
Uimhir 50 de  2015 

An tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) (Leasú), 2015
[An tiontú oifigiúil]





1

Uimhir 50 de 2015

AN tACHT AIRGEADAIS (CÁIN MHAOINE ÁITIÚIL) (LEASÚ), 2015
[An tiontú oifigiúil]

CLÁR AN ÁBHAIR

Alt
 1. Míniú

 2. Leasú ar alt 3 den Phríomh-Acht

 3. Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht

 4. Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht

 5. Leasú ar alt 10A den Phríomh-Acht

 6. Leasú ar alt 10B den Phríomh-Acht

 7. Leasú ar alt 13 den Phríomh-Acht

 8. Leasú ar alt 14 den Phríomh-Acht

 9. Leasú ar alt 15A den Phríomh-Acht

10. Leasú ar alt 35 den Phríomh-Acht

11. Leasú ar alt 153 den Phríomh-Acht

12. Gearrtheideal



2

[2015.][Uimh. 50.]
  

An tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 
(Leasú), 2015.

Na hachtaNNa dá dtagraítear

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

Acht na Lia-Chleachtóirí, 2007 (Uimh. 25)

An tAcht um Réiteach Piríte, 2013 (Uimh. 51)



3

Uimhir 50 de 2015

AN tACHT AIRGEADAIS (CÁIN MHAOINE ÁITIÚIL) (LEASÚ), 2015
[An tiontú oifigiúil]

Acht do leasú an Achta Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil), 2012 agus do dhéanamh socrú 
i dtaobh nithe gaolmhara.  [20 Nollaig 2015] 

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

Míniú

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

Leasú ar alt 3 den Phríomh-Acht

2. Leasaítear an Príomh-Acht in alt 3, trí “4 go 10B” a chur in ionad “4 go 10”.

Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht

3. Leasaítear alt 8 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1), trí “sna blianta 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 agus 2018” a chur in ionad “sna blianta 2013, 2014 agus 2015”.

Leasú ar alt 9 den Phríomh-Acht

4. Leasaítear alt 9 den Phríomh-Acht trí “an 31 Deireadh Fómhair 2019” a chur in ionad “an 
31 Deireadh Fómhair 2016” sa dá áit ina bhfuil sé.

Leasú ar alt 10A den Phríomh-Acht

5. Leasaítear alt 10A den Phríomh-Acht—

  (a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

 “(3) Faoi réir fho-alt (4), ní mheasfar, chun críocha an Achta seo, gur maoin 
chónaithe iomchuí maoin chónaithe, i gcás— 

  (a) go ndearnadh deimhniú faoi réim agus de réir rialacháin faoi fho-alt 
(1) a eisiúint i ndáil léi,

  (b) gur cuireadh an mhaoin san áireamh sa scéim um leasúchán piríte,
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  (c) go ndearnadh leasúchán ar an maoin nó go bhfuil leasúchán á 
dhéanamh ar an maoin chun éileamh arna dhéanamh agus arna shocrú 
faoi árachas baránta déanmhais, faoi ráthaíocht baránta déanmhais nó 
faoi chineál éigin eile árachais a shásamh, nó

  (d) go ndéanann an duine a rinne nó a chuir faoi deara an mhaoin a 
fhoirgniú (dá ngairtear an ‘tógálaí’ san alt seo) leasúchán ar an maoin 
nó go soláthraíonn sé nó sí cistí leordhóthanacha don duine dliteanach 
i ndáil leis an maoin sin chun leasúchán a dhéanamh ar an maoin,

agus, i gcás maoin dá dtagraítear i mír (c) nó (d), go ndaingníonn na 
Coimisinéirí Ioncaim, faoi fho-alt (3A), nach measfar gur maoin chónaithe 
iomchuí an mhaoin chónaithe.”,

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

 “(3A) (a) Féadfaidh duine dliteanach, i ndáil le maoin dá dtagraítear i bhfo-alt 
(3)(c) nó (d), iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig na Coimisinéirí 
Ioncaim ar dhaingniú nach measfar, chun críocha an Achta seo, gur 
maoin chónaithe iomchuí an mhaoin.

  (b) Chun críoch iarratas faoi mhír (a), féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim 
foirm an iarratais a shonrú agus féadfaidh siad a cheangal go 
soláthrófar an fhaisnéis seo a leanas dóibh:

   (i) seoladh na maoine cónaithe;

   (ii) cineál agus méid an damáiste piríte;

   (iii) aon doiciméadacht arna soláthar ag duine inniúil (de réir bhrí an 
Achta um Réiteach Piríte, 2013) i ndáil le measúnacht an duine ar 
an damáiste piríte;

   (iv) torthaí aon tástáil a dhéantar ar an maoin chun méid an damáiste 
piríte a shuíomh;

   (v) aon doiciméadacht arna soláthar i ndáil le héileamh nó socrú faoi 
árachas baránta déanmhais, faoi ráthaíocht baránta déanmhais nó 
faoi chineál éigin eile árachais;

   (vi) aon doiciméadacht arna soláthar ag tógálaí na maoine i ndáil leis 
an leasúchán ar an maoin sin;

   (vii) cibé deimhniú leasúcháin a mbeidh gá leis de réir an chaighdeáin 
le haghaidh leasúcháin;

   (viii) aon sonraí eile a éilíonn na Coimisinéirí le réasún chun an t-iarratas 
a bhreithniú.

  (c) Ní thabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon daingniú ar bhonn  
iarratas faoi mhír (a) mura rud é gur deimhin leo go bhfuil feidhm ag 
mír (c) nó (d) d’fho-alt (3) i ndáil le maoin chónaithe.”,

  (c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3A) (a chuirtear isteach 
le mír (b)):

 a.5 a.5 a.5
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 “(3B) Chun críocha fho-alt (3A), foilseoidh na Coimisinéirí Ioncaim treoirlínte i 
ndáil leis na nithe seo a leanas—

  (a) an modh ar a ndéanfar iarratas,

  (b) an fhaisnéis nó an doiciméadacht a gceanglaítear ar an duine dliteanach 
í a sholáthar mar thaca leis an iarratas, agus

  (c) aon fhaisnéis nó doiciméadacht eile a mheasann na Coimisinéirí 
Ioncaim is iomchuí d’fhonn iarratas a bhreithniú.”,

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

 “(4) D’ainneoin fho-alt (3) agus faoi réir fho-alt (5), ní mheasfar, chun críocha 
an Achta seo, gur maoin chónaithe iomchuí maoin chónaithe i ndáil le 
sé dháta dliteanais chomhleanúnacha dar tosach an chéad dáta dliteanais 
arb air nó roimhe a eisíodh deimhniú, a mhéid a bhaineann an deimhniú 
le maoin chónaithe dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(a), nó a tugadh fógra, a 
mhéid a bhaineann an fógra le maoin chónaithe dá dtagraítear i bhfo-alt 
(3)(b), agus—

  (a) ar deimhniú é arna eisiúint i ndáil leis an maoin faoi réim agus de réir 
rialacháin arna ndéanamh faoi fho-alt (1), nó

  (b) ar fógra é arna thabhairt don duine dliteanach faoin Acht um Réiteach 
Piríte, 2013 á rá go ndearnadh an mhaoin chónaithe a chur san áireamh 
sa scéim um leasúchán piríte.”,

  (e) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

 “(4A) I gcás feidhm a bheith ag fo-alt (3)(b) i ndáil le maoin chónaithe agus gur 
tugadh fógra don duine dliteanach i ndáil leis an maoin sin faoin Acht 
um Réiteach Piríte, 2013, roimh theacht i ngníomh an ailt seo, á rá go 
bhfuil an mhaoin san áireamh sa scéim um leasúchán piríte, déanfaidh na 
Coimisinéirí Ioncaim, faoi réir fho-alt (4) agus ar éileamh ar aisíocaíocht 
a fháil ón duine dliteanach, aon cháin mhaoine áitiúil a íocadh i leith aon 
dáta dliteanais idir dáta an fhógra agus an teacht i ngníomh sin a aisíoc leis 
an duine sin.”,

  (f) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4A) (a chuirtear isteach 
le mír (e)):

 “(4B) (a) I gcás feidhm a bheith ag mír (c) nó (d) d’fho-alt (3), déanfar dáta (dá 
ngairtear ‘an dáta éifeachtach’ san fho-alt seo) chun críocha an fho-ailt 
seo a shonrú sa daingniú i scríbhinn a thugann na Coimisinéirí Ioncaim 
faoi fho-alt (3A).

  (b) Is é an dáta éifeachtach—

   (i) i gcás feidhm a bheith ag mír (c) d’fho-alt (3), an dáta a 
sholáthraítear na cistí chun éileamh ar leasúchán ar an maoin a 
shásamh, nó

   (ii) i gcás feidhm a bheith ag mír (d) d’fho-alt (3), an dáta a 
chríochnaíonn an tógálaí an leasúchán ar an maoin nó a 

 a.5 a.5 a.5
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sholáthraíonn sé nó sí cistí leordhóthanacha chun leasúchán a 
dhéanamh ar an maoin,

   ach ní luaithe ná an 2 Bealtaine 2013 an dáta sin i gceachtar cás.

  (c) D’ainneoin fho-alt (3) agus faoi réir fho-alt (5), ní mheasfar, chun 
críocha an Achta seo, gur maoin chónaithe iomchuí maoin chónaithe i 
ndáil le sé dháta dliteanais chomhleanúnacha dar tosach an chéad dáta 
dliteanais tar éis an dáta éifeachtaigh,

  (d) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, faoi réir an fho-ailt seo, agus 
ar éileamh ar aisíocaíocht a fháil ón duine dliteanach, aon cháin 
mhaoine áitiúil a d’íoc an duine i leith aon dáta dliteanais idir an dáta 
éifeachtach agus teacht i ngníomh an fho-ailt seo a aisíoc leis an duine 
sin.”,

   agus

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

 “(7) San alt seo—

tá le ‘scéim um leasúchán piríte’ an bhrí a shanntar dó leis an Acht um 
Réiteach Piríte, 2013;

ciallaíonn ‘leasúchán’ leasúchán a dhéantar de réir an chaighdeáin le 
haghaidh leasúcháin;

tá le ‘caighdeán le haghaidh leasúcháin’ an bhrí a shanntar dó leis an Acht 
um Réiteach Piríte, 2013.”.

Leasú ar alt 10B den Phríomh-Acht

6. Leasaítear alt 10B den Phríomh-Acht—

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

 “(1) Ní mheasfar, chun críocha an Achta seo, gur maoin chónaithe iomchuí 
maoin chónaithe, i gcás go bhfuil an mhaoin ar áitiú ag pearsa aonair 
éagumasaithe mar aon-áit chónaithe nó mar phríomháit chónaithe aige nó 
aici agus—

  (a) maidir leis an bpearsa aonair—

   (i) gur duine é nó í—

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

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

    nó

   (ii) nach duine dá dtagraítear i gclásal (I) nó (II) d’fhomhír (i) é nó í 
agus go ndaingníonn na Coimisinéirí Ioncaim, faoi fho-alt (1A), 

 a.5 a.5 a.5
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nach measfar, chun críocha an Achta seo, gur maoin chónaithe 
iomchuí an mhaoin chónaithe,

   agus

  (b) go ndéantar an mhaoin—

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

   (ii) a oiriúnú chun go mbeidh sí níos oiriúnaí lena háitiú ag pearsa 
aonair éagumasaithe den sórt sin agus gur mó costas an oiriúnaithe, 
ar an oiriúnú sin a chríochnú, ná méid atá coibhéiseach le haon 
cheathrú de luach inmhuirearaithe na maoine sin sular oiriúnaíodh 
í.”,

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

 “(1A) (a) I gcás feidhm a bheith ag fomhír (ii) d’fho-alt (1)(a), féadfaidh duine 
dliteanach, i ndáil le maoin chónaithe, iarratas a dhéanamh i scríbhinn 
chuig na Coimisinéirí Ioncaim ar dhaingniú i ndáil leis an maoin á rá 
nach measfar, chun críocha an Achta seo, gur maoin chónaithe iomchuí 
í.

  (b) Chun críoch iarratas faoi mhír (a), féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim 
foirm an iarratais a shonrú agus féadfaidh siad a cheangal go 
soláthrófar an fhaisnéis seo a leanas dóibh:

   (i) mionsonraí faoin maoin chónaithe agus faoin gcúis go bhfuarthas 
nó gur oiriúnaíodh í agus gur measadh í a bheith oiriúnach lena 
háitiú ag an duine éagumasaithe;

   (ii) tuairisc ar an oiriúnú dá dtagraítear i bhfo-alt (1);

   (iii) costas an oiriúnaithe;

   (iv) an dáta a críochnaíodh an t-oiriúnú;

   (v) an luach inmhuirearaithe is inchurtha i leith an oiriúnaithe;

   (vi) aon sonraí eile a éilíonn na Coimisinéirí Ioncaim le réasún d’fhonn 
an t-iarratas a bhreithniú.

  (c) Chun críoch iarratas faoi mhír (a), féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim 
a cheangal freisin go soláthróidh lia-chleachtóir ginearálta an duine 
éagumasaithe an fhaisnéis seo a leanas:

   (i) cineál agus méid an éagumais;

   (ii) a mhéid a dhéanann an t-éagumas difear do shoghluaisteacht an 
duine;

   (iii) an chúis go measann an lia-chleachtóir ginearálta gur ghá an 
t-oiriúnú a dhéanamh;

   (iv) aon sonraí eile a éilíonn na Coimisinéirí Ioncaim le réasún d’fhonn 
an t-iarratas a bhreithniú.

 a.6 a.6 a.6
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  (d) Ní thabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon daingniú ar iarratas faoi 
mhír (a) a fháil mura rud é gur deimhin leo—

   (i) go bhfuarthas an mhaoin chónaithe mar gheall ar a hoiriúnacht, nó 
gur oiriúnaíodh í chun go mbeidh sí níos oiriúnaí, lena háitiú ag an 
bpearsa aonair éagumasaithe,

   (ii) nach bhfuil feidhm ag fomhír (i) d’fho-alt (1)(a) maidir leis nó léi, 
agus

   (iii) i gcás gur oiriúnaíodh an mhaoin, gur mó costas an oiriúnaithe ná 
an costas dá dtagraítear i bhfomhír (ii) d’fho-alt (1)(b).”,

  (c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1A) (a chuirtear isteach 
le mír (b)):

 “(1B) Chun críocha fho-alt (1A), foilseoidh na Coimisinéirí Ioncaim treoirlínte i 
ndáil leis na nithe seo a leanas—

  (a) an modh ar a bhfuil iarratas le déanamh,

  (b) an fhaisnéis nó an doiciméadacht a gceanglaítear iad a sholáthar i ndáil 
leis an maoin agus i ndáil leis an bpearsa aonair éagumasaithe mar 
thaca leis an iarratas, agus

  (c) aon fhaisnéis eile a mheasann na Coimisinéirí Ioncaim is iomchuí 
d’fhonn iarratas a bhreithniú.”,

   agus

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

 “(3) San alt seo—

tá le ‘pearsa aonair éagumasaithe’ an bhrí a shanntar dó le halt 189A 
d’Acht 1997;

ciallaíonn ‘lia-chleachtóir ginearálta’, i ndáil le pearsa aonair 
éagumasaithe, an lia-chleachtóir atá cláraithe de thuras na huaire i gclár 
na lia-chleachtóirí arna bhunú faoi alt 43 d’Acht na Lia-Chleachtóirí, 
2007 agus a sholáthraíonn seirbhís liachta lia-chleachtóra ghinearálta don 
phearsa aonair éagumasaithe.”.

Leasú ar alt 13 den Phríomh-Acht

7. Leasaítear alt 13 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (2)—

  (a) i mír (a), trí “do na blianta 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 agus 2019” a chur 
in ionad “do na blianta 2013, 2014, 2015 agus 2016”, agus

  (b) i mír (b), trí “na bliana 2019” a chur in ionad “na bliana 2016”.

Leasú ar alt 14 den Phríomh-Acht

8. Leasaítear alt 14 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (2), trí “na bliana 2019” a chur in ionad “na 
bliana 2016”.

 a.6 a.6 a.6
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Leasú ar alt 15A den Phríomh-Acht

9. (1) Leasaítear alt 15A den Phríomh-Acht—

  (a) i bhfo-alt (1), trí “le €50,000” a chur in ionad “le haon luach is inchurtha i leith an 
oiriúnaithe sin agus ina leith sin amháin”,

  (b) i bhfo-alt (2)—

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

  “(a) maidir le ceachtar de na cásanna seo a leanas—

   (i) go ndearnadh deontas i leith chostas na hoibre a íoc faoi cheachtar 
de na Rialacháin seo a leanas—

    (I) Rialacháin na dTithe (Deontais Oiriúnaithe do Dhaoine 
Scothaosta agus Daoine faoi Mhíchumas), 2007 (I.R. Uimh. 
670 de 2007), nó

    (II) Rialachán 4 de Rialacháin na dTithe (Deontais le haghaidh 
Daoine Míchumasaithe agus Deisiúchán Bunriachtanach), 2001 
(I.R. Uimh. 607 de 2001),

    nó

   (ii) nach ndearnadh deontas dá dtagraítear i bhfomhír (i) a íoc 
agus go ndéanann na Coimisinéirí Ioncaim an laghdú ar luach 
inmhuirearaithe na maoine a dhaingniú i scríbhinn faoi fho-alt 
(4A),”,

   (ii) i mír (b), trí “agus” a scriosadh,

   (iii) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

  “(bb) go méadaítear luach inmhuirearaithe na maoine cónaithe iomchuí de 
thoradh an oiriúnaithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1), agus”,

    agus

   (iv) i mír (c), trí “lena n-áirítear, i gcás gur íocadh deontas den sórt sin,” a chur in 
ionad “lena n-áirítear”,

  (c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

 “(3) Chun críocha fho-alt (1), is é €50,000 méid uasta an laghdaithe a fhéadfar 
a dhéanamh ar luach inmhuirearaithe maoine cónaithe iomchuí.”,

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

 “(4) Déanfar an méadú ar luach inmhuirearaithe na maoine cónaithe iomchuí 
de thoradh an oiriúnaithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a shuíomh tar éis an 
t-oiriúnú sin a chríochnú.”,

  (e) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

 “(4A) (a) I gcás go bhfuil feidhm ag fomhír (ii) d’fho-alt (2)(a), féadfaidh duine 
dliteanach iarratas a dhéanamh chuig na Coimisinéirí Ioncaim ar 
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dhaingniú i scríbhinn, i ndáil le maoin chónaithe iomchuí dá dtagraítear 
i bhfo-alt (1), á rá go ndearnadh laghdú ar luach inmhuirearaithe na 
maoine.

  (b) Chun críoch iarratas faoi mhír (a), féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim 
foirm an iarratais a shonrú, agus féadfaidh siad a cheangal go 
soláthrófar an fhaisnéis seo a leanas dóibh:

   (i) mionsonraí faoin maoin chónaithe;

   (ii) tuairisc ar an oiriúnú dá dtagraítear i bhfo-alt (1);

   (iii) costas an oiriúnaithe;

   (iv) an dáta a críochnaíodh an t-oiriúnú;

   (v) an luach inmhuirearaithe is inchurtha i leith an oiriúnaithe;

   (vi) aon sonraí eile a éilíonn na Coimisinéirí Ioncaim le réasún d’fhonn 
an t-iarratas a bhreithniú.

  (c) Chun críoch iarratas faoi mhír (a), féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim 
a cheangal freisin go soláthróidh lia-chleachtóir ginearálta an duine atá 
faoi mhíchumas an fhaisnéis seo a leanas:

   (i) cineál agus méid an mhíchumais;

   (ii) a mhéid a dhéanann an míchumas difear do shoghluaisteacht an 
duine;

   (iii) an chúis go measann an lia-chleachtóir ginearálta gur ghá an 
t-oiriúnú a dhéanamh;

   (iv) aon sonraí eile a éilíonn na Coimisinéirí Ioncaim le réasún d’fhonn 
an t-iarratas a bhreithniú.

  (d) Ní thabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aon daingniú ar iarratas faoi 
mhír (a) a fháil mura rud é gur a deimhin leo—

   (i) go ndearnadh maoin chónaithe iomchuí a oiriúnú chun na gcríoch 
a shonraítear i bhfo-alt (1), agus

   (ii) nach bhfuil feidhm ag fomhír (i) d’fho-alt (2)(a).

  (e) San fho-alt seo, ciallaíonn “lia-chleachtóir ginearálta”, i ndáil le 
duine atá faoi mhíchumas, an lia-chleachtóir atá cláraithe de thuras 
na huaire i gclár na lia-chleachtóirí arna bhunú faoi alt 43 d’Acht na 
Lia-Chleachtóirí, 2007 agus a sholáthraíonn seirbhís liachta 
lia-chleachtóra ghinearálta don duine atá faoi mhíchumas.”,

   agus

  (f) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4A) (a chuirtear isteach 
le mír (e)):

 “(4B) Chun críocha fho-alt (4A), foilseoidh na Coimisinéirí Ioncaim treoirlínte i 
ndáil leis na nithe seo a leanas—

 a.9 a.9 a.9
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An tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 
(Leasú), 2015.

  (a) an modh ar a bhfuil iarratas le déanamh,

  (b) an fhaisnéis nó an doiciméadacht atá le tabhairt i ndáil leis an maoin 
agus i ndáil leis an duine atá faoi mhíchumas mar thaca leis an iarratas, 
agus

  (c) aon fhaisnéis eile a mheasann na Coimisinéirí Ioncaim is iomchuí 
d’fhonn an t-iarratas a bhreithniú.”.

 (2) Beidh feidhm ag an leasú a dhéantar ar alt 15A faoi mhír (a) d’fho-alt (1) i ndáil leis an 
dáta dliteanais an 1 Samhain 2016 agus i ndáil le gach dáta dliteanais dá éis sin.

Leasú ar alt 35 den Phríomh-Acht

10. Leasaítear an Príomh-Acht in alt 35—

  (a) i bhfo-ailt (2) agus (4)(a), trí “an 1 Samhain 2014, an 1 Samhain 2015, an 1 Samhain 
2016, an 1 Samhain 2017 agus an 1 Samhain 2018” a chur in ionad “an 1 Samhain 
2014 agus an 1 Samhain 2015”, agus

  (b) i bhfo-alt (5), trí “an 1 Samhain 2019” a chur in ionad “an 1 Samhain 2016”.

Leasú ar alt 153 den Phríomh-Acht

11. Leasaítear an Príomh-Acht sa mhíniú ar “duine iomchuí” in alt 153—

  (a) i mír (p), trí “nó” a scriosadh,

  (b) i mír (q), trí “na hÉireann,” a chur in ionad “na hÉireann.”, agus

  (c) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (q):

  “(r) an Bord um Réiteach Piríte,

  (s) an Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta, nó

  (t) Seirbhís Chúirteanna na hÉireann.”.

Gearrtheideal

12. Féadfar an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) (Leasú), 2015 a ghairm den Acht seo.

 a.9 a.9 a.9
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