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ACHT DO LEASÚ AN ACHTA AIRGEADAIS (CÁIN
MHAOINE ÁITIÚIL), 2012 AGUS DO DHÉANAMH
SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.

[13 Márta 2013]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—San Acht seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Airgeadais
(Cáin Mhaoine Áitiúil), 2012.

2.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 7(1), trí “agus in alt 7A” (a cuireadh isteach leis an
Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) (Leasú), 2013) a
chur isteach i ndiaidh “San alt seo”,

(b) in alt 7(2), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír
(a):

“(a) gurb é nó í an duine dliteanach i ndáil leis an
maoin—

(i) carthanas, nó

(ii) comhlacht arna bhunú le reacht,”

(c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 7:

“Maoine a
úsáideann
carthanas le
haghaidh
gníomhaíochtaí
áineasa.

7A.—Ní mheasfar, chun críocha an
Achta seo, gur maoin chónaithe iomchuí
maoin chónaithe, más rud é—

(a) gur carthanas é an duine
dliteanach i ndáil leis an
maoin, agus

(b) go bhfuil an mhaoin á húsáid
d’aon toisc mar chóiríocht
chónaithe i dtaca le
gníomhaíochtaí áineasa a éascú
i gcúrsa críoch phríomha de
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chuid an charthanais a
chomhall iarbhír.”,

agus

(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 10A
(a chuirtear isteach leis an Acht seo):

“Pearsana
aonair atá faoi
bhuan-
éagumas
iomlán.

10B.—(1) Ní mheasfar, chun críocha an
Achta seo, gur maoin chónaithe iomchuí
maoin chónaithe, más rud é—

(a) go bhfuil an mhaoin ar áitiú ag
pearsa aonair atá faoi éagumas
(de réir bhrí alt 189A(1) d’Acht
1997) mar aon-áit chónaithe nó
mar phríomháit chónaithe aige
nó aici agus gur pearsa aonair é
nó í—

(i) a bhfuil feidhm ag mír (b)
d’alt 189(1) d’Acht 1997
maidir leis nó léi, nó

(ii) is tairbhí faoi iontaobhas
cáilitheach (de réir bhrí alt
189A(1) d’Acht 1997),

agus

(b) go ndéantar an mhaoin—

(i) a fháil mar gheall ar a
hoiriúnacht lena háitiú ag
pearsa aonair faoi éagumas
den sórt sin, nó

(ii) a oiriúnú chun go mbeidh sí
níos oiriúnaí mar chóiríocht
do dhuine faoi éagumas
den sórt sin agus gur mó
costas an oiriúnaithe, ar an
oiriúnú sin a chríochnú, ná
méid atá coibhéiseach le
haon cheathrú de luach
inmhuirearaithe na maoine
sin sula n-oiriúnaítear í.

(2) Scoirfidh fo-alt (1) d’fheidhm a
bheith aige ar an maoin a dhíol (de réir bhrí
alt 125) mura leanfaidh an phearsa aonair
atá faoi éagumas den mhaoin sin a áitiú mar
aon-áit chónaithe nó mar phríomháit
chónaithe aige nó aici.”.

3.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 10:

“Damáiste arb
í pirít is cúis
leis.

10A.—(1) Déanfaidh an tAire Comhshaoil,
Pobail agus Rialtais Áitiúil rialacháin—
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(a) lena ndéanfar foráil maidir leis an
modheolaíocht chun maoine cónaithe
a mheasúnú agus chun ábhar truncála
fo-urláir a thástáil chun a shuíomh go
bhfuil damáiste suntasach piríte ann,

(b) lena ndéanfar foráil maidir le duine
inniúil d’eisiúint deimhniú i ndáil le
maoin chónaithe á dhaingniú (más
amhlaidh atá an cás) gur suíodh i leith
na maoine, de réir na rialachán, go
ndearnadh damáiste suntasach piríte.

(c) lena sonrófar foirm an deimhnithe sin
roimhe seo, agus

(d) lena ndéanfar foráil maidir le cibé nithe
teagmhasacha nó iarmhartacha i leith
na míreanna roimhe seo nó cibé nithe
eile is cuí leis an Aire Comhshaoil,
Pobail agus Rialtais Áitiúil ag
féachaint do chúinsí eolaíocha agus
teicniúla a bhaineann le cásanna de
dhamáiste piríte sa Stát nó in áit eile.

(2) Le linn rialacháin a dhéanamh faoi fho-alt
(1), tabharfaidh an tAire Comhshaoil, Pobail agus
Rialtais Áitiúil aird ar Chaighdeán Éireannach
398-1:2013 arna fhoilsiú ag an Údarás um
Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann agus ar aon
athmheas a dhéanfar ar an gcaighdeán sin ó am
go ham.

(3) Faoi réir fho-alt (4), ní mheasfar, chun
críocha an Achta seo, gur maoin chónaithe
iomchuí maoin chónaithe, más rud é go ndearnadh
deimhniú faoi réim agus de réir rialacháin faoi fho-
alt (1) a eisiúint i ndáil léi.

(4) D’ainneoin fho-alt (3) agus faoi réir fho-alt
(5), ní mheasfar, chun críocha an Achta seo, gur
maoin chónaithe iomchuí maoin chónaithe i ndáil
le trí dháta dliteanais chomhleanúnacha dar tosach
an chéad dáta dliteanais arb air nó roimhe a
eisíodh deimhniú faoi réim agus de réir rialacháin
faoi fho-alt (1) i ndáil leis an maoin.

(5) D’ainneoin fho-alt (4), féadfar déileáil leis
an dáta dliteanais an 1 Bealtaine 2013 nó an 1
Samhain 2013, de réir mar a bheidh, mar an chéad
dáta dliteanais de na trí dháta dliteanais
chomhleanúnacha dá dtagraítear i bhfo-alt (4),
más rud é—

(a) go ndearnadh deimhniú faoi réim agus
de réir rialacháin faoi fho-alt (1) i ndáil
le maoin chónaithe a eisiúint tar éis
ceachtar den dá dháta dliteanais sin
agus an 31 Nollaig 2013, nó roimhe,
agus
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(b) go ndéanfaidh duine dliteanach roghnú
i scríbhinn chuig na Coimisinéirí
Ioncaim an 31 Eanáir 2014, nó roimhe,
ina sonrófar ceann amháin nó ceann
eile de na dátaí sin mar an chéad dáta
dliteanais sin.

(6) I gcás go ndéanfaidh duine dliteanach
roghnú de réir fho-alt (5)(b), déanfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim aon cháin mhaoine áitiúil a
íocadh i leith an dáta dliteanais an 1 Bealtaine
2013 nó an 1 Samhain 2013, de réir mar a bheidh,
a aisíoc leis an duine dliteanach.”.

4.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 11(3)(f), trí “ceart prima facie aige nó aici iarratas a
dhéanamh” a chur in ionad “an ceart aige nó aici”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(5) d’alt 11:

“(5A) (a) Faoi réir mhír (b), más rud é—

(i) aon tráth ar 12 mhí a bheith caite ó bhás
duine (an ‘t-éagach’) nó dá éis, go
ndéanann duine maoin chónaithe iomchuí
is cuid d’eastát an éagaigh a áitiú, nó go
bhfaigheann sé nó sí na cíosanna nó na
brabúis uaithi (agus cibé acu an raibh nó
nach raibh an t-áitiú sin nó an fháil sin ar
siúl ag an duine sin tráth roimh an tráth
sin a bheith caite freisin), agus

(ii) i rith na tréimhse 12 mhí sin, nach
ndearnadh aon deonú ionadaíochta i leith
eastát an éagaigh,

ansin, mura ndéantar agus go dtí go ndéantar
deonú ionadaíochta i leith an eastáit sin,
measfar gur duine dliteanach i ndáil leis an
maoin chónaithe iomchuí sin an duine fad a
leanfaidh an duine den áitiú sin nó den fháil
sin i ndáil leis an maoin sin.

(b) Ní bheidh feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le
cás ina bhfuair an t-éagach bás ina thiomnóir
nó ina tiomnóir agus seiceadóir ar marthain ina
dhiaidh nó ina diaidh.”,

agus

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 12:

“Áitiú, nó
cíosanna nó
brabúis a fháil,
mar fhianaise
ar dhliteanas.

12.—(1) Toimhdeofar, go dtí go
gcruthófar a mhalairt, maidir le duine atá
ag áitiú maoin chónaithe iomchuí nó ag fáil
na gcíosanna nó na mbrabús ón maoin sin,
gur duine dliteanach i ndáil leis an maoin é
nó í.
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(2) Le linn an tAcht seo a riaradh i
gcoitinne nó le linn aon chumhacht a
fheidhmiú chun meastachán Ioncaim nó
measúnacht Ioncaim a dhéanamh, nó chun
a cheangal go seachadfar tuairisceán, i ndáil
le haon mhaoin chónaithe iomchuí, nó le
linn aon chumhacht eile a fheidhmiú faoin
Acht seo, ní cheanglófar ar na Coimisinéirí
Ioncaim teideal chun aon mhaoine cónaithe
ar leith, nó aon eastát, leas nó ceart in aon
mhaoin chónaithe ar leith, a fhiosrú ar an
gcéad ásc.”.

5.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 14(1), trí “Faoi réir alt 35(5A) (a cuireadh isteach
leis an Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) (Leasú),
2013), i gcás” a chur in ionad “I gcás”.

(b) in alt 14, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (1):

“(1A) (a) I gcás go bhfuil feidhm ag fo-alt (1), déanfaidh
an duine arbh é nó í an duine dliteanach roimh
an athrú dá dtagraítear san fho-alt sin aon
fhaisnéis nó doiciméadacht iomchuí atá ar iúl
nó i seilbh an duine sin a sholáthar don duine
arb é nó í an duine dliteanach tar éis an
athraithe sin, is faisnéis nó doiciméadacht i
ndáil leis an gcéad dáta luachála (dá
dtagraítear san fho-alt sin) agus leis an maoin
chónaithe iomchuí sula dtarlaíonn an t-athrú
sin.

(b) Beidh ar áireamh san fhaisnéis nó sa
doiciméadacht is iomchuí i ndáil leis na nithe
dá dtagraítear i mír (a) an fhaisnéis nó an
doiciméadacht seo a leanas—

(i) an luach inmhuirearaithe tráth an dáta
luachála sin a áirítear i dtuairisceán,

(ii) tuairisceán, nó

(iii) i gcás nár ullmhaíodh agus nár seachadadh
tuairisceán ar bith ar na Coimisinéirí
Ioncaim, aon mheastachán Ioncaim arna
dhéanamh faoi alt 47.”,

(c) in alt 16(1), trí “Faoi réir agus de réir fhorálacha an Achta
seo, déanfar cáin ar a dtabharfar, agus dá ngairtear san
Acht seo, ‘cáin mhaoine áitiúil’ a mhuirearú, a thobhach
agus a íoc, ag tosú sa bhliain 2013” a chur in ionad “Faoi
réir fhorálacha an Achta seo, déanfar cáin ar a
dtabharfar, agus dá ngairtear san Acht seo, ‘cáin mhaoine
áitiúil’ a mhuirearú, a thobhach agus a íoc maidir le gach
bliain, dar tosach an bhliain 2013”,

(d) in alt 17(2), trí “(arna shlánú síos go dtí an euro is gaire)”
a chur isteach i ndiaidh “luach inmhuirearaithe na
maoine”,
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(e) in alt 17, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (4):

“(5) Is méideanna in euro na méideanna a shonraítear
sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.”,

(f) i sraith 10 den Tábla a ghabhann le halt 17 trí “450,001” a
chur in ionad “451,001”,

(g) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d’alt 19:

“(a) maidir le gach ceann díobh seo a leanas—

(i) an ráta cánach maoine áitiúla arb ionannas
dó ‘C’ san fhoirmle ina alt 17(1) (lena
n-áirítear an ráta roimhe seo mar atá
feidhm aige sa chás a shonraítear in alt
17(3)(b)(i)), agus

(ii) an ráta cánach maoine áitiúla arb ionannas
dó ‘C’ san fhoirmle in alt 17(1) a ndéantar
foráil le halt 17(3)(b)(ii) go mbeidh
feidhm aige sa chás a shonraítear san
fhoráil sin,

gairtear an ‘bunráta’ de, agus”,

(h) in alt 20(2), trí “, ar feadh tréimhse a bheidh sonraithe sa
rún agus le héifeacht ón dáta a shonraítear in alt 21(2) (a
cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine
Áitiúil) (Leasú), 2013),” a chur isteach i ndiaidh “gur
cóir”,

(i) in alt 20, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (2):

“(2A) Le linn cinneadh a dhéanamh i dtaobh an
rithfear nó nach rithfear rún den sórt dá dtagraítear i bhfo-
alt (2) nó maidir leis an gcéatadán is cóir a bheith
sonraithe ann, beidh aird ag údarás áitiúil, de bhreis ar na
nithe (más ann) a bheidh sonraithe faoi fho-alt (6)(a)—

(a) ar mheastachán an údaráis áitiúil ar an ioncam
a gheobhaidh sé agus ar an gcaiteachas a
thabhóidh sé sa tréimhse a bhfuil éifeacht le
bheith ag an ráta athraithe lena linn,

(b) ar staid airgeadais an údaráis áitiúil, lena
n-áirítear na méideanna arb iad a shócmhainní
carnaithe agus a dhliteanais carnaithe iad mí
amháin ar a laghad roimh an dáta ar a
mbeartaítear an rún a rith, agus

(c) ar mheastachán an údaráis áitiúil i dtaca le
héifeacht airgeadais an ráta athraithe ar
gheilleagar a limistéir feidhme, lena n-áirítear
ar na daoine sin a dhlífidh cáin mhaoine áitiúil
a íoc.”,

(j) in alt 20(3), trí “ar feadh na tréimhse a shonraítear sa rún
agus le héifeacht ón dáta a shonraítear in alt 21(2) (a
cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine
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Áitiúil) (Leasú), 2013.

Áitiúil) (Leasú), 2013),” a chur isteach i ndiaidh “is é an
ráta cánach maoine áitiúla,”,

(k) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 21:

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

(a) cuirfear an fógra chuig na Coimisinéirí Ioncaim
san fhoirm agus ar an modh a shonróidh siad,
agus

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

(2) I gcás go gcomhlíonfaidh údarás áitiúil fo-alt (1),
beidh éifeacht leis an ráta athraithe ón dáta dliteanais sa
bhliain ina gcuirfear an fógra chuig na Coimisinéirí
Ioncaim.”,

agus

(l) in alt 146, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (2):

“(2A) Aon duine dliteanach a mhainneoidh déanamh
de réir alt 14(1A) (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) (Leasú), 2013), dlífear
pionós €500 a chur air nó uirthi.”.

6.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 15:

“Maoin arna
hoiriúnú lena
húsáid ag
daoine faoi
mhíchumas.

15A.—(1) Faoi réir fho-ailt (2) go (5), i gcás go
ndearnadh maoin chónaithe iomchuí a oiriúnú
chun í a dhéanamh níos oiriúnaí mar chóiríocht do
dhuine atá faoi mhíchumas (de réir bhrí alt 2 den
Acht um Míchumas, 2005), beidh feidhm ag alt
16(1) amhail is dá mba thagairt do luach
inmhuirearaithe na maoine arna laghdú le haon
luach is inchurtha i leith an oiriúnaithe sin agus
ina leith sin amháin an tagairt san fhoráil sin do
luach inmhuirearaithe maoine.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) mura rud é—

(a) go ndearnadh deontas i leith chostas na
hoibre dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a
íoc faoi cheachtar díobh seo a leanas:

(i) Rialacháin na dTithe (Deontais
Oiriúnaithe do Dhaoine
Scothaosta agus Daoine faoi
Mhíchumas), 2007 (I.R. Uimh. 670
de 2007), nó
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(ii) Rialachán 4 de Rialacháin na
dTithe (Deontais le haghaidh
Daoine Míchumasaithe agus
Deisiúchán Bunriachtanach), 2001
(I.R. Uimh. 607 de 2001),

(b) ar an oiriúnú a bheith críochnaithe, go
mbeidh an mhaoin chónaithe iomchuí
ar áitiú ag an duine atá faoi mhíchumas
mar aon-áit chónaithe nó mar
phríomháit chónaithe aige nó aici,
agus

(c) go ndéanfaidh an duine dliteanach i
ndáil leis an maoin oiriúnaithe fógra i
scríbhinn a thabhairt do na
Coimisinéirí Ioncaim faoi cén méid
den luach inmhuirearaithe is inchurtha
i leith an oiriúnaithe agus aon
doiciméadacht iomchuí, lena n-áirítear
an doiciméadacht a bhaineann le
deontas a íoc faoi na Rialacháin dá
dtagraítear i mír (a), a chur faoi bhráid
na gCoimisinéirí.

(3) Is é an méid uasta faoina bhféadfar luach
inmhuirearaithe maoine cónaithe iomchuí a
laghdú chun críocha fho-alt (1) an méid is lú díobh
seo a leanas—

(a) an luach inmhuirearaithe is inchurtha i
leith na hoibre a bheidh déanta ar an
maoin, nó

(b) an deontas uasta is iníoctha faoi na
Rialacháin dá dtagraítear i bhfo-alt (2)
arna chinneadh de réir aois na maoine.

(4) Déanfar an luach inmhuirearaithe dá
dtagraítear i mír (a) d’fho-alt (3) a shuíomh tar éis
an obair dá dtagraítear san fho-alt sin a chríochnú,
is luach a úsáidfear chun críocha fho-alt (1) ar gach
dáta luachála dá éis sin mura rud é go n-íocfar
deontais bhreise faoi na Rialacháin dá dtagraítear
i bhfo-alt (2)(a)(i).

(5) Scoirfidh fo-alt (1) d’fheidhm a bheith aige
ar an maoin oiriúnaithe a dhíol (de réir bhrí alt
125), mura rud é go leanfaidh an duine atá faoi
mhíchumas den mhaoin sin a áitiú mar aon-áit
chónaithe nó mar phríomh-áit chónaithe aige nó
aici.”.

7.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 17, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (5):

“(6) Más rud é, maidir leo seo a leanas—

(a) údarás áitiúil, nó
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(b) de réir mar a bheidh, comhlacht arna cheadú
chun críocha alt 6 d’Acht na dTithe (Forálacha
Ilghnéitheacha), 1992,

gur duine dliteanach é i ndáil le maoin chónaithe iomchuí,
measfar go bhfuil luach inmhuirearaithe na maoine sa
chéad bhanda luachála i gcolún (1) den Tábla a ghabhann
leis an alt seo i ndáil leis an dáta luachála, an 1 Bealtaine
2013.”,

agus

(b) in alt 119, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (3):

“(4) D’ainneoin fho-alt (1A), beidh an cháin mhaoine
áitiúil atá dlite i leith an dáta dliteanais, an 1 Bealtaine
2013, ar thaobh duine dhliteanaigh dá dtagraítear in alt
17(6) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais (Cáin
Mhaoine Áitiúil) (Leasú), 2013) iníoctha an 1 Eanáir 2014
nó roimhe.”.

8.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 35(2), trí “ní bheidh sé d’oibleagáid ar dhuine
dliteanach tuairisceán a ullmhú agus a sheachadadh i leith
maoin chónaithe iomchuí i leith na ndátaí dliteanais, an
1 Samhain 2013, an 1 Samhain 2014 agus an 1 Samhain
2015,” a chur in ionad “ní bheidh sé d’oibleagáid ar
dhuine dliteanach tuairisceán a ullmhú agus a
sheachadadh i leith na ndátaí dliteanais an 1 Samhain sna
blianta 2013, 2014 agus 2015 agus i leith maoin
chónaithe iomchuí”,

(b) i mír (a) d’alt 35(4), trí “an 1 Samhain 2013, an 1 Samhain
2014 agus an 1 Samhain 2015” a chur in ionad “an 1
Samhain sna blianta 2013, 2014, agus 2015”,

(c) i mír (b) d’alt 35(4), trí “i leith gach ceann de na dátaí” a
chur isteach in ionad “i leith na ndátaí”,

(d) in alt 35, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (5):

“(5A) D’ainneoin fho-alt (2) agus alt 14(1), déanfaidh
an duine arb é nó í an duine dliteanach tar éis an athraithe
dá dtagraítear in alt 14(1) tuairisceán a ullmhú agus a
sheachadadh i ndáil leis an gcéad dáta dliteanais tar éis an
athraithe sin a bheidh ann roimh an gcéad dáta luachála
eile, más rud é—

(a) go bhfuair an duine sin faisnéis nó
doiciméadacht de réir alt 14(1A) (a cuireadh
isteach leis an Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine
Áitiúil) (Leasú), 2013), agus

(b) go ndealraítear don duine sin maidir leis an
luach inmhuirearaithe i leith an chéad dáta
luachála (dá dtagraítear in alt 14(1)), agus i
leith na maoine cónaithe iomchuí, nach luach
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inmhuirearaithe é a bhféadfaí teacht air le
réasún.”,

(e) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 38:

“38.—(1) Chun críocha an ailt seo—

(a) tá le ‘tréimhse inmhuirearaithe’, ‘duine
inmhuirearaithe’ agus ‘dáta tuairisceáin
sonraithe don tréimhse inmhuirearaithe’, na
bríonna céanna faoi seach atá leo in alt 959A
d’Acht 1997, agus

(b) i gcás go seachadann duine dliteanach
tuairisceán a cheanglaítear a thabhairt faoi alt
959I(1) d’Acht 1997 ar dháta is luaithe ná an
dáta tuairisceáin sonraithe don tréimhse
inmhuirearaithe lena mbaineann, déanfar an
dáta tuairisceáin sonraithe a léamh mar an dáta
sin is luaithe.

(2) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo i gcás gur duine
inmhuirearaithe i ndáil le tréimhse inmhuirearaithe duine
dliteanach agus nach ndearna sé nó sí, i ndáil le haon
tuairisceán a cheanglaítear a thabhairt faoin gCuid seo—

(a) an tuairisceán a ullmhú agus a sheachadadh, nó

(b) (i) an cháin mhaoine áitiúil is iníoctha a íoc, nó

(ii) socrú a dhéanamh leis na Coimisinéirí
Ioncaim chun an cháin mhaoine áitiúil sin
a íoc,

ar an dáta tuairisceáin sonraithe don tréimhse
inmhuirearaithe, nó roimhe.

(3) I gcás go bhfuil feidhm ag fo-alt (2)—

(a) measfar nár sheachaid an duine dliteanach an
tuairisceán a cheanglaítear a thabhairt faoi alt
959I(1) d’Acht 1997 don tréimhse
inmhuirearaithe lena mbaineann, agus

(b) faoi réir fho-ailt (4) agus (5), déileálfar leis an
duine dliteanach amhail is gur mhainnigh an
duine sin an tuairisceán dá dtagraítear i mír (a)
a sheachadadh roimh dhul in éag do 2 mhí ón
dáta tuairisceáin sonraithe don tréimhse
inmhuirearaithe lena mbaineann agus beidh
feidhm ag formhuirear dá dtagraítear i mír
1084(2)(a)(ii) d’Acht 1997.

(4) Faoi réir fho-alt (5), más rud é go ndéanann an
duine dliteanach, tar éis an dáta tuairisceáin sonraithe don
tréimhse inmhuirearaithe—

(a) gach tuairisceán a cheanglaítear a thabhairt
faoin gCuid seo a ullmhú agus a sheachadadh,
agus
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(b) an cháin mhaoine áitiúil is iníoctha i leith na
dtuairisceán sin a íoc nó comhshocraíocht a
dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim chun
an cháin sin a íoc,

ní mó an formhuirear a eascróidh de bhua fho-alt (3) ná
méid na cánach maoine áitiúla is iníoctha faoi threoir na
dtuairisceán sin.

(5) I gcás nach mbeidh an tuairisceán a cheanglaítear a
thabhairt faoi alt 959I(1) d’Acht 1997 tugtha, iarbhír, ag
an duine dliteanach ar an dáta tuairisceáin sonraithe don
tréimhse inmhuirearaithe lena mbaineann, ná roimhe,
agus go gcuirtear formhuirear i bhfeidhm faoi alt 1084(2)
den Acht sin, ansin ní bheidh feidhm ag an alt seo.”,

agus

(f) in alt 41(2), trí “I gcás go ndéanfaidh an duine a dhéanann
tuairisceán roghnú sa tuairisceán” a chur in ionad “I gcás
go ndéanfaidh duine dliteanach roghnú i dtuairisceán”.

9.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 47(1), trí “meastachán a dhéanamh, i leith maoin
chónaithe iomchuí, maidir le méid cánach maoine áitiúla”
a chur in ionad “meastachán a dhéanamh maidir leis an
méid cánach maoine áitiúla is dóigh leo a bheidh iníoctha
ag duine dliteanach nó ag duine a bhfuil cúis acu lena
chreidiúint gur duine dliteanach é nó í”,

(b) in alt 47, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (2):

“(2A) I gcás gur duine lena mbaineann alt 44(1) an
duine a gceanglaítear ar na Coimisinéirí Ioncaim fógra a
thabhairt dó nó di faoi fho-alt (2), is leorchomhlíonadh ar
fho-alt (2)(a) é na Coimisinéirí Ioncaim do thabhairt fógra
don duine sin, á rá—

(a) go gcuirfear an meastachán Ioncaim nó na
meastacháin Ioncaim, de réir mar a bheidh, ar
fáil trí mheán leictreonach, agus

(b) cén meán leictreonach faoi leith a bheidh le
húsáid chun an meastachán sin nó na
meastacháin sin a chur ar fáil don duine sin,

agus do chur an doiciméid sin nó na ndoiciméad sin ar fáil
tríd an meán leictreonach sin dá réir sin.”,

(c) in alt 48(2), trí “duine a bhfuil an meastachán Ioncaim
déanta ina leith” a chur in ionad “duine dliteanach, nó
don duine a bhfuil cúis acu lena chreidiúint gur duine
dliteanach é nó í,”,

(d) in alt 49, trí “Faoi réir ailt 51 agus 55” a chur in ionad
“Faoi réir alt 55”,

(e) in alt 54, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (2):
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“(2) I gcás go mbainfidh measúnacht Ioncaim le cáin
mhaoine áitiúil is inmhuirearaithe i leith níos mó ná maoin
chónaithe iomchuí amháin, leagfar amach sa mheasúnacht
an cháin mhaoine áitiúil is inmhuirearaithe i leith gach
maoine.

(3) I gcás go ndéanfar measúnacht Ioncaim, is é an
méid cánach maoine áitiúla atá dlite agus iníoctha an méid
a bheidh sa mheasúnacht Ioncaim agus ní an méid atá in
aon fhéinmheasúnacht nó in aon mheastachán Ioncaim.”,

(f) in alt 56, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (3):

“(4) In aon imeachtaí chun cáin mhaoine áitiúil a
ghnóthú, maidir le ráiteas arna shíniú ag oifigeach Ioncaim
á rá go ndearnadh measúnacht Ioncaim agus ina leagtar
amach mionsonraí na measúnachta, arna dtaifeadadh ag
na Coimisinéirí Ioncaim, is fianaise é ar an measúnacht sin
go dtí go gcruthófar a mhalairt.”,

(g) in alt 57(3), trí “agus ag forálacha Chodanna 9, 11 agus
14” a chur isteach i ndiaidh “na Coda seo”, agus

(h) in alt 59, trí fho-alt (4) a scriosadh.

10.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 61, trí “nó mura ndéanfaidh an Chúirt Chuarda an
t-achomharc a athéisteacht” a chur isteach i ndiaidh “ar
phonc dlí”,

(b) in alt 62(1)—

(i) i mír (k), trí “agus” a scriosadh,

(ii) i mír (l), trí “agus” a chur isteach i ndiaidh
“achomharc a éisteacht,”, agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (l)—

“(m) athéisteacht achomhairc ag an gCúirt
Chuarda,”,

agus

(c) in alt 63, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) aon mhaoin,”.

11.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 64, sa mhíniú ar “glandíolachtaí”, tríd an méid seo a
leanas a chur in ionad mhíreanna (b) agus (c):

“(b) ranníoc, de réir na Rialachán Leasa Shóisialaigh
(Ranníocaí Comhdhlúite agus
Inárachaitheacht), 1996 (I.R. Uimh. 312 de
1996), is ranníoc de réir bhrí na Rialachán sin,
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(c) an muirear sóisialach uilíoch, de réir Chuid 18D
d’Acht 1997, agus

(d) aon mhéid a cheanglaítear a asbhaint le hordú
cúirte, de réir an ordaithe sin, i gcás go
ndéanfar an t-ordú sin roimh an dáta ar a
dtabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim
ordachán d’fhostóir faoi alt 65,

agus áireofar ann méid aon asbhainte dá dtagraítear i mír
(a), (b), nó (c) den mhíniú seo agus a aisíocfaidh fostóir le
duine dliteanach tar éis an asbhaint a dhéanamh;”,

(b) in alt 67, trí “I gcás go mbeidh feidhm ag alt 66 de bhua
mhír (b) nó (c) den alt sin” a chur in ionad “I gcás go
mbeidh feidhm ag mír (b) nó (c) d’alt 66”,

(c) in alt 69, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (1):

“(1) Faoi réir fho-alt (2), is é an méid cánach maoine
áitiúla a ordóidh na Coimisinéirí Ioncaim d’fhostóir a
asbhaint as glandíolaíochtaí duine dhliteanaigh—

(a) má tá feidhm ag alt 66—

(i) agus i gcás gur de bhua mhír (a) nó (d) den
alt sin atá feidhm aige, an méid a
roghnóidh nó a gcomhaontóidh an duine
dliteanach, de réir mar a bheidh, go
ndéanfaí é a asbhaint as a
ghlandíolaíochtaí nó as a glandíolaíochtaí,

(ii) agus i gcás gur de bhua mhír (b) den alt sin
atá feidhm aige—

(I) méid na féinmheasúnachta, i gcás go
ndéantar féinmheasúnacht, nó

(II) an meastachán Ioncaim, i gcás go
mbeidh sé sin dlite agus iníoctha de
réir alt 49,

agus

(iii) i gcás gur de bhua mhír (c) den alt sin atá
feidhm aige, an méid nach bhfuil íoctha
tráth na mainneachtana,

nó

(b) má tá feidhm ag alt 68, an méid a roghnóidh nó
a gcomhaontóidh an duine dliteanach, de réir
mar a bheidh, go ndéanfaí é a asbhaint as a
ghlandíolaíochtaí nó as a glandíolaíochtaí.”,

(d) in alt 69, trí fho-alt (3) a scriosadh,

(e) in alt 78, trí “997A” a scriosadh san áit dheireanach a
bhfuil sé,
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(f) in alt 87, trí “I gcás gur de bhua mhír (b) d’alt 85 atá
feidhm ag an alt sin” a chur in ionad “I gcás go mbeidh
feidhm ag mír (b) d’alt 85”, agus

(g) in alt 105, trí “I gcás gur de bhua mhír (b) d’alt 103 atá
feidhm ag an alt sin” a chur in ionad “I gcás go mbeidh
feidhm ag mír (b) d’alt 103”.

12.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1) d’alt
119:

“(1) Beidh cáin mhaoine áitiúil i ndáil le dáta dliteanais
dlite ar an dáta sin.

(1A) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), is iníoctha ar na
dátaí seo a leanas nó rompu cáin mhaoine áitiúil atá i
bhféinmheasúnacht nó i measúnacht Ioncaim nó a áirítear
mar cháin atá i measúnacht Ioncaim faoi alt 49—

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

(b) an 1 Eanáir sa bhliain díreach tar éis na bliana
ina bhfuil aon dáta dliteanais ann tar éis an 1
Bealtaine 2013.”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 120:

“120.—(1) Faoi réir fho-alt (2), beidh feidhm ag
Caibidlí 1A go 1D de Chuid 42 d’Acht 1997 i ndáil le cáin
mhaoine áitiúil a bhailiú agus a ghnóthú mar atá feidhm
acu maidir leis na cánacha, dleachtanna, tobhaigh agus
muirir dá dtagraítear in alt 960A den Acht sin a bhailiú
agus a ghnóthú.

(2) D’ainneoin fho-alt (1), ní bheidh d’oibleagáid ar an
Ard-Bhailitheoir a éileamh go ndéanfar cáin mhaoine
áitiúil a íoc de réir alt 960E(2) d’Acht 1997 (arna chur
chun feidhme le fo-alt (1)) i gcás go dtabharfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim ordachán nó ordachán athmheasta,
de réir mar a bheidh, faoi ailt 65, 70, 84, 91, 102 nó 109.

(3) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ordachán a
thabhairt faoi alt 65, 84 nó 102, de réir mar a bheidh, tar éis
don cháin mhaoine áitiúil a bheith dlite ach sula mbeidh sí
iníoctha i leith dáta dliteanais áirithe.”,

(c) in alt 121, trí “i gcoinne dhliteanas an duine sin i leith cáin
mhaoine áitiúil maidir le haon mhaoin chónaithe iomchuí
de chuid an duine nó gach ceann díobh i cibé cionúireacht
is cuí leo” a chur in ionad “i gcoinne aon mhaoin cónaithe
iomchuí nó gach ceann díobh”,

(d) in alt 122, trí “íocaíocht, lena n-áirítear” a chur isteach
roimh “íocaíochtaí airgid”,

(e) in alt 126, trí “Faoi réir alt 139(4) agus fho-alt (2)” a chur
in ionad “Faoi réir alt 139(4)”,
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(f) in alt 126, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1):

“(2) Chun críocha fho-alt (1), déanfar cáin mhaoine
áitiúil i ndáil le maoin chónaithe iomchuí a íoc d’ainneoin
díol na maoine a bheith curtha i gcrích roimh an cháin sin
a bheith iníoctha de réir alt 119(1A) (a cuireadh isteach
leis an Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) (Leasú),
2013).”,

(g) in alt 125, trí “ailt 126, 127A” a chur in ionad “ailt 126”,

(h) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 127:

“Muirir ar
mhaoin tar éis
í a dhíol.

127A.—Más rud é—

(a) go ndíolfar maoin chónaithe
iomchuí,

(b) go ndéanfaidh an duine arb é nó
í an duine dliteanach i ndáil léi
tar éis an díola tuairisceán a
ullmhú agus a sheachadadh de
réir Chuid 7 i leith an chéad
dáta dliteanais a bheidh ann tar
éis an mhaoin a dhíol,

(c) go mbeidh sa tuairisceán dá
dtagraítear i mír (b) nochtadh
iomlán cruinn ar na nithe go léir
is gá chun an dliteanas ceart i
leith cáin mhaoine áitiúil a
shuíomh, agus

(d) go mbeidh cáin mhaoine áitiúil
dlite i leith dáta dliteanais
roimh an mhaoin a dhíol,

maidir leis an gcáin dá dtagraítear i mír (d),
mar aon le haon ús gaolmhar a bheidh
fabhraithe, a mhéid nach raibh sí in aon
mheastachán Ioncaim, in aon mheasúnacht
Ioncaim ná in aon fhéinmheasúnacht, de
réir mar a bheidh, a rinneadh roimh an díol,
ní bheidh sí ina muirear ar an maoin
chónaithe iomchuí lena mbaineann sí.”,

agus

(i) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 147:

“Measúnacht
mar fhianaise
ar an méid
cánach is
iníoctha.

147A.—Chun críocha na Coda seo, aon
mheasúnacht nach bhfuil inathraithe a
thuilleadh ag na Coimisinéirí Achomhairc
nó le hordú ó chúirt, is fianaise
leordhóthanach í ar an méid cánach maoine
áitiúla is iníoctha i leith maoin chónaithe
iomchuí.”.

13.—Leasaítear an Príomh-Acht—
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(a) in alt 130, trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘Acht 2012’ an tAcht um Dhócmhainneacht
Phearsanta, 2012;

ciallaíonn ‘comhshocraíocht dócmhainneachta’
Comhshocraíocht Socraíochta Fiachais nó, de réir mar a
bheidh, Comhshocraíocht Dócmhainneachta Pearsanta
(iad araon de réir bhrí alt 2(1) d’Acht 2012);”,

(b) in alt 130, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
“teagmhas iomchuí”:

“ciallaíonn ‘teagmhas iomchuí’, i ndáil le maoin
chónaithe iomchuí—

(a) díol na maoine, de réir bhrí alt 125, ag duine
dliteanach a d’éiligh iarchur nó thar a cheann
nó thar a ceann, nó

(b) comhshocraíocht dócmhainneachta a chur i
gcrích, cibé acu de réir a téarmaí nó a
luathfhoirceanta, faoi Chuid 3 d’Acht 2012;”,

(c) in alt 131, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (2):

“(2) Beidh éileamh ar iarchur bailí má dhéantar na
coinníollacha dá dtagraítear—

(a) in alt 132 nó, de réir mar a bheidh, san alt sin
agus in alt 133,

(b) in alt 133A (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) (Leasú),
2013), nó

(c) in alt 133B (a cuireadh isteach leis an Acht sin
roimhe seo),

a chomhlíonadh.”,

(d) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 133:

“Ionadaithe
pearsanta.

133A.—(1) Más rud é, maidir le duine
dliteanach i ndáil le maoin chónaithe
iomchuí, arb é nó í an t-aon duine
dliteanach amháin i ndáil leis an gcéanna é
nó í, go bhfaighidh sé nó sí bás, féadfaidh
ionadaí pearsanta an duine dhliteanaigh
sin, ar éileamh bailí a dhéanamh chuige sin
chun na gCoimisinéirí Ioncaim cáiliú chun
aon cháin mhaoine áitiúil a iarchur, is cáin
mhaoine áitiúil arb amhlaidh ina leith, faoi
réir fho-alt (2)—

(a) go mbeidh sí dlite agus gan íoc ar
dháta báis an duine
dhliteanaigh sin,
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(b) go mbeidh iarchur éilithe ag an
duine dliteanach sin ina leith,
nó

(c) go mbeidh sí dlite sa tréimhse 3
bliana díreach tar éis an dáta
báis.

(2) D’ainneoin fho-alt (1) agus faoi réir
alt 139(4), ní cheadófar aon iarchur
breise—

(a) tar éis an trátha a bheidh ionadaí
pearsanta, i leith maoin
chónaithe iomchuí, in ann—

(i) an mhaoin a aistriú chuig
tairbhí, nó

(ii) na fáltais ó dhíol na maoine
a dháileadh i gcás go
ndíolfar í,

nó

(b) is cuma feidhm a bheith ag mír
(a), (b) nó (c) d’fho-alt (1), tar
éis tréimhse 3 bliana dar tosach
an dáta báis.

(3) Beidh aon mhéid iarchurtha iníoctha
ag ionadaí pearsanta—

(a) an tráth dá dtagraítear i mír (a)
d’fho-alt (2), nó

(b) ar dhul in éag don tréimhse dá
dtagraítear i mír (b) den fho-alt
sin,

cibé acu is túisce.

An tAcht um
Dhóc-
mhainneacht
Phearsanta,
2012.

133B.—Más rud é, maidir le duine
dliteanach—

(a) go bhfuil comhshocraíocht
dócmhainneachta déanta aige
nó aici, nó

(b) go bhfuil maoin chónaithe
iomchuí á sealbhú aige nó aici
ar iontaobhas do chreidiúnaithe
de bhun téarmaí
comhshocraíochta
dócmhainneachta,

féadfaidh an duine, ar éileamh bailí a
dhéanamh chuige sin chun na gCoimisinéirí
Ioncaim, cáiliú chun aon cháin mhaoine
áitiúil a bheidh dlite sa tréimhse a bhfuil
an chomhshocraíocht in éifeacht lena linn
a iarchur.
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Cruatan
airgeadais
iomarcach.

133C.—(1) D’ainneoin ailt 132 agus 133
agus ailt 133A agus 133B (a cuireadh
isteach leis an Acht Airgeadais (Cáin
Mhaoine Áitiúil) (Leasú), 2013), déanfaidh
na Coimisinéirí Ioncaim, de réir treoirlínte
arna bhfoilsiú acu, breithniú ar iarratas i
scríbhinn ar iarchur ó dhuine dliteanach—

(a) a mbainfidh caillteanas
airgeadais suntasach dó nó di,
nó

(b) a thabhóidh caiteachas
suntasach,

nach bhfuiltear ag súil leis agus nárbh
fhéidir nó nach féidir, de réir mar a bheidh,
é a sheachaint.

(2) I gcás gur deimhin leis na
Coimisinéirí Ioncaim nach féidir, de dhroim
an chaillteanais nó an chaiteachais dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), an cháin mhaoine
áitiúil is iníoctha i leith aon dáta dliteanais
a íoc, gan cruatan iomarcach, nuair a
bheidh sí le híoc, féadfaidh siad, de réir
treoirlínte arna bhfoilsiú acu, a cheadú í a
iarchur a mhéid, agus de réir cibé
coinníollacha, is cuí leo.

(3) Ní thosóidh iarchur go dtí cibé
tráth—

(a) a bheidh aon fhaisnéis nó aon
doiciméadacht a d’iarr na
Coimisinéirí Ioncaim ar dhuine
dliteanach a sholáthar mar
thaca leis an iarratas ar iarchur
soláthraithe ag an duine
dliteanach dóibh, agus

(b) a thabharfaidh na Coimisinéirí
Ioncaim fógra don duine
dliteanach á rá go bhfuil an t-
iarchur ceadaithe.

(4) Chun críocha fho-ailt (1) go (3),
foilseoidh na Coimisinéirí Ioncaim
treoirlínte ina sonrófar—

(a) na himthosca ina bhféadfar
glacadh le hiarratas ar iarchur,

(b) an modh ar a mbeidh iarratas ar
iarchur le déanamh,

(c) an fhaisnéis nó an doiciméadacht
tacaíochta a bheidh le soláthar
ag an duine dliteanach,
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(d) an tréimhse ar ina leith a
fhéadfaidh feidhm a bheith ag
iarchur, agus

(e) aon ní eile a mheasfaidh na
Coimisinéirí Ioncaim a bheith
iomchuí.”,

(e) in alt 134, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-
alt (1):

“(1) Faoi réir alt 139(1), i gcás go scoireann duine
dliteanach de cibé coinníollacha a chomhlíonadh dá
dtagraítear—

(a) in alt 132, nó, de réir mar a bheidh, san alt sin
agus in alt 133,

(b) in alt 133A (a cuireadh isteach leis an Acht
Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) (Leasú),
2013),

(c) in alt 133B (a cuireadh isteach leis an Acht sin
roimhe seo), nó

(d) in alt 133C(2) (a cuireadh isteach leis an Acht
sin roimhe seo),

agus faoinar cháiligh an duine le haghaidh iarchuir,
féadfaidh aon iarchur a ceadaíodh sular scoireadh de na
coinníollacha sin a chomhlíonadh leanúint i bhfeidhm.”,

(f) in alt 134(2), trí “sna hailt dá dtagraítear i míreanna (a) go
(d) d’fho-alt (1)” a chur in ionad “in alt 132 nó, de réir
mar a bheidh, san alt sin agus in alt 133”, agus

(g) in alt 139(1), trí “Beidh aon mhéid a bheidh iarchurtha” a
chur in ionad “Faoi réir fho-alt (2), beidh aon mhéid a
bheidh iarchurtha”.

14.—Leasaítear an Príomh-Acht trí ailt 140 agus 143 a scriosadh.

15.—Leasaítear alt 1094(1) den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997,
sa mhíniú ar “na hAchtanna”, tríd an méid seo a leanas a chur in
ionad mhír (e):

“(e) na hAchtanna Cánach Breisluacha, agus aon
ionstraimí arna ndéanamh fúthu,

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

16.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 2, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
an mhínithe ar “cuideachta”:

“tá le ‘meán leictreonach’ an bhrí a thugtar dó le halt
917EA d’Acht 1997;”,
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(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 4:

“4.—Ní mheasfar, chun críocha an Achta seo, gur maoin
chónaithe iomchuí maoin chónaithe i gcás gur maoin í an
mhaoin—

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

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

(c) in alt 5(2), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad
fhomhír (ii):

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

ar choinníoll nach bhfuil an mhaoin ar áitiú ag aon duine
eile,”,

(d) in alt 44(1), trí “(de réir bhrí alt 917EA d’Acht 1997)”
a scriosadh,

(e) i mír (c) d’alt 113(1) trí “go bhfuil modh íocaíochta eile
comhaontaithe acu leis an duine dliteanach” a chur in
ionad “go ndéanfaidh siad an mheasúnacht dá dtagraítear
i mír (b)”, agus

(f) in alt 157, trí “as an bPríomh-Chiste nó as a thoradh fáis” a
chur isteach i ndiaidh “íocfaidh an tAire isteach sa Chiste
Rialtais Áitiúil”.

17.—Féadfar an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) (Leasú),
2013 a ghairm den Acht seo.


