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Acht do leasú agus do leathnú na nAchtanna Leasa Shóisialaigh; do leasú agus do leathnú
Acht na bPinsean, 1990; do dhéanamh socrú breise chun na dliteanais a urscaoileadh le
linn scéimeanna pinsean ceirde áirithe a fhoirceannadh agus do dhéanamh socrú chun
dliteanas de chuid na scéimeanna sin a urscaoileadh i gcás go bhfuil fostóirí
dócmhainneach ar dháta foirceanta na scéimeanna sin nó roimhe; do dhéanamh socrú
maidir leis an Aire Airgeadais d’íoc airgid, in imthosca áirithe, chun urscaoileadh dliteanas
áirithe a áirithiú, ar dliteanais iad i leith scéimeanna pinsean ceirde áirithe atá á
bhfoirceannadh i gcás go bhfuil fostóirí áirithe dócmhainneach ar dháta foirceanta na
scéimeanna sin nó roimhe; do dhéanamh socrú breise maidir le scéimeanna pinsean ceirde
áirithe a athstruchtúrú agus chun na críche sin do dhéanamh socrú maidir leis na sochair
atá á n-íoc le daoine áirithe faoi na scéimeanna sin a laghdú; agus do dhéanamh socrú i
dtaobh nithe gaolmhara.

[25 Nollaig 2013]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua

1. (1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Uimh. 2), 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 Pinsean 1990 go 2013 agus Cuid 3 le chéile mar aon ní amháin
agus féadfar na hAchtanna Pinsean, 1990 go 2013 a ghairm díobh le chéile.
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CUID 2

Leasuithe ar Achtanna Leasa Shóisialaigh

Míniú

2. Sa Chuid seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh,
2005.

Leasú ar alt 301 den Phríomh-Acht

3. (1) Leasaítear alt 301 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Féadfaidh oifigeach breithiúnachta aon tráth—

(a) aon bhreith ó oifigeach breithiúnachta a athbhreithniú—

(i) i gcás go ndealraíonn sé dó nó di go raibh an bhreith earráideach—

(I) ag féachaint d’fhianaise nua nó d’fhíorais nua a cuireadh in iúl
dó nó di ón dáta a tugadh an bhreith, nó

(II) mar gheall ar dhearmad éigin a bheith déanta i ndáil leis an dlí
nó leis na fíorais,

nó

(ii) i gcás—

(I) gurbh é éifeacht na breithe teideal chuig aon sochar de réir bhrí
alt 240 a thabhairt do dhuine, agus

(II) go ndealraíonn sé don oifigeach breithiúnachta gur tháinig aon
athrú iomchuí ar na himthosca, is athrú ar thángthas air ó
tugadh an bhreith sin,

nó

(b) aon bhreith ó oifigeach achomhairc a athbhreithniú, i gcás—

(i) gurbh é éifeacht bhreith an oifigigh achomhairc teideal chuig aon
sochar de réir bhrí alt 240 a thabhairt do dhuine, agus

(ii) go ndealraíonn sé don oifigeach breithiúnachta gur tháinig aon
athrú iomchuí ar na himthosca, is athrú ar thángthas air ó tugadh
breith an oifigigh achomhairc,

agus tá feidhm ag forálacha na Coda seo i dtaobh achomharc maidir le breith
athbhreithnithe faoin bhfo-alt seo ar an modh céanna ar a bhfuil feidhm acu
maidir le breith bhunaidh ó oifigeach breithiúnachta.”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2A) (a cuireadh isteach le
halt 18 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2008):
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“(2A) Féadfaidh oifigeach breithiúnachta aon chinneadh ó dhuine ainmnithe
a athbhreithniú aon tráth—

(a) i gcás go ndealraíonn sé dó nó di go raibh an cinneadh earráideach—

(i) ag féachaint d’fhianaise nua nó d’fhíorais nua a cuireadh in iúl dó
nó di ón dáta a rinneadh an cinneadh, nó

(ii) mar gheall ar dhearmad éigin a bheith déanta i ndáil leis an dlí nó
leis na fíorais,

nó

(b) i gcás—

(i) gurbh é éifeacht an chinnidh teideal chuig liúntas leasa forlíontach
a thabhairt do dhuine, agus

(ii) go ndealraíonn sé don oifigeach breithiúnachta gur tháinig aon
athrú iomchuí ar na himthosca, is athrú ar thángthas air ó rinneadh
an cinneadh sin,

agus beidh feidhm ag forálacha na Coda seo i dtaobh achomharc maidir le
breith ó oifigeach breithiúnachta faoin bhfo-alt seo ar an modh céanna a
bhfuil feidhm acu maidir le breith bhunaidh ó oifigeach breithiúnachta.”,

agus

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

“(5) I bhfo-ailt (1)(a)(ii)(II), (1)(b)(ii) agus (2A)(b)(ii), ciallaíonn an tagairt
d’aon athrú iomchuí ar na himthosca aon athrú iomchuí ar na himthosca a
tharla roimh theacht i ngníomh don Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean
(Uimh. 2), 2013 nó a tharlóidh ar theacht i ngníomh dó nó dá éis sin.”.

(2) Más rud é, roimh theacht i ngníomh d’fho-alt (1), go ndearnadh iarraidh faoi alt 301
den Phríomh-Acht ar bhreith nó ar bhreith athbhreithnithe ar na forais go raibh aon
athrú iomchuí tar éis teacht ar na himthosca agus nár cinneadh an iarraidh, déanfar
an iarraidh sin a chinneadh de réir alt 301 den Phríomh-Acht amhail is nár leasaíodh
an t-alt sin le fo-alt (1).

Leasú ar alt 317 den Phríomh-Acht

4. (1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 317:

“Oifigeach achomhairc d’athbhreithniú breith ó oifigeach achomhairc

317. (1) Féadfaidh oifigeach achomhairc aon tráth aon bhreith ó oifigeach
achomhairc a athbhreithniú—

(a) i gcás go ndealraíonn sé dó nó di go raibh an bhreith earráideach ag
féachaint d’fhianaise nua nó d’fhíorais nua a cuireadh in iúl dó nó di ón
dáta a tugadh í, nó
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(b) i gcás—

(i) gurbh é éifeacht na breithe teideal chuig aon sochar de réir bhrí alt
240 a thabhairt do dhuine, agus

(ii) go ndealraíonn sé don oifigeach achomhairc gur tháinig aon athrú
iomchuí ar na himthosca, is athrú ar thángthas air ó tugadh an
bhreith sin.

(2) I bhfo-alt (1)(b)(ii), ciallaíonn an tagairt d’aon athrú iomchuí ar na
himthosca aon athrú iomchuí ar na himthosca a tharla roimh theacht i
ngníomh don Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Uimh. 2), 2013 nó a
tharlóidh ar theacht i ngníomh dó nó dá éis sin.”.

(2) Más rud é, roimh theacht i ngníomh d’fho-alt (1), go ndearnadh iarraidh faoi alt 317
den Phríomh-Acht ar bhreith athbhreithnithe ar na forais go raibh aon athrú
iomchuí tar éis teacht ar na himthosca agus nár cinneadh an iarraidh, déanfar an
iarraidh sin a chinneadh de réir alt 317 den Phríomh-Acht amhail is nár leasaíodh
an t-alt sin le fo-alt (1).

Leasú ar alt 324 den Phríomh-Acht

5. (1) Leasaítear alt 324 (arna leasú le halt 18 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean,
2008) den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Féadfaidh duine ainmnithe aon tráth—

(a) cinneadh ó dhuine ainmnithe i ndáil le teideal chuig liúntas leasa
forlíontach a athbhreithniú—

(i) i gcás go ndealraíonn sé dó nó di go raibh an cinneadh
earráideach—

(I) ag féachaint d’fhianaise nua nó d’fhíorais nua a cuireadh in iúl
dó nó di ón dáta a rinneadh an cinneadh, nó

(II) mar gheall ar dhearmad éigin a bheith déanta i ndáil leis an dlí
nó leis na fíorais,

nó

(ii) i gcás—

(I) gurbh é éifeacht an chinnidh teideal chuig liúntas leasa
forlíontach a thabhairt do dhuine, agus

(II) go ndealraíonn sé don duine ainmnithe gur tháinig aon athrú
iomchuí ar na himthosca ó rinneadh an cinneadh sin,

nó

(b) breith ó oifigeach achomhairc a athbhreithniú i gcás—
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(i) gurbh é éifeacht na breithe ón oifigeach achomhairc teideal chuig
liúntas leasa shóisialaigh a thabhairt do dhuine, agus

(ii) go ndealraíonn sé don duine ainmnithe gur tháinig aon athrú
iomchuí ar na himthosca, is athrú ar thángthas air ó tugadh an
bhreith sin,

agus beidh feidhm ag forálacha na Coda seo i dtaobh achomharc maidir le
cinneadh athbhreithnithe nó breith athbhreithnithe faoin bhfo-alt seo, de
réir mar a bheidh, ar an modh céanna ar a bhfuil feidhm acu maidir le
cinneadh bunaidh ó dhuine ainmnithe.”,

agus

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

“(3) I bhfo-ailt (1)(a)(ii)(II) agus (1)(b)(ii), ciallaíonn an tagairt d’aon athrú
iomchuí ar na himthosca aon athrú iomchuí ar na himthosca a tharla
roimh theacht i ngníomh don Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean
(Uimh. 2), 2013 nó a tharlóidh ar theacht i ngníomh dó nó dá éis sin.”.

(2) Más rud é, roimh theacht i ngníomh d’fho-alt (1), go ndearnadh iarraidh faoi alt 324
den Phríomh-Acht ar bhreith athbhreithnithe nó ar chinneadh athbhreithnithe ar na
forais go raibh aon athrú iomchuí tar éis teacht ar na himthosca agus nár cinneadh
an iarraidh, déanfar an iarraidh sin a chinneadh de réir alt 324 den Phríomh-Acht
amhail is nár leasaíodh an t-alt sin le fo-alt (1).

Leasú ar Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-Acht

6. Leasaítear Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-Acht ar an modh a shonraítear
sa Sceideal.

CUID 3

Leasuithe ar Acht na bPinsean, 1990

Míniú

7. Sa Chuid seo, ciallaíonn “Acht 1990” Acht na bPinsean, 1990.

Leasú ar alt 41 d’Acht 1990

8. Leasaítear alt 41(2) d’Acht 1990, i mír (b), trí “(1AA), (1AB),” a chur isteach i ndiaidh
“fo-ailt (1), (1A),”.

Leasú ar alt 48 d’Acht 1990

9. Leasaítear alt 48 d’Acht 1990—

(a) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1A):

“(1AA) D’ainneoin fho-ailt (1) agus (1A), le linn dóibh acmhainní scéime
iomchuí, seachas scéim iomchuí dá dtagraítear i bhfo-alt (1AB) a chur
chun feidhme, is scéim a fhoirceannfar tar éis an tAcht Leasa
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Shóisialaigh agus Pinsean (Uimh. 2), 2013 a rith, urscaoilfidh na
hiontaobhaithe dliteanais na scéime iomchuí i leith na sochar seo a
leanas san ord seo a leanas:

(a) sa chéad áit—

(i) na sochair bhreise go léir arna n-urrú nó arna ndeonú ar mhodh
ranníocaí saorálacha breise nó ar aistriú ceart ó scéim eile lena
mbaineann mír 2 den Tríú Sceideal a mhéid a rinneadh na cearta
lena mbaineann an t-aistriú a urrú nó a dheonú i dtosach ar mhodh
ranníocaí saorálacha breise, agus

(ii) sochair, a ndéantar a ráta nó a méid a chinneadh go díreach ar
bhonn luach carnaithe na ranníocaí a d’íoc comhalta nó a íocadh i
leith comhalta, nó aistriú ceart ó scéim eile a mhéid a dhéantar ráta
nó méid na gceart lena mbaineann an t-aistriú a chinneadh go
díreach ar bhonn luach carnaithe na ranníocaí a d’íoc an comhalta
nó a íocadh i leith an chomhalta;

(b) sa dara háit, i leith na sochar (gan méaduithe iarscoir ar na sochair sin
a áireamh) a shonraítear i mír 1 den Tríú Sceideal do na daoine sin, nó
i leith na ndaoine sin, a bhí, ar dháta foirceanta na scéime, laistigh de
na hearnálacha dá dtagraítear sa mhír sin, an chuid a shonraítear i bhfo-
alt (1AC), a mhéid nach mbeidh na sochair sin arna n-urscaoileadh
cheana féin;

(c) sa tríú háit, 50 faoin gcéad de na sochair (gan méaduithe iarscoir ar na
sochair sin a áireamh) a shonraítear i míreanna 2, 3 agus 4 den Tríú
Sceideal do na comhaltaí sin den scéim, nó i leith na gcomhaltaí sin den
scéim, a bhí, ar dháta foirceanta na scéime, laistigh de na hearnálacha
dá dtagraítear sna míreanna sin, a mhéid nach mbeidh na sochair sin arna
n-urscaoileadh cheana féin;

(d) sa cheathrú háit, na sochair (gan méaduithe iarscoir ar na sochair sin a
áireamh) a shonraítear i mír 1 den Tríú Sceideal do na daoine sin, nó i
leith na ndaoine sin, a bhí, ar dháta foirceanta na scéime, laistigh de na
hearnálacha dá dtagraítear sa mhír sin, a mhéid nach mbeidh na sochair
sin arna n-urscaoileadh cheana féin;

(e) sa chúigiú háit, na sochair (gan méaduithe iarscoir ar na sochair sin a
áireamh) a shonraítear i míreanna 2, 3 agus 4 den Tríú Sceideal do na
comhaltaí sin den scéim, nó i leith na gcomhaltaí sin den scéim, a bhí,
ar dháta foirceanta na scéime, laistigh de na hearnálacha dá dtagraítear
sna míreanna sin, a mhéid nach mbeidh na sochair sin arna
n-urscaoileadh cheana féin; agus

(f) sa séú háit, na sochair a shonraítear i míreanna 1, 2, 3 agus 4 den Tríú
Sceideal do na daoine sin agus do na comhaltaí sin den scéim, nó ina
leith, a bhí, ar dháta foirceanta na scéime, laistigh d’aon cheann de na
hearnálacha dá dtagraítear in aon mhír de na míreanna sin, a mhéid
nach mbeidh na sochair sin arna n-urscaoileadh cheana féin,

sula n-urscaoilfidh siad dliteanais na scéime i leith sochair eile.



[2013.] [Uimh. 49.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Uimh. 2), 2013

(1AB) D’ainneoin fho-ailt (1) agus (1A), le linn dóibh acmhainní scéime
iomchuí a chur chun feidhme, is scéim a fhoirceannfar tar éis an tAcht
Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Uimh. 2), 2013 a rith agus más rud é,
ar dháta an fhoirceanta, go bhfuil an fostóir atá rannpháirteach sa scéim
iomchuí, nó i gcás go bhfuil breis agus fostóir amháin rannpháirteach
sa scéim sin, go bhfuil na fostóirí uile atá rannpháirteach sa scéim,
dócmhainneach chun críocha Acht 1984, urscaoilfidh na hiontaobhaithe
dliteanais na scéime i leith na sochar seo a leanas san ord seo a leanas:

(a) sa chéad áit—

(i) na sochair bhreise go léir arna n-urrú nó arna ndeonú ar mhodh
ranníocaí saorálacha breise nó ar aistriú ceart ó scéim eile lena
mbaineann mír 2 den Tríú Sceideal a mhéid a rinneadh na cearta
lena mbaineann an t-aistriú a urrú nó a dheonú i dtosach ar mhodh
ranníocaí saorálacha breise, agus

(ii) sochair, a ndéantar a ráta nó a méid a chinneadh go díreach ar
bhonn luach carnaithe na ranníocaí a d’íoc comhalta nó a íocadh i
leith comhalta, nó aistriú ceart ó scéim eile a mhéid a dhéantar ráta
nó méid na gceart lena mbaineann an t-aistriú a chinneadh go
díreach ar bhonn luach carnaithe na ranníocaí a d’íoc an comhalta
nó a íocadh i leith an chomhalta;

(b) sa dara háit, 50 faoin gcéad de na sochair a shonraítear i mír 1 den Tríú
Sceideal do na daoine sin, nó i leith na ndaoine sin, a bhí, ar dháta
foirceanta na scéime, laistigh de na hearnálacha dá dtagraítear sa mhír
sin, a mhéid nach mbeidh na sochair sin urscaoilte cheana féin;

(c) sa tríú háit, 50 faoin gcéad de na sochair a shonraítear i míreanna 2, 3
agus 4 den Tríú Sceideal do na comhaltaí sin den scéim, nó i leith na
gcomhaltaí sin den scéim, a bhí, ar dháta foirceanta na scéime, laistigh
de na hearnálacha dá dtagraítear sna míreanna sin, a mhéid nach
mbeidh na sochair sin arna n-urscaoileadh cheana féin;

(d) sa cheathrú háit, i leith na sochar (gan méaduithe iarscoir ar na sochair
sin a áireamh) a shonraítear i mír 1 den Tríú Sceideal do na daoine sin,
nó i leith na ndaoine sin, a bhí, ar dháta foirceanta na scéime, laistigh
de na hearnálacha dá dtagraítear sa mhír sin—

(i) an méid bliantúil, nó

(ii) €12,000,

cibé acu is lú, a mhéid nach mbeidh na sochair sin arna n-urscaoileadh
cheana féin;

(e) sa chúigiú háit, na sochair (gan méaduithe iarscoir ar na sochair sin a
áireamh) a shonraítear i mír 1 den Tríú Sceideal do na daoine sin, nó i
leith na ndaoine sin, a bhí, ar dháta foirceanta na scéime, laistigh de na
hearnálacha dá dtagraítear sa mhír sin, a mhéid nach mbeidh na sochair
sin arna n-urscaoileadh cheana féin;
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(f) sa séú háit, na sochair (gan méaduithe iarscoir ar na sochair sin a
áireamh) a shonraítear i míreanna 2, 3 agus 4 den Tríú Sceideal do na
comhaltaí sin den scéim, nó i leith na gcomhaltaí sin den scéim, a bhí,
ar dháta foirceanta na scéime, laistigh de na hearnálacha dá dtagraítear
sna míreanna sin, a mhéid nach mbeidh na sochair sin arna
n-urscaoileadh cheana féin; agus

(g) sa seachtú háit, na sochair a shonraítear i míreanna 1, 2, 3 agus 4 den
Tríú Sceideal do na daoine sin agus do na comhaltaí sin den scéim, nó
ina leith, a bhí, ar dháta foirceanta na scéime, laistigh d’aon cheann de
na hearnálacha dá dtagraítear in aon mhír de na míreanna sin, a mhéid
nach mbeidh na sochair sin arna n-urscaoileadh cheana féin,

sula n-urscaoilfidh siad dliteanais na scéime i leith sochair eile.

(1AC) Chun críocha mhír (b) d’fho-alt (1AA), is é a bheidh sa chuid de na
sochair—

(a) i gcás gurb é €12,000 nó níos lú an méid bliantúil—

(i) an méid bliantúil, nó

(ii) €12,000,

cibé acu is lú, nó

(b) i gcás gur mó ná €12,000 agus gur lú ná €60,000 an méid bliantúil—

(i) €12,000, nó

(ii) 90 faoin gcéad den mhéid bliantúil,

cibé acu is mó, nó

(c) i gcás gurb é €60,000 nó níos mó an méid bliantúil—

(i) €54,000, nó

(ii) 80 faoin gcéad den mhéid bliantúil,

cibé acu is mó.”,

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1B):

“(1C) Maidir le dliteanais na scéime iomchuí i leith na sochar dá dtagraítear—

(a) i ngach mír de na míreanna (a) go (f) d’fho-alt (1AA), beidh siad ar
aon chéim lena chéile agus íocfar iad go hiomlán mura rud é nach leor
acmhainní na scéime iomchuí chun na dliteanais sin a íoc agus, sa chás
sin, laghdófar iad amhail i gcionmhaireachtaí comhionanna i ndáil lena
chéile, agus

(b) i ngach mír de na míreanna (a) go (g) d’fho-alt (1AB), beidh siad ar
aon chéim lena chéile agus íocfar iad go hiomlán mura rud é nach leor
acmhainní na scéime iomchuí chun na dliteanais sin a íoc agus, sa chás
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sin, laghdófar iad amhail i gcionmhaireachtaí comhionanna i ndáil lena
chéile.

(1D) I gcás, le linn dliteanais scéime iomchuí a urscaoileadh faoi fho-alt (1AB),
nach leor acmhainní na scéime iomchuí chun dliteanais na scéime i leith
na sochar dá dtagraítear i míreanna (b), (c) agus (d) d’fho-alt (1AB), nó
i leith aon cheann de na sochair sin dá dtagraítear in aon cheann de na
míreanna sin, a urscaoileadh, go hiomlán nó go páirteach, íocfaidh an
tAire Airgeadais, de réir alt 48A, an méid atá deimhnithe faoi alt 48A is
méid a bhfuil gá leis chun foráil a dhéanamh maidir le hurscaoileadh na
ndliteanas sin i leith na sochar sin de réir na míreanna sin.”,

(c) i bhfo-alt (2), trí “fo-alt (1)(b), (1A), (1AA) nó (1AB)” a chur in ionad “fo-alt
(1)(b) nó (1A)”,

(d) i bhfo-alt (3), trí “fho-ailt (1), (1A), (1AA), (1AB) agus (2)” a chur in ionad
“fho-ailt (1) agus (2)”,

(e) i bhfo-alt (3A), trí “i bhfo-ailt (1)(b), (1A), (1AA) agus (1AB)” a chur in ionad
“i bhfomhíreanna (i), (ii) agus (iii) d’fho-alt (1)(b) agus de mhíreanna (a), (b),
(c) agus (d) d’fho-alt (1A)”,

(f) i bhfo-alt (3B)—

(i) trí “i bhfo-ailt (1)(b), (1A), (1AA) agus (1AB)” a chur in ionad “i
bhfomhíreanna (i), (ii) agus (iii) d’fho-alt (1)(b) agus i míreanna (a), (b), (c)
agus (d) d’fho-alt (1A)”, agus

(ii) trí “i bhfo-ailt (1)(b)(ii), (1A)(b), (1AA)(b), (1AA)(d), (1AB)(b), (1AB)(d)
agus (1AB)(e)” a chur in ionad “i bhfomhír (ii) d’fho-alt (1)(b) agus i mír
(b) d’fho-alt (1A)”,

agus

(g) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(7) San alt seo—

(a) maidir le tagairtí do mhéadú iarscoir, ní fholóidh siad méadú iarscoir a
tháinig chun bheith iníoctha roimh dháta an fhoirceanta, agus

(b) déanfar tagairtí d’fhostóir a bheith dócmhainneach chun críocha Acht
1984 a fhorléiriú de réir an Achta sin.

(8) San alt seo—

ciallaíonn ‘Acht 1984’ an tAcht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht
Fostóirí), 1984;

ciallaíonn ‘méid bliantúil’, i ndáil le sochair, na sochair is iníoctha le duine nó i
leith duine i bhfoirm pinsean bliantúil arna shloinneadh mar mhéid bliantúil.”.
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Alt nua 48A a chur isteach in Acht 1990

10. Leasaítear Acht 1990 tríd an alt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 48:

“An tAire Airgeadais d’íoc méideanna áirithe i gcás nach leor acmhainní scéime
iomchuí chun dliteanais i leith sochair dá dtagraítear in alt 48(1D) a urscaoileadh

48A. (1) I gcás nach leor acmhainní scéime iomchuí dá dtagraítear in alt 48(1D) chun
na dliteanais dá dtagraítear in alt 48(1D) de chuid na scéime sin i leith na
sochar dá dtagraítear in alt 48(1D) a urscaoileadh—

(a) ordóidh iontaobhaithe na scéime sin don achtúire a cheapfar chun na scéime
sin ráiteas a ullmhú i dtaca leis an difríocht idir na dliteanais sin i leith na
sochar dá dtagraítear in alt 48(1D) agus na hacmhainní den scéim sin atá ar
fáil chun na dliteanais sin i leith na sochar sin a urscaoileadh, agus

(b) maidir leis an ráiteas dá dtagraítear i mír (a)—

(i) beidh ar áireamh ann ráiteas faoin méid is gá chun na dliteanais i leith
na sochar dá dtagraítear sa mhír sin a urscaoileadh (dá ngairtear ‘an
méid iomchuí’ san alt seo), agus

(ii) beidh ar áireamh ann ráiteas ón achtúire a cheapfar chun na scéime
iomchuí gurb é an méid iomchuí an méid is gá chun dliteanais na scéime
iomchuí sin i leith na sochar dá dtagraítear in alt 48(1D) a urscaoileadh.

(2) Déanfaidh na hiontaobhaithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) iarratas chuig an mBord chun an méid iomchuí lena mbaineann a
dheimhniú, agus

(b) cóip den ráiteas dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a chur faoi bhráid an Bhoird i
dteannta an iarratais sin.

(3) I gcás gur deimhin leis an mBord—

(a) gur ullmhaíodh an ráiteas dá dtagraítear i bhfo-alt (1) de réir treoirlínte agus
nótaí treorach arna bhforordú i rialacháin arna ndéanamh ag an Aire faoi
fho-alt (11), agus

(b) gur ríomhadh an méid iomchuí de réir na dtreoirlínte sin agus na nótaí
treorach sin,

deimhneoidh an Bord gurb é an méid iomchuí an méid is gá chun dliteanais na
scéime iomchuí lena mbaineann i leith na sochar dá dtagraítear in alt 48(1D) a
urscaoileadh agus, le linn dó an méid iomchuí a dheimhniú, beidh aird aige ar na
treoirlínte arna ndéanamh ag an Aire faoi fho-alt (10)(b).

(4) I gcás go mbeidh méid iomchuí deimhnithe ag an mBord faoi fho-alt (3) (dá
ngairtear ‘an méid deimhnithe’ san alt seo), déanfaidh na hiontaobhaithe—

(a) iarratas chuig an Aire chun a iarraidh go n-íocfaidh an tAire Airgeadais méid
atá comhionann leis an méid deimhnithe chun go n-urscaoilfidh na
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hiontaobhaithe dliteanais na scéime iomchuí i leith na sochar dá dtagraítear
in alt 48(1D), agus

(b) an ráiteas dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a áireamh san iarratas sin.

(5) Más rud é, maidir le hiarratas faoi fho-alt (4), gur deimhin leis an Aire gur
deimhníodh an méid deimhnithe de réir fho-alt (3), iarrfaidh an tAire ar an Aire
Airgeadais méid atá comhionann leis an méid deimhnithe a íoc as an bPríomh-
Chiste le hiontaobhaithe na scéime iomchuí lena mbaineann, chun go
n-urscaoilfidh iontaobhaithe na scéime iomchuí sin dliteanais na scéime sin i
leith na sochar dá dtagraítear in alt 48(1D).

(6) Déanfaidh an tAire Airgeadais, i gcomhairle leis an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe, an iarraidh arna déanamh faoi fho-alt (5) a cheadú.

(7) I gcás go mbeidh iarraidh arna ceadú faoi fho-alt (6), déanfaidh an tAire
Airgeadais méid atá comhionann leis an méid deimhnithe a íoc as an bPríomh-
Chiste le hiontaobhaithe na scéime iomchuí lena mbaineann, chun go
n-urscaoilfidh iontaobhaithe na scéime sin dliteanais na scéime sin i leith na
sochar dá dtagraítear in alt 48(1D).

(8) I gcás go n-íocfaidh an tAire Airgeadais méid le hiontaobhaithe scéime iomchuí
faoi fho-alt (7), úsáidfidh iontaobhaithe na scéime sin an méid sin chun
dliteanais na scéime iomchuí i leith na sochar dá dtagraítear in alt 48(1D) a
urscaoileadh.

(9) Maidir leis an méid dá dtagraítear i bhfo-alt (7) agus a theastaíonn ón Aire
Airgeadais chun íocaíocht a dhéanamh faoin bhfo-alt sin, is as an bPríomh-
Chiste nó as a thoradh fáis a íocfar é.

(10) Maidir leis an Aire—

(a) déanfaidh sé treoirlínte, i gcomhairle leis an mBord, i leith ullmhú an ráitis
dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus i leith iarratas faoi fho-alt (2), agus

(b) déanfaidh sé treoirlínte i leith an Bord do dheimhniú méid iomchuí faoi fho-
alt (3).

(11) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh lena gceanglaítear ar iontaobhaithe
scéime iomchuí—

(a) treoirlínte nó nótaí treorach arna n-eisiúint ag an mBord faoi alt 10, agus

(b) treoirlínte arna ndéanamh ag an Aire faoi fho-alt (10)(a),

a chomhlíonadh i leith ullmhú an ráitis dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus i leith iarratas
ó na hiontaobhaithe faoi fho-alt (2).

(12) Déanfaidh an tAire, 12 mhí tar éis an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean
(Uimh. 2), 2013 a rith agus ar gach cothromdháta de dháta rite an Achta sin,
tuarascáil a ullmhú maidir leis na hiarratais a rinneadh faoi fho-alt (4), na
hiarrataí a rinne an tAire chun an Aire Airgeadais faoi fho-alt (5) agus na
méideanna a íocadh as an bPríomh-Chiste faoi fho-alt (7) le linn an 12 mhí
roimhe sin, agus déanfaidh sé nó sí, a luaithe is indéanta, tar éis an tuarascáil
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a ullmhú, a chur faoi deara cóip den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí
den Oireachtas.”.

Leasú ar alt 50 d’Acht 1990

11. Leasaítear alt 50 d’Acht 1990—

(a) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1A):

“(1B) Féadfaidh an Bord, le fógra i scríbhinn, tar éis do na hiontaobhaithe
iarratas a dhéanamh nó ar shlí eile, a ordú d’iontaobhaithe scéime
iomchuí (seachas scéim cistí dílse rialaitheacha) cibé bearta a dhéanamh
a shonróidh an Bord san fhógra nó, mura mbeidh aon bhearta sonraithe
san fhógra, cibé bearta a dhéanamh is gá chun laghdú a dhéanamh, de
réir fho-alt (1C) agus faoi réir fho-alt (1D), ar na sochair is iníoctha as
an scéim le daoine a fhaigheann sochair faoin scéim nó daoine a bhfuil
gnáthaois inphinsin slánaithe acu nó ina leith, i gcás—

(a) go mainneoidh iontaobhaithe na scéime deimhniú maoiniúcháin
achtúireach a chur faoi bhraid 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 bhraid an Bhoird ag iontaobhaithe na
scéime de réir alt 49,

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

(d) go dtoileoidh an Bord le scéim a leasú de réir alt 50A,

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

(f) 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

(g) go ndeimhneofar sa deimhniú cúlchiste caighdeáin maoiniúcháin nach
gcomhlíonann an scéim an cúlchiste caighdeáin maoiniúcháin agus go
bhfuil togra maoiniúcháin curtha faoi bhraid an Bhoird ag
iontaobhaithe na scéime de réir alt 49.

(1C) Maidir le haon laghdú ar na sochair dá dtagraítear i bhfo-alt (1B) faoi
réir fho-alt (1D), is mar seo a leanas a dhéanfar é:

(a) i gcás gurb é €12,000 nó níos lú an méid bliantúil, ní dhéanfar aon
laghdú ar an méid bliantúil sin;
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(b) i gcás gur mó ná €12,000 agus gur lú ná €60,000 an méid bliantúil, ní
mó ná 10 faoin gcéad an laghdú ar an méid bliantúil sin;

(c) i gcás gurb é €60,000 nó níos mó an méid bliantúil, ní mó ná 20 faoin
gcéad an laghdú ar an méid bliantúil sin.

(1D) I gcás—

(a) go mbeadh de thoradh ar an laghdú dá dtagraítear i bhfo-alt (1C) an
méid bliantúil a laghdú go dtí méid is lú ná €12,000, oibreoidh an laghdú
sin chun an méid bliantúil sin a laghdú go dtí €12,000, agus

(b) gurb é €60,000 nó níos mó an méid bliantúil agus go mbeadh de thoradh
ar an laghdú dá dtagraítear i bhfo-alt (1C) an méid bliantúil sin a laghdú
go dtí méid is lú ná €54,000, oibreoidh an laghdú sin chun an méid
bliantúil sin a laghdú go dtí €54,000.”,

(b) i bhfo-alt (2), trí “, (1A) nó (1B)” a chur in ionad “nó (1A)”,

(c) i bhfo-alt (2A)—

(i) trí “, (1A) nó (1B)” a chur in ionad “nó (1A)”, agus

(ii) i mír (b), trí “, i mír (c) nó (g) d’fho-alt (1A) nó i mír (c) nó (g) d’fho-alt
(1B)” a chur in ionad “nó i mír (c) nó (g) d’fho-alt (1A)”,

(d) i bhfo-alt (3)—

(i) trí “, (1A) nó (1B)” a chur in ionad “nó (1A)”,

(ii) i mír (a)(i), trí “nó (1B)” a chur isteach i ndiaidh “i bhfo-alt (1A)”, agus

(iii) i mír (b)(iii)(II), trí “, mír (c) nó (g) d’fho-alt (1A) nó mír (c) nó (g) d’fho-
alt (1B)” a chur in ionad “nó mír (c) nó (g) d’fho-alt (1A)”,

(e) i bhfo-alt (5), trí “, (1A) nó (1B)” a chur in ionad “nó (1A)”,

(f) i bhfo-alt (6), trí “, (1A) nó (1B)” a chur in ionad “nó (1A)”,

(g) i bhfo-alt (7), trí “, (1A) nó (1B)” a chur in ionad “nó (1A)”,

(h) i bhfo-alt (8), trí “, (1A) nó (1B)” a chur in ionad “nó (1A)”, agus

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

“(9) San alt seo, tá le ‘méid bliantúil’ an bhrí a shanntar dó le halt 48(8).”.

Leasú ar alt 50B d’Acht 1990

12. Leasaítear alt 50B d’Acht 1990—

(a) i bhfo-alt (1)(e), trí “fho-alt (1), (1A) nó (1B)” a chur in ionad “fho-alt (1) nó
(1A)”,

(b) i bhfo-alt (7), trí “fho-alt (1), (1A) nó (1B)” a chur in ionad “fho-alt (1) nó
(1A)”, agus
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(c) i bhfo-alt (8), trí “fho-alt (1), (1A) nó (1B)” a chur in ionad “fho-alt (1) nó (1A)”.

Leasú ar alt 50C d’Acht 1990

13. Leasaítear alt 50C(1) d’Acht 1990 i mír (a) trí “fho-alt (1), (1A) nó (1B)” a chur in
ionad “fho-alt (1) nó (1A)”.

Leasú ar alt 59B d’Acht 1990

14. Leasaítear alt 59B d’Acht 1990—

(a) i bhfo-alt (1), trí “fho-ailt (2) agus (2A)” a chur in ionad “fho-alt (2)”, agus

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

“(2A) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le scéim i gcás go mbeidh
ordachán arna dhéanamh faoi alt 50(1B).”.
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AN SCEIDEALAlt 6.

Leasú ar Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-Acht

Uimh. Ítime An Fhoráil a Leasaítear An Leasú

1. Tábla 2 In Uimhir Thagartha Uimh. 1, “7 nó 8;” a chur in ionad “7, 8, nó
8A;”.

2. Tábla 2 Uimhir Thagartha 18A a scriosadh.
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