis dul in éag do
cibé tréimhse dhícháiliúcháin a chuirfear chun feidhme de réir fho-alt (5)—

(a) go mbeidh fógra tugtha ag an Aire nó thar ceann an Aire don duine sin
á iarraidh air nó uirthi, an tráth a bheidh sonraithe san fhógra, an
ceanglas dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a chomhlíonadh, agus

(b) go leanfaidh an duine sin, gan cúis mhaith, de bheith ag diúltú nó ag
mainneachtain an ceanglas sin a chomhlíonadh.

(8) Más rud é, ar thosach feidhme alt 14 den Acht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 go mbeidh liúntas leasa
forlíontach á íoc le duine de réir an ráta sheachtainiúil atá leagtha amach
i bhfo-alt (1A), (2A) nó, de réir mar a bheidh, (4A) d’alt 197 ar feadh
tréimhse nach giorra ná 21 lá—

(a) féadfaidh an tAire fógra a thabhairt nó féadfar fógra a thabhairt thar
ceann an Aire don duine sin á iarraidh air nó uirthi, an tráth a bheidh
sonraithe san fhógra, an ceanglas a bheidh sonraithe i mír (a) nó (b)
d’fho-alt (3) a chomhlíonadh, agus

(b) beidh feidhm ag fo-ailt (4) go (7) maidir leis an duine sin i gcás go
ndiúltóidh sé nó sí nó go mainneoidh sé nó sí, gan cúis mhaith, an
ceanglas sin a chomhlíonadh an tráth a bheidh sonraithe san fhógra faoi
mhír (a) nó dá éis sin, nó aon tráth dá éis sin a chinnfidh an tAire nó a
chinnfear thar ceann an Aire agus a chuirfear in iúl don duine.

Diúltú nó mainneachtain páirt a ghlacadh i scéimeanna forordaithe, i gcláir
fhorordaithe nó i gcúrsaí forordaithe a bhaineann le liúntas leasa forlíontach

195B. (1) Más rud é—

(a) de dhroim freastal le haghaidh measúnachta nó dul faoi mheasúnacht
de réir alt 195A(3)(b), go ndéanfaidh an tAire iarraidh, nó go ndéanfar
iarraidh thar ceann an Aire, ar an duine sin páirt a ghlacadh, comhaontú
páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as deis páirt a ghlacadh—
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(i) in aon scéim nó clár fostaíochta nó taithí oibre, nó

(ii) i gcúrsa oideachais, oiliúna nó forbartha,

a fhorordófar chun críocha an ailt seo agus a mheasfar a bheith cuí ag
féachaint do riachtanais oideachais, oiliúna agus forbartha an duine sin
agus dá imthosca pearsanta nó dá himthosca pearsanta, agus

(b) go ndiúltóidh nó go mainneoidh an duine sin, gan cúis mhaith, páirt a
ghlacadh, comhaontú páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as deis páirt a
ghlacadh i scéim, i gclár nó i gcúrsa den sórt sin, de réir mar a bheidh,

is é a bheidh sa ráta seachtainiúil liúntais leasa fhorlíontaigh is iníoctha
leis an duine sin i leith aon tréimhse diúltaithe nó mainneachtana den sórt
sin, faoi réir an ailt seo, an ráta atá leagtha amach i bhfo-alt (1A), (2A)
nó, de réir mar a bheidh, (4A) d’alt 197.

(2) I gcás go n-íocfar liúntas leasa forlíontach le duine de réir an ráta
sheachtainiúil atá leagtha amach i bhfo-alt (1A), (2A) nó, de réir mar a
bheidh, (4A) d’alt 197 mar gheall ar dhiúltú nó mainneachtain dá
dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) féadfaidh an tAire fógra a thabhairt nó féadfar fógra a thabhairt thar
ceann an Aire don duine sin á iarraidh air nó uirthi, an tráth a bheidh
sonraithe san fhógra, freastal le haghaidh measúnacht nó dul faoi
mheasúnacht ar riachtanais oideachais, oiliúna nó forbartha an duine
sin, nó

(b) féadfaidh an tAire iarraidh a dhéanamh nó féadfar iarraidh a dhéanamh
thar ceann an Aire ar an duine sin páirt a ghlacadh, comhaontú páirt a
ghlacadh nó leas a bhaint as deis páirt a ghlacadh—

(i) in aon scéim nó clár fostaíochta nó taithí oibre, nó

(ii) i gcúrsa oideachais, oiliúna nó forbartha,

a fhorordófar chun críocha an ailt seo agus a mheasfar a bheith cuí ag
féachaint do riachtanais oideachais, oiliúna agus forbartha an duine sin
agus dá imthosca pearsanta nó dá himthosca pearsanta.

(3) I gcás go ndiúltóidh nó go mainneoidh duine, gan cúis mhaith—

(a) an ceanglas a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt (2)(a) a
chomhlíonadh an tráth a bheidh sonraithe san fhógra sin, nó aon tráth
dá éis sin a chinnfidh an tAire nó a chinnfear thar ceann an Aire agus
a chuirfear in iúl don duine, nó

(b) páirt a ghlacadh, comhaontú páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as deis
páirt a ghlacadh in aon scéim, clár nó cúrsa dá dtagraítear i bhfo-alt
(2)(b),

féadfar an duine sin, faoi réir fho-alt (4), a dhícháiliú chun an ráta
seachtainiúil liúntais leasa fhorlíontaigh dá bhforáiltear in ailt 196 agus
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197 a fháil ar feadh aon tréimhse diúltaithe nó mainneachtana den sórt sin
dar tosach—

(i) an dáta a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt (2)(a), nó

(ii) an dáta a dhiúltaigh nó a mhainnigh an duine páirt a ghlacadh,
comhaontú páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as deis páirt a ghlacadh in
aon scéim, clár nó cúrsa dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b),

de réir mar a bheidh, ach ní faide an tréimhse dhíchailiúcháin sin, faoi réir
fho-alt (5), ná 9 seachtaine.

(4) I gcás go mbeidh ar áireamh sa mhéid seachtainiúil liúntais leasa
fhorlíontaigh is iníoctha le duine lena mbaineann fo-alt (3) méadú—

(a) i leith aosach cáilithe de réir alt 197(1)(a), nó

(b) i leith leanbh cáilithe de réir alt 197(1)(b),

ní bheidh feidhm ag an dícháiliú dá bhforáiltear i bhfo-alt (3) maidir leis
an méadú sin ar liúntas leasa forlíontach.

(5) Ní choiscfear le haon ní san alt seo forálacha fho-ailt (1) go (4) a chur chun
feidhme maidir le duine más rud é, ar dhul in éag nó tar éis dul in éag do
cibé tréimhse dícháilithe a chuirfear chun feidhme réir fho-alt (3)—

(a) go mbeidh fógra tugtha ag an Aire nó thar ceann an Aire don duine sin
á iarraidh air nó uirthi, an tráth a bheidh sonraithe san fhógra, an
ceanglas dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) a chomhlíonadh, nó

(b) go mbeidh iarraidh déanta ag an Aire nó thar ceann an Aire ar an duine
sin páirt a ghlacadh, comhaontú páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as
deis páirt a ghlacadh in aon scéim, clár nó cúrsa dá dtagraítear i
bhfo-alt (2)(b),

de réir mar a bheidh, agus go leanfaidh an duine sin, gan cúis mhaith, de
bheith ag diúltú nó ag mainneachtain—

(i) an ceanglas a bheidh sonraithe san fhógra faoi mhír (a) a chomhlíonadh
an tráth a bheidh sonraithe san fhógra sin, nó aon tráth dá éis sin a
chinnfidh an tAire nó a chinnfear thar ceann an Aire agus a chuirfear
in iúl don duine, nó

(ii) páirt a ghlacadh, comhaontú páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as deis
páirt a ghlacadh in aon scéim, clár nó cúrsa dá dtagraítear i mír (b).

Fógra a thabhairt faoi alt 195A nó 195B

195C. Is i scríbhinn a thabharfar fógra faoi alt 195A nó 195B agus féadfar é a
thabhairt i cibé foirm eile a mheasfar a bheith cuí, lena n-áirítear i
bhfoirm leictreonach.”.
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(2) Leasaítear alt 196(1) (a leasaíodh le halt 13 den Acht Leasa Shóisialaigh, 2012) den
Phríomh-Acht trí “ailt 195A, 195B, 341(7) agus 341(7C),” a chur in ionad “alt 341(7),
alt 341(7C) agus alt 195A”.

(3) Leasaítear alt 197 (a leasaíodh le halt 9 den Acht Leasa Shóisialaigh, 2010) den
Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1A), trí “le fo-alt (2) nó (7) d’alt 195A nó fo-alt (1) nó (5) d’alt 195B”
a chur in ionad “le halt 195A”,

(b) i bhfo-alt (2A), trí “le fo-alt (2) nó (7) d’alt 195A nó fo-alt (1) nó (5) d’alt 195B”
a chur in ionad “le halt 195A”, agus

(c) i bhfo-alt (4A), trí “le fo-alt (2) nó (7) d’alt 195A nó fo-alt (1) nó (5) d’alt 195B”
a chur in ionad “le halt 195A”.

Astú — Cuid 11A den Phríomh-Acht a chur isteach

15. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an gCuid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid
11:

“Cuid 11A

Astú

Léiriú

343A. Sa Chuid seo—

ciallaíonn ‘fiach breise’, i ndáil le duine iomchuí a bhfuil fógra astaithe faighte
aige nó aici i leith duine lena ndearnadh ró-íocaíocht, aon mhéid a bheadh, tráth
ar bith tar éis an trátha a gheobhaidh an duine iomchuí an fógra astaithe ach
roimh dheireadh na tréimhse iomchuí i ndáil leis an bhfógra, ina fhiach a bheadh
dlite don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht den duine iomchuí dá mbeadh fógra
astaithe faighte ag an duine iomchuí an tráth sin;

ciallaíonn ‘fiach’, i ndáil le fógra astaithe a bheidh tugtha do dhuine iomchuí i
leith duine lena ndearnadh ró-íocaíocht agus i ndáil leis an duine iomchuí sin
agus leis an duine sin lena ndearnadh ró-íocaíocht, méid aon airgid a bheidh, an
tráth a gheobhaidh an duine iomchuí an fógra astaithe, dlite den duine iomchuí
(cibé acu ar chuntas an duine féin nó mar ghníomhaire nó iontaobhaí) don duine
lena ndearnadh ró-íocaíocht, is cuma iarratas a bheith déanta ag an duine lena
ndearnadh ró-íocaíocht go n-íocfaí (leis an duine lena ndearnadh ró-íocaíocht nó
le haon duine eile) nó go dtarraingeofaí amach an t-airgead go léir nó cuid de;

ciallaíonn ‘taisce’ méid airgid a íocfar le foras airgeadais ar théarmaí faoina
n-aisíocfar é i dteannta nó d’éagmais úis agus sin ar éileamh nó ag tráth agus in
imthosca ar a gcomhaontóidh an duine a dhéanfaidh an íocaíocht agus an foras
airgeadais lena ndéanfar í nó ar a gcomhaontófar thar a gceann;

tá le ‘díolaíochtaí’ an bhrí chéanna atá leis in alt 983 d’Acht 1997;
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tá le ‘foras airgeadais’ an bhrí chéanna atá leis in alt 250A agus folaíonn sé
brainse d’fhoras airgeadais a thaifeadann taiscí ina chuid leabhar mar dhliteanais
de chuid an bhrainse;

ciallaíonn ‘fógra astaithe’ fógra faoi alt 343H;

ciallaíonn ‘fógra cúlghairme’ fógra faoi alt 343I;

forléireofar ‘duine lena ndearnadh ró-íocaíocht’ de réir alt 343B;

forléireofar ‘méid iomchuí’ de réir alt 343B;

ciallaíonn ‘tréimhse iomchuí’, i ndáil le fógra astaithe agus maidir leis an duine
iomchuí dá dtabharfar an fógra astaithe, an tréimhse dar tosach an tráth a
gheobhaidh an duine iomchuí an fógra agus dar críoch an dáta is luaithe díobh
seo a leanas—

(a) an dáta a chríochnóidh an duine iomchuí de bheith ag íoc méid leis an
Aire atá comhionann leis an méid iomchuí i ndáil leis an duine lena
ndearnadh ró-íocaíocht, as an bhfiach, nó as comhiomlán an fhéich agus
aon fhéich breise, a bheidh dlite den duine iomchuí don duine lena
ndearnadh ró-íocaíocht agus a bheidh ainmnithe san fhógra,

(b) an dáta a gheobhaidh an duine iomchuí fógra cúlghairme i leith an
fhógra astaithe, agus

(c) más rud é, maidir leis an duine iomchuí nó leis an duine lena ndearnadh
ró-íocaíocht agus a bheidh ainmnithe san fhógra—

(i) go ndearbhaítear ina fhéimheach nó ina féimheach é nó í, an dáta
a dhearbhaítear sin i dtaobh an duine iomchuí nó an duine lena
ndearnadh ró-íocaíocht, nó

(ii) gur cuideachta é nó í a dtosaítear á foirceannadh, an dáta iomchuí
de réir bhrí alt 285 d’Acht na gCuideachtaí, 1963, i ndáil leis an
bhfoirceannadh;

ciallaíonn ‘duine iomchuí’, i ndáil le duine lena ndearnadh ró-íocaíocht, duine a
bhfuil cúis ag an Aire chun a chreidiúint ina leith go bhféadfadh go bhfuil, an
tráth a gheobhaidh an duine sin fógra astaithe i leith duine lena ndearnadh
ró-íocaíocht, fiach dlite de nó di don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht.

Duine dá bhféadfar fógra astaithe a thabhairt

343B. (1) Chun críocha na Coda seo, aon duine a dhlíonn, faoi alt 335, 336, 337
nó 338, suim dá dtagraítear in alt amháin nó i níos mó ná alt amháin
de na hailt sin a íoc, ar éileamh a fháil, leis an gCiste Árachais
Shóisialaigh nó leis an Aire, déanfar an ‘duine lena ndearnadh
ró-íocaíocht’ a ghairm de nó di agus déanfar an ‘méid iomchuí’ a
ghairm den tsuim a dhlíonn an duine lena ndearnadh ró-íocaíocht a
íoc amhlaidh.
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(2) D’ainneoin go bhféadfaidh an tAire an méid iomchuí a ghnóthú ar
mhodhanna eile, faoi réir na Coda seo, féadfaidh an tAire fógra astaithe a
thabhairt do dhuine lena ndearnadh ró-íocaíocht agus—

(a) a mhainníonn—

(i) an méid iomchuí a aisíoc, agus

(ii) freagra a thabhairt, chun sástacht an Aire, ar fhógra faoi alt
343D(1),

agus

(b) dá bhfuil fógra faoi alt 343D(3) tugtha ag an Aire.

Imthosca duine lena ndearnadh ró-íocaíocht

343C. Déanfaidh an tAire, sula dtabharfaidh sé nó sí fógra faoi alt 343D(1), le
linn imthosca an duine lena ndearnadh ró-íocaíocht a chinneadh, na nithe
seo a leanas a chur i gcuntas:

(a) a imthosca nó a himthosca pearsanta agus teaghlaigh;

(b) aon asbhaintí reachtúla a d’fhéadfadh difear a dhéanamh dá thuilleamh
nó dá tuilleamh nó dá ioncam nó dá hioncam;

(c) méid na ró-íocaíochta;

(d) an tréimhse ama ar lena linn atá an ró-íocaíocht fágtha gan íoc;

(e) méid ghlanioncam nó ghlantuilleamh an duine lena ndearnadh
ró-íocaíocht;

(f) imthosca fostaíochta an duine lena ndearnadh ró-íocaíocht;

(g) méid an fhéich a bheidh dlite don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht.

Togra chun fógra astaithe a thabhairt

343D. (1) Sula dtabharfaidh an tAire fógra astaithe do dhuine lena ndearnadh
ró-íocaíocht, tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn don duine lena
ndearnadh ró-íocaíocht—

(a) á iarraidh air nó uirthi socruithe a dhéanamh chun an méid iomchuí
a aisíoc,

(b) á iarraidh air nó uirthi freagra a thabhairt agus aon uiríll is mian leis nó
léi a dhéanamh i ndáil leis an ní a thabhairt, lena mbreithniú ag an Aire
ina theannta, agus

(c) á rá, má mhainníonn an duine lena ndearnadh ró-íocaíocht socruithe a
dhéanamh chun aisíoc a dhéanamh nó freagra a thabhairt chun sástacht
an Aire laistigh de 14 lá ó dháta an fhógra faoin bhfo-alt seo, go bhfuil
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ar intinn ag an Aire leanúint ar aghaidh agus fógra astaithe a thabhairt
maidir leis an duine lena ndearnadh ró-íocaíocht.

(2) Tabharfaidh an tAire aird chuí ar aon fhreagra a gheofar ón duine lena
ndearnadh ró-íocaíocht faoi fho-alt (1) sula dtabharfaidh sé nó sí breith
fógra a thabhairt faoi fho-alt (3).

(3) Déanfaidh an tAire, tar éis breithniú a dhéanamh ar aon fhreagra faoi
fho-alt (2), fógra i scríbhinn a thabhairt don duine lena ndearnadh
ró-íocaíocht (cibé acu atá nó nach bhfuil sa doiciméad ina bhfuil an fógra
faisnéis eile freisin a bheidh á tabhairt ag an Aire don duine lena
ndearnadh ró-íocaíocht), tráth nach déanaí ná 28 lá sula bhfaighidh an
duine iomchuí nó na daoine iomchuí lena mbaineann fógra astaithe, á rá
go bhféadfar an méid iomchuí, mura n-íocfar é, a shonrú i bhfógra astaithe
nó i bhfógraí astaithe agus a ghnóthú faoin gCuid seo ó dhuine iomchuí nó
ó dhaoine iomchuí i ndáil leis an duine lena ndearnadh ró-íocaíocht.

Astú tuillimh

343E. (1) Féadfaidh baint a bheith ag fógra astaithe le haon mhéid airgid atá
dlite mar dhíolaíochtaí faoi chonradh seirbhíse den duine iomchuí don
duine lena ndearnadh ró-íocaíocht.

(2) Féadfar foráil a dhéanamh le fógra astaithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1),
de réir mar is cuí leis an Aire, maidir leis an duine iomchuí d’íoc méid as
na díolaíochtaí, thar thréimhse a bheidh sonraithe san fhógra, ar mhodh
asbhaintí tréimhsiúla de cibé méideanna a bheidh sonraithe san fhógra.

(3) Le linn ráta na n-asbhaintí tréimhsiúla faoi fho-alt (2) a chinneadh, agus i
dteannta na nithe faoi alt 343C a bhreithniú, ní dhéanfaidh an tAire—

(a) ráta a chinneadh, gan comhaontú i scríbhinn a fháil roimh ré ón duine
lena ndearnadh ró-íocaíocht, is mó ná 15 faoin gcéad de na
glandíolaíochtaí seachtainiúla a bhfuil an duine lena mbaineann ina
dteideal, nó a dtagann sé nó sí chun bheith ina dteideal, ná

(b) ráta a chinneadh is mó ná méid a d’fhágfadh go dtiocfadh an duine lena
ndearnadh ró-íocaíocht chun bheith i dteideal éileamh a dhéanamh ar
liúntas leasa forlíontach faoi alt 196.

(4) I gcás go dtabharfaidh an tAire fógra astaithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
do dhuine iomchuí—

(a) ní bheidh an duine iomchuí faoi dhliteanas, mar gheall ar
mhainneachtain déanamh de réir an fhógra, sula mbeidh 10 lá dulta in
éag ó tugadh é,

(b) mura bhfuil an duine lena ndearnadh ró-íocaíocht agus dá dtagraítear
san fhógra ar fostú ag an duine iomchuí nó má scoireann sé nó sí de
bheith ar fostú ag an duine iomchuí tar éis an fógra a thabhairt,
déanfaidh an duine iomchuí sin (i gceachtar cás), laistigh de 10 lá ón
dáta a gheofar an fógra, tuairisceán a thabhairt don Aire maidir leis an
méid sin, agus
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(c) ar aon ócáid a dhéanfaidh duine iomchuí, de réir fógra astaithe, asbhaint
as tuilleamh duine lena ndearnadh ró-íocaíocht, tabharfaidh an duine
iomchuí don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht, ar cibé modh agus i
cibé foirm a ordófar san fhógra astaithe, ráiteas i scríbhinn i dtaobh
mhéid iomlán na hasbhainte.

(5) I gcás go dtabharfaidh an tAire fógra astaithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) déanfaidh an duine lena ndearnadh ró-íocaíocht—

(i) fógra a thabhairt i scríbhinn don Aire maidir le gach ócáid a
fhágfaidh sé nó sí aon fhostaíocht, nó a rachaidh sé nó sí ar
fostaíocht nó ar athfhostaíocht, tráth nach déanaí (i ngach cás) ná
10 lá ón dáta a dhéanfaidh sé nó sí amhlaidh, agus

(ii) sonraí maidir lena thuilleamh nó lena thuilleamh ionchasach agus
maidir lena tuilleamh nó lena tuilleamh ionchasach ón bhfostaíocht
iomchuí a chur san áireamh san fhógra dá dtagraítear i bhfomhír (i),

agus

(b) aon duine iomchuí ar fostóir é nó í de chuid an duine lena ndearnadh
ró-íocaíocht agus arb eol dó nó di gur tugadh an fógra astaithe,
déanfaidh sé nó sí, laistigh de 10 lá ó tharla ní dá dtagraítear i mír (a)
agus ar cibé modh agus i cibé foirm a ordófar san fhógra astaithe, fógra
i scríbhinn a thabhairt don Aire i dtaobh aon athrú ar thuilleamh arna
íoc leis an duine lena ndearnadh ró-íocaíocht.

Astú airgid i bhforas airgeadais

343F. (1) Chun críocha fógra astaithe, más foras airgeadais duine iomchuí, aon
mhéid airgid, lena n-áirítear ús ar an airgead sin, arb é atá ann an tráth
a fhaigheann an duine iomchuí an fógra astaithe, taisce atá á sealbhú
ag an duine iomchuí—

(a) chun creidmheasa don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht, chun
tairbhe don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht amháin, nó

(b) chun creidmheasa don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht agus d’aon
duine nó daoine eile, chun tairbhe dóibh araon,

áireofar é mar fhiach a bheidh dlite an tráth sin den duine iomchuí don
duine lena ndearnadh ró-íocaíocht.

(2) Faoi réir fho-alt (3), i gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (1), measfar, maidir
le taisce atá á sealbhú ag duine iomchuí is foras airgeadais chun
creidmheasa don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht agus d’aon duine nó
daoine eile (dá ngairtear ‘an páirtí nó na páirtithe eile’ san fho-alt seo)
chun tairbhe dóibh araon, go bhfuil sí á sealbhú chun sochair don duine
lena ndearnadh ró-íocaíocht agus don pháirtí nó do na páirtithe eile sa
taisce go cothrom agus, dá réir sin, ní áireofar mar fhiach a bheidh dlite
den duine iomchuí don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht ach amháin an
cion sin den taisce a mheasfar a bheith á sealbhú amhlaidh.
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(3) I gcás go ndéanfar fianaise ar mhéid na taisce dá dtagraítear i bhfo-alt (2),
is taisce atá á sealbhú chun sochair don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht,
a thabhairt ar aird chun sástacht an duine iomchuí laistigh de 10 lá tar éis
an fógra faoi alt 343H(5) a thabhairt, ní áireofar mar fhiach a bheidh dlite
an tráth sin den duine iomchuí don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht ach
amháin an oiread sin den taisce a shuífear a bheith á shealbhú chun sochair
don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht.

(4) I gcás go dtabharfar fógra astaithe do dhuine iomchuí is foras airgeadais,
maidir leis an Aire, i dteannta na nithe faoi alt 343C a bhreithniú, ní
shonróidh sé nó sí méid san fhógra is mó ná méid a d’fhágfadh go dtiocfadh
an duine lena ndearnadh ró-íocaíocht chun bheith i dteideal éileamh a
dhéanamh ar liúntas leasa forlíontach faoi alt 196.

(5) Más rud é, faoi alt 343H, go n-íocfaidh duine iomchuí is foras airgeadais
aon mhéid leis an Aire de réir fógra astaithe, déanfaidh an duine iomchuí
sin fógra i scríbhinn a thabhairt, laistigh de 10 lá agus ar cibé modh agus i
cibé foirm a ordófar san fhógra astaithe, don duine lena ndearnadh
ró-íocaíocht, arb é nó arb í an duine lena mbaineann, á chur in iúl dó nó
di go ndearnadh an íocaíocht agus cén méid a íocadh.

Díospóid

343G. I gcás go mbeidh díospóid ann maidir le méid airgid a bheidh dlite den
duine iomchuí don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht, tabharfaidh an
duine iomchuí neamhaird ar an méid atá faoi dhíospóid chun méid an
fhéich a chinneadh agus an fiach a shonrú sa fhreagra a sheachadfar ar an
Aire faoi alt 343H(1)(c)(i).

Fógra astaithe

343H. (1) I gcás go mainneoidh duine lena ndearnadh ró-íocaíocht an méid
iomchuí a aisíoc, féadfaidh an tAire fógra i scríbhinn (dá ngairtear ‘an
fógra astaithe’ san alt seo) a thabhairt do dhuine iomchuí i ndáil leis
an duine lena ndearnadh ró-íocaíocht, agus beidh ar áireamh san
fhógra sin—

(a) ainm agus seoladh an duine lena ndearnadh ró-íocaíocht,

(b) an méid iomchuí, nó, i gcás fógra astaithe a bheith tugtha do níos
mó ná duine iomchuí amháin i leith duine lena ndearnadh
ró-íocaíocht, cion den mhéid iomchuí de réir mar a chinnfidh an
tAire is cuí, agus

(c) ordachán don duine iomchuí, á ordú—

(i) faoi réir fho-ailt (2) agus (3), freagra i scríbhinn a
sheachadadh ar an Aire, laistigh den tréimhse 10 lá ón dáta
a gheobhaidh an duine iomchuí an fógra astaithe, ina
sonrófar cibé acu atá nó nach bhfuil, ar an dáta a gheobhaidh
an duine iomchuí an fógra, aon fhiach dlite den duine
iomchuí don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht agus, i gcás
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aon fhiach a bheith dlite amhlaidh, ina sonrófar méid an
fhéich, agus

(ii) má shonraítear méid aon fhéich amhlaidh, méid a bheidh
comhionann le méid an fhéich a bheidh sonraithe amhlaidh
a íoc leis an Aire laistigh den tréimhse dá dtagraítear i
bhfomhír (i).

(2) I gcás méid an fhéich a bheidh dlite den duine iomchuí don duine lena
ndearnadh ró-íocaíocht a bheith comhionann leis an méid iomchuí, nó i
gcás gur mó ná an méid sin é, is méid a bheidh comhionann leis an méid
iomchuí méid an fhéich a bheidh sonraithe sa fhreagra.

(3) Déanfaidh duine iomchuí dá mbeidh fógra astaithe tugtha an t-ordachán
san fhógra a chomhlíonadh.

(4) I gcás gur foras airgeadais an duine iomchuí agus gur cuid de thaisce atá á
sealbhú chun creidmheasa don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht agus
d’aon duine nó daoine eile chun tairbhe dóibh araon an fiach atá dlite den
duine iomchuí don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht, tabharfar freagra
laistigh de thréimhse 10 lá—

(a) ó dhul in éag don tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra a bheidh le
tabhairt faoi fho-alt (5), nó

(b) ón bhfianaise dá dtagraítear i bhfo-alt (5)(ii) a thabhairt ar aird.

(5) I gcás go dtabharfar fógra astaithe do dhuine iomchuí is foras airgeadais
agus gur cuid de thaisce atá á sealbhú ag an duine iomchuí chun
creidmheasa don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht agus d’aon duine nó
daoine eile (dá ngairtear ‘an páirtí nó na páirtithe eile’ san fho-alt seo)
chun tairbhe dóibh araon an fiach a bheidh dlite den duine iomchuí don
duine lena ndearnadh ró-íocaíocht, déanfaidh an duine iomchuí, ar an
bhfógra astaithe a fháil, fógra i scríbhinn a thabhairt don duine lena
ndearnadh ró-íocaíocht agus don pháirtí nó do na páirtithe eile sa taisce,
agus beidh ar áireamh san fhógra sin—

(a) ainm agus seoladh an duine lena ndearnadh ró-íocaíocht,

(b) ainm agus seoladh an pháirtí nó na bpáirtithe eile dá dtugtar fógra faoin
mír seo,

(c) ainm agus seoladh an duine iomchuí, agus

(d) an méid iomchuí sonraithe,

agus ina luafar—

(i) go bhfuarthas fógra astaithe faoin alt seo i leith an duine lena ndearnadh
ró-íocaíocht,

(ii) faoi alt 343F(2) go meastar, faoi réir alt 343F(3), taisce a bheith á
sealbhú chun sochair don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht agus don
pháirtí nó do na páirtithe eile sa taisce go cothrom, agus
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(iii) mura dtabharfar an fhianaise sin dá dtagraítear in alt 343F(3) ar aird
laistigh de 10 lá tar éis an fógra faoin bhfo-alt seo a thabhairt—

(I) go n-íocfar leis an Aire méid a bheidh comhionann le méid na taisce
a mheastar amhlaidh a bheith á sealbhú chun sochair don duine
lena ndearnadh ró-íocaíocht (agus a áireofar dá réir sin mar fhiach
atá dlite den duine iomchuí don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht),
i gcás go bhfuil an méid iomchuí comhionann leis an méid sin nó
gur lú ná an méid iomchuí é, agus

(II) i gcás gur mó méid na taisce a meastar amhlaidh a bheith á sealbhú
chun sochair don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht (agus a
áireofar dá réir sin mar fhiach atá dlite den duine iomchuí don
duine lena ndearnadh ró-íocaíocht) ná an méid iomchuí, go n-íocfar
leis an Aire méid a bheidh comhionann leis an méid iomchuí.

(6) Más rud é, nuair a gheobhaidh duine iomchuí fógra astaithe, gur lú méid
an fhéich a bheidh dlite den duine iomchuí don duine lena ndearnadh
ró-íocaíocht agus a bheidh ainmnithe san fhógra ná an méid iomchuí i ndáil
leis an duine lena ndearnadh ró-íocaíocht nó más rud é nach mbeidh aon
fhiach dlite amhlaidh agus, tráth ar bith tar éis an fógra a fháil agus roimh
dheireadh na tréimhse iomchuí i ndáil leis an bhfógra, go dtiocfaidh fiach
breise chun bheith dlite den duine iomchuí don duine lena ndearnadh
ró-íocaíocht, déanfaidh an duine iomchuí, laistigh de 10 lá ón tráth sin—

(a) más é atá i gcomhiomlán méid aon fhéich a bheidh dlite amhlaidh agus
an fhéich breise a bheidh dlite amhlaidh méid atá comhionann leis an
méid iomchuí i ndáil leis an duine lena ndearnadh ró-íocaíocht, nó méid
is lú ná sin—

(i) ráiteas sa bhreis, ina sonrófar an fiach breise, a chur chuig an
Aire, agus

(ii) méid an fhéich breise a íoc leis an Aire,

agus mar sin ar aghaidh do gach ócáid dá éis sin, le linn na tréimhse
iomchuí i ndáil leis an bhfógra astaithe, a thiocfaidh fiach breise chun
bheith dlite den duine iomchuí don duine lena ndearnadh
ró-íocaíocht—

(I) go dtí gurb é a bheidh i méid comhiomlán an fhéich agus an fhéich
breise nó na bhfiach breise a bheidh dlite amhlaidh méid atá
comhionann leis an méid iomchuí i ndáil leis an duine lena
ndearnadh ró-íocaíocht, nó

(II) go dtí go mbeidh feidhm ag mír (b) i ndáil le fiach breise,

agus

(b) más mó méid comhiomlán aon fhéich agus an fhéich breise nó na
bhfiach breise a bheidh dlite amhlaidh don duine lena ndearnadh
ró-íocaíocht ná an méid iomchuí i ndáil leis an duine lena ndearnadh
ró-íocaíocht—
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Ilghnéitheacha), 2013.

(i) ráiteas sa bhreis a chur chuig an Aire ina sonrófar cibé cion den
fhiach breise is déanaí a fhágann, nuair a chuirtear é le comhiomlán
an fhéich agus aon fhiach breise is luaithe, gur méid é atá
comhionann leis an méid iomchuí i ndáil leis an duine lena
ndearnadh ró-íocaíocht, agus

(ii) an cion sin den fhiach breise a íoc leis an Aire.

(7) I gcás fógra astaithe a bheith tugtha do dhuine iomchuí i leith duine lena
ndearnadh ró-íocaíocht, ní dhéanfaidh an duine iomchuí, le linn na
tréimhse iomchuí i ndáil leis an bhfógra, aon eisíocaíochtaí as an bhfiach,
ná as aon fhiach breise, a bheidh dlite den duine iomchuí don duine lena
ndearnadh ró-íocaíocht ach amháin a mhéid—

(a) nach laghdófar le haon eisíocaíocht den sórt sin an fiach ná comhiomlán
an fhéich agus aon fhéich breise a bheidh dlite amhlaidh go dtí méid
is lú ná an méid iomchuí a bheidh sonraithe san fhógra astaithe lena
mbaineann, nó

(b) go ndéantar aon eisíocaíocht den sórt sin de bhun ordú ó chúirt.

(8) Chun críocha an ailt seo, aon eisíocaíocht a dhéanann duine iomchuí
contrártha d’fho-alt (7), measfar nach laghdófar leis méid an fhéich ná aon
fhiach breise a bheidh dlite den duine iomchuí don duine lena ndearnadh
ró-íocaíocht.

(9) Aon fhreagra, fógra, ráiteas nó ráiteas sa bhreis a cheanglaítear ar an duine
iomchuí a thabhairt don Aire nó don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht
faoin alt seo, is ar cibé modh agus i cibé foirm a ordófar san fhógra astaithe
a thabharfar é.

(10) Forléireofar tagairt don mhéid iomchuí san alt seo, de réir mar is cuí, mar
thagairt a fholaíonn tagairt don mhéid iomchuí nó don chion den mhéid
iomchuí, de réir mar a bheidh, a bheidh sonraithe i bhfógra astaithe.

Fógra astaithe a chúlghairm

343I. Féadfaidh an tAire fógra astaithe a bheidh tugtha do dhuine iomchuí i leith
duine lena ndearnadh ró-íocaíocht a chúlghairm tráth ar bith trí fhógra i
scríbhinn arna thabhairt don duine iomchuí agus cúlghairfear an fógra
astaithe laistigh de 10 lá más rud é go mbeidh an méid iomchuí íoctha leis
an Aire ag an duine lena ndearnadh ró-íocaíocht.

Nithe forlíontacha a bhaineann le fógraí astaithe

343J. (1) Más rud é, de bhun na Coda seo, go n-íocfaidh duine iomchuí leis an
Aire, faoi fhógra astaithe, aon mhéid as fiach nó fiach breise a bheidh
dlite den duine iomchuí don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht agus,
an tráth a gheobhaidh an tAire an méid sin, go mbeidh méid nó méid
comhiomlán na ró-íocaíochtaí a mbeidh an duine lena ndearnadh
ró-íocaíocht ag mainneachtain ina leith an tráth a tugadh an fógra nó
na fógraí astaithe íoctha leis an Aire ag an duine lena ndearnadh
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ró-íocaíocht, déanfaidh an tAire an méid céadluaite a aisíoc leis an
duine lena ndearnadh ró-íocaíocht laistigh de 10 lá.

(2) Ar an Aire d’fháil méid a bheidh íoctha faoi alt 343H de réir fógra astaithe,
déanfaidh an tAire, laistigh de 10 lá, fógra i scríbhinn a thabhairt don duine
lena ndearnadh ró-íocaíocht agus don duine iomchuí á rá go bhfuair sé nó
sí an méid sin.

(3) Más rud é, faoi alt 343H agus de réir fógra astaithe, go n-íocfaidh duine
iomchuí leis an Aire an t-iomlán, nó cuid, de mhéid féich nó féich breise,
a bheidh dlite den duine iomchuí do dhuine lena ndearnadh ró-íocaíocht,
nó aon chuid de mhéid den sórt sin, lamhálfaidh an duine lena ndearnadh
ró-íocaíocht an íocaíocht sin agus saorfar agus urscaoilfear an duine
iomchuí i leith mhéid na híocaíochta amhail is dá mba leis an duine lena
ndearnadh ró-íocaíocht a íocadh í.

(4) Más rud é, faoi alt 343H, go mbeidh duine iomchuí toirmiscthe ó aon
eisíocaíocht a dhéanamh as fiach, nó fiach breise, a bheidh dlite do dhuine
lena ndearnadh ró-íocaíocht, ní bheidh aon ábhar caingne i gcoinne an
duine iomchuí in aon chúirt mar gheall ar mhainneachtain aon eisíocaíocht
den sórt sin a dhéanamh.

(5) Aon oibleagáid atá ar an Aire rúndacht a chaomhnú nó aon srian eile ar
nochtadh faisnéise ag an Aire, ní bheidh feidhm aici nó aige i ndáil le
faisnéis a bheidh i bhfógra astaithe.

(6) Ní thabharfar fógra astaithe i leith duine lena ndearnadh ró-íocaíocht do
dhuine iomchuí—

(a) tráth is féimheach neamhurscaoilte nó cuideachta atá á foirceannadh an
duine iomchuí lena mbaineann, nó

(b) tráth is féimheach neamhurscaoilte an duine lena mbaineann lena
ndearnadh ró-íocaíocht.

(7) Féadfaidh an tAire oifigeach amháin nó níos mó dá chuid nó dá cuid a
cheapadh chun aon ghníomhartha a dhéanamh agus aon fheidhmeanna a
chomhlíonadh atá le déanamh nó le comhlíonadh ag an Aire faoin gCuid
seo.

(8) Más rud é go ndéanfaidh duine iomchuí dá mbeidh fógra astaithe i leith
duine lena ndearnadh ró-íocaíocht tugtha—

(a) freagra faoi fhomhír (i) d’alt 343H(1)(c) a sheachadadh ach go
mainneoidh sé nó sí an méid a bheidh sonraithe sa fhreagra nó aon
chuid den mhéid sin a íoc leis an Aire laistigh den tréimhse dá
dtagraítear san fhomhír sin, nó

(b) ráiteas sa bhreis a sheachadadh faoi fho-alt (6) d’alt 343H ach go
mainneoidh sé nó sí an méid a bheidh sonraithe sa ráiteas sa bhreis nó
aon chuid den mhéid sin a íoc leis an Aire laistigh den tréimhse ama a
shonraítear san fho-alt sin,
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féadfaidh an tAire, mura mbeidh an fógra astaithe cúlghairthe le fógra
cúlghairme, agairt a dhéanamh i leith an mhéid a bheidh sonraithe sa
fhreagra nó sa ráiteas sa bhreis, nó i leith na coda den mhéid sin, de réir
mar a bheidh, a mhainnigh an duine iomchuí a íoc leis an Aire, agus é a
ghnóthú trí chaingean nó trí imeachtaí cuí eile in aon chúirt dlínse inniúla.

Cionta

343K. I gcás go mainneoidh duine iomchuí ordachán faoi fhomhír (i) nó (ii) d’alt
343H(1)(c) a chomhlíonadh—

(a) laistigh den tréimhse a shonraítear i bhfomhír (i) d’alt 343H(1)(c), nó

(b) má bhíonn feidhm ag fo-alt (3) d’alt 343H, laistigh den tréimhse dá
dtagraítear san fho-alt sin,

beidh sé nó sí ciontach i gcion.”.

Fostaíochtaí eiscthe

16. (1) Leasaítear Cuid 2 de Sceideal 1 a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an méid seo
a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 6:

“7. Maidir le fostaíocht sa Stát i gcuideachta faoi chonradh seirbhíse i scríbhinn
nó ó bhéal, cibé acu sainráite nó intuigthe, más rud é go bhfuil an duine
fostaithe—

(a) ina úinéir tairbhiúil nó ina húinéir tairbhiúil ar an gcuideachta sin, nó

(b) in ann 50 faoin gcéad nó níos mó de ghnáthscairchaipiteal na cuideachta
sin a rialú, go díreach nó trí mheán cuideachtaí eile nó ar aon mhodh
neamhdhíreach.”.

(2) Leasaítear alt 12 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (4):

“(5) Maidir le mír 7 de Chuid 2 de Sceideal 1 a chur isteach le halt 16 den
Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013,
beidh feidhm aige sin, mar a dhéanann sé difear d’fho-alt (1), maidir le
fostaíocht a bheidh á comhlíonadh—

(a) ar lá thosach feidhme an ailt sin 16,

(b) tar éis lá thosach feidhme an ailt sin 16, nó

(c) faoi réir alt (6), roimh lá thosach feidhme an ailt sin 16.

(6) Féadfaidh duine a roghnú nach mbeidh feidhm ag mír 7 de Chuid 2 de
Sceideal 1 (a chuirtear isteach le halt 16 den Acht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013) maidir lena fhostaíocht nó lena
fostaíocht, dá dtagraítear sa mhír sin, i gcás go mbeidh an fhostaíocht á
comhlíonadh roimh thosach feidhme alt 16 den Acht Leasa Shóisialaigh
agus Pinsean (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013.”.

41

Cd.2 A.15



42

[Uimh. 20.] [2013.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Forálacha
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Leasú ar Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-Acht

17. Leasaítear Cuid 4 de Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad Riail 2 (a leasaíodh le halt 16 den Acht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean, 2011):

“2. (1) I gcás go mbeidh feidhm ag Riail 1(2)(b)(v)(I) maidir le duine, ciallaíonn
‘ioncam breise’, i ndáil leis an duine sin, méid arna chinneadh, faoi réir mhír
(2), de réir na foirmle—

(A+B) – C

i gcás—

gurb é A comhshuim na méideanna seo a leanas—

(i) aon ioncam seachtainiúil a eascraíonn agus a fhaigheann an duine sin ó
cibé fostaíocht nó oiliúint nó páirteachas nó socrúchán i cibé scéim nó
clár a fhorordófar,

(ii) aon ioncam seachtainiúil a fhaigheann an duine sin ar mhodh forlíonadh
ar ioncam teaghlaigh faoi Chuid 6, agus

(iii) sa mhéid gur mó ná €4,952 in aghaidh na bliana é, comhiomlán na
méideanna seo a leanas—

(I) aon íocaíochtaí cothabhála arna ndéanamh ag gaol faoi dhliteanas,
agus

(II) glanluach airgid thirim na sochar nach sochair airgid dá dtagraítear
i Riail 1A(1),

gurb é B méid acmhainn sheachtainiúil inmheasúnaithe an duine ó gach
foinse eile faoi Chuid 4 de Sceideal 3, agus

gurb é C an ráta seachtainiúil liúntais leasa fhorlíontaigh atá leagtha amach
i gcolún (2) de Chuid 1 de Sceideal 4, arna mhéadú—

(i) den mhéid atá leagtha amach i gcolún (3) den Chuid sin, i gcás aosach
cáilithe a bheith ag an duine, agus

(ii) den mhéid atá leagtha amach i gcolún (4) den Chuid sin, i leith gach
linbh cháilithe de chuid an duine sin.

(2) Ní mó an méid a chinnfear de réir na foirmle i mír (1) ná an tsuim arb ionannas
di A san fhoirmle sin.”.

Leasú ar Sceideal 5 a ghabhann leis an bPríomh-Acht

18. Leasaítear Sceideal 5 (a leasaíodh le halt 6 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean,
2012) a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) i mír 1(4)—
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(i) trí “soláthraí seirbhíse íocaíochta (de réir bhrí alt 122(1) den Acht Airgeadais
(Cáin Mhaoine Áitiúil), 2012) i ndáil leis an gcríoch a shonraítear san alt sin
den Acht sin,” a chur isteach i ndiaidh “comhlacht arna bhunú ag an Aire
Oideachais agus Eolaíochta faoi alt 54 den Acht Oideachais, 1998,”,

(ii) trí “Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann,” a chur isteach i ndiaidh
“an Bord Náisiúnta Leasa Oideachais,”, agus

(iii) trí “Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann,” a chur isteach i ndiaidh “an
Bord Seirbhísí Liachta Ginearálta (Íocaíochtaí),”,

agus

(b) i mír 2—

(i) trí “Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.” a chur in ionad “Institiúid
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath,”, agus

(ii) trí na nithe seo a leanas a scriosadh—

(I) “Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna,”,

(II) “Comhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna,”, agus

(III) “Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann.”.

Leasuithe ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht

19. Leasaítear an Príomh-Acht ar an modh a shonraítear sa Sceideal.

CUID 3

Leasuithe ar an Acht um Chlárú Sibhialta, 2004

Feidhmeanna a fhéadfaidh an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta a
chomhlíonadh

20. Leasaítear alt 61 den Acht um Chlárú Sibhialta, 2004 tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh fho-alt (5):

“(6) (a) Féadfaidh an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus
féadfaidh an tArd-Chláraitheoir, Cláraitheoir Maoirseachta, cláraitheoir
nó oifigeach údaraithe, feidhmeanna dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a) a
chomhlíonadh.

(b) Chun críocha an fho-ailt seo, léifear alt 67 amhail is go mbeidh, i
bhfo-alt (1) den alt sin, tagairt don Aire Ealaíon, Oidhreachta agus
Gaeltachta, a mhéid atá an tAire sin ag comhlíonadh feidhmeanna faoi
alt 61(1)(a), agus faoi réir aon mhodhnuithe eile is gá.”.
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CUID 4

Leasuithe ar Acht na bPinsean, 1990

Míniú

21. Sa Chuid seo ciallaíonn “Príomh-Acht” Acht na bPinsean, 1990.

Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht

22. Leasaítear alt 2 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1)—

(a) sa mhíniú ar “fostóir”, trí “seachas in ailt 49 agus 50B” a chur in ionad “seachas
in alt 49”, agus

(b) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘an Chomhairle Pinsean’ an comhlacht a bhunaítear le halt 26B;”.

Leasú ar alt 3 den Phríomh-Acht

23. Leasaítear alt 3 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (3A), trí “nó ar fho-alt (3) nó (4) d’alt
121” a chur isteach i ndiaidh “d’alt 58A”.

Leasú ar alt 3C den Phríomh-Acht

24. Leasaítear alt 3C den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1), trí “nó ar fho-alt (3) nó (4) d’alt
121” a chur isteach i ndiaidh “d’alt 58A”.

Leasú ar alt 3D den Phríomh-Acht

25. Leasaítear alt 3D den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1), trí “nó ar fho-alt (3) nó (4) d’alt
121” a chur isteach i ndiaidh “d’alt 58A”.

Ainm an Bhoird Pinsean agus an phríomhfheidhmeannaigh a athrú

26. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 9:

“Ainm an Bhoird Pinsean agus an phríomhfheidhmeannaigh a athrú

9A. (1) Déantar ainm an Bhoird Pinsean a athrú agus, ar thosach feidhme alt 26
den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Forálacha Ilghnéitheacha),
2013 agus dá éis, déanfar the Pensions Authority, sa Bhéarla, nó an
tÚdarás Pinsean, sa Ghaeilge, a thabhairt air.

(2) Déanfar tagairtí san Acht seo nó in aon achtachán eile don Bhord Pinsean,
ar thosach feidhme alt 26 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean
(Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 agus dá éis, a fhorléiriú mar thagairtí don
Údarás Pinsean.

(3) An post ar a dtugtaí go n-uige seo príomhfheidhmeannach an Bhoird
Pinsean, déanfar, ar thosach feidhme alt 26 den Acht Leasa Shóisialaigh
agus Pinsean (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 agus dá éis, an Rialálaí
Pinsean a thabhairt air.
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(4) Déanfar tagairtí san Acht seo nó in aon achtachán eile do
phríomhfheidhmeannach an Bhoird Pinsean, ar thosach feidhme alt 26 den
Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013
agus dá éis, a fhorléiriú mar thagairtí don Rialálaí Pinsean.

(5) San alt seo, tá le ‘achtachán’ an bhrí chéanna atá leis san Acht
Léiriúcháin, 2005.”.

Leasú ar alt 15 den Phríomh-Acht

27. Leasaítear alt 15 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Beidh an Rialálaí Pinsean ina chomhalta nó ina comhalta den Chomhairle
Pinsean.”.

Leasú ar alt 24 den Phríomh-Acht

28. Leasaítear alt 24 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Ní nochtfaidh aon duine, gan toiliú an Aire, aon fhaisnéis a fuair sé nó
sí agus é nó í ag comhlíonadh dualgas (nó de thoradh aon dualgais a
chomhlíonadh) mar chomhalta den Chomhairle Pinsean.”,

(b) i bhfo-alt (2), trí “nó (1A)” a chur isteach i ndiaidh “fo-alt (1)”, agus

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

“(3A) Ní choiscfidh aon ní i bhfo-alt (1A) faisnéis a nochtadh i dtuarascáil a
thabharfar don Chomhairle Pinsean nó a thabharfaidh an Chomhairle
Pinsean nó a thabharfar thar ceann na Comhairle Pinsean don Aire.”.

An Chomhairle Pinsean

29. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 26A:

“An Chomhairle Pinsean

26B. (1) Ar thosach feidhme alt 29 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean
(Forálacha Ilghnéitheacha), 2013, beidh arna bhunú comhlacht ar a
dtabharfar, sa Bhéarla, the Pensions Council, nó, sa Ghaeilge, an
Chomhairle Pinsean, chun na feidhmeanna a shanntar dó leis an alt seo
a chomhlíonadh.

(2) Is iad feidhmeanna na Comhairle Pinsean comhairle a thabhairt don Aire,
ar a tionscnamh féin nó ar iarraidh ón Aire, maidir le nithe a bhaineann le
pinsin i gcoitinne.

(3) Is iad a bheidh ar an gComhairle Pinsean na comhaltaí seo a leanas—

(a) cathaoirleach, agus
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(b) líon gnáthchomhaltaí nach lú ná 8 ná nach mó ná 12.

(4) Déanfaidh an tAire comhaltaí na Comhairle Pinsean a cheapadh de réir
an ailt seo.

(5) Ainmneoidh an tAire aon chomhalta amháin den Chomhairle Pinsean
mar chathaoirleach.

(6) Beidh gnáthchomhalta den Chomhairle Pinsean i seilbh oifige ar feadh cibé
tréimhse, nach faide ná 5 bliana ó dháta a cheaptha nó a ceaptha, a
chinnfidh an tAire.

(7) Beidh comhalta den Chomhairle Pinsean a rachaidh a théarma oifige nó a
téarma oifige in éag trí imeacht aimsire inathcheaptha chun na Comhairle
Pinsean.

(8) Áireofar ar ghnáthchomhaltaí na Comhairle Pinsean—

(a) an Rialálaí Pinsean,

(b) comhalta amháin a bheidh ainmnithe ag an Aire mar ionadaí don Roinn
Coimirce Sóisialaí,

(c) comhalta amháin a bheidh ainmnithe ag an Aire Airgeadais mar ionadaí
don Bhanc Ceannais,

(d) comhalta amháin a bheidh ainmnithe ag an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe mar ionadaí don Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, agus

(e) 4 chomhalta eile ar a laghad, agus 8 gcomhalta eile ar a mhéad, ar dóigh
leis an Aire go bhfuil ag gach duine díobh na scileanna iomchuí, an
t-eolas speisialtóra iomchuí, an taithí iomchuí nó an saineolas iomchuí
chun a chumasú dó nó di a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhall
faoin Acht seo.

(9) Féadfaidh comhalta den Chomhairle Pinsean éirí as an gComhairle Pinsean
trí litir a bheidh dírithe chuig an Aire, agus beidh éifeacht leis an éirí as ar
an dáta a bheidh sonraithe sa litir, nó ar an dáta a gheobhaidh an tAire an
litir, cibé acu is déanaí.

(10) Féadfaidh an tAire, aon tráth, comhalta den Chomhairle Pinsean a chur
as comhaltas na Comhairle Pinsean más rud é, i dtuairim an Aire, go
bhfuil an comhalta tar éis éirí éagumasach, de dheasca easláinte, ar a
fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh, nó gur mhí-iompair an
comhalta é féin nó í féin mar a bheidh sonraithe, nó gur dealraitheach
don Aire gur gá é nó í a chur as comhaltas chun go gcomhlíonfaidh an
Chomhairle Pinsean a feidhmeanna go héifeachtach.

(11) Scoirfidh comhalta den Chomhairle Pinsean de bheith, agus beidh sé nó
sí dícháilithe chun bheith, ina chomhalta nó ina comhalta den Chomhairle
Pinsean más rud é, maidir leis an gcomhalta sin—

(a) go mbreithneofar ina fhéimheach nó ina féimheach é nó í,
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Ilghnéitheacha), 2013.

(b) go ndéanfaidh sé nó sí imshocraíocht nó comhshocraíocht le
creidiúnaithe,

(c) ar é nó í a chiontú ar díotáil ag cúirt dlínse inniúla, go ngearrfar téarma
príosúnachta air nó uirthi, nó

(d) go ndícháileofar é nó í chun bheith, nó go srianfar é nó í ó bheith, ina
stiúrthóir ar aon chuideachta (de réir bhrí Achtanna na gCuideachtaí).

(12) Is é nó is í an tAire a chinnfidh nósanna imeachta na Comhairle Pinsean.”.

Leasú ar alt 50 den Phríomh-Acht

30. Leasaítear alt 50 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (4):

“(5) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha an ailt seo agus,
gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe seo, féadfar a fhoráil
leis na rialacháin, i gcás go mbeartóidh an Bord ordachán a dhéanamh
faoi fho-alt (1) nó (1A) ar shlí seachas ar iarratas ó na hiontaobhaithe—

(a) go bhféadfaidh an Bord trí fhógra i scríbhinn a cheangal ar dhuine
sonraithe cibé faisnéis a fhorordófar a thabhairt don Bhord laistigh den
tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra,

(b) go ndéanfaidh iontaobhaithe na scéime agus an fostóir lena mbaineann
an scéim cibé fógraí a thabhairt agus cibé faisnéis a sholáthar do cibé
daoine agus ar cibé modh a fhorordófar,

(c) go dtabharfar deis do cibé daoine a fhorordófar aighneachtaí a
dhéanamh chun an Bhoird i leith an ordacháin bheartaithe, agus

(d) go ndéanfaidh an Bord, sula ndéanfaidh sé ordachán, aon aighneachtaí
den sórt sin a bhreithniú.

(6) Maidir le hordachán ón mBord faoi fho-alt (1) nó (1A) a bheidh déanta
ar shlí seachas ar iarratas ó na hiontaobhaithe, féadfaidh cibé daoine a
fhorordófar achomharc a thionscnamh chun na hArd-Chúirte ar phonc dlí
ina aghaidh, tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis dháta an ordacháin.

(7) Maidir le hordachán ón mBord faoi fho-alt (1) nó (1A) a bheidh déanta ar
shlí seachas ar iarratas ó na hiontaobhaithe, ní bheidh éifeacht leis—

(a) le linn na tréimhse 21 lá tar éis dháta an ordacháin, nó

(b) má dhéantar achomharc a thionscnamh i gcoinne an ordacháin le linn na
tréimhse dá dtagraítear i mír (a), roimh an dáta a dhéanfar an cinneadh
críochnaitheach i dtaobh an achomhairc nó i dtaobh aon achomharc in
aghaidh an chinnidh sin nó a tharraingeofar siar ceachtar de na
hachomhairc sin.

(8) I gcás go ndéanfaidh an Bord ordachán faoi fho-alt (1) nó (1A), ar shlí
seachas ar iarratas ó na hiontaobhaithe, measfar feidhm a bheith ag na
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Ilghnéitheacha), 2013.

tréimhsí a shonraítear i bhfo-alt (3) ón dáta a bheidh éifeacht leis an
ordachán.”.

Ordachán ón mBord d’iontaobhaithe á ordú scéim a fhoirceannadh

31. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 50A:

“Ordachán ón mBord d’iontaobhaithe á ordú scéim a fhoirceannadh

50B. (1) Féadfaidh an Bord, faoi réir an ailt seo, trí fhógra i scríbhinn, a ordú
d’iontaobhaithe scéime iomchuí (seachas scéim cistí dílse rialaitheacha)
an scéim a fhoirceannadh le héifeacht ó cibé dáta a bheidh sonraithe
san fhógra más rud é—

(a) go mainneoidh iontaobhaithe na scéime deimhniú maoiniúcháin
achtúireach a chur faoi bhráid an Bhoird laistigh den tréimhse a
shonraítear in alt 43,

(b) go ndeimhneofar sa deimhniú maoiniúcháin achtúireach nach
gcomhlíonann an scéim an caighdeán maoiniúcháin agus nach bhfuil
togra maoiniúcháin curtha faoi bhráid an Bhoird ag iontaobhaithe na
scéime de réir alt 49,

(c) go mainneoidh iontaobhaithe na scéime deimhniú cúlchiste caighdeáin
maoiniúcháin a chur faoi bhráid an Bhoird laistigh den tréimhse a
shonraítear in alt 43,

(d) go ndeimhneofar sa deimhniú cúlchiste caighdeáin maoiniúcháin nach
gcomhlíonann an scéim an cúlchiste caighdeáin maoiniúcháin agus nach
bhfuil togra maoiniúcháin curtha faoi bhráid an Bhoird ag
iontaobhaithe na scéime de réir alt 49, nó

(e) gur mhainnigh iontaobhaithe na scéime ordachán faoi fho-alt (1) nó
(1A) d’alt 50 a chomhlíonadh laistigh den tréimhse a shonraítear i
bhfo-alt (3)(a)(i) den alt sin.

(2) Is i scríbhinn a bheidh ordachán faoin alt seo agus féadfaidh ordacháin a
bheith ann—

(a) d’iontaobhaithe na scéime,

(b) d’aon fhostóir lena mbaineann an scéim, nó

(c) do riarthóir cláraithe na scéime,

maidir leis an modh ar a ndéanfar an foirceannadh, lena n-áirítear na
teorainneacha ama iomchuí ar laistigh dóibh a dhéanfar é.

(3) Déanfaidh duine ordachán a thabharfar dó nó di faoin alt seo a
chomhlíonadh.

(4) Maidir le foirceannadh scéime de bhun ordachán faoin alt seo, beidh an
éifeacht chéanna leis a bheadh leis dá mba faoi chumhachtaí arna dtabhairt
le rialacha na scéime nó fúthu a dhéanfaí é.
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(5) Féadfar ordachán faoin alt seo a dhéanamh, agus déanfar é a
chomhlíonadh, d’ainneoin aon achtachán nó aon riail dlí nó aon riail de
chuid na scéime nó aon chomhaontú a choiscfeadh thairis sin an
foirceannadh a dhéanamh nó lena gceanglófaí aon nós imeachta a chur i
ngníomh nó aon toiliú a fháil chun an scéim a fhoirceannadh.

(6) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha an ailt seo agus,
gan dochar don mhéid sin roimhe seo, féadfar a fhoráil leis na rialacháin,
sula ndéanfaidh an Bord ordachán faoin alt seo—

(a) go bhféadfaidh an Bord trí fhógra i scríbhinn a cheangal ar dhuine
sonraithe cibé faisnéis a fhorordófar a thabhairt don Bhord laistigh den
tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra,

(b) go ndéanfaidh iontaobhaithe na scéime agus an fostóir lena mbaineann
an scéim cibé fógraí a thabhairt agus cibé faisnéis a sholáthar do cibé
daoine agus ar cibé modh a fhorordófar,

(c) go dtabharfar deis do cibé daoine a fhorordófar aighneachtaí a
dhéanamh chun an Bhoird i leith an ordacháin bheartaithe, agus

(d) go ndéanfaidh an Bord, sula ndéanfaidh sé ordachán, aon aighneachtaí
den sórt sin a bhreithniú.

(7) I gcás go ndéanfaidh an Bord ordachán faoin alt seo maidir le scéim,
scoirfidh aon ordachán arna dhéanamh faoi fho-alt (1) nó (1A) d’alt 50
agus dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(e), i ndáil leis an scéim, d’éifeacht a bheith
leis ón dáta a bheidh éifeacht leis an ordachán faoin alt seo.

(8) Ní dhéanfaidh scor ordacháin arna dhéanamh faoi fho-alt (1) nó (1A) d’alt
50, de bhun fho-alt (7), dochar do thionscnamh ionchúisimh aon duine mar
gheall ar mhainneachtain an t-ordachán sin nó aon cheanglas eile de chuid
an ailt sin a chomhlíonadh, roimh dháta an ordacháin faoin alt seo.

(9) Déanfaidh an Bord, tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis an dáta a dhéanfaidh
sé ordachán faoin alt seo, fógra ina leagfar amach sonraí an ordacháin a
fhoilsiú i nuachtán laethúil a scaiptear sa Stát.

(10) Féadfaidh cibé duine a fhorordófar, tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis
dháta foilsithe an fhógra faoi fho-alt (9), achomharc a thionscnamh chun
na hArd-Chúirte, ar phonc dlí, in aghaidh ordachán faoin alt seo.

(11) Ní bheidh éifeacht le hordachán faoin alt seo—

(a) le linn na tréimhse 21 lá tar éis dháta foilsithe an fhógra faoi fho-alt
(9), nó

(b) má dhéantar achomharc a thionscnamh in aghaidh an ordacháin le linn
na tréimhse dá dtagraítear i mír (a), roimh an dáta a dhéanfar an
cinneadh críochnaitheach i dtaobh an achomhairc nó aon achomharc in
aghaidh an chinnidh sin nó a tharraingeofar siar ceachtar de na
hachomhairc sin.
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(12) San alt seo, ciallaíonn ‘fostóir’ i ndáil le scéim fostóir reatha nó iarfhostóir
aon duine a bhfuil nó a raibh sochair iníoctha ina leith faoin scéim.”.

Iarratas chun na hArd-Chúirte

32. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 50B:

“Iarratas chun na hArd-Chúirte

50C. (1) Más é tuairim an Bhoird nach bhfuil—

(a) ordachán faoi fho-alt (1) nó (1A) d’alt 50,

(b) ordachán faoi alt 50B, nó

(c) ceanglas faoi fho-alt (3) d’alt 50,

comhlíonta nó á chomhlíonadh ag duine, féadfaidh an Bord iarratas a dhéanamh
chun na hArd-Chúirte ar ordú lena gcuirfear iallach ar an duine an t-ordachán
nó an ceanglas lena mbaineann a chomhlíonadh.

(2) Más rud é, tar éis iarratas a fháil ón mBord faoi fho-alt (1), gur deimhin
leis an Ard-Chúirt gur cuí déanamh amhlaidh, féadfaidh an Chúirt ordú a
dhéanamh lena gcuirfear iallach ar an duine an t-ordachán nó an ceanglas
lena mbaineann a chomhlíonadh.

(3) I gcás go ndéanfaidh an Ard-Chúirt ordú faoi fho-alt (2), féadfaidh sí, chun
lánéifeacht a thabhairt don ordú, cibé coinníollacha a áireamh san ordú,
agus cibé orduithe coimhdeacha nó orduithe eile a dhéanamh, is cuí léi.”.

Leasú ar alt 129 den Phríomh-Acht

33. Leasaítear alt 129 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), trí “téarma nach faide ná 6 bliana” a chur in ionad “téarma 6
bliana”, agus

(b) i bhfo-alt (4), trí “70 bliain d’aois” a chur in ionad “67 mbliana d’aois”.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht

34. Leasaítear an Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) i mír 2, trí “2” a chur in ionad “16”,

(b) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír 8:

“8. Maidir le gnáthchomhaltaí an Údaráis Pinsean—

(a) ainmneoidh an tAire comhalta amháin díobh agus oifigeach agus
ionadaí don Roinn Coimirce Sóisialaí a bheidh ann nó inti, agus

(b) ainmneoidh an tAire Airgeadais duine amháin díobh agus oifigeach
agus ionadaí don Roinn Airgeadais a bheidh ann nó inti.”,
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(c) i mír 11(1), trí “déanfaidh” a chur in ionad “féadfaidh”,

(d) trí mhír 16 a scriosadh,

(e) i mír 19, trí “2” a chur in ionad “5”, agus

(f) i mír 23, trí “nó folúntas” a scriosadh.
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AN SCEIDEAL
Alt 19

Leasuithe Ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht

Uimhir na An fhoráil a An leasú
míre leasaítear

1 Alt 2 I bhfo-alt (1), an míniú ar “liúntas cothabhála i leith
galar tógálach” a scriosadh.

2 Alt 17 I mír (a) d’fho-alt (4), “i gCaibidil 5 de Chuid 42” a
scriosadh agus “i gCuid 42” a chur ina ionad.

3 Alt 21 I mír (e) d’fho-alt (1), “pinsean páirtnéara shibhialta
mharthanaigh (ranníocach),” a chur in ionad “pinsean
páirtnéara shibhialta mharthanaigh (ranníocach)”.

4 Alt 23 I mír (a) d’fho-alt (3), “i gCaibidil 5 de Chuid 42” a
scriosadh agus “i gCuid 42” a chur ina ionad.

5 Alt 26 I bhfo-alt (3), “nó (iii)” a scriosadh.

6 Alt 62 I mír (a)(ii) d’fho-alt (8), “scéim arna soláthar ag an
Aire” a chur in ionad “scéim arna riaradh faoi
choimirce an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus
Gaeltachta”.

7 Alt 68 I bhfo-alt (5), “scéim arna soláthar ag an Aire” a chur
in ionad “scéim arna riaradh faoi choimirce an Aire
Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta”.

8 Alt 141 I mír (b) d’fho-alt (6), “scéim arna soláthar ag an Aire”
a chur in ionad “scéim arna riaradh faoi choimirce an
Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta”.

9 Alt 144 I bhfo-alt (3), i mír (c) den mhíniú ar “lánúin”, “an
bheirt chomhchónaitheoirí;” a chur in ionad “an bheirt
chomhchónaitheoirí.”.

10 Alt 147 I mír (c) d’fho-alt (1), “scéim arna soláthar ag an Aire”
a chur in ionad “scéim arna riaradh faoi choimirce an
Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta”.

11 Alt 148 I bhfo-alt (2), mír (e) den mhíniú ar “foras oideachais”
a scriosadh.

12 Alt 187 (a) I mír (b)(ii) den mhíniú ar “ús morgáiste”,
“Achtanna na dTithe, 1966 go 2009;” a
chur in ionad “Achtanna na dTithe, 1963
go 2009.”.

(b) An míniú seo a leanas a chur isteach:

“tá le ‘tacaíocht do thithíocht shóisialta’ an
bhrí a thugtar dó le halt 19 d’Acht na
dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009;”.

13 Alt 198 Déantar—

(a) i bhfo-alt (3A), an méid seo a leanas a
chur in ionad mhír (b):

“(b) go nglacfaidh sé nó sí páirt—
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(i) i scéim arna soláthar ag an
Aire agus ar a dtugtar
Fostaíocht Phobail, nó

(ii) i scéim a riarann an tAire agus
ar a dtugtar—

(I) Liúntas Fiontair chun Filleadh
ar Obair (Féinfhostaithe),

(II) Liúntas chun Filleadh ar Obair
(Fostaithe), nó

(III) Liúntas Fiontair
Gearrthréimhseach chun
Filleadh ar Obair,”,

agus

(b) i bhfo-alt (3F), an méid seo a leanas a chur
in ionad mhír (a):

“(a) go bhfuil cinneadh déanta ag
údarás tithíochta faoi
mheasúnacht ar thithíocht
shóisialta de bhun alt 20 d’Acht
na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2009 gur duine é
nó í atá cáilithe le haghaidh
tacaíocht do thithíocht
shóisialta,”.

14 Alt 199 I bhfo-alt (2)—

(a) i mír (b), “leithroinnt teaghaise” a chur in
ionad “ligean”, agus

(b) an méid seo a leanas a chur in ionad mhír
(c):

“(c) is freagróir in ordú eisiata, in
ordú eisiata ó láithreán nó in
ordú eisiata eatramhach arna
dhéanamh faoi alt 3, 3A nó 4
d’Acht 1997, nó”.

15 Alt 203 Alt 203 a scriosadh.

16 Alt 218 I bhfo-alt (1)—

(a) i mír (b), “scéim arna soláthar ag an Aire”
a chur in ionad “scéim arna riaradh faoi
choimirce an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe
agus Gaeltachta”,

(b) i mír (c), “Liúntas chun Filleadh ar Obair,
nó” a chur in ionad “Liúntas chun Filleadh
ar Obair,”,

(c) i mír (d), “Greasacht Post
Páirtaimseartha.” a chur in ionad
“Greasacht Post Páirtaimseartha, nó”, agus

(d) mír (e) a scriosadh.
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17 Alt 246 I bhfo-alt (3), “186D(1)” a chur in ionad “186D(3)”.

18 Alt 247 (a) An méid seo a leanas a chur in ionad
fho-alt (1):

“(1) Más rud é, murach an fo-alt seo, go
mbeadh níos mó ná ceann amháin
díobh seo a leanas iníoctha le duine
nó i leith duine maidir leis an
tréimhse chéanna, ní íocfar ach
ceann amháin díobh—

(a) aon sochar a shonraítear in alt
39(1) seachas sochar báis ar
mhodh deontas i leith costais
sochraide, deontas méala nó
deontas baintreachais nó
páirtnéara shibhialta
mharthanaigh, nó

(b) aon chúnamh a shonraítear in
alt 139(1) seachas íocaíocht
faoi alt 186A, liúntas cúraim
baile, liúntas leasa forlíontach
nó deontas baintreachais nó
páirtnéara shibhialta
mharthanaigh.”.

(b) I bhfo-alt (2)—

(i) an méid seo a leanas a chur in ionad
mhír (b):

“(b) aon chúnamh a shonraítear in alt
139(1) seachas liúntas cúraim baile,
liúntas leasa forlíontach nó
deontas baintreachais nó
páirtnéara shibhialta
mharthanaigh,”,

agus

(ii) mír (c) a scriosadh.

(c) An méid seo a leanas a chur in ionad
fho-alt (3):

“(3) Chun críocha an ailt seo, aon
íocaíocht a shonraítear i bhfo-alt
(1)(a) nó (b) agus is iníoctha i leith
duine, áireofar í mar an íocaíocht
shonraithe sin is iníoctha leis an
duine sin.”.

19 Alt 247A (a) I mír (a), “deontais tuismitheora is
baintreach, nó” a chur in ionad “deontais
tuismitheora is baintreach,”.

(b) I mír (b), “deontas tuismitheora is
baintreach,” a chur in ionad “deontas
tuismitheora is baintreach, nó”.

(c) Mír (c) a scriosadh.



[2013.] [Uimh. 20.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2013.

20 Alt 247B Déantar—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) i mír (b), “ar scór éagumais, agus” a
chur in ionad “ar scór éagumais,”,

(ii) i mír (c)(iii), “páirtnéara shibhialta
mharthanaigh,” a chur in ionad
“páirtnéara shibhialta mharthanaigh,
agus”, agus

(iii) mír (d) a scriosadh,

agus

(b) i bhfo-alt (2), “míreanna (a) go (c)” a chur
in ionad “míreanna (a) go (d)”.

21 Alt 265 I bhfo-alt (1), i mír (a) den mhíniú ar “críoch iomchuí”,
fomhír (iii) a scriosadh.

22 Alt 302 I mír (b), “forlíonadh luathchúraim leanaí,” a scriosadh.

23 Alt 319 I mír (b), “forlíonadh luathchúraim leanaí,” a scriosadh.

24 Sceideal 3 I dTábla 2, Uimh. Thagartha 18 a scriosadh.
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