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Acht do thabhairt tuilleadh éifeachta do Threoir 2010/41/AE an 7 Iúil 20101 ó Pharlaimint
na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cur i ngníomh an phrionsabail um chóir
chomhionann idir fir agus mná a ghabhann do ghníomhaíocht i gcáil féinfhostaí agus chun
na gcríoch sin agus chun críoch eile do leasú na nAchtanna Leasa Shóisialaigh; do leasú
Acht na bPinsean, 1990 agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

[17 Iúil 2014]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal, forléiriú, comhlua agus tosach feidhme

1. (1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2014 a ghairm den Acht seo.

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

(3) Léifear Achtanna na bPinsean, 1990 go 2013 agus Cuid 3 le chéile mar aon ní amháin
agus féadfar Achtanna na bPinsean, 1990 go 2014 a ghairm díobh le chéile.

(4) Tiocfaidh ailt 6, 9 agus 10 i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire
Coimirce Sóisialaí le hordú nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríoch
nó foráil áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch
éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla.

CUID 2

Leasuithe ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

Mínithe

2. Sa Chuid seo—

1I.O. Uimh. L.180, 15.7.2010, lch. 1.
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ciallaíonn “Acht 2007” an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2007;

ciallaíonn “Acht 2008” an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2008;

ciallaíonn “Acht 2013” an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2013;

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

Cláir íocaíochta

3. Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 2(1), tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“tá le ‘soláthraí seirbhíse íocaíochta’ an bhrí a thugtar dó le halt 289A;”,

(b) in alt 5, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Maidir le táillí a thabhófar ar scór socrú faoi alt 289A le soláthraí seirbhíse
íocaíochta, faoi réir an tsocraithe lena mbaineann agus chomhaontú an
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir le modh na
híocaíochta, déanfaidh an tAire iad a íoc as an gCiste Árachais
Shóisialaigh leis an soláthraí seirbhíse íocaíochta.”,

(c) in alt 242—

(i) i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (c):

“(c) sochair shonraithe a íoc trí sholáthraí seirbhíse íocaíochta.”,

(ii) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(4) (a) Aon duine a láithreoidh, thar a cheann féin nó thar a ceann féin nó
thar ceann duine eile, chun go n-íocfar sochar leis nó léi, sásóidh sé
nó sí an tAire, oifigeach don Aire nó soláthraí seirbhíse íocaíochta
maidir lena chéannacht nó lena céannacht trí na nithe seo a leanas
a thabhairt—

(i) cárta seirbhísí poiblí,

(ii) cárta arna eisiúint ag an Aire faoi alt 264, nó

(iii) cibé faisnéis nó doiciméad a theastódh le réasún ón Aire, ó
oifigeach don Aire nó ó sholáthraí seirbhíse íocaíochta chun
céannacht an duine sin a fhíordheimhniú.

(b) I gcás go mainneoidh duine mír (a) a chomhlíonadh, féadfar gan
sochar a íoc leis nó léi go dtí cibé tráth a dhéanfar céannacht an
duine a fhíordheimhniú.

(5) Féadfaidh an tAire, oifigeach don Aire nó soláthraí seirbhíse
íocaíochta an fhaisnéis nó an doiciméadacht arna tabhairt chun
céannacht a fhíordheimhniú faoi fho-alt 4(a) a thaifeadadh nó a
choimeád.”,



[2014.] [Uimh. 16.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2014

(d) in alt 261, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2A):

“(2B) Féadfaidh an tAire faisnéis atá ag an Aire chun críocha an Achta seo
nó chun scéimeanna a rialú a riarann an tAire nó an Roinn Coimirce
Sóisialaí, nó a riartar thar a cheann nó thar a ceann, a aistriú chuig
soláthraí seirbhíse íocaíochta, agus, aon fhaisnéis atá i seilbh soláthraí
seirbhíse íocaíochta agus is gá chun na gcríoch sin nó chun aon scéim
den sórt sin a rialú a riarann soláthraí seirbhíse íocaíochta, féadfaidh an
soláthraí seirbhíse íocaíochta í a aistriú chuig an Aire.”,

(e) in alt 263A, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(7) I gcás go ndéanfar cárta seirbhísí poiblí arna eisiúint do dhuine a
thíolacadh do sholáthraí seirbhíse íocaíochta chun go bhfaighidh an duine
sin íocaíocht sochair, féadfaidh an soláthraí seirbhíse íocaíochta gan an
sochar a íoc, an cárta a choigistiú agus é a ghéilleadh, a luaithe is féidir,
don Aire, más rud é—

(a) go dtagann an soláthraí seirbhíse íocaíochta ar an eolas faoi fhíoras nó
imthoisc, cibé acu roimh an gcárta seirbhísí poiblí a eisiúint nó dá éis
sin, a d’fhágfadh go gceanglófaí ar an Aire nó go gceadófaí dó nó di
diúltú an cárta seirbhísí poiblí a eisiúint faoi alt 263 don duine dá
mbeadh an tAire ar an eolas faoin bhfíoras nó faoin imthoisc sular
eisíodh an cárta seirbhísí poiblí, nó

(b) go gcuirtear in iúl don soláthraí seirbhíse íocaíochta nó go dtagann sé
nó sí ar an eolas go bhfuil an cárta seirbhísí poiblí, gan údarás dleathach
nó leithscéal réasúnach, i seilbh nó faoi urláimh duine seachas an duine
ar ar leithroinneadh agus chuig ar eisíodh é faoi alt 263.”,

(f) in alt 274(1), tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“gníomhaireacht shonraithe”:

“ciallaíonn ‘gníomhaireacht shonraithe’ soláthraí seirbhíse íocaíochta nó
duine dá n-údaraítear gnó baincéireachta a sheoladh faoi alt 9 d’Acht an
Bhainc Ceannais, 1971.”,

(g) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 289:

“Socruithe le soláthraithe seirbhíse íocaíochta

289A. Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, socrú a dhéanamh le duine, dá ngairtear ‘soláthraí seirbhíse
íocaíochta’ san alt seo, chun an soláthraí seirbhíse íocaíochta sin do
sholáthar seirbhísí don Aire i ndáil leis na feidhmeanna a thugtar don
Aire leis an Acht seo nó faoi agus a bhaineann le sochar nó cúnamh
a íoc.”,

agus

(h) i mír 1(4) de Sceideal 5, trí “soláthraí seirbhíse íocaíochta,” a chur isteach i
ndiaidh “soláthraí seirbhíse íocaíochta (de réir bhrí alt 122(1) den Acht
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Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil), 2012) i ndáil leis an gcríoch a shonraítear san
alt sin den Acht sin,”.

Leasú ar an míniú ar luach saothair scairbhunaithe

4. Leasaítear alt 2(1) den Phríomh-Acht i mír (a) den mhíniú ar “luach saothair
scairbhunaithe” (a leasaíodh le halt 10 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2012)
trí “, a shannadh nó a scaoileadh” a scriosadh.

Leasú breise ar alt 2(1) den Phríomh-Acht

5. Leasaítear an Príomh-Acht in alt 2(1) trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘Comhaontú LEE’ an Comhaontú ar an Limistéar Eorpach
Eacnamaíoch a síníodh in Oporto an 2 Bealtaine 1992, arna choigeartú leis na
leasuithe go léir dá éis sin ar an gComhaontú sin;

ciallaíonn ‘Limistéar Eorpach Eacnamaíoch’ an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
a bunaíodh le Comhaontú LEE;

ciallaíonn ‘ballstát den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch’ stát is páirtí conarthach
i gComhaontú LEE;”.

Ranníocaí fostaíochta i leith maraithe áirithe a thabhairt ar ais

6. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 36:

“Ranníocaí fostaíochta i leith maraithe áirithe a thabhairt ar ais

36. (1) Féadfaidh an tAire, ar iarratas arna dhéanamh chuige nó chuici chuige sin, aon
ranníoc fostaíochta arna íoc de réir alt 13(2)(d) i leith fostú maraí cháilithigh i
leith cibé tréimhse a fhorordófar, a thabhairt ar ais d’fhostóir.

(2) Déanfar iarratas faoi fho-alt (1)—

(a) ar an modh,

(b) chuig cibé daoine,

(c) faoi lá sonraithe nó laistigh de thréimhse shonraithe, agus

(d) i cibé foirm,

a fhorordófar.

(3) San alt seo—

ciallaíonn ‘maraí cáilitheach’ máistir nó mairnéalach, de réir bhrí alt 742 den
Merchant Shipping Act, 1894, atá fostaithe ag úinéir loinge chun oibriú ar bord
long cháilitheach le linn tréimhse ina mbeidh an long sin ar muir, más rud é,
maidir leis an duine sin—

(a) sa chás go mbeidh sé nó sí ag obair ar bord soitheach (lena n-áirítear
soitheach farraige do phaisinéirí ar a bhfuil saoráidí lena gcumasaítear
d’fheithiclí bóthair nó iarnróid rothlú isteach sa soitheach nó amach as agus
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ar a n-iompraítear líon is mó ná 12 phaisinéirí) a sholáthraíonn seirbhísí
sceidealta do phaisinéirí idir calafoirt den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch,
gur saoránach de chuid ballstát den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch é nó
í, nó

(b) in aon chás eile, go ndlífear air nó uirthi cáin nó ranníocaí slándála sóisialaí,
nó iad araon, a íoc i mballstát den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch;

ciallaíonn ‘long cháilitheach’ soitheach farraige—

(a) atá cláraithe sa chlár loingseoireachta de chuid ballstát den Limistéar
Eorpach Eacnamaíoch,

(b) nach lú ná 100 tonna a holltonnáiste, agus

(c) atá uathghluaisteach,

ach ní fholaíonn sé—

(i) soitheach iascaireachta, tuga ná soitheach a úsáidtear go príomha mar ardán
snámha d’innealra oibre nó mar ardán tumadóireachta, de réir mar a
fhorordófar, ná

(ii) aon soitheach eile de chineál nach n-úsáidtear de ghnáth chun críocha na
ngníomhaíochtaí a shonraítear i mír (a), (b), (c), (e) nó (f) den mhíniú ar
‘gníomhaíochtaí loingseoireachta cáilitheacha’ atá in alt 407(1) d’Acht 1997.”.

Íocaíochtaí iomarcaíochta a ghnóthú

7. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 38A:

“Íocaíochtaí iomarcaíochta a ghnóthú

38B. (1) Is faoi réir asbhaint i leith aon mhéid arna íoc ag an Aire de réir alt 32(2)
den Acht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 a dhéanfar ranníoc an fhostóra
a thabhairt ar ais faoi alt 34, 34A nó 36.

(2) Déanfar an méid a bheidh le hasbhaint a ríomh de réir fho-ailt (4), (5) agus
(6) d’alt 32 den Acht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967.”.

Duine a bheith as láthair ón Stát nó i bpríosún

8. (1) Leasaítear alt 187 den Phríomh-Acht tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “aosach cáilithe” (a leasaíodh le halt 21 den Acht Leasa Shóisialaigh
agus Pinsean, 2010):

“ciallaíonn ‘aosach cáilithe’—

(a) i ndáil le tairbhí—

(i) céile an tairbhí atá á chothabháil nó á cothabháil go hiomlán nó go
formhór ag an tairbhí,

(ii) páirtnéir sibhialta an tairbhí atá á chothabháil nó á cothabháil go
hiomlán nó go formhór ag an tairbhí, nó
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(iii) comhchónaitheoir an tairbhí atá á chothabháil nó á cothabháil go
hiomlán nó go formhór ag an tairbhí,

i gcás cónaí a bheith ar an gcéile, ar an bpáirtnéir sibhialta nó ar an
gcomhchónaitheoir lena mbaineann sa Stát, nó

(b) duine a bhfuil 16 bliana d’aois slánaithe aige nó aici, a bhfuil cónaí air
nó uirthi sa Stát, atá á chothabháil nó á cothabháil go hiomlán nó go
formhór ag tairbhí agus a bhfuil cúram linbh cháilithe nó leanaí cáilithe
a chónaíonn de ghnáth leis an tairbhí air nó uirthi, i gcás an tairbhí
a bheith—

(i) ina dhuine singil nó ina duine singil,

(ii) ina baintreach,

(iii) ina bhaintreach fir,

(iv) ina dhuine pósta nó ina duine pósta nach bhfuil in aontíos lena
chéile nó lena céile agus nach bhfuil ag cothabháil a chéile nó a
céile go hiomlán nó go formhór ná á chothabháil nó á cothabháil
go hiomlán nó go formhór ag a chéile nó a céile,

(v) ina pháirtnéir sibhialta marthanach nó ina páirtnéir sibhialta
marthanach, nó

(vi) ina pháirtnéir sibhialta nó ina páirtnéir sibhialta nach bhfuil in
aontíos lena pháirtnéir nó lena páirtnéir sibhialta agus nach bhfuil
ag cothabháil a pháirtnéara nó a páirtnéara shibhialta go hiomlán
nó go formhór, ná á chothabháil nó á cothabháil go hiomlán nó go
formhór ag a pháirtnéir nó ag a páirtnéir sibhialta;”.

(2) Leasaítear alt 249 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (6) (a leasaíodh le halt 18 d’Acht 2008), trí “(lena n-áirítear aon mhéadú
ar liúntas nó cúnamh den sórt sin)” a chur isteach i ndiaidh “cúnamh feirme”,
agus

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

“(6A) I gcás go mbeidh duine i dteideal liúntas cuardaitheora poist, liúntas
réamhscoir, liúntas leasa fhorlíontaigh, liúntas míchumais nó cúnaimh
feirme agus go mbeidh ar áireamh sa liúntas sin nó sa chúnamh sin
méadú i leith aosach cáilithe, ní iníoctha an méadú sin d’aon tréimhse
ar lena linn a bheidh an t-aosach cáilithe—

(a) ina chónaí nó ina cónaí, go sealadach nó go buan, lasmuigh den
Stát, ná

(b) faoi phríosúnacht nó faoi choinneáil i gcoimeád dleathach.”.
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Forlíonadh ar ioncam teaghlaigh – an bhrí atá le teaghlach

9. (1) Leasaítear alt 227 (a leasaíodh le halt 22 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean,
2010) den Phríomh-Acht—

(a) tríd an alt a ainmniú mar fho-alt (1),

(b) i bhfo-alt (1)—

(i) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “leanbh”:

“ciallaíonn ‘leanbh’ leanbh cáilithe mar a mhínítear in alt 2(3)(b) chun
críocha alt 228;”,

agus

(ii) tríd an míniú ar “teaghlach” a scriosadh,

agus

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

“(2) Chun críocha na Coda seo, ciallaíonn ‘teaghlach’, faoi réir fho-ailt (3)
agus (4), líon tí ina bhfuil—

(a) duine atá ag gabháil d’fhostaíocht chúititheach lánaimseartha mar
fhostaí, agus

(b) leanbh amháin ar a laghad is duine den líon tí céanna leis an duine sin
de ghnáth.

(3) D’ainneoin fho-alt (2), i gcás go bhfuil duine dá dtagraítear i mír (a) den
fho-alt sin in aontíos—

(a) lena chéile nó lena céile, lena pháirtnéir nó lena páirtnéir sibhialta nó
lena chomhchónaitheoir nó lena comhchónaitheoir, agus

(b) go bhfuil leanbh amháin ar a laghad ann is duine den líon tí céanna
de ghnáth,

léifear tagairt do ‘teaghlach’ sa Chuid seo mar thagairt a fholaíonn céile,
páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir, de réir mar a bheidh, an duine sin.

(4) D’ainneoin—

(a) nach bhfuil duine dá dtagraítear i mír (a) d’fho-alt (2) in aontíos lena
chéile nó lena céile nó lena pháirtnéir nó lena páirtnéir sibhialta, agus

(b) nach duine den líon tí céanna leis an duine dá dtagraítear i mír (a)
d’fho-alt (2) aon leanbh de ghnáth,

i gcás go bhfuil an duine sin—

(i) ag cothabháil an chéile sin nó an pháirtnéara shibhialta sin, de réir mar
a bheidh, go hiomlán nó go formhór, agus
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(ii) ag rannchuidiú go substainteach le cothabháil linbh is duine den líon tí
céanna leis an gcéile sin nó leis an bpáirtnéir sibhialta sin de ghnáth,

agus nach bhfuil an céile sin nó an páirtnéir sibhialta sin ag éileamh nó ag
fáil aon sochair nó cúnaimh, léifear tagairt do ‘teaghlach’ sa Chuid seo mar
thagairt do líon tí ina bhfuil—

(I) duine dá dtagraítear i mír (a) d’fho-alt (2),

(II) an céile sin nó an páirtnéir sibhialta sin atá á chothabháil nó á
cothabháil go hiomlán nó go formhór amhlaidh ag an duine sin, agus

(III) an leanbh sin ar i leith a chothabhála nó a cothabhála atá rannchuidiú
substainteach á dhéanamh ag an duine sin.

(5) Chun críocha fho-alt (4)—

(a) ciallaíonn an tagairt d’aon sochar aon sochar a shonraítear in alt 39(1),
seachas—

(i) sochar míthreorach is iníoctha de réir alt 75 (ach áireofar méadú
ann, is iníoctha faoi alt 77, ar shochar míthreorach ar scór
éagumais),

(ii) sochar báis ar mhodh deontas i leith costais sochraide,

(iii) deontas méala, agus

(iv) deontas baintreachais nó páirtnéara shibhialta mharthanaigh,

agus

(b) ciallaíonn an tagairt d’aon chúnamh aon chúnamh a shonraítear in alt
139(1), seachas—

(i) íocaíocht sheachtainiúil nó mhíosúil is iníoctha de réir alt 198,

(ii) liúntas leasa forlíontach a mhéid a bhaineann sí leis an liúntas sin a
íoc de réir alt 200, 201, 202 nó 206, agus

(iii) deontas baintreachais nó páirtnéara shibhialta mharthanaigh.”.

(2) Leasaítear alt 232(2) den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (c):

“(ca) na himthosca a chinneadh ina measfar, maidir le leanbh, gur duine de
líon tí é nó í de ghnáth;”.

(3) Más rud é, ar thosach feidhme an ailt seo, gur iníoctha forlíonadh ar ioncam
teaghlaigh i leith teaghlaigh, ní dhéanfar, maidir leis na leasuithe a dhéantar leis an
alt seo, faoi réir fho-ailt (2) agus (3) d’alt 230 (a chuirtear isteach le halt (10)(b))
agus fho-ailt (6) agus (7) d’alt 247 den Phríomh-Acht—

(a) teideal a bhaint den teaghlach sin chun forlíonadh ar ioncam teaghlaigh a fháil, ná
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(b) an ráta seachtainiúil d’fhorlíonadh ar ioncam teaghlaigh, is iníoctha i leith an
teaghlaigh sin, a laghdú,

le linn a bhfuil gan caitheamh den tréimhse íocaíochta a shonraítear in alt 230(1)
(arna chur isteach amhlaidh) den Phríomh-Acht.

Teideal chun forlíonadh ar ioncam teaghlaigh

10. Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 229, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(3) Faoi réir ailt 230(2), 247(6) agus 247(7), ní dhéanfaidh aon athrú ar
imthosca (seachas cibé athrú a fhorordófar ar theideal daoine den
teaghlach lena mbaineann chun aon sochair nó cúnaimh faoin Acht seo
nó ar chomhdhéanamh an teaghlaigh lena mbaineann) le linn na tréimhse
a shonraítear in alt 230(1) difear don ráta seachtainiúil d’fhorlíonadh ar
ioncam teaghlaigh is iníoctha faoin alt seo.”,

agus

(b) trí na hailt seo a leanas a chur in ionad alt 230:

“An tréimhse íocaíochta

230. (1) I gcás gurb iníoctha forlíonadh ar ioncam teaghlaigh i leith teaghlaigh
faoi alt 228, déanfar an forlíonadh sin a íoc, faoi réir fho-ailt (2) agus
(3) agus ailt 247(6) agus 247(7), ar feadh tréimhse 52 sheachtain dar
tosach an dáta a bheidh sé infhaighte de réir rialacháin arna ndéanamh
faoin Acht seo.

(2) Scoirfidh forlíonadh ar ioncam teaghlaigh de bheith iníoctha roimh
dheireadh na tréimhse a shonraítear i bhfo-alt (1) i gcás nach mbeidh an
duine a bhí ag gabháil d’fhostaíocht chúititheach lánaimseartha mar
fhostaí (dá ngairtear ‘an fostaí lánaimseartha’ san alt seo) ar fostú
amhlaidh a thuilleadh.

(3) I gcás—

(a) go mbeidh forlíonadh ar ioncam teaghlaigh iníoctha i leith teaghlaigh
faoi alt 228 agus go scoirfidh an forlíonadh sin de bheith iníoctha
roimh dheireadh na tréimhse a shonraítear i bhfo-alt(1) de bhua fho-
alt (2), alt 247(6) nó alt 247(7), agus

(b) ar dháta roimh dheireadh na tréimhse a shonraítear i bhfo-alt (1)—

(i) go gcinnfear go bhfuil an fostaí lánaimseartha nó céile, páirtnéir
sibhialta nó comhchónaitheoir an fhostaí lánaimseartha ag
gabháil d’fhostaíocht chúititheach lánaimseartha mar fhostaí, nó

(ii) nach mbeidh feidhm a thuilleadh ag alt 247(6) nó 247(7),

beidh forlíonadh ar ioncam teaghlaigh iníoctha, faoi réir fho-alt (2), alt
247(6) agus alt 247(7), i leith an teaghlaigh sin—
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(i) don tréimhse dar tosach an dáta dá dtagraíonn mír (b) agus dar
críoch dáta scoir na tréimhse a shonraítear i bhfo-alt (1), agus

(ii) faoi réir alt 229(3), de réir an ráta sheachtainiúil ab iníoctha tráth
thosach na tréimhse a shonraítear i bhfo-alt (1).

Duine le meas mar dhuine den aon teaghlach amháin

230A. I gcás go mbeidh forlíonadh ar ioncam teaghlaigh iníoctha i leith teaghlach ar leith
ar feadh aon tréimhse, ní ghlacfar mar dhuine d’aon teaghlach eile i gcaitheamh na
tréimhse sin, chun críocha forlíonadh ar ioncam teaghlaigh, le haon duine a bhí ar
áireamh sa teaghlach sin i dtús na tréimhse sin.”.

Leasuithe ar an bPríomh-Acht maidir le cónaí rialta

11. (1) Leasaítear alt 246 den Phríomh-Acht—

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

“(1) Ciallaíonn ceanglas, in aon cheann de na forálacha a shonraítear i bhfo-
alt (3), maidir le cónaí rialta a bheith ar dhuine sa Stát—

(a) nach mór don duine cónaí rialta a bheith air nó uirthi sa Stát an dáta a
dhéanfar an t-iarratas, agus nach mór dó nó di leanúint de chónaí rialta
a bheith air nó uirthi sa Stát tar éis an t-iarratas sin a dhéanamh chun
go mbeidh aon teideal ar marthain,

(b) gur oibrí nó duine féinfhostaithe an duine, a bhfuil cónaí air nó uirthi
sa Stát de bhun airteagal 7 de Threoir 2004/38/CE an 29 Aibreán 20042

ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle—

(i) ó Bhallstát, nó

(ii) ó bhallstát den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch,

(c) gur duine de theaghlach duine dá dtagraítear i mír (b) an duine,

(d) i gcás go scoirfidh duine dá dtagraítear i mír (b) de bheith ina oibrí
nó ina hoibrí den sórt sin nó ina dhuine féinfhostaithe nó ina duine
féinfhostaithe den sórt sin, nach mór cónaí rialta a bheith ar an duine
sa Stát díreach tar éis dháta an scoir sin, agus nach mór don duine
leanúint de chónaí rialta a bheith air nó uirthi sa Stát chun go mbeidh
aon teideal ar marthain, nó

(e) i gcás go scoirfidh duine dá dtagraítear i mír (b) de bheith ina oibrí
nó ina hoibrí den sórt sin nó ina dhuine féinfhostaithe nó ina duine
féinfhostaithe den sórt sin, nach mór cónaí rialta a bheith ar dhuine de
theaghlach duine den sórt sin sa Stát díreach tar éis dháta an scoir sin,
agus nach mór don duine den teaghlach leanúint de chónaí rialta a
bheith air nó uirthi sa Stát chun go mbeidh aon teideal ar marthain.”,

(b) trí fho-alt (2) a scriosadh,

2I.O. Uimh. L.158, 30.4.2004, lch. 77.
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(c) i bhfo-alt (3)—

(i) trí “161A(d)” a chur isteach i ndiaidh “153(c),”, agus

(ii) trí “180(2)” a chur in ionad “180”,

(d) i bhfo-alt (4)—

(i) trí “Déanfaidh” a chur in ionad “D’ainneoin na toimhdean i bhfo-alt (1),
déanfaidh”, agus

(ii) trí “ar dhuine sa Stát chun críocha an Achta seo” a chur in ionad “ar dhuine
sa Stát”,

(e) i bhfo-alt (6)—

(i) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (f):

“(f) duine a bhfuil cead i bhfeidhm a deonaíodh dó nó di chun cónaí sa
Stát faoi Rialachán 23, 25 nó 26 de Rialacháin 2013;”,

agus

(ii) trí mhír (g) a scriosadh,

(f) i bhfo-alt (7)—

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

(b) iarratasóir de réir bhrí Rialacháin 2013, nó aon duine eile atá ag
fanacht le deonú ceada chun cónaí sa Stát faoi Rialachán 23, 25 nó
26 de Rialacháin 2013;”,

agus

(ii) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (e):

“(e) duine—

(i) ar diúltaíodh dá iarratas nó dá hiarratas ar chosaint
fhoghabhálach faoi Rialachán 4 nó 16 de Rialacháin 2006, nó
ar cúlghaireadh a chead nó a cead faoi Rialachán 4 nó 16 de
Rialacháin 2006,

(ii) ar diúltaíodh dá iarratas nó dá hiarratas faoi Rialachán 3 de
Rialacháin 2013 ar dhearbhú um chosaint fhoghabhálach nó ar
cúlghaireadh a dhearbhú um chosaint fhoghabhálach nó a
dearbhú um chosaint fhoghabhálach faoi Rialacháin 2013, nó

(iii) ar diúltaíodh dá iarratas nó dá hiarratas faoi Rialachán 25 nó
26 de Rialacháin 2013, nó ar cúlghaireadh a chead nó a cead
faoi Rialachán 25 nó 26 de Rialacháin 2013;”,

(g) i bhfo-alt (8)—
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(i) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (d):

“(d) go ndeonaítear cead dó nó di cónaí sa Stát faoi Rialachán 23, 25 nó
26 de Rialacháin 2013, nó”,

agus

(ii) i mír (e), trí “faoin Acht Inimirce 1999 agus dá réir nó” a scriosadh,

agus

(h) i bhfo-alt (10)—

(i) trí “2006);” a chur in ionad “2006).”, agus

(ii) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar
“Rialacháin 2006”:

“ciallaíonn ‘Rialacháin 2013’ Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Cosaint
Fhoghabhálach), 2013 (I.R. Uimh. 426 de 2013).”.

(2) Leasaítear alt 2 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1), tríd an míniú seo a leanas a chur
isteach:

“déanfar ‘cónaí rialta’ a fhorléiriú de réir alt 246;”.

(3) Leasaítear alt 141 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (9), trí “ar dháta déanta an iarratais
ar liúntas cuardaitheora poist” a scriosadh.

(4) Leasaítear alt 153 den Phríomh-Acht, i mír (c), trí “ar dháta déanta an iarratais ar
phinsean Stáit (neamhranníocach)” a scriosadh.

(5) Leasaítear alt 161A (a cuireadh isteach le halt 20 den Acht um Athchóiriú an Dlí
Leasa Shóisialaigh agus um Pinsin, 2006) den Phríomh-Acht, i mír (d), trí “ar dháta
déanta an iarratais ar an bpinsean sin” a scriosadh.

(6) Leasaítear alt 163 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (3), trí “ar dháta déanta an iarratais
ar an bpinsean sin” a scriosadh.

(7) Leasaítear alt 168 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (5), trí “ar dháta déanta an iarratais
ar an íocaíocht sin” a scriosadh.

(8) Leasaítear alt 173 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (6), trí “ar dháta déanta an iarratais
ar an íocaíocht sin” a scriosadh.

(9) Leasaítear alt 180 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (2), trí “ar dháta déanta an iarratais
ar an liúntas” a scriosadh.

(10) Leasaítear alt 186A (a cuireadh isteach le halt 24 d’Acht 2007) den Phríomh-Acht,
i bhfo-alt (2), trí “ar dháta déanta an iarratais ar an íocaíocht” a scriosadh.

(11) Leasaítear alt 186D (a cuireadh isteach le halt 15 d’Acht 2008) den Phríomh-Acht,
i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (c):

“(c) más duine é nó í—
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(i) ar a bhfuil cónaí rialta sa Stát, nó

(ii) ar dháta déanta an iarratais ar liúntas cúraim baile, a bhfuil feidhm
ag mír (a), (b) nó (c) d’alt 219(2) maidir leis nó léi.”.

(12) Leasaítear alt 192 den Phríomh-Acht trí “ar dháta déanta an iarratais ar an liúntas”
a scriosadh.

(13) Leasaítear alt 210 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (9), trí “ar dháta déanta an iarratais
ar an liúntas sin” a scriosadh.

(14) Leasaítear alt 220 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (3), trí “ar dháta déanta an iarratais
ar shochar linbh” a scriosadh.

Leasuithe ar Acht 2008 maidir le cónaí rialta

12. (1) Leasaítear Acht 2008—

(a) i mír (a) d’alt 12, trí “ar dháta déanta an iarratais ar liúntas leasa dall” a
scriosadh, agus

(b) i mír (e) d’alt 13, trí “161G(d)” a chur in ionad “161G(1)(d)”.

(2) Maidir leis na leasuithe a dhéantar le fo-alt (1) ar ailt 12(a) agus 13(e) d’Acht
2008, meastar iad a bheith ar áireamh i ngach ceann de na forálacha sin le
héifeacht ó dháta rite Acht 2008 agus tiocfaidh gach ceann de na forálacha sin (a
leasaítear le fo-alt (1)) i ngníomh de réir alt 1(6) den Acht sin.

Beidh cinneadh oifigigh achomhairc críochnaitheach agus dochloíte

13. Leasaítear alt 320 (a ionadaíodh le halt 15 den Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2010) den Príomh-Acht trí “324(1)(b)” a chur in ionad “324(1)(c),”.

Leasú ar alt 333A den Phríomh-Acht

14. Leasaítear alt 333A (a cuireadh isteach le halt 14 d’Acht 2007) den Phríomh-Acht tríd
an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) San alt seo, ciallaíonn ‘ailt iomchuí’ ailt 334(1)(a), 335, 336, 337, 338, 339,
341(9), 341(10) agus 342.”.

Ceapacháin a dhéanamh agus a fhoirceannadh

15. Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 250—

(i) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh “na
gceapachán sin”:

“agus féadfaidh an tAire tráth ar bith ceapachán faoin bhfo-alt seo a
fhoirceannadh cibé acu ba go ceann tréimhse shocraithe an
ceapachán nó nárbh ea”,

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

17

Cd.2 A.11



Cd.2 A.15

18

[Uimh. 16.] [2014.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2014

“(1A) Scoirfidh ceapachán mar chigire leasa shóisialaigh—

(a) má dhéanann an tAire an ceapachán a fhoirceannadh,

(b) más go ceann tréimhse shocraithe a dhéantar é, ar an tréimhse sin
a bheith caite, nó

(c) má scoireann an duine de bheith ina oifigeach nó ina hoifigeach
don Aire.

(1B) Tugtar do chomhalta den Gharda Síochána arna thabhairt nó arna
tabhairt ar iasacht ag an Aire chun críche dá dtagraítear i bhfo-alt
(1) na cumhachtaí agus na dualgais go léir a thugtar do chigire leasa
shóisialaigh leis an alt seo agus féadfaidh sé nó sí na cumhachtaí agus
na dualgais sin a fheidhmiú faoin Acht seo agus de réir an Achta seo.

(1C) Leanfaidh comhalta den Gharda Síochána a bheidh ag feidhmiú
cumhacht nó dualgas de chuid cigire leasa shóisialaigh de bheith faoi
threorú agus rialú ginearálta Choimisinéir an Gharda Síochána.

(1D) Leanfaidh cumhachtaí agus dualgais comhalta den Gharda Síochána
de bheith á dtabhairt do chomhalta den Gharda Síochána a bheidh
ag feidhmiú cumhacht agus dualgas de chuid cigire leasa shóisialaigh,
agus féadfaidh sé nó sí cumhachtaí agus dualgais comhalta den sórt
sin a fheidhmiú, chun críocha seachas críocha an Achta seo agus
chun críocha an Achta seo freisin.”,

(iii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (7):

“(7A) Tabharfar do chomhalta den Gharda Síochána arna thabhairt nó
arna tabhairt ar iasacht ag an Aire chun críche dá dtagraítear i bhfo-
alt (1) deimhniú maidir lena thabhairt nó lena tabhairt ar iasacht
agus, ar dhul isteach in aon áitreabh nó áit chun críocha Chodanna
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 agus 12 agus na Coda seo, déanfaidh sé nó sí, má
iarrtar sin air nó uirthi, an deimhniú sin a thabhairt ar aird.”,

agus

(iv) i bhfo-alt (16), trí “faoi éide” a scriosadh, gach áit a bhfuil sé,

agus

(b) in alt 299—

(i) i bhfo-alt (2), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh “liúntais den
sórt sin a chinneadh”:

“agus féadfaidh an tAire tráth ar bith ceapachán faoin bhfo-alt seo a
fhoirceannadh cibé acu ba go ceann tréimhse shocraithe an ceapachán
nó nárbh ea”,

agus

(ii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):
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“(3) Scoirfidh ceapachán mar dhuine ainmnithe faoi fho-alt (2)—

(a) má dhéanann an tAire an ceapachán a fhoirceannadh,

(b) más go ceann tréimhse shocraithe a dhéantar é, ar an tréimhse sin
a bheith caite, nó

(c) i gcás gur oifigeach don Aire an duine, má scoireann an duine sin
de bheith ina oifigeach nó ina hoifigeach don Aire.”.

Suimeanna a ghnóthú trí asbhaint as íocaíochtaí áirithe

16. Leasaítear alt 341 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (9):

“(9) Maidir le haon sochar, cúnamh, forlíonadh nó íocaíocht is inaisíoctha ag
duine de réir alt 335, 336, 337 nó 338, féadfar, gan dochar d’aon mhodh
gnóthaithe eile, é nó í a ghnóthú trí asbhaint, faoi réir na gcoinníollacha
agus sna himthosca a fhorordófar, astu seo a leanas—

(a) aon íocaíocht faoi alt 34A nó 36,

(b) aon íocaíocht arna déanamh de réir rialacháin arna ndéanamh faoi
alt 34, 34A, 35 nó 37,

(c) aon íocaíocht faoi alt 32 den Acht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta,
1967, agus

(d) aon íocaíocht faoi alt 6 den Acht um Chosaint Fostaithe
(Dócmhainneacht Fostóirí), 1984,

atá á déanamh nó a dhéanfar leis an duine lena mbaineann.”,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (9):

“(10) Na cumhachtaí a thugtar don Aire leis an alt seo chun aon suimeanna is
inaisíoctha de réir ailt 335, 336, 337 nó 338, féadfar iad a fheidhmiú,
d’ainneoin imeachtaí a bheith tionscanta i gcúirt chun na suimeanna a
ghnóthú a dhlífidh an duine a aisíoc leis an Aire mar a dúradh nó ordú
a bheith déanta ag cúirt á cheangal ar an duine na suimeanna a íoc a
dhlífidh sé nó sí a íoc leis an Aire faoin alt seo, agus meastar, chun
críocha an ailt seo, gur suimeanna is iníoctha ag an duine leis an Aire
de réir na n-alt sin aon chostais a cheanglófar leis an ordú sin a íoc leis
an Aire.”.

Íocaíochtaí Stáit eile a thabhairt faoi réim fógra astaithe

17. Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 343A, tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘comhlacht poiblí’—
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(a) Roinn Stáit,

(b) údarás áitiúil, nó

(c) comhlacht arna bhunú le haon achtachán.”,

(b) in alt 343B(2)(a), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (i):

“(i) an méid iomchuí a aisíoc, nó”,

(c) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 343F:

“Airgead ón Stát a astú

343FA. (1) Chun críocha fógra astaithe, más Aire den Rialtas (lena n-áirítear an
tAire) nó comhlacht poiblí duine iomchuí, maidir le haon mhéid
airgid, lena n-áirítear ús ar an airgead sin, a bheidh, an tráth a
gheobhaidh an duine iomchuí an fógra astaithe—

(a) le híoc leis an duine lena ndearnadh ró-íocaíocht chun tairbhe don
duine lena ndearnadh ró-íocaíocht féin amháin, nó

(b) le híoc leis an duine lena ndearnadh ró-íocaíocht agus le haon duine
nó daoine eile chun tairbhe dóibh araon,

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

(2) Faoi réir fho-alt (3), i gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (1), maidir leis
an méid a bheidh dlite don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht agus
d’aon duine nó daoine eile (dá ngairtear ‘an páirtí nó na páirtithe eile’
san fho-alt seo) chun tairbhe dóibh araon, measfar é a bheith dlite don
duine lena ndearnadh ró-íocaíocht agus don pháirtí nó do na páirtithe
eile ina scaireanna comhionanna agus, dá réir sin, ní áireofar mar fhiach
a bheidh dlite den duine iomchuí don duine lena ndearnadh ró-
íocaíocht ach an chuid den mhéid dlite arna meas amhlaidh.

(3) I gcás go dtabharfar fianaise ar aird ar an méid dá dtagraítear i bhfo-
alt (2) agus a bheidh dlite don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht chun
sástacht an duine iomchuí laistigh de 10 lá ón tráth a thabharfar an
fógra faoi alt 343H(5A), ní áireofar mar fhiach a bheidh dlite den duine
iomchuí don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht an tráth sin ach an
oiread den mhéid a shuífear a bheith dlite don duine lena ndearnadh
ró-íocaíocht.

(4) I gcás go dtabharfar fógra astaithe do dhuine iomchuí is Aire den
Rialtas (lena n-áirítear an tAire) nó comhlacht poiblí, ní shonróidh an
tAire, i dteannta na nithe faoi alt 343C a bhreithniú, méid san fhógra
is mó ná méid a d’fhágfadh go mbeadh an duine lena ndearnadh ró-
íocaíocht i dteideal éileamh a dhéanamh ar liúntas leasa forlíontach
faoi alt 196.
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(5) I gcás, faoi alt 343H, go n-íocfaidh duine iomchuí is Aire den Rialtas
(lena n-áirítear an tAire) nó comhlacht poiblí aon mhéid leis an Aire
de réir fógra astaithe, tabharfaidh an duine iomchuí sin, laistigh de 10
lá agus ar cibé modh agus i cibé foirm a ordófar san fhógra astaithe,
fógra i scríbhinn don duine áirithe lena ndearnadh ró-íocaíocht lena
ndéanfar an íocaíocht agus méid na híocaíochta a chur in iúl dó nó di.”,

agus

(d) in alt 343H, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

“(5A) I gcás go dtabharfar fógra astaithe do dhuine iomchuí is Aire den
Rialtas (lena n-áirítear an tAire) nó comhlacht poiblí agus gurb éard é
an fiach a bheidh dlite den duine iomchuí don duine lena ndearnadh
ró-íocaíocht cuid de mhéid a bheidh dlite don duine lena ndearnadh ró-
íocaíocht agus d’aon duine nó daoine eile (dá ngairtear ‘an páirtí nó na
páirtithe eile’ san fho-alt seo) chun tairbhe dóibh araon, déanfaidh an
duine iomchuí, ar an bhfógra astaithe a fháil, fógra i scríbhinn a
thabhairt don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht agus don pháirtí nó do
na páirtithe eile, agus áireofar san fhógra sin—

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

(b) ainm agus seoladh an pháirtí eile nó na bpáirtithe eile dá dtabharfar
fógra faoin bhfo-alt seo,

(c) ainm agus seoladh an duine iomchuí, agus

(d) an méid iomchuí a bheidh sonraithe,

agus sonrófar ann—

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

(ii) go meastar, faoi alt 343FA(2), méid, faoi réir 343FA(3), a bheith
dlite don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht agus don pháirtí nó do
na páirtithe eile go cothrom, agus

(iii) mura ndéanfar an fhianaise sin, dá dtagraítear in alt 343FA(3), a
thabhairt ar aird laistigh de 10 lá ón tráth a thabharfar an fógra faoin
bhfo-alt seo—

(I) go ndéanfar méid a bheidh ar cóimhéid leis an méid a mheastar
a bheith dlite don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht (agus a
áireofar, dá réir sin, mar fhiach a bheidh dlite don duine lena
ndearnadh ró-íocaíocht den duine iomchuí) a íoc leis an Aire, i
gcás gurb ionann an méid sin agus an méid iomchuí nó gur lú
an méid sin ná an méid iomchuí, agus

(II) go ndéanfar, i gcás gur mó an méid arna mheas amhlaidh a
bheith dlite don duine lena ndearnadh ró-íocaíocht (agus a
áireofar, dá réir sin, mar fhiach a bheidh dlite don duine lena
ndearnadh ró-íocaíocht den duine iomchuí) ná an méid iomchuí,
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méid a bheidh ar cóimhéid leis an méid iomchuí a íoc leis an
Aire.”.

Idirdhealú ar fhorais aoise i ndáil le scéimeanna fostaíochta agus scéimeanna agus cláir eile

18. (1) Leasaítear alt 359A (a cuireadh isteach le halt 29 den Acht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean, 2010) den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Chun críocha fho-alt (1), folaíonn tagairt d’fhostaíocht tagairt
d’fhéinfhostaíocht.”.

(2) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 359A:

“Idirdhealú ar fhorais aoise i ndáil le scéimeanna fostaíochta agus scéimeanna agus
cláir eile

359B. (1) Féadfaidh an tAire, i leith aicme daoine arna forordú ag an Aire faoi fho-
alt (2), idirdhealú a dhéanamh ar fhorais aoise—

(a) le linn dó nó di scéim, clár nó cúnamh faoi alt 359A(1)(a) a sholáthar,
nó socrú a dhéanamh ina leith agus í nó é a chomhordú,

(b) le linn dó nó di, le hairgead nó ar shlí eile, cúnamh a thabhairt chun
scéim, clár nó cúnamh dá dtagraítear in alt 359A(1)(a) a sholáthar, nó

(c) le linn dó nó di aon scéim nó clár faoi alt 359A(2) a sholáthar.

(2) Féadfaidh an tAire aicme nó aicmí daoine a fhorordú chun críocha fho-alt
(1), más rud é, ar bhonn na faisnéise a bhaineann leis an ráta dífhostaíochta,
leis an ráta rannpháirtíochta, nó leis an meánré dífhostaíochta arna tiomsú
ag an bPríomh-Oifig Staidrimh faoi alt 10 den Acht Staidrimh, 1993 agus
atá sa suirbhé is déanaí a bheidh foilsithe agus ar a dtugtar de thuras na
huaire an tSuirbhéireacht Ráithiúil Náisiúnta ar Theaghlaigh—

(a) gurb airde an ráta dífhostaíochta don aicme daoine ná an ráta náisiúnta
dífhostaíochta,

(b) gurb ísle an ráta rannpháirtíochta don aicme daoine ná an ráta náisiúnta
rannpháirtíochta, nó

(c) gurb airde meánré dífhostaíochta daoine dífhostaithe san aicme daoine
ná an mheánré náisiúnta dífhostaíochta.

(3) Roimh an 1 Lúnasa 2016 agus gach 2 bhliain tar éis 2016, déanfaidh an
tAire—

(a) athbhreithniú ar oibriú, éifeachtacht agus tionchar an ailt seo,

(b) breithniú i dtaobh an gá i gcónaí aicme nó aicmí daoine a fhorordú faoi
fho-alt (2), ag féachaint do na nithe dá dtagraítear i mír (a), (b) nó (c)
den fho-alt sin,
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(c) cibé fionnachtana is cuí leis nó léi de dhroim an athbhreithnithe agus an
bhreithnithe, agus

(d) a chur faoi deara tuarascáil i scríbhinn a ullmhú agus a leagan faoi bhráid
gach Tí den Oireachtas maidir lena fhionnachtana nó lena fionnachtana
de thoradh an athbhreithnithe agus an bhreithnithe.

(4) Ní bheidh feidhm ag alt 11 den Acht um Chomhionannas Fostaíochta, 1998
i ndáil leis an Aire do chomhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna
faoin alt seo.”.

Ranníocóirí féinfhostaithe eiscthe

19. (1) Leasaítear Cuid 3 de Sceideal 1 a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an mír seo
a leanas a chur in ionad mhír 1:

“1. Gaol forordaithe leis an ranníocóir féinfhostaithe—

(a) atá páirteach i ngnó an ranníocóra fhéinfhostaithe, agus

(b) a dhéanann na tascanna céanna a dhéanann an ranníocóir
féinfhostaithe, nó tascanna atá foghabhálach leo sin,

seachas duine—

(i) is comhpháirtí i ngnó an ranníocóra fhéinfhostaithe, nó

(ii) lena mbaineann fomhíreanna (a) agus (b) agus arb é nó í fearchéile,
banchéile nó páirtnéir sibhialta an ranníocóra fhéinfhostaithe é nó
í.”.

(2) Beidh feidhm ag fo-alt (1), a mhéid a bhaineann sé le dliteanas i leith ranníoc faoi
Chaibidil 3 de Chuid 2 den Phríomh-Acht de bhua fhomhír (ii) de mhír 1 (a
leasaítear le fo-alt (1)) de Chuid 3 de Sceideal 1 a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) i leith aon díolaíochtaí ináirithe a gheobhaidh duine lena mbaineann fomhír (ii)
de mhír 1 de Chuid 3 de Sceideal 1 a ghabhann leis an bPríomh-Acht, an 1
Lúnasa 2014 nó dá éis, agus

(b) i leith aon ioncam ináirithe a gheobhaidh duine lena mbaineann fomhír (ii) de
mhír 1 de Chuid 3 de Sceideal 1 a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(i) i leith na bliana ranníoca dar tosach an 1 Eanáir 2014, agus

(ii) i leith gach bliain ranníoca dá héis sin.

Comhlachtaí sonraithe

20. Leasaítear Sceideal 5 a ghabhann leis an bPríomh-Acht i mír 1(4) trí “Uisce Éireann,”
a chur isteach i ndiaidh “an Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim
Shóisialaigh,” (a cuireadh isteach le halt 20 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean
(Uimh. 2), 2009.
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Aisghairm

21. Aisghairtear na forálacha seo a leanas:

(a) míreanna 1 agus 2 de Sceideal 6 a ghabhann leis an bPríomh-Acht; agus

(b) alt 5 d’Acht 2008.

Leasuithe ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht

22. Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (9) d’alt 198, trí “ón bhFeidhmeannacht” a chur in ionad “ó fhostaí de
chuid na Feidhmeannachta”,

(b) i bhfo-alt (1)(c)(iv) d’alt 244, trí “sna himthosca, agus” a chur in ionad “sna
himthosca,”, agus

(c) i bhfo-alt (2)(b) d’alt 334, trí “athbhreithniú faoin Acht seo” a chur in ionad
“athbhreithniú faoin alt seo”.

CUID 3

Leasuithe ar Acht na bPinsean, 1990

Míniú

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

Leasú ar alt 50 d’Acht 1990

24. Leasaítear alt 50 d’Acht 1990—

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

“(2B) I gcás go dtabharfaidh an tÚdarás Pinsean ordachán faoi fho-alt (1),
(1A) nó (1B), seachas ar iarratas ó na hiontaobhaithe, déanfaidh
iontaobhaithe na scéime—

(a) laistigh de mhí amháin ó dháta an fhógra, fógra a thabhairt do cibé
daoine a fhorordófar maidir leis na nithe seo a leanas—

(i) an t-ordachán,

(ii) na bearta a shonróidh an tÚdarás Pinsean san fhógra nó, mura
sonraítear aon bhearta, cibé bearta is dóigh leis na hiontaobhaithe
a fhéadfaidh a bheith riachtanach chun na sochair faoin scéim a
laghdú, agus

(iii) an ceart atá ag na daoine sin de réir mar a fhorordófar chun
achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte faoi fho-alt (6),

agus
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(b) cóip den fhógra arna dhéanamh faoi mhír (a) a chur faoi bhráid an
Údaráis Pinsean tráth nach déanaí ná 10 lá tar éis dháta an fhógra.”,

(b) i bhfo-alt (5)—

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

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

agus

(ii) i mír (c), trí “laistigh de cibé tréimhse a fhorordófar,” a chur isteach i ndiaidh
“an ordacháin bheartaithe,”,

(c) i bhfo-alt (6), trí “tar éis dháta an fhógra faoi fho-alt (2B).” a chur in ionad “tar
éis dháta an ordacháin.”, agus

(d) i bhfo-alt (7), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) le linn na tréimhse 21 lá tar éis dháta an fhógra arna thabhairt faoi fho-
alt (2B),”.

Leasú ar alt 50B d’Acht 1990

25. Leasaítear alt 50B d’Acht 1990, i bhfo-alt (6)—

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

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

agus

(b) i mír (c), trí “laistigh de cibé tréimhse a shonrófar,” a chur isteach i ndiaidh “an
ordacháin bheartaithe,”.

Leasú ar alt 50C d’Acht 1990

26. Leasaítear alt 50C d’Acht 1990, i bhfo-alt (1), trí “faoi fho-alt (2B) nó (3)” a chur in
ionad “faoi fho-alt (3)”.
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