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Acht do leasú Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1990 maidir le dlínse na gcúirteanna i
scrúdaitheoireachtaí, do leasú ailt 7, 17 agus 18 d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986 agus
alt 128 d’Acht na gCuideachtaí, 1963, do dhéanamh socrú breise maidir le dualgais agus
cumhachtaí oifigeach ainmnithe in imthosca inar eisíodh barántais chuardaigh faoi alt 20
d’Acht na gCuideachtaí, 1990, do leasú an Achta um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí, 2001
trí alt nua a chur in ionad alt 18 den Acht sin, do leasú an Achta um Dhócmhainneacht
Phearsanta, 2012 i ndáil le hailt 25, 26, 27, 43 agus 44 den Acht sin, do leasú an Achta
Féimheachta, 1988 i ndáil le hailt 17(2), 105(2), 130, 140A, 140B agus 141 den Acht sin,
dá chumasú tobhaigh a fhorchur ar iniúchóirí agus gnólachtaí iniúchta reachtúla maidir le
dearbhú cáilíochta seachtrach ar ghníomhaíochtaí áirithe dá gcuid i réimse na
n-iniúchtaí reachtúla, dá chumasú don Stát socrú a dhéanamh maidir le ní a gceadaítear
do Bhallstáit, le hAirteagal 2(4) de Chinneadh 2011/30/AE an 19 Eanáir 2011 ón
gCoimisiún, socrú a dhéanamh maidir leis agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe
gaolmhara.

[24 Nollaig 2013]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

Míniú

1. San Acht seo, ciallaíonn “Aire” an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta.

Leasú ar Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1990

2. (1) Leasaítear alt 2 d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1990 trí na fo-ailt seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(7) San alt seo, ciallaíonn ‘cúirt’—

(a) i gcás aon chuideachta (lena n-áirítear ceann dá dtagraítear i mír (b)),
an Ard-Chúirt; nó

(b) i gcás cuideachta a bhí le háireamh, i leith na bliana airgeadais is déanaí
de chuid na cuideachta a bheidh críochnaithe roimh dháta tíolactha na
hachainí, mar mhionchuideachta de bhua alt 8 nó 9 d’Acht na
gCuideachtaí (Leasú), 1986, an Chúirt Chuarda,

agus—
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(i) déanfar na tagairtí go léir ina dhiaidh seo don chúirt san Acht seo,
maidir le cumhachtaí agus dlínse na cúirte i leith scrúdaitheoireacht de
bhun ceapachán arna dhéanamh ag an gCúirt Chuarda faoin alt seo, a
léamh dá réir sin; agus

(ii) beidh an dlínse faoi alt 3(7) chun scrúdaitheoir a cheapadh ar bhonn
eatramhach, agus an dlínse chun na nithe dá dtagraítear in alt 3A a
dhéanamh, ar fáil, mar an gcéanna, ag an gCúirt Chuarda i gcás
cuideachta a shonraítear i mír (b).

(8) Chun críche mhír (b) d’fho-alt (7), más rud é gur chríochnaigh an bhliain
airgeadais is déanaí de chuid na cuideachta lena mbaineann laistigh de 3
mhí roimh dháta tíolactha na hachainí, déanfar an tagairt sa mhír sin don
bhliain airgeadais is déanaí de chuid na cuideachta a fhorléiriú mar thagairt
don bhliain airgeadais de chuid na cuideachta a bhí ann roimh an mbliain
airgeadais is déanaí dá cuid (ach ní fhorléireofar an tagairt sin amhlaidh
ach amháin sa chás gur chríochnaigh an bhliain airgeadais sin roimhe sin
tráth nach mó ná 15 mhí roimh dháta tíolactha na hachainí).

(9) Beidh dlínse na Cúirte Cuarda faoin Acht seo i ndáil le cuideachta
infheidhme ag breitheamh den Chúirt Chuarda—

(a) don chuaird ina bhfuil oifig chláraithe na cuideachta suite tráth tíolactha
na hachainí, nó ina bhfuil, an tráth sin, a príomháit ghnó aici; nó

(b) más rud é, an tráth sin, nach bhfuil aon oifig chláraithe de chuid na
cuideachta ann agus go bhfuil a príomháit ghnó lasmuigh den Stát, do
Chuaird Bhaile Átha Cliath.

(10) Ar ordú a dhéanamh lena gceapfar scrúdaitheoir chun cuideachta,
déanfaidh an t-oifigeach cuí de chuid Phríomh-Oifig na hArd-Chúirte nó,
de réir mar a bheidh, an cláraitheoir contae, ar iarraidh a fháil agus ar
an táille fhorordaithe a bheith íoctha agus faoi réir aon choinníollacha a
shonrófar i rialacha cúirte, na nithe seo a leanas a thabhairt don
scrúdaitheoir lena mbaineann—

(a) cóip den ordú, a bheidh deimhnithe ag an oifigeach mar chóip dhílis;
agus

(b) aon sonraí eile a bheidh forordaithe.

(11) Chun críocha dhlínse na Cúirte Cuarda faoin Acht seo, folaíonn tagairtí
d’achainí san alt seo, agus in áiteanna eile san Acht seo, tagairtí d’aon
phróiseas tionscnaimh a shonrófar le rialacha cúirte chun na gcríoch sin.”.

(2) Leasaítear Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1990 tuilleadh—

(a) trí alt 3(9) a chúlghairm, agus

(b) in alt 4, trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (8)—

“(9) Ní bheidh dlínse ag an gCúirt Chuarda chun ordú dá dtagraítear i bhfo-
alt (1)(a) nó (b) a dhéanamh ach amháin i gcás gur cuideachta í an
chuideachta ghaolmhar a bhí le háireamh, i leith na bliana airgeadais is
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déanaí dá cuid a bheidh críochnaithe roimh an tráth iomchuí dá
dtagraítear i bhfo-alt (1), mar mhionchuideachta de bhua alt 8 nó 9 d’Acht
na gCuideachtaí (Leasú), 1986.

(10) Chun críocha fho-alt (9), más rud é gur chríochnaigh an bhliain airgeadais
is déanaí de chuid na cuideachta lena mbaineann laistigh de 3 mhí roimh
an tráth iomchuí dá dtagraítear i bhfo-alt (1), déanfar an tagairt i bhfo-
alt (9) don bhliain airgeadais is déanaí de chuid na cuideachta a fhorléiriú
mar thagairt don bhliain airgeadais de chuid na cuideachta a bhí ann
roimh an mbliain airgeadais is déanaí dá cuid (ach ní fhorléireofar an
tagairt sin amhlaidh ach amháin i gcás gur chríochnaigh an bhliain
airgeadais sin roimhe sin tráth nach mó ná 15 mhí roimh an tráth iomchuí
dá dtagraítear i bhfo-alt (1)).”.

Leasú ar ailt 7, 17 agus 18 d’Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986

3. (1) San alt seo, ciallaíonn “Acht 1986” Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1986.

(2) Leasaítear alt 7 d’Acht 1986—

(a) i bhfo-alt (1)(a), trí na focail go léir dar tosach “mar aon le cóip de thuarascáil
na n-iniúchóirí ar” síos go dtí na focail “faoi bhráid an chruinnithe ghinearálta
bhliantúil den chuideachta don bhliain sin, agus”, agus na focail sin san áireamh,
a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina n-ionad—

“arb iad, i ngach cás, na cuntais a leagadh nó a bheidh le leagan faoi bhráid
an chruinnithe ghinearálta bhliantúil den chuideachta don bhliain sin, mar
aon le cóip de thuarascáil na n-iniúchóirí ar na cuntais sin, agus tuarascáil
na stiúrthóirí a bheidh ag gabháil leis na cuntais sin, agus déanfar gach
tagairt sa mhír seo do chóip a fhorléiriú de réir fho-alt (1D) den alt seo,
agus”,

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

“(1D) Gach tagairt i bhfo-alt (1) den alt seo do chóip de dhoiciméad, is tagairt
í do chóip a chomhlíonann na coinníollacha seo a leanas—

(a) gur cóip dhílis í den leagan bunaidh seachas go mbeidh sa difríocht
eatarthu go mbeidh an síniú nó na sínithe ar an leagan bunaidh,
agus aon dáta nó dátaí a bheidh air, i bhfoirm chlóchurtha ar an
gcóip, agus

(b) go mbeidh deimhniú ó stiúrthóir ar an gcuideachta agus ó rúnaí na
cuideachta ag gabháil léi, ar a mbeidh síniú an stiúrthóra agus an
rúnaí i bhfoirm leictreonach nó scríofa, á rá gur cóip dhílis den
leagan bunaidh an chóip (agus is leor aon deimhniú amháin den
sórt sin i ndáil leis na doiciméid go léir a luaitear i bhfo-alt (1) den
alt seo agus ní gá an ráiteas sin roimhe seo a cháiliú mar gheall ar
an difríocht a cheadaítear le mír (a) den fho-alt seo maidir leis an
bhfoirm ina mbeidh síniú nó dáta).”,

agus
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(c) i bhfo-alt (2), i ndiaidh “agus ní foláir a lua sa chóip gur leasaíodh amhlaidh í”
trí “, agus beidh aon leasuithe arna ndéanamh amhlaidh agus an ráiteas sin i
bhfoirm chlóchurtha” a chur isteach.

(3) Leasaítear alt 17 d’Acht 1986—

(a) i bhfo-alt (1)(f), trí “go mbeidh cóip (mar atá an abairt sin le forléiriú de réir
fho-alt (3) den alt seo) de ghrúpchuntais” a chur in ionad “go mbeidh
grúpchuntais”, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2)—

“(3) I bhfo-alt (1)(f) den alt seo, maidir leis an tagairt do chóip de
ghrúpchuntais, is tagairt í do chóip a chomhlíonann na coinníollacha seo
a leanas—

(a) gur cóip dhílis í den leagan bunaidh seachas go mbeidh sa difríocht
eatarthu go mbeidh an síniú nó na sínithe ar an leagan bunaidh, agus
aon dáta nó dátaí a bheidh air, i bhfoirm chlóchurtha ar an gcóip, agus

(b) go mbeidh deimhniú ó stiúrthóir ar an máthairghnóthas agus ó rúnaí an
mháthairghnóthais ag gabháil léi, ar a mbeidh síniú an stiúrthóra agus
an rúnaí i bhfoirm leictreonach nó scríofa, á rá gur cóip dhílis den leagan
bunaidh an chóip (agus ní gá an ráiteas sin roimhe seo a cháiliú mar
gheall ar an difríocht a cheadaítear le mír (a) den fho-alt seo maidir leis
an bhfoirm ina mbeidh síniú nó dáta).”.

(4) Leasaítear alt 18 d’Acht 1986—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1)—

“(1) Maidir le cuntais ghiorraithe (de réir bhrí alt 19 den Acht seo) a bheidh
ullmhaithe, síneofar iad de réir mar a cheanglaítear le halt 156 den
Phríomh-Acht agus beidh cóip i gceangal leis an tuairisceán bliantúil a
cheanglaítear ar an gcuideachta, leis an bPríomh-Acht, a thabhairt do
chláraitheoir na gcuideachtaí, is cóip (de réir mar atá an abairt sin le
forléiriú de réir fho-alt (5) den alt seo) de na cuntais ghiorraithe sin, agus
maidir leis an gcóip den chlár comhardaithe a bheidh i gceangal
amhlaidh—

(a) beidh inti an ráiteas a cheanglaítear le fo-alt (2) den alt seo in áit díreach
os cionn na sínithe (is sínithe a bheidh san fhoirm a shonraítear i bhfo-
alt (5) den alt seo) a chuirtear leis de bhun an ailt sin 156, agus

(b) beidh ag gabháil léi, cóip (de réir mar a bheidh an abairt sin le forléiriú
de réir fho-alt (5) den alt seo) den tuarascáil ó iniúchóirí na cuideachta
i ndáil leis na cuntais ghiorraithe sin faoi fho-alt (3) den alt seo.”,

(b) i bhfo-alt (2), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad “I gclár comhardaithe
giorraithe cuideachta, arna ullmhú de bhun aon cheann d’fhorálacha ailt 10 go
12 den Acht seo agus arna chur i gceangal leis an tuairisceán bliantúil sin,”—

“Gach ceann díobh seo a leanas, eadhon clár comhardaithe giorraithe
cuideachta, arna ullmhú de bhun aon cheann d’fhorálacha ailt 10 go
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12 den Acht seo, agus an chóip (de réir mar atá an abairt sin le
forléiriú de réir fho-alt (5) den alt seo) arna cur i gceangal leis an
tuairisceán bliantúil sin,”,

(c) i bhfo-alt (3), trí na focail go léir dar tosach “ach beidh tuarascáil speisialta” síos
go dtí na focail “ar chuntais ar leithligh na cuideachta.”, agus na focail sin san
áireamh, a scriosadh agus an méid seo a leanas a chur ina n-ionad—

“ach beidh cóip (de réir mar atá an abairt sin le forléiriú de réir fho-alt
(5) den alt seo) de thuarascáil speisialta ó na hiniúchóirí ag gabháil leo
ina mbeidh na nithe seo a leanas—

(a) cóip (de réir mar atá an abairt sin le forléiriú amhlaidh) den
tuarascáil a thug iniúchóirí na cuideachta faoi fho-alt (4) den alt seo
ar na cuntais ghiorraithe sin, agus

(b) cóip (de réir mar atá an abairt sin le forléiriú amhlaidh) de
thuarascáil na n-iniúchóirí faoi alt 193 d’Acht na gCuideachtaí, 1990
ar chuntais ar leithligh na cuideachta,

agus luafar i leagan bunaidh tuarascála speisialta den sórt sin ainm na
n-iniúchóirí agus beidh sé sínithe agus beidh dáta air (agus beidh feidhm
ag alt 193(4G)(b) d’Acht na gCuideachtaí, 1990 maidir le síniú den sórt
sin mar atá feidhm aige maidir le síniú tuarascála iniúchóirí dá
dtagraítear i mír (b) den bhfo-alt seo).”,

agus

(d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5)—

“(5) San alt seo, maidir le tagairt do chóip d’aon chuntais, d’aon tuarascáil
nó d’aon doiciméad eile, is tagairt í do chóip a chomhlíonann na
coinníollacha seo a leanas—

(a) gur cóip dhílis í den leagan bunaidh seachas go mbeidh sa difríocht
eatarthu go mbeidh an síniú nó na sínithe ar an leagan bunaidh,
agus aon dáta nó dátaí a bheidh air, i bhfoirm chlóchurtha ar an
gcóip, agus

(b) go mbeidh deimhniú ó stiúrthóir ar an gcuideachta agus ó rúnaí na
cuideachta ag gabháil léi, ar a mbeidh síniú an stiúrthóra agus an
rúnaí i bhfoirm leictreonach nó scríofa, á rá gur cóip dhílis den
leagan bunaidh an chóip (agus is leor aon deimhniú amháin den
sórt sin i ndáil leis na doiciméid go léir a luaitear san alt seo agus
ní gá an ráiteas sin roimhe seo a cháiliú mar gheall ar an difríocht
a cheadaítear le mír (a) den fho-alt seo maidir leis an bhfoirm ina
mbeidh síniú nó dáta).”.

Leasú ar alt 128 d’Acht na gCuideachtaí, 1963

4. Leasaítear alt 128 d’Acht na gCuideachtaí, 1963—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (a) go (c)—
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“(a) cóip de gach clár comhardaithe a leagadh nó a bheidh le leagan faoi
bhráid an chruinnithe ghinearálta bhliantúil den chuideachta don
bhliain sin (lena n-áirítear gach doiciméad is gá de réir dlí a bheith
i gceangal leis an gclár comhardaithe); agus

(b) cóip de thuarascáil na n-iniúchóirí ar gach clár comhardaithe den
sórt sin agus den tuarascáil ó na stiúrthóirí a bheidh in éineacht leis
an gclár sin; agus

(c) más i dteanga seachas an Béarla nó an Ghaeilge atá aon chlár
comhardaithe den sórt sin nó aon doiciméad den sórt sin is gá de
réir dlí a bheith i gceangal leis, cuirfear i gceangal leis an gclár
comhardaithe sin tiontú i mBéarla nó i nGaeilge ar an gclár
comhardaithe, nó ar an doiciméad, a mbeidh sé deimhnithe ina
leith, ar an modh forordaithe, gur tiontú ceart é,

agus déanfar gach tagairt san fho-alt seo do chóip a fhorléiriú de réir
fho-alt (1A).”,

(b) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1)—

“(1A) Gach tagairt i bhfo-alt (1) do chóip de dhoiciméad, is tagairt í do chóip
a chomhlíonann na coinníollacha seo a leanas—

(a) gur cóip dhílis í den leagan bunaidh seachas go mbeidh sa difríocht
eatarthu go mbeidh an síniú nó na sínithe ar an leagan bunaidh, agus
aon dáta nó dátaí a bheidh air, i bhfoirm chlóchurtha ar an gcóip; agus

(b) go mbeidh deimhniú ó stiúrthóir ar an gcuideachta agus ó rúnaí na
cuideachta ag gabháil léi, ar a mbeidh síniú an stiúrthóra agus an rúnaí
i bhfoirm leictreonach nó scríofa, á rá gur cóip dhílis den leagan bunaidh
an chóip (agus is leor aon deimhniú amháin den sórt sin i ndáil leis na
doiciméid go léir a luaitear i bhfo-alt (1) agus ní gá an ráiteas sin roimhe
seo a cháiliú mar gheall ar an difríocht a cheadaítear le mír (a) maidir
leis an bhfoirm ina mbeidh síniú nó dáta).”,

(c) i bhfo-alt (2), i ndiaidh “agus luafar ar an gcóip go ndearnadh leasú uirthi
amhlaidh” trí “, agus beidh aon leasuithe arna ndéanamh amhlaidh agus an
ráiteas sin i bhfoirm chlóchurtha” a chur isteach,

(d) i bhfo-alt (6B), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (a) agus (b)—

“(a) lena ndearbhófar go bhfuil na cuntais don bhliain iomchuí iniúchta
acu, agus

(b) a mbeidh san áireamh inti an tuarascáil a tugadh do chomhaltaí na
cuideachta de bhun alt 193 d’Acht 1990,

agus luafar i dtuarascáil den sórt sin ainm na n-iniúchóirí agus beidh sí
sínithe agus beidh dáta uirthi (agus beidh feidhm ag alt 193(4G)(b) d’Acht
1990 maidir le síniú den sórt sin mar atá feidhm aige maidir le síniú
tuarascála iniúchóirí dá dtagraítear i mír (b)).”,

agus
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(e) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6C)—

“(6C) Déanfar cóip den tuarascáil arna hullmhú de réir fho-alt (6B) a chur i
gceangal le tuairisceán bliantúil na cuideachta agus ciallaíonn ‘cóip’ san
fho-alt seo cóip a chomhlíonann na coinníollacha seo a leanas—

(a) gur cóip dhílis í den leagan bunaidh seachas go mbeidh sa difríocht
eatarthu go mbeidh an síniú nó na sínithe ar an leagan bunaidh, agus
aon dáta nó dátaí a bheidh air, i bhfoirm chlóchurtha ar an gcóip; agus

(b) go mbeidh deimhniú ó stiúrthóir ar an gcuideachta agus ó rúnaí na
cuideachta ag gabháil léi, ar a mbeidh síniú an stiúrthóra agus an rúnaí
i bhfoirm leictreonach nó scríofa, á rá gur cóip dhílis den leagan bunaidh
an chóip (agus ní gá an ráiteas sin roimhe seo a bheith cáilithe mar
gheall ar an difríocht a cheadaítear le mír (a) maidir leis an bhfoirm ina
mbeidh síniú nó dáta).”.

Oifigigh ainmnithe: foráil maidir le teagmhais áirithe a eascróidh i ndáil leo

5. Leasaítear Acht na gCuideachtaí, 1990 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
alt 20—

“Forálacha lena ndéanfar freastal ar theagmhais áirithe a bhaineann le
hoifigigh ainmnithe

20A. (1) Más rud é, aon tráth tar éis eisiúnt barántais cuardaigh faoi alt 20—

(a) maidir leis an oifigeach ainmnithe a ainmnítear sa bharántas
cuardaigh sin (lena n-áirítear aon oifigeach ainmnithe a bheidh
ainmnithe sa bharántas cuardaigh sin mar gheall ar aon iarratas
roimhe sin faoin bhfo-alt seo)—

(i) gur scoir sé nó sí de bheith ina oifigeach nó ina hoifigeach don
Stiúrthóir (mar gheall ar bhás, scor, éirí as, dífhostú,
athshannadh nó aon chúis eile); nó

(ii) nach bhfuil sé nó sí in ann a fheidhmeanna nó a feidhmeanna
a chomhlíonadh (mar gheall ar asláithreacht óna dhualgais nó
óna dualgais, nó mar gheall ar bhreoiteacht, éagumas nó aon
chúis eile);

nó

(b) go bhfuil forais réasúnacha ag an Stiúrthóir chun bheith imníoch
gur dócha go dtarlóidh aon cheann de na himthosca dá dtagraítear
i mír (a),

ansin, féadfaidh oifigeach ainmnithe eile iarratas a dhéanamh chuig
breitheamh den Chúirt Dúiche ar ordú faoi fho-alt (2).

(2) Ar iarratas a éisteacht faoi fho-alt (1), féadfaidh breitheamh den
Chúirt Dúiche, i gcás—

(a) gur deimhin leis an mbreitheamh gur cuí déanamh amhlaidh; agus
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(b) gur le linn thréimhse bhailíochta an bharántais (lena n-áirítear, más
mar sin atá, cibé tréimhse arna fadú faoi alt 20(10)) a bheidh an
dáta a shonrófar faoi mhír (ii) ann,

ordú a dhéanamh lena n-ordaítear go ndéanfar an barántas cuardaigh
a fhormhuiniú—

(i) chun ainm oifigigh ainmnithe eile (‘an t-oifigeach nua’) a chur in
ionad ainm an oifigigh ainmnithe a mbeidh sé sainráite ina leith é
nó í a bheith údaraithe faoin mbarántas cuardaigh díreach roimh
dhéanamh an ordaithe (‘an t-oifigeach roimhe sin’); agus

(ii) chun an t-am agus an dáta a shonrú óna mbeidh éifeacht leis an
gcur in ionad sin.

(3) I gcás go mbeidh ordú faoi fho-alt (2) déanta, ansin, le héifeacht ón
am ar an dáta arna fhormhuiniú de bhun mhír (ii) den fho-alt sin—

(a) leanfaidh an barántas cuardaigh de lánfheidhm a bheith aige agus
de lánéifeacht a bheith leis, ach oibreoidh sé chun an t-oifigeach
nua a údarú chun an barántas a fhorghníomhú ar shlí a bheidh
chomh hiomlán agus dá mba é nó í an t-oifigeach ainmnithe a
ainmníodh sa bharántas nuair a eisíodh é den chéad uair;

(b) ní oibreoidh an barántas cuardaigh a thuilleadh chun an t-oifigeach
roimhe sin a údarú chun an barántas a fhorghníomhú (ach sin gan
dochar do bhailíocht aon ní a rinne an t-oifigeach sin roimhe sin
faoin mbarántas cuardaigh sin); agus

(c) oibreoidh an t-ordú—

(i) chun an t-oifigeach roimhe sin a shaoradh ó aon dualgais a
raibh sé nó sí faoina réir faoi alt 20(2E) nó (2F) (ach sin gan
dochar do bhailíocht aon ní a rinne an t-oifigeach sin roimhe
sin faoi na fo-ailt sin); agus

(ii) chun aon dualgais faoi alt 20(2E) nó (2F) nach mbeidh
urscaoilte go hiomlán fós a fhorchur ar an oifigeach nua.

(4) I gcás—

(a) go bhfuil tréimhse bhailíochta barántais cuardaigh arna eisiúint faoi
alt 20 (lena n-áirítear, más mar sin atá, cibé tréimhse arna fadú faoi
alt 20(10)) imithe in éag; agus

(b) go gcomhlíontar ceachtar ceann de na coinníollacha a shonraítear i
bhfo-alt (1)(a) nó (b),

ansin, féadfaidh oifigeach ainmnithe iarratas a dhéanamh chuig
breitheamh den Chúirt Dúiche ar ordú lena ndéantar foráil maidir le
gach ceann de na nithe dá dtagraítear i bhfo-ailt (2) agus (3), seachas
na cinn sin a bhaineann leis an gcumhacht forghníomhaithe a thabhairt
nó a bhaint, agus, ar iarratas den sórt sin a bheith déanta, féadfaidh an
breitheamh den Chúirt Dúiche ordú den sórt sin a dhéanamh dá réir



[2013.] [Uimh. 46.]Acht na gCuideachtaı́ (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013.

sin agus beidh feidhm ag fo-ailt (2) agus (3) chun na críche sin fara aon
mhodhnuithe is gá.

(5) Chun críche fho-alt (4), beidh feidhm ag fo-alt (1)(a) amhail is dá
ndéanfaí ‘(lena n-áirítear aon oifigeach ainmnithe a bheidh ainmnithe
sa bharántas cuardaigh sin mar gheall ar aon iarratas roimhe sin faoin
bhfo-alt seo nó faoi fho-alt (4))’ a chur in ionad ‘(lena n-áirítear aon
oifigeach ainmnithe a bheidh ainmnithe sa bharántas cuardaigh sin mar
gheall ar aon iarratas roimhe sin faoin bhfo-alt seo)’.

(6) Féadfar iarratas faoi fho-alt (1) nó (4) a éisteacht ar shlí seachas go
poiblí, má ordaíonn breitheamh den Chúirt Dúiche é.”.

Nochtadh faisnéise don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach nó dá oifigigh nó
dá hoifigigh

6. Leasaítear an tAcht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí, 2001 tríd an alt seo a leanas a
chur in ionad alt 18—

“Nochtadh faisnéise don Stiúrthóir nó d’oifigeach don Stiúrthóir

18. (1) D’ainneoin aon dlí eile, féadfaidh—

(a) an tÚdarás Iomaíochta;

(b) comhalta den Gharda Síochána;

(c) oifigeach do na Coimisinéirí Ioncaim;

(d) Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann;

(e) Painéal Táthcheangail na hÉireann; nó

(f) cibé údarás eile nó cibé duine eile a fhorordófar,

faisnéis a nochtadh don Stiúrthóir nó d’oifigeach don Stiúrthóir is faisnéis,
i dtuairim an údaráis nó an duine eile a nochtfaidh í—

(i) a bhaineann le cion a dhéanamh faoi Achtanna na gCuideachtaí nó le
neamhchomhlíonadh na nAchtanna sin, ar shlí eile, nó le
neamhchomhlíonadh na ndualgas agus na n-oibleagáidí a bhfuil
cuideachtaí agus a n-oifigigh faoina réir; nó

(ii) a d’fhéadfadh cuidiú go hábhartha leis an Stiúrthóir nó le hoifigeach
don Stiúrthóir le linn dó nó di imscrúdú a dhéanamh ar na nithe seo
a leanas—

(I) an amhlaidh atá cion faoi Achtanna na gCuideachtaí déanta nó an
amhlaidh a tharla neamhchomhlíonadh na nAchtanna sin, ar shlí
eile, nó neamhchomhlíonadh na ndualgas agus na n-oibleagáidí a
bhfuil cuideachtaí agus a n-oifigigh faoina réir; nó

(II) gan dochar do ghinearáltacht chlásal (I), i gcás ina mbeartaítear
iarratas a dhéanamh ar ordú dícháilíochta i ndáil le duine áirithe de
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réir alt 160(2)(h) d’Acht 1990, an amhlaidh a bheidh, agus a mhéid
a bheidh, feidhm ag na nithe a luaitear in alt 160(3A) den Acht sin
maidir leis na himthosca lena mbaineann.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), ceadófar d’oifigeach do na
Coimisinéirí Ioncaim, d’ainneoin aon dlí eile, fianaise a thabhairt nó a
thabhairt ar aird i ndáil le faisnéis faoi cháiníocóir (de réir bhrí alt 851A
(arna chur isteach leis an Acht Airgeadais, 2011) den Acht Comhdhlúite
Cánacha, 1997) i dtaca le haon imeachtaí arna dtionscnamh faoi Achtanna
na gCuideachtaí.

(3) D’fhonn amhras a sheachaint, ní choiscfear ar an Stiúrthóir ná ar oifigeach
don Stiúrthóir, i gcás go ndéanfaidh údarás nó duine eile na himthosca
áirithe a shonraítear i bhfo-alt (1)(i) nó (ii) a agairt mar an bonn a bheadh
aige nó aici le faisnéis a nochtadh faoin bhfo-alt sin, an fhaisnéis a úsáid i
ndáil le himthosca eile a shonraítear i bhfo-alt (1)(i) nó (ii).

(4) San alt seo, ciallaíonn ‘oifigeach’, i ndáil le cuideachta, aon stiúrthóir,
cúlstiúrthóir (de réir bhrí Acht 1990), tionscnóir, glacadóir, leachtaitheoir,
scrúdaitheoir, iniúchóir nó rúnaí de chuid na cuideachta.”.

Leasú ar Acht na gCuideachtaí (Iniúchadh agus Cuntasaíocht), 2003

7. Leasaítear Acht na gCuideachtaí (Iniúchadh agus Cuntasaíocht), 2003—

(a) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 14—

“Maoiniú i leith fheidhmeanna an Údaráis Maoirseachta faoi rialacháin
áirithe

14A. (1) San alt seo—

tá le ‘eintitis leasa phoiblí’ an bhrí chéanna atá leis i Rialachán 3 de
Rialacháin 2010;

tá le ‘gnólacht iniúchta reachtúil’ an bhrí chéanna atá leis i Rialachán 3
de Rialacháin 2010;

tá le ‘iniúchóir reachtúil’ an bhrí chéanna atá leis i Rialachán 3 de
Rialacháin 2010;

ciallaíonn ‘Rialacháin 2010’ Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Iniúchtaí Reachtúla) (Treoir 2006/43/CE), 2010 (I.R. Uimh. 220 de
2010).

(2) Chun na gcríoch a shonraítear i bhfo-alt (3), féadfaidh an tÚdarás
Maoirseachta, le toiliú an Aire agus faoi réir fho-ailt (4) go (6), tobhach
amháin nó níos mó a fhorchur i ngach bliain airgeadais de chuid an
Údaráis Maoirseachta ar iniúchóirí agus gnólachtaí iniúchta reachtúla
a dhéanann eintitis leasa phoiblí a iniúchadh.

(3) Maidir le hairgead arna fháil ag an Údarás Maoirseachta faoin alt seo,
ní ceadmhach é a úsáid ach amháin d’fhonn caiteachais a íoc a
thabhóidh sé go cuí le linn dó a fheidhmeanna a chomhlíonadh agus a
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chumhachtaí a fheidhmiú faoi Rialacháin 83 agus 84 de Rialacháin
2010 agus faoi aon Rialacháin eile de na Rialacháin sin ina bhfuil
forálacha iarmhartacha nó teagmhasacha maidir leis na Rialacháin sin
83 agus 84, nó i ndáil leo.

(4) I dteannta an cheanglais faoi fho-alt (2) i ndáil le toiliú an Aire, ní mó
an méid iomlán a thabhófar in aon bhliain airgeadais amháin de chuid
an Údaráis Maoirseachta ar iniúchóirí agus gnólachtaí iniúchta
reachtúla ná méid, i ndáil leis an mbliain sin, arna shonrú ag an Aire i
scríbhinn chun críocha an fho-ailt seo.

(5) Déanfaidh an tÚdarás Maoirseachta—

(a) critéir a bhunú chun tobhach a chionroinnt i measc na n-iniúchóirí
agus na ngnólachtaí iniúchta reachtúla ar leith a dhéanann eintitis
leasa phoiblí a iniúchadh,

(b) na critéir a chur faoi bhráid an Aire lena gceadú roimh an tobhach
a fhorchur, agus

(c) an dáta a shonrú ar a ndlífidh na hiniúchóirí agus na gnólachtaí
iniúchta reachtúla iomchuí an tobhach a íoc.

(6) De dhroim chionroinnt an tobhaigh faoi fho-alt (5), féadfar a cheangal
ar iniúchóirí agus gnólachtaí iniúchta reachtúla éagsúla méideanna
éagsúla den tobhach a íoc.

(7) D’ainneoin go mbeidh an t-iniúchadh áirithe ar eintiteas leasa phoiblí
déanta ag iniúchóir reachtúil, ní dhéanfar aon tobhach faoin alt seo a
fhorchur ar an iniúchóir reachtúil más rud é gur ainmnigh gnólacht
iniúchta reachtúil é nó í chun an t-iniúchadh a dhéanamh, agus déanfar
an tobhach faoin alt seo, sna himthosca sin, a fhorchur ar an ngnólacht
iniúchta reachtúil seachas ar an iniúchóir reachtúil.

(8) Féadfaidh an tÚdarás Maoirseachta tobhach a ghnóthú, mar fhiach
conartha shimplí in aon chúirt dlínse inniúla, ó iniúchóir nó gnólacht
iniúchta óna mbeidh an tobhach dlite, is tobhach arna fhorchur faoin
alt seo.”,

agus

(b) in alt 16(1), trí “agus faoi alt 14A(2)” a chur isteach i ndiaidh “alt 14(1) agus (2)”.

Socrú maidir le rogha áirithe a thugtar le Cinneadh 2011/30/AE ón gCoimisiún

8. (1) San alt seo—

ciallaíonn “Rialacháin 2010” Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Iniúchtaí
Reachtúla) (Treoir 2006/43/CE), 2010 (I.R. Uimh. 220 de 2010);

tá le “eintiteas iniúchóireachta tríú tír” an bhrí chéanna atá leis i Rialachán 3 de
Rialacháin 2010;

tá le “iniúchóir tríú tír” an bhrí chéanna atá leis i Rialachán 3 de Rialacháin 2010.

13

A.7



A.8

14

[Uimh. 46.] [2013.]Acht na gCuideachtaı́ (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013.

(2) Féadfaidh an tAire le rialacháin socrú a dhéanamh go mbeidh feidhm ag Caibidil 3
de Chuid 8 de Rialacháin 2010 maidir le hiniúchóirí tríú tír agus le heintitis
iniúchóireachta tríú tír a dhéanann iniúchtaí ar chuntais bhliantúla nó ar
ghrúpchuntais cuideachta a thagann faoi réim Rialachán 113(2) de Rialacháin 2010
agus atá corpraithe i dtír atá liostaithe in Iarscríbhinn II a ghabhann le Cinneadh
2011/30/AE an 19 Eanáir 2011 ón gCoimisiún (arna leasú le Cinneadh 2013/288/AE
an 13 Meitheamh 2013 ón gCoimisiún), lena n-áirítear an Iarscríbhinn sin mar atá
sí—

(a) arna leasú ó am go ham, nó

(b) arna hionadú le hIarscríbhinn eile (nó le foráil choibhéiseach ina liostaítear tríú
tíortha chun críche na rogha den chineál a thugtar do Bhallstáit le hAirteagal
2(4) de Chinneadh 2011/30/AE an 19 Eanáir 2011 ón gCoimisiún).

(3) Déanfar gach rialachán faoin alt seo a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a
luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh
den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a
rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin
gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

Leasú ar an Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012

9. Leasaítear an tAcht um Dhócmhainneacht Phearsanta, 2012—

(a) in alt 25, tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “fiach”:

“ciallaíonn ‘fiach’, i ndáil le féichiúnaí, fiach i leith suim leachtaithe is iníoctha,
an dáta iarratais, láithreach nó tráth deimhneach éigin sa todhchaí;”,

(b) in alt 26, trí fho-alt (4) a scriosadh,

(c) in alt 27(6), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) go bhfuil an fhaisnéis i Ráiteas Airgeadais Forordaithe an fhéichiúnaí
fíor agus cruinn ar gach slí ábhartha, agus”,

(d) in alt 43(3)(b), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-mhír (v):

“(v) nár comhlíonadh na ceanglais nóis imeachta a shonraítear sa
Chaibidil seo;

(vi) go ndearna an féichiúnaí sonraithe, trína iompar nó trína hiompar
laistigh den tréimhse 6 mhí dar críoch an dáta iarratais, a ghnóthaí
airgeadais nó a gnóthaí airgeadais a shocrú go príomha d’fhonn a
bheith incháilithe nó teacht chun bheith incháilithe chun go
ndéanfaí Fógra Faoisimh Fiachais a eisiúint ina leith.”,

agus

(e) in alt 44(3), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (f):

“(f) nár comhlíonadh na ceanglais nóis imeachta a shonraítear sa Chaibidil
seo;
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(g) go ndearna an féichiúnaí sonraithe, trína iompar nó trína hiompar
laistigh den tréimhse 6 mhí dar críoch an dáta iarratais, a ghnóthaí
airgeadais nó a gnóthaí airgeadais a shocrú go príomha d’fhonn a bheith
incháilithe nó teacht chun bheith incháilithe chun go ndéanfaí Fógra
Faoisimh Fiachais a eisiúint ina leith.”.

Leasú ar an Acht Féimheachta, 1988

10. Leasaítear an tAcht Féimheachta, 1988—

(a) in alt 17, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Cuirfidh an Chúirt faoi deara go dtabharfar fógra i dtaobh an bhreithnithe
a luaithe is féidir ar an modh forordaithe san Iris Oifigiúil, agus—

(a) i nuachtán laethúil amháin ar a laghad a scaiptear sa Stát, nó

(b) tríd an bhfógra a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin Sheirbhís
Dócmhainneachta na hÉireann.”,

(b) in alt 105, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Ar bhreithniú faoi fho-alt (1), rachaidh an Chúirt ar aghaidh amhail mar
a dhéanfadh i bhféimheacht agus cuirfidh sí faoi deara fógra i dtaobh
an bhreithnithe a thabhairt láithreach ar an modh forordaithe san Iris
Oifigiúil, agus—

(a) i nuachtán laethúil amháin ar a laghad a scaiptear sa Stát, nó

(b) tríd an bhfógra a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin Sheirbhís
Dócmhainneachta na hÉireann,

agus beidh an t-achainíoch faoi réir dhlínse na Cúirte ar an modh céanna le
haon fhéimheach eile, agus is togra ar neamhní aon togra a bheadh déanta,
glactha nó ceadaithe.”,

(c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 130:

“Socrú a dhéanamh fógra a fhoilsiú gan údarás

130. Maidir le duine—

(a) a dhéanann socrú chun fógra a fhoilsiú nó a chuireann faoi deara é a
fhoilsiú faoin Acht seo—

(i) san Iris Oifigiúil,

(ii) i nuachtán, nó

(iii) ar shuíomh gréasáin Sheirbhís Dócmhainneachta na hÉireann,

gan údarás faoin Acht seo, nó
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(b) a dhéanann socrú chun fógra den sórt sin a fhoilsiú, nó a chuireann faoi
deara é a fhoilsiú, agus a fhios aige nó aici go bhfuil ábhar an fhógra
sin bréagach i bponc ábhartha,

beidh sé nó sí ciontach i gcion.”,

(d) in alt 140A—

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

“(1A) Féadfar an clár dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a choinneáil i
bhformáid leictreonach.”,

(ii) i bhfo-alt (3), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (c):

“(c) aon táille a bheidh forordaithe chun na críche sin ag Seirbhís
Dócmhainneachta na hÉireann.”,

agus

(iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) Beidh an clár ar oscailt lena iniúchadh ag an bpobal ar cibé táille
(más ann) a íoc a bheidh forordaithe chun na críche sin ag Seirbhís
Dócmhainneachta na hÉireann.”,

(e) in alt 140B(1), trí—

“ar an modh forordaithe—

(i) san Iris Oifigiúil, agus

(ii) i gceachtar acu seo a leanas—

(I) i nuachtán laethúil amháin ar a laghad a scaiptear sa Stát, nó

(II) ar shuíomh gréasáin Sheirbhís Dócmhainneachta na hÉireann.”

a chur in ionad

“ar an modh forordaithe san Iris Oifigiúil agus i nuachtán laethúil
amháin ar a laghad a scaiptear sa Stát.”,

agus

(f) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 141:

“Fógraí áirithe le bheith ina fhianaise

141. Aon fhógra a fhoilseofar de bhun an Achta seo—

(a) san Iris Oifigiúil,

(b) i nuachtán laethúil a scaiptear sa Stát, nó
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(c) ar shuíomh gréasáin Sheirbhís Dócmhainneachta na hÉireann,

beidh sé ina fhianaise ar na nithe atá san fhógra.”.

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme

11. (1) Féadfar Acht na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha), 2013 a ghairm den
Acht seo.

(2) Déanfar Achtanna na gCuideachtaí agus an tAcht seo a léamh le chéile mar aon
ní amháin.

(3) Faoi réir fho-ailt (4) agus (5), tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta
a cheapfaidh an tAire le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon
chríoch nó foráil áirithe agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun
críoch éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla.

(4) Tiocfaidh ailt 1, 5, 6, 9 agus 10 i ngníomh ar dháta rite an Achta seo.

(5) Tiocfaidh alt 7 i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú (nach lá is luaithe
ná an lá a shonraítear i bhfo-alt (6)).

(6) Is é an lá is déanaí atá luaite i bhfo-alt (5) an lá ar a mbeidh an fheidhm seo a leanas
arna haistriú, de bhua achtachán nó ionstraim faoin bhfo-alt sin, chuig Údarás
Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta na hÉireann, eadhon an fheidhm arb
éard í córas dearbhaithe cáilíochta a bheith i bhfeidhm aige, arb é an córas é—

(a) dá dtagraítear i Rialachán 83(1) de Rialacháin 2010 (de réir bhrí alt 8), agus

(b) a mhéid a bhaineann sé le gníomhaíochtaí iniúchóirí agus gnólachtaí iniúchta
reachtúla le linn dóibh cuntais eintiteas leasa phoiblí a iniúchadh (de réir
bhrí na Rialachán sin).
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