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Acht d’athmheas an dlí a bhaineann le hachomhairc a dhéanamh i dtaca le cúrsaí cánachais 
(lena n-áirítear maidir le dleachtanna stampa agus dleachtanna a bhaineann le custaim 
agus mál) agus, chun na críche sin, do bhunú comhlacht ar a dtabharfar an Coimisiún 
um Achomhairc Chánach nó, sa Bhéarla, the Tax Appeals Commission, agus do mhíniú 
a fheidhmeanna, do leasú an Achta Comhdhlúite Cánacha, 1997 agus achtacháin áirithe 
eile maidir le hachomhairc den chineál sin roimhe seo agus do dhéanamh socrú i dtaobh 
nithe gaolmhara.

[25 Nollaig, 2015]
Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

Gearrtheideal agus tosach feidhme

1. (1) Féadfar an tAcht Airgeadais (Achomhairc Chánach), 2015 a ghairm den Acht seo.

 (2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú 
nó le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríoch nó foráil áirithe, agus féadfar 
laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha 
éagsúla.

Léiriú

2. San Acht seo—

 ciallaíonn “Acht 1997” an tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997;

 ciallaíonn “Coimisinéir Achomhairc ” nó “Coimisinéir”, mura n-éilíonn an comhthéacs a 
mhalairt, comhalta den Choimisiún;

 léifear “Coimisiún” de réir alt 3(1);

 léifear “lá bunaithe” de réir alt 3(2);
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 ciallaíonn “Aire” an tAire Airgeadais;

 ciallaíonn “Achtanna Cánachais”—

  (a) na hAchtanna Cánach (de réir bhrí alt 1 d’Acht 1997),

  (b) na hAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil (de réir bhrí alt 1 d’Acht 1997),

  (c) Codanna 18A go 18D d’Acht 1997,

  (d) an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999, agus na hachtacháin lena leasaítear 
nó lena leathnaítear an tAcht sin,

  (e) an tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003, agus na hachtacháin lena 
leasaítear nó lena leathnaítear an tAcht sin,

  (f) an tAcht Comhdhlúite Cánach Breisluacha, 2010, agus na hachtacháin lena leasaítear 
nó lena leathnaítear an tAcht sin,

  (g) na reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna máil agus le bainistiú na ndleachtanna 
sin,

  (h) an tAcht Custam, 2015, agus na hachtacháin lena leasaítear nó lena leathnaítear an 
tAcht sin,

  (i) an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil), 2012, agus na hachtacháin lena leasaítear 
nó lena leathnaítear an tAcht sin,

 agus aon ionstraim arna déanamh fúthu sin agus aon ionstraim arna déanamh faoi aon 
achtachán eile a bhaineann le cáin (lena n-áirítear maidir le dleachtanna stampa agus le 
dleachtanna a bhaineann le custaim agus mál).

CUID 2

an coimisiún um achomhaiRc chánach

An Coimisiún um Achomhairc Chánach a bhunú

3. (1) Ar an lá bunaithe, beidh comhlacht arna bhunú ar a dtabharfar an Coimisiún um 
Achomhairc Chánach nó, sa Bhéarla, the Tax Appeals Commission, agus dá ngairtear an 
“Coimisiún” san Acht seo.

 (2) Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina lá bunaithe (dá ngairtear an 
“lá bunaithe” san Acht seo) chun críocha an Achta seo.

 (3) Beidh an Coimisiún ina chomhlacht corpraithe agus comharbas suthain agus séala 
oifigiúil	aige	agus	beidh	cumhacht	agartha	aige,	agus	beidh	sé	inagartha,	faoina	ainm	
corpraithe.

 (4) Fíordheimhneofar séala an Choimisiúin le síniú comhalta den Choimisiún agus, ina 
theannta sin, le síniú comhalta d’fhoireann an Choimisiúin a bheidh údaraithe chuige sin 
ag na Coimisinéirí.

	 (5)	 Tabharfar	 aird	 bhreithiúnach	 ar	 shéala	 an	 Choimisiúin	 agus	 glacfar	 i	 bhfianaise	 aon	
doiciméad a airbheartóidh gur ionstraim é a rinne an Coimisiún agus a bheith séalaithe le 

cd.1 a.2
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séala an Choimisiúin, agus measfar gurb é an ionstraim sin é gan a thuilleadh cruthúnais 
mura suífear a mhalairt.

Comhaltas an Choimisiúin

4.	 (1)	 Beidh	 ar	 an	 gCoimisiún	 cibé	 comhaltaí	 agus	 cibé	 líon	 comhaltaí	 a	 chinnfidh	 agus	 a	
cheapfaidh an tAire faoi alt 8; tabharfar “Coimisinéir Achomhairc” ar gach comhalta 
den Choimisiún agus, san Acht seo, gairtear “Coimisinéir” de nó di.

 (2) Ní mheasfar gur comhalta den Choimisiún Coimisinéir sealadach a cheapfar faoi alt 9, 
ach ní dochar é sin d’fhorálacha an ailt sin.

Feidhmeanna an Choimisiúin a chomhlíonadh trí na Coimisinéirí agus tríd an bhfoireann

5. (1) Gan dochar don dlí ginearálta maidir le comhlachtaí corpraithe do chomhlíonadh 
feidhmeanna trí dhaoine nádúrtha ná d’fho-alt (2)—

  (a) maidir le feidhmeanna an Choimisiúin i ndáil le hachomhairc a bhreithniú, a éisteacht, 
a chinneadh agus a chur de láimh faoin Acht seo (nó faoi Acht 1997), agus na nithe 
eile go léir a dhéanamh chuige sin, tá siad inchomhlíonta trí na Coimisinéirí, agus

  (b) is faoi threoir na gCoimisinéirí, agus ní faoi threoir an Choimisiúin, a léirítear an 
socrú a dhéantar maidir leis na nithe sin leis an Acht seo (nó le hAcht 1997) dá réir 
sin.

 (2) Aon fheidhm a shanntar leis an Acht seo nó leis na hAchtanna Cánachais don Choimisiún 
nó do na Coimisinéirí, seachas feidhm a shonraítear in alt 6(2)(b), (f), (g), nó (j), féadfaidh 
aon duine amháin nó níos mó d’fhoireann an Choimisiúin a bheidh ag gníomhú faoi 
údarás an Choimisiúin í a chomhlíonadh.

 (3) D’ainneoin aon ní i bhfo-alt (1) nó (2), is in ainm corpraithe an Choimisiúin, agus ní in 
aon ainm eile, a bheidh aon imeachtaí ag duine i leith aon bhreith, cinneadh nó gníomh 
eile a bhfuil feidhm ag ceachtar de na fo-ailt sin maidir léi nó leis (seachas imeachtaí a 
bhaineann	le	ceart	nó	dliteanas	atá	ag	baint	go	pearsanta	le	haon	sealbhóir	oifige	nó	le	
haon phearsa aonair eile a luaitear sna fo-ailt sin)

Feidhmeanna na gCoimisinéirí

6. (1) Féadfaidh na Coimisinéirí cibé feidhmeanna a shanntar dóibh leis an Acht seo agus leis 
na hAchtanna Cánachais a chomhlíonadh.

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), comhlíonfaidh na Coimisinéirí na feidhmeanna 
seo a leanas i ndáil leis na hAchtanna Cánachais—

  (a) breith a thabhairt i dtaobh glacadh le hachomharc nó gan glacadh leis,

  (b) breith a thabhairt i dtaobh dearbhú a dhéanamh, faoi alt 949N(3) (a chuirtear isteach 
le halt 34) d’Acht 1997, gur diúltú críochnaitheach diúltú glacadh le hachomharc,

  (c) breith a thabhairt i dtaobh an nóis imeachta chuí a bheidh le glacadh i ndáil le 
breithniú ar achomharc,

  (d) ordacháin a thabhairt do na páirtithe in achomharc,

  (e) dátaí, tráthanna agus ionaid a shocrú chun achomhairc a éisteacht,

cd.2 a.3
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  (f) achomharc a éisteacht i gcás gur thug na Coimisinéirí breith gurb é sin an modh cuí 
chun an t-achomharc a bhreithniú,

  (g) achomhairc a chinneadh,

  (h) cinntí scríofa a sholáthar,

  (i) cinntí a fhoilsiú,

  (j) cásanna a shonrú agus a shíniú, is cásanna arna sonrú chun tuairim na hArd-Chúirte 
a fháil,

  (k) córais agus nósanna imeachta éifeachtúla éifeachtacha a bhunú agus a chothabháil 
chun a áirithiú go ndéanfar achomhairc a phróiseáil, a bhreithniú agus a chinneadh 
ar mhodh tráthúil éifeachtach, agus

  (l) na nithe eile sin go léir a dhéanamh is dóigh leo a chuidíonn chun díospóidí idir 
achomharcóirí agus na Coimisinéirí Ioncaim a réiteach agus chun an dliteanas ceart 
cánach atá ar achomharcóirí a shuíomh.

 (3) Léifear tagairtí i bhfo-alt (2) do ghlacadh le hachomharc de réir Chaibidil 2 de Chuid 
40A (a chuirtear isteach le halt 34) d’Acht 1997.

 (4) Comhlíonfaidh na Coimisinéirí a bhfeidhmeanna ar mhodh a thabharfaidh aird ar an ngá 
atá ann imeachtaí os comhair na gCoimisinéirí—

  (a) a bheith inrochtana agus cóir, agus

  (b) a sheoladh chomh dlúsúil agus is féidir.

 (5) Féadfaidh na Coimisinéirí rialacha nóis imeachta a ghlacadh maidir le haon cheann dá 
bhfeidhmeanna agus foilseoidh siad aon rialacha a ghlacfar amhlaidh.

Feidhmeanna na gCoimisinéirí le bheith inchomhlíonta ag duine dá líon

7. (1) Déanfar aon fhoráil den Acht seo, nó de na hAchtanna Cánachais, lena dtugtar 
feidhm do na Coimisinéirí, a léamh mar fhoráil lena dtugtar an fheidhm d’aon duine 
de na Coimisinéirí agus, dá réir sin, mar fhoráil lena gcumasaítear d’aon duine de na 
Coimisinéirí, faoi réir na rialacha nóis imeachta, más ann, a ghlacfar faoi alt 6(5), an 
fheidhm a chomhlíonadh.

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), féadfaidh aon duine de na Coimisinéirí  
údarás den chineál dá dtagraítear in alt 5(2) a dheonú do chomhalta nó do chomhaltaí 
foirne faoi réir na rialacha nóis imeachta, más ann, a ghlacfar faoi alt 6(5).

Coimisinéirí a cheapadh

8. (1) San alt seo, ciallaíonn “Acht 2004” an tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí 
(Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004.

 (2) Faoi réir fho-ailt (6) agus (7), ceapfaidh an tAire Coimisinéir as measc daoine a mbeidh 
moladh déanta ina leith faoi fho-alt (3).

 (3) Iarrfaidh an tAire ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí iarrthóirí oiriúnacha a  
mheasúnú agus a roghnú lena gceapadh mar Choimisinéir de réir na bhforálacha iomchuí 

cd.2 a.6
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d’Acht 2004 agus, tar éis an mheasúnaithe agus an roghnaithe sin, pearsana aonair a 
mholadh don Aire lena gceapadh.

 (4) Féadfaidh an tAire, ó am go ham, ceanglais a shonrú ar dóigh leis nó léi gur ceanglais iad 
nach foláir d’iarrthóir ar cheapachán mar Choimisinéir a chomhlíonadh; deimhneoidh 
an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí di féin, i gcomhlíonadh a feidhmeanna faoi fho-alt 
(3), go gcomhlíonann iarrthóir na ceanglais sin.

 (5) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (4), folaíonn na ceanglais a fhéadfaidh an tAire a 
shonrú faoin bhfo-alt sin—

  (a) an tréimhse íosta taithí praiticiúla, nó an cineál taithí praiticiúla, is gá d’iarrthóir a 
bheith aige nó aici,

  (b) na cáilíochtaí acadúla nó gairmiúla nach foláir d’iarrthóir a bheith aige nó aici, agus

  (c) faoi réir an Achta um Chomhionannas Fostaíochta, 1998, sláinte agus aois iarrthóra.

 (6) D’ainneoin fho-alt (2), féadfaidh an tAire duine a cheapadh mar Choimisinéir, is duine 
atá, díreach roimh an lá bunaithe, ag fónamh mar Choimisinéir Achomhairc a ceapadh 
de réir alt 850 d’Acht 1997.

 (7) D’ainneoin fho-alt (2), sna himthosca seo a leanas, is é sin—

  (a) duine a bheith ceaptha cheana féin, de réir fho-alt (2), mar Choimisinéir, agus

	 	 (b)	 céad	téarma	oifige	an	duine	sin	mar	Choimisinéir	do	dhul	in	éag	le	himeacht	aimsire,

ansin, féadfaidh an tAire an duine sin a athcheapadh mar Choimisinéir le haghaidh an dara 
téarma de réir mar a fhoráiltear faoi alt 13(3).

	 (8)	 Ní	cheapfar	duine	mar	Choimisinéir	le	haghaidh	níos	mó	ná	2	théarma	oifige	as	a	chéile.

 (9) I gcás go mbeidh feidhm ag na himthosca a shonraítear i míreanna (a) agus (b) 
d’fho-alt (7) i ndáil le duine ach nach ndéanfar an duine a athcheapadh mar Choimisinéir 
faoi alt 13(3), leagfaidh an tAire ráiteas faoi bhráid Dháil Éireann ina dtabharfar an chúis 
nach ndearnadh an duine a athcheapadh amhlaidh.

Coimisinéirí sealadacha

9. (1) Faoi réir fho-alt (3), féadfaidh an tAire breitheamh den Chúirt Chuarda (dá ngairtear 
“Coimisinéir sealadach” san Acht seo) a cheapadh ó am go ham chun feidhm Coimisinéara 
a chomhlíonadh i gcás cosc a bheith ar na Coimisinéirí an fheidhm a chomhlíonadh de 
réir alt 11 (staonadh).

 (2) Féadfaidh an tAire duine (dá ngairtear “Coimisinéir sealadach” freisin san Acht seo) a 
cheapadh ó am go ham ar bhonn sealadach chun feidhm Coimisinéara a chomhlíonadh 
más rud é, i dtuairim an Aire, go n-éilíonn na himthosca (seachas na himthosca a luaitear 
i bhfo-alt (1)) ceapachán den sórt sin a dhéanamh.

 (3) Ní dhéanfar breitheamh den Chúirt Chuarda a cheapadh mar Choimisinéir sealadach  
gan ceadú ó Uachtarán na Cúirte Cuarda.

 (4) Ceapfar duine mar Choimisinéir sealadach ar cibé téarmaí agus coinníollacha a  
chinnfidh	an	tAire	a	bheith	cuí	agus	a	shonróidh	sé	nó	sí	sa	cheapachán.

 (5) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (4), sonrófar i gceapachán faoin alt seo—

cd.2 a.8
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  (a) an tréimhse ar ar a feadh a fhanfaidh an ceapachán i bhfeidhm, agus

  (b) an fheidhm nó na feidhmeanna a bheidh le comhlíonadh ag an duine a cheapfar mar 
Choimisinéir sealadach.

 (6) Ní bheidh feidhm ag na forálacha seo a leanas den Acht seo maidir le Coimisinéir 
sealadach, eadhon—

  (a) alt 8,

  (b) alt 12, ach níl feidhm ag an eisiamh seo ach amháin maidir le Coimisinéir sealadach 
a cheapfar faoi fho-alt (1),

  (c) ailt 13 agus 14, agus

  (d) alt 15(2) go (6).

 (7) D’ainneoin nach bhfuil Coimisinéir sealadach le meas, de bhua alt 4(2), mar chomhalta 
den Choimisiún, i gcás go mbeidh feidhm Coimisinéara le comhlíonadh ag Coimisinéir 
sealadach, maidir le tagairtí i cibé cinn de na forálacha—

  (a) den Acht seo, seachas na forálacha a dhífheidhmítear le fo-alt (6), nó

  (b) de na hAchtanna Cánachais,

  is iomchuí maidir leis an bhfeidhm sin a chomhlíonadh—

  (i) do Choimisinéir, nó

  (ii) do chomhalta den Choimisiún,

  léifear iad mar thagairtí a fholaíonn tagairtí do Choimisinéir sealadach.

Neamhspleáchas

10. Faoi réir an Achta seo, beidh an Coimisiún agus a chomhaltaí neamhspleách i  
gcomhlíonadh a bhfeidhmeanna.

Staonadh

11. I gcás leas a bheith ag Coimisinéir i gceart an Choimisinéara féin nó i gceart aon duine eile 
in aon ní faoi achomharc go feadh an mhéid a mheasann an Coimisinéir nach mbeidh sé nó 
sí ábalta gníomhú go neamhchlaonta i mbreithniú agus i gcinneadh an ní, ní ghlacfaidh an 
Coimisinéir aon pháirt sa bhreithniú agus sa chinneadh sin.

Dearbhú nuair a dhéanfar ceapachán

12. (1) Déanfaidh agus síneoidh gach duine a cheapfar mar Choimisinéir an dearbhú a leagtar 
amach i Sceideal 1 roimh an gcéad ócáid a chomhlíonfaidh an duine a fheidhmeanna nó 
a feidhmeanna mar Choimisinéir.

 (2) D’fhonn amhras a sheachaint, ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i gcás ina ndéanfar 
Coimisinéir a athcheapadh de réir alt 13(3).

 (3) Déanfar an dearbhú dá dtagraítear i bhfo-alt (1) os comhair Feidhmeannach Síochána.
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Téarma oifige

13. (1) Is ar bhonn lánaimseartha a cheapfar duine mar Choimisinéir.

 (2) Ceapfar duine mar Choimisinéir le haghaidh cibé téarma, nach faide ná tréimhse 7 
mbliana,	a	chinnfidh	an	tAire	agus	a	shonróidh	sé	nó	sí	sa	cheapachán	agus,	faoi	réir	an	
Achta	seo,	beidh	an	duine	sin	i	seilbh	oifige	le	haghaidh	na	tréimhse	sin	dá	réir	sin.

 (3) Má tá feidhm ag na himthosca a shonraítear in alt 8(7)(a) agus (b) maidir le duine, ansin, 
féadfaidh an tAire an duine sin a athcheapadh mar Choimisinéir le haghaidh an dara 
téarma.

	 (4)	 Is	í	tréimhse	an	dara	téarma	sin	cibé	tréimhse	a	chinnfidh	an	tAire	agus	a	shonróidh	sé	
nó sí san athcheapachán ach ní rachaidh sí thar 7 mbliana.

 (5) I dteannta na teorann a fhoráiltear le fo-alt (2) nó (4) agus a bhaineann le tréimhse téarma 
oifige	Coimisinéara,	maidir	le	sonrú	tréimhse	oifige	faoi	cheachtar	de	na	fo-ailt	sin,	is	ar	
shlí go gcomhlíonfar alt 15(1) (Ní foláir don Choimisinéir scor ag aois scoir) dá thoradh 
a dhéanfar é

Téarmaí agus coinníollacha ceaptha Coimisinéara

14. (1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (4), beidh ceapadh duine mar Choimisinéir faoi réir cibé 
téarmaí	agus	coinníollacha	a	chinnfidh	an	tAire	tar	éis	dó	nó	di	dul	i	gcomhairle	leis	an	
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

	 (2)	 Íocfar	le	gach	Coimisinéir	cibé	luach	saothair	a	chinnfidh	an	tAire	Caiteachais	Phoiblí	
agus Athchóirithe ó am go ham.

	 (3)	 Ní	shealbhóidh	Coimisinéir	aon	oifig	nó	fostaíocht	eile	a	bhfuil	díolaíochtaí	iníoctha	ina	
leith ná ní sheolfaidh sé nó sí aon trádáil, gnó nó gairm.

 (4) I ndáil le duine lena mbaineann fo-alt (5), d’ainneoin fho-ailt (1) agus (2), ní bheidh 
téarmaí agus coinníollacha a cheapacháin nó a ceapacháin mar Choimisinéir éagsúil 
leis	 na	 téarmaí	 agus	 na	 coinníollacha	 a	 raibh	 oifig	 an	Choimisinéara	Achomhairc	 dá	
dtagraítear i bhfo-alt (5) faoina réir díreach roimh an lá bunaithe.

 (5) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo maidir le duine a bheidh ceaptha mar Choimisinéir agus 
atá, díreach roimh an lá bunaithe, ag fónamh mar Choimisinéir Achomhairc a ceapadh 
de réir alt 850 d’Acht 1997.

Aoisliúntas

15.	 (1)	 Scoirfidh	Coimisinéir	ar	aois	scoir	a	bheith	slánaithe	aige	nó	aici.

 (2) Faoi réir fho-alt (3),	déanfaidh	an	tAire	agus	cuirfidh	sé	nó	sí	i	gcrích,	le	toiliú	an	Aire	
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, scéim nó scéimeanna, de réir a téarmaí, is scéim 
nó scéimeanna chun pinsin, aiscí nó liúntais eile a dheonú, ar scor nó ar bhás, do dhaoine, 
nó	i	leith	daoine,	a	bhí	i	seilbh	oifig	an	Choimisinéara.

 (3) Ní dhéanfar socrú le scéim faoin alt seo chun pinsin, aiscí nó liúntais eile a dheonú do 
dhuine, nó i leith duine, dá dtagraítear i bhfo-alt (2) i gcás go bhfuil feidhm ag an Scéim 
Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair maidir leis an duine sin de bhua Chaibidil 2 de Chuid 2 
den Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012.

cd.2



12

[2015.][Uimh. 59.]
  

An tAcht Airgeadais (Achomhairc 
Chánach), 2015.

 (4) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, aon tráth, 
scéim nó scéimeanna lena leasaítear nó lena gcúlghairtear scéim faoin alt seo a dhéanamh 
agus a chur i gcrích de réir a téarmaí.

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

 (6) San alt seo, ciallaíonn “aois scoir” an aois a shonraítear in alt 13(2) den Acht um Pinsin 
na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012 nó cibé aois is sine ná sin 
a	chinnfidh	an	tAire	Caiteachais	Phoiblí	agus	Athchóirithe	le	hordú	faoin	Acht	sin.

Éirí as

16. (1) Féadfaidh Coimisinéir éirí as trí fhógra i scríbhinn chuig an Aire á rá go bhfuil ar intinn 
aige nó aici déanamh amhlaidh.

	 (2)	 Beidh	éifeacht	le	héirí	as	oifig	den	sórt	sin	ó	dháta	nach	luaithe	ná	3	mhí	tar	éis	dháta	an	
fhógra dá dtagraítear i bhfo-alt (1) mura gceadóidh an tAire é do theacht in éifeacht ar 
dháta is luaithe ná sin.

Cur as oifig

17.	 (1)	 Féadfaidh	 an	 tAire,	 ar	 chúiseanna	 sonraithe,	Coimisinéir	 a	 chur	 as	oifig	 aon	 tráth	de	
dheasca mí-iompair.

 (2) Gan dochar d’fho-alt (1),	féadfaidh	an	tAire	Coimisinéir	a	chur	as	oifig	aon	tráth	i	gcás	
go measfaidh an tAire—

  (a) go bhfuil an Coimisinéir tagtha chun bheith éagumasach, de dheasca easláinte, ar a 
fheidhmeanna nó a feidhmeanna mar Choimisinéir a chomhlíonadh go héifeachtach,

	 	 (b)	 gur	gá	nó	gur	fóirsteanach	an	Coimisinéir	a	chur	as	oifig	chun	go	gcomhlíonfaidh	an	
Coimisiún a fheidhmeanna go héifeachtach, nó

  (c) go bhfuil easaontacht leasa (maidir leis an gCoimisiún do chomhlíonadh a 
fheidhmeanna) ag tarlú ar thaobh an Choimisinéara atá chomh mór sin gur chóir don 
Choimisinéir	scor	d’oifig	a	shealbhú.

	 (3)	 I	gcás	go	gcuirfidh	an	tAire	Coimisinéir	as	oifig,	leagfaidh	sé	nó	sí	ráiteas	faoi	bhráid	
Dháil	Éireann	ina	dtabharfar	an	chúis	leis	an	gcur	as	oifig.

Coimisinéir a dhícháiliú

18.	 (1)	 Scoirfidh	Coimisinéir	d’oifig	a	shealbhú—

  (a) ar é nó í a bhreithniú ina fhéimheach nó ina féimheach,

  (b) ar imshocraíocht nó comhshocraíocht a dhéanamh le creidiúnaithe,

  (c) ar é nó í a chiontú, ar díotáil, i gcion, nó

  (d) ar é nó í do scor de ghnáthchónaí a bheith air nó uirthi sa Stát.
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 (2) Más rud é, maidir le Coimisinéir—

  (a) go n-ainmneofar é nó í mar chomhalta de Sheanad Éireann,

  (b) go n-ainmneofar é nó í chun seasamh mar iarrthóir lena thoghadh nó lena toghadh 
mar chomhalta de cheachtar Teach den Oireachtas nó chun Parlaimint na hEorpa,

  (c) go measfar é nó í, de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht 
um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997, a bheith tofa chun Parlaimint na 
hEorpa chun folúntas a líonadh, nó

  (d) gur comhalta é nó í, nó go dtiocfaidh sé nó sí chun bheith ina chomhalta nó ina 
comhalta, d’údarás áitiúil,

scoirfidh	sé	nó	sí	air	sin	de	bheith	i	seilbh	oifige.

 (3) Aon duine a bheidh, de thuras na huaire, i dteideal faoi Bhuan-Orduithe ceachtar Tí den 
Oireachtas suí sa Teach sin nó is comhalta de Pharlaimint na hEorpa, beidh sé nó sí, 
fad a bheidh sé nó sí i dteideal amhlaidh nó ina chomhalta nó ina comhalta den sórt sin, 
dícháilithe chun bheith ina Choimisinéir nó ina Coimisinéir.

An Coimisiún a mhaoiniú

19. Íocfar leis an gCoimisiún as airgead a sholáthróidh an tOireachtas cibé liúntais i leith 
caiteachas	a	chinnfidh	an	tAire	Caiteachais	Phoiblí	agus	Athchóirithe	ó	am	go	ham.

Foireann an Choimisiúin

20.	 (1)	 Fostófar	 in	oifig	an	Choimisiúin	cibé	 líon	oifigeach	agus	 seirbhíseach	a	chinnfidh	an	
tAire ó am go ham tar éis dó nó di dul i gcomhairle leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe.

 (2) Beidh comhaltaí d’fhoireann an Choimisiúin ina státseirbhísigh de réir bhrí Acht 
Rialuithe na Stát-Sheirbhíse 1956.

Tuarascálacha don Aire

21. (1) Déanfaidh na Coimisinéirí, an 31 Márta nó roimhe gach bliain tar éis na bliana ina 
dtiocfaidh an t-alt seo i ngníomh—

  (a) tuarascáil a ullmhú i ndáil le comhlíonadh a bhfeidhmeanna an bhliain roimhe sin, 
agus

  (b) an tuarascáil a chur faoi bhráid an Aire.

	 (2)	 Cuirfidh	an	tAire	faoi	deara	cóipeanna	den	tuarascáil	dá	dtagraítear	i	bhfo-alt (1) a leagan 
faoi bhráid gach Tí den Oireachtas, agus, a luaithe is indéanta tar éis é sin a dhéanamh, 
foilseoidh na Coimisinéirí an tuarascáil ar an idirlíon.

 (3) Léifear an tagairt i bhfo-alt (1)(a) don bhliain roimhe sin, i gcás na chéad tuarascála a 
ullmhófar faoin alt seo, mar thagairt don tréimhse dar tosach an lá bunaithe agus dar 
críoch an 31 Nollaig 2015.

 (4) Más rud é, maidir leis an bhfaisnéis seo a leanas—
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  (a) go gceanglaíonn an tAire í a áireamh, ar ceanglas é a bhfuil cumhacht ag an Aire (de 
bhua na míre seo) é a dhéanamh, nó

  (b) go gceanglaítear í a áireamh de bhua aon achtachán seachas an fo-alt seo,

beidh ar áireamh sa tuarascáil dá dtagraítear i bhfo-alt (1) cibé faisnéis de chineál staidrimh 
i ndáil leis na nithe seo a leanas—

  (i) fógraí a thabhairt i dtaobh achomharc,

  (ii) diúltuithe glacadh (de réir bhrí Chaibidil 2 de Chuid 40A, a chuirtear isteach le halt 
34, d’Acht 1997) le hachomhairc, agus

  (iii) achomhairc a bhreithniú, a éisteacht agus a chinneadh,

a bheidh sonraithe sa cheanglas ón Aire nó san achtachán lena mbaineann.

 (5) Féadfaidh na Coimisinéirí, ó am go ham, cibé tuarascálacha eile is cuí leo i ndáil lena 
ngníomhaíochtaí a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire.

 (6) Féadfaidh an tAire a cheangal ar na Coimisinéirí, le hordachán i scríbhinn, tuarascáil i 
ndáil le haon ní áirithe a bhaineann le gníomhaíochtaí na gCoimisinéirí is cuí leis an Aire 
a ullmhú agus a chur faoina bhráid nó faoina bráid.

 (7) Comhlíonfaidh na Coimisineirí ordachán faoi fho-alt (6).

 (8) Ní oibreoidh an t-alt seo chun a cheangal ar na Coimisinéirí faisnéis a áireamh sa  
tuarascáil dá dtagraítear i bhfo-alt (1) nó (6) a dhéanfadh dochar, ina dtuairim, do 
chomhlíonadh a bhfeidhmeanna ag na Coimisinéirí.

CUID 3

FoRálacha idiRthRéimhseacha

Cuid 3 (Léiriú)

22. (1) Chun críocha na Coda seo, measfar achomharc a bheith déanta nuair a bheidh fógra 
achomhairc curtha ag achomharcóir chuig na Coimisinéirí Ioncaim nó chuig na 
Coimisinéirí Achomhairc, de réir mar a bheidh, de réir na forála iomchuí de na hAchtanna 
Cánachais.

 (2) D’fhonn amhras a sheachaint, chun críocha na Coda seo, measfar achomharc a bheith 
déanta nuair a bheidh fógra achomhairc curtha ag achomharcóir sna himthosca a 
shonraítear in alt 933(7) d’Acht 1997.

 (3) Sa Chuid seo—

  ciallaíonn “dáta tosach feidhme” an dáta a thiocfaidh alt 34 (lena gcuirtear Cuid 40A  
isteach in Acht 1997) i ngníomh;

  léifear “achomharc láithreach” de réir alt 24;

  ciallaíonn “Cuid 40” Cuid 40 d’Acht 1997;

  ciallaíonn “Cuid 40A” Cuid 40A d’Acht 1997.
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Ní bheidh feidhm ag Cuid 40 i gcás achomharc a dhéanfar ar an dáta tosach feidhme nó dá 
éis

23. Ní bheidh feidhm ag Cuid 40 maidir le hachomharc a dhéanfar ar an dáta tosach feidhme 
nó dá éis.

Achomhairc láithreacha: an méid a bheidh feidhm ag Codanna 40 agus 40A maidir leo

24. Déantar foráil in ailt 25 go 31 maidir leis an méid a bheidh feidhm ag forálacha Chuid 40 
agus Chuid 40A, faoi seach, maidir le hachomharc a bheidh déanta roimh an dáta tosach 
feidhme (dá ngairtear “achomharc láithreach” sa Chuid seo).

Feidhm alt 933(1) d’Acht 1997 maidir le hachomharc láithreach

25. (1) San alt seo, aon tagairtí d’alt 933 is tagairtí iad d’alt 933 d’Acht 1997.

 (2) Más rud é, roimh an dáta tosach feidhme, maidir le hiarratas ó dhuine faoi fho-alt (1)(a) 
d’alt 933, gur diúltaíodh dó faoi fho-alt (1)(b) den alt sin agus gur mar seo a leanas atá—

  (a) ní dhearna an duine achomharc i gcoinne an diúltaithe de réir alt 933(1)(c), agus

  (b) níl an tréimhse a shonraítear san fhoráil sin chun an duine do dhéanamh amhlaidh  
tar éis dul in éag ar an dáta tosach feidhme nó roimhe,

  ansin, leanfaidh alt 933(1)(c) d’fheidhm a bheith aige, tar éis an dáta tosach feidhme, 
maidir leis an achomharc, ach sin ar feadh cibé méid den tréimhse sin roimhe seo a 
bheidh gan chaitheamh amháin agus, má dhéanann an duine achomharc i gcoinne an 
diúltaithe de réir na forála sin, beidh feidhm ag alt 933(1)(d) maidir leis an achomharc.

 (3) Más rud é, roimh an dáta tosach feidhme, maidir le hiarratas ó dhuine faoi fho-alt (1)
(a) d’alt 933, gur diúltaíodh dó faoi fho-alt (1)(b) den alt sin agus go ndearna an duine 
achomharc i gcoinne an diúltaithe de réir alt 933(1)(c), ansin, a mhéid nach ndearnadh 
na bearta is cuí faoi alt 933(1)(d) i ndáil leis an achomharc roimh an dáta tosach feidhme, 
déanfar na bearta sin tar éis an dáta sin agus beidh feidhm, dá réir sin, ag alt 933(1)(d) 
maidir leis an achomharc.

 (4) Más rud é—

  (a) maidir le hiarratas ó dhuine faoi fho-alt (1)(a) d’alt 933, nár diúltaíodh dó faoi fho-alt 
(1)(b) den alt sin, nó

  (b) go gceadóidh na Coimisinéirí Achomhairc iarratas den sórt sin de bhun fho-alt (1)(d)
(ii) d’alt 933 nó tar éis éisteacht dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(d)(iii) den alt sin,

  ansin, chun alt 27(2) a chur chun feidhme maidir leis an achomharc lena mbaineann, 
measfar gur ghlac na Coimisinéirí Achomhairc leis an achomharc (de réir bhrí alt 949J, 
a chuirtear isteach le halt 34, d’Acht 1997), ach sin gan dochar do mhíreanna (b) agus 
(c) d’alt 949N(1), a chuirtear isteach le halt 34, den Acht sin.

Feidhm alt 933(7) d’Acht 1997 maidir le hachomharc láithreach

26. (1) San alt seo, aon tagairtí d’alt 933 is tagairtí iad d’alt 933 d’Acht 1997.

 (2) Más rud é, roimh an dáta tosach feidhme, maidir le hiarratas ó dhuine faoi fho-alt (7)(a) 
nó (d) d’alt 933, gur diúltaíodh dó faoi fho-alt (7)(b) nó (e), de réir mar a bheidh, den alt 
sin agus gur mar a leanas atá—
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  (a) ní dhearna an duine achomharc i gcoinne an diúltaithe de réir alt 933(7)(c) nó (f), de 
réir mar is cuí, agus

  (b) níl an tréimhse a shonraítear san fhoráil chuí chun an duine do dhéanamh amhlaidh 
tar éis dul in éag ar an dáta tosach feidhme nó roimhe,

  ansin, leanfaidh alt 933(7)(c) nó (f), de réir mar is cuí, d’fheidhm a bheith aige, tar éis an 
dáta tosach feidhme, maidir leis an achomharc, ach sin ar feadh cibé méid den tréimhse 
sin roimhe seo a bheidh gan chaitheamh amháin agus, má dhéanann an duine achomharc 
i gcoinne an diúltaithe de réir na forála cuí, déileálfar leis an gceist i dtaobh an gceadóidh 
na Coimisinéirí Achomhairc an t-iarratas nó nach gceadóidh mar bhreith uathu i dtaobh 
achomharc déanach a cheadú faoi alt 949O (a chuirtear isteach le halt 34) d’Acht 1997 
agus beidh feidhm ag an alt sin, dá réir sin, maidir leis an achomharc.

 (3) Más rud é, roimh an dáta tosach feidhme, maidir le hiarratas ó dhuine faoi fho-alt (7)(a) 
nó (d) d’alt 933, gur diúltaíodh dó faoi fho-alt (7)(b) nó (e), de réir mar a bheidh, den 
alt sin agus go ndearna an duine achomharc i gcoinne an diúltaithe de réir alt 933(7)(c) 
nó (f), de réir mar is cuí, ansin, mura rud é go mbeidh na Coimisinéirí Achomhairc tar 
éis an ní a chinneadh faoi alt 933(7)(c) nó (f), de réir mar is cuí, roimh an dáta tosach 
feidhme, déileálfar leis an gceist i dtaobh an gceadóidh na Coimisinéirí Achomhairc an 
t-iarratas nó nach gceadóidh mar bhreith uathu i dtaobh achomharc déanach a cheadú 
faoi alt 949O (a chuirtear isteach le halt 34) d’Acht 1997 agus beidh feidhm ag an alt sin, 
dá réir sin, maidir leis an achomharc.

 (4) Más rud é, roimh an dáta tosach feidhme—

  (a) maidir le hiarratas ó dhuine faoi fho-alt (7)(a) nó (d) d’alt 933, nár diúltaíodh dó  
faoi fho-alt (7)(b) nó (e), de réir mar a bheidh, den alt sin, nó

  (b) go gceadóidh na Coimisinéirí Achomhairc iarratas den sórt sin faoi alt 933(7)(c) nó 
(f), de réir mar is cuí,

  ansin, chun alt 27(2) a chur chun feidhme maidir leis an achomharc lena mbaineann, 
measfar gur ghlac na Coimisinéirí Achomhairc leis an achomharc (de réir bhrí alt 949J, 
a chuirtear isteach le halt 34, d’Acht 1997), ach sin gan dochar do mhíreanna (b) agus 
(c) d’alt 949N(1), a chuirtear isteach le halt 34, den Acht sin.

Achomhairc láithreacha: aistriú ó na nósanna imeachta faoi Chuid 40 chuig na nósanna 
imeachta faoi Chuid 40A

27. (1) San alt seo, folaíonn “bearta” bearta a bheidh le déanamh ag an achomharcóir nó ag 
daoine eile (lena n-áirítear na Coimisinéirí Achomhairc agus cúirt) agus, i gcás na 
gCoimisinéirí Achomhairc nó i gcás cúirte, folaíonn sé achomharc a éisteacht, ach ní 
dhéanfaidh an fo-alt seo ná fo-alt (2) dochar d’oibriú alt 25(2) agus (3).

 (2) Gan dochar d’fho-ailt (3) go (5), más rud é, roimh an dáta tosach feidhme, go mbeidh 
ceann amháin nó níos mó de na bearta faoi Chuid 40 i ndáil le hachomharc láithreach fós 
gan déanamh, ansin, ar an agus ón dáta tosach feidhme—

  (a) ní dhéanfar aon bhearta den sórt sin faoi Chuid 40, agus

  (b) déanfar na bearta faoi Chuid 40A atá ar aon dul leis na bearta sin,

  agus beidh feidhm dá réir sin ag na forálacha de Chuid 40A atá iomchuí maidir leis na 
bearta sin a dhéanamh.
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 (3) D’ainneoin fho-alt (2), beidh feidhm ag Caibidlí 1 agus 3 de Chuid 40A maidir le 
hachomharc láithreach.

 (4) D’ainneoin fho-alt (2), más rud é, i ndáil le hachomharc láithreach—

  (a) go mbeidh tús curtha le héisteacht ach nach mbeidh sí críochnaithe roimh an dáta 
tosach feidhme,

  (b) go mbeidh éisteacht críochnaithe ach nach mbeidh cinneadh déanta ag na  
Coimisinéirí Achomhairc roimh an dáta sin, nó

  (c) go mbeidh cinneadh déanta ag na Coimisinéirí Achomhairc ach nach mbeidh an 
tréimhse a shonraítear i bhfo-alt (1) d’alt 942 d’Acht 1997 chun an t-achomharcóir 
do thabhairt an fhógra dá dtagraítear san fho-alt sin dulta in éag roimh an dáta sin,

  leanfaidh ailt 942 agus 943 d’Acht 1997 d’fheidhm a bheith acu maidir leis an  
achomharc.

 (5) D’fhonn amhras a sheachaint, i gcás nach mbeidh tús curtha le héisteacht i leith 
achomharc láithreach roimh an dáta tosach feidhme, ní bheidh feidhm ag alt 942 d’Acht 
1997 maidir leis an achomharc.

Coimisinéirí Achomhairc do scaradh le hoifig sula mbeidh éisteacht nó cinneadh  
achomhairc críochnaithe

28. Más rud é, i ndáil le hachomharc láithreach, go ndearna an Coimisinéir Achomhairc nó na 
Coimisinéirí Achomhairc a bhí i gceannas ar éisteacht—

  (a) an éisteacht a thosú ach nár chríochnaigh sé nó sí nó siad í roimh an dáta tosach 
feidhme, nó

  (b) an éisteacht a chríochnú ach nach ndearna sé nó sí nó siad cinneadh roimh an dáta 
sin,

 (agus gurb é is cúis leis an rud sin roimhe seo a fhágáil gan chríochnú nó gan déanamh na 
Coimisinéirí	Achomhairc	sin	do	scaradh	le	hoifig,	is	cuma	cad	iad	na	himthosca),	maidir	
leis	an	achomharc,	de	réir	mar	a	chinnfidh	Coimisinéir	Achomhairc	eile	nó	Coimisinéirí	
Achomhairc eile—

  (i) déanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc sin is déanaí é a athéisteacht amhail is nár 
tharla an chéad éisteacht, nó

  (ii) in ionad é a athéisteacht, déanfar é a bhreithniú agus a chinneadh, faoi réir fho-alt (3) 
den alt sin, de réir alt 949U d’Acht 1997,

 agus, tar éis na bearta sin a dhéanamh, beidh feidhm ag na forálacha thairis sin de Chuid 
40A dá réir sin.

Cásanna sonraithe — cásanna áirithe ina bhfuil bearta fós le déanamh

29. (1) Maidir leis na forálacha a dhéantar leis an alt seo agus le halt 30—

  (a) is forlíonadh ar alt 27(2) iad na forálacha sin, agus

  (b) a mhéid a fhoráiltear leis na forálacha sin do bhearta a dhéanamh tar éis an dáta 
tosach feidhme, léifear na forálacha sin mar nithe lena bhforáiltear do na bearta 
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sin a dhéanamh faoi Chuid 40A (nó faoin gCuid sin i dteannta na forála breise a  
dhéantar leis na forálacha sin),

  agus, tar éis na bearta sin a dhéanamh, beidh feidhm ag na forálacha thairis sin de Chuid 
40A dá réir sin.

 (2) Más rud é—

  (a) go mbeidh aon cheann de na bearta a ghabhann le sonrú agus síniú cáis chun tuairim 
na hArd-Chúirte a fháil ar chinneadh na gCoimisinéirí Achomhairc fós le déanamh 
roimh an dáta tosach feidhme, agus

  (b) maidir leis an gCoimisinéir Achomhairc nó leis na Coimisinéirí Achomhairc a d’éist 
an	t-achomharc,	gur	scar	sé	nó	sí	nó	siad	le	hoifig,	is	cuma	cad	iad	na	himthosca,

	 	 maidir	leis	na	Coimisinéirí	Achomhairc	sin	do	scaradh	le	hoifig,	ní	cosc	é	sin	le	feidhm	
a bheith ag alt 27(2) maidir le bearta den sórt sin a dhéanamh, ar bearta iad a fhéadfaidh 
Coimisinéir Achomhairc eile nó Coimisinéirí Achomhairc eile a dhéanamh tar éis an 
dáta tosach feidhme.

 (3) Beidh feidhm ag fo-alt (4) más ann do na himthosca dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) sa 
chás áirithe, is cuma an ann freisin do na himthosca dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b) sa 
chás áirithe (agus más ann amhlaidh do na himthosca dá dtagraítear sa dá mhír sin, beidh 
feidhm ag fo-alt (4) d’ainneoin go ndéantar foráil le fo-alt (2) maidir le Coimisinéirí 
Achomhairc, seachas an Coimisinéir Achomhairc nó na Coimisinéirí Achomhairc a 
d’éist an t-achomharc dá dtagraítear san fho-alt sin, do dhéanamh bearta áirithe).

 (4) I gcás go mbeidh feidhm ag an bhfo-alt seo, seirbheálfaidh na Coimisinéirí Achomhairc 
fógra ar gach páirtí de na páirtithe san achomharc, is ábhar don chás sonraithe beartaithe, 
ina n-iarrfar ar an bpáirtí a rá leis na Coimisinéirí Achomhairc, laistigh de thréimhse a 
shonrófar san fhógra, cibé acu is mian nó nach mian leis an bpáirtí—

  (a) go ndéanfadh na Coimisinéirí Achomhairc an t-achomharc a athéisteacht, nó

  (b) go rachfaí ar aghaidh le críochnú agus síniú an cháis shonraithe.

 (5) I gcás go ndéarfaidh an dá pháirtí leis na Coimisinéirí Achomhairc, laistigh den tréimhse 
a shonrófar san fhógra lena mbaineann faoi fho-alt (4)—

  (a) gur mian leo go ndéanfadh na Coimisinéirí Achomhairc an t-achomharc a athéisteacht, 
déanfaidh na Coimisinéirí an t-achomharc a athéisteacht, nó

  (b) gur mian leo go rachfaí ar aghaidh le críochnú agus síniú an cháis shonraithe—

   (i) faoi réir fhomhír (ii), críochnóidh na Coimisinéirí an cás sonraithe agus síneoidh 
siad é, nó

   (ii) má tá feidhm ag alt 30, comhlíonfaidh na Coimisinéirí an t-alt sin agus 
críochnóidh siad an cás sonraithe agus síneoidh siad é de réir an ailt sin.

 (6) Faoi réir fho-alt (7), mura mbeidh ráiteas a thagann faoi réim fho-alt (5)(a) nó (b) mar 
thoradh ar fhógra a sheirbheáil faoi fho-alt (4), críochnóidh na Coimisinéirí Achomhairc 
an cás sonraithe agus síneoidh siad é.

 (7) Más rud é—
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  (a) nach mbeidh ráiteas a thagann faoi réim fho-alt (5)(a) nó (b) mar thoradh ar fhógra 
a sheirbheáil faoi fho-alt (4), agus

  (b) go mbeidh feidhm ag alt 30,

  comhlíonfaidh na Coimisinéirí Achomhairc an t-alt sin agus críochnóidh siad an cás 
sonraithe agus síneoidh siad é de réir an ailt sin.

 (8) Beidh feidhm ag fo-alt (9) maidir le cás sonraithe a chuirfear chun na hArd-Chúirte in 
imthosca ina bhféadfaidh Coimisinéirí Achomhairc seachas an Coimisinéir Achomhairc 
nó na Coimisinéirí Achomhairc a d’éist an t-achomharc is ábhar do chás sonraithe, de bhua 
an ailt seo (nó de bhua an ailt seo agus alt 30), an cás sonraithe a chríochnú agus a shíniú, 
agus an tagairt i bhfo-alt (9) do na himthosca iomchuí is tagairt í don dá ní seo a leanas—

	 	 (a)	 na	dara	Coimisinéirí	a	luaitear	san	fho-alt	seo	do	scaradh	le	hoifig,	is	cuma	cad	iad	
na himthosca, agus

  (b) na chéad Choimisinéirí a luaitear san fho-alt seo do chríochnú agus do shíniú an 
cháis shonraithe.

 (9) Más rud é, ar chás sonraithe lena mbaineann an fo-alt seo a chur chuici nó dá éis sin,  
gurb é tuairim na hArd-Chúirte, ag féachaint don mhéid seo a leanas—

  (a) na saincheisteanna áirithe a eascraíonn sa chás sonraithe, nó

  (b) an dóchúlacht go bhfeidhmeoidh sí na cumhachtaí faoi alt 949AR(1)(b) nó (2) 
d’Acht 1997 i ndáil leis an gcás sonraithe,

  nach mbeadh sé i gcomhréir le riaradh cuí an cheartais í do dhul ar aghaidh le déileáil, nó 
le déileáil tuilleadh, leis an gcás sonraithe, mar gheall ar na himthosca iomchuí, diúltóidh 
sí déileáil, nó déileáil tuilleadh, leis an gcás sonraithe agus féadfaidh sí ordú a dhéanamh 
á ordú go ndéanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc an t-achomharc, is ábhar don chás 
sonraithe, a athéisteacht nó cibé ordú eile a dhéanamh a mheasfaidh sí a bheith cóir.

Forálacha forlíontacha i ndáil le halt 29

30. (1) San alt seo, ciallaíonn “achomharc” an t-achomharc is ábhar don chinneadh dá  
dtagraítear in alt 29(2)(a).

 (2) Más rud é, roimh an dáta tosach feidhme—

  (a) go ndeachaigh an Coimisinéir Achomhairc nó na Coimisinéirí Achomhairc a 
d’éist an t-achomharc ar iontaoibh an chleachtais cead a thabhairt do na páirtithe 
san achomharc téarmaí dréachta den chás sonraithe a chomhaontú (d’fhonn is go 
ndéanfadh na páirtithe na téarmaí sin, arna gcomhaontú amhlaidh, a chur faoi bhráid 
na gCoimisinéirí Achomhairc), agus

  (b) nach ndearnadh na téarmaí sin a chomhaontú idir na páirtithe agus a chur faoi  
bhráid na gCoimisinéirí Achomhairc,

  ansin, faoi réir fho-alt (3), a luaithe is indéanta tar éis an dáta tosach feidhme, 
seirbheálfaidh na Coimisinéirí Achomhairc fógra ar gach páirtí de na páirtithe á iarraidh 
orthu, laistigh de thréimhse a shonrófar san fhógra, féachaint le téarmaí dréachta den 
chás sonraithe a chomhaontú agus na téarmaí sin, arna gcomhaontú amhlaidh, a chur 
faoi bhráid na gCoimisinéirí Achomhairc agus beidh ráiteas san fhógra sin á rá, mura 
ndéanfaidh na páirtithe téarmaí dréachta den sórt sin a chomhaontú agus a chur faoi 
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bhráid na gCoimisinéirí Achomhairc, laistigh den tréimhse sin roimhe seo, go ndéanfaidh 
na Coimisinéirí Achomhairc an gníomh dá dtagraítear i bhfo-alt (4).

 (3) Maidir le fógra faoi fho-alt (2)—

  (a) ní sheirbheálfar é sula seirbheálfar fógra faoi alt 29(4) i ndáil leis an achomharc, 
agus

  (b) ní sheirbheálfar é in aon chás más rud é go raibh ráiteas a thagann faoi réim fho-alt 
(5)(a) mar thoradh ar fhógra a sheirbheáil faoi alt 29(4) i ndáil leis an achomharc.

 (4) Mura gcuirfear téarmaí dréachta den chás sonraithe, arna gcomhaontú idir na páirtithe, 
faoi bhráid na gCoimisinéirí Achomhairc laistigh den tréimhse a shonrófar san fhógra 
lena mbaineann faoi fho-alt (2), déanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc, a luaithe is 
indéanta, an cás sonraithe a chríochnú agus é a shíniú.

 (5) Más rud é—

  (a) go gcuirfear téarmaí dréachta den chás sonraithe, arna gcomhaontú idir na  
páirtithe, faoi bhráid na gCoimisinéirí Achomhairc laistigh den tréimhse a shonrófar 
san fhógra lena mbaineann faoi fho-alt (2), nó

  (b) sula seirbheálfar fógra den sórt sin orthu, go mbeidh téarmaí dréachta  
den chás sonraithe, arna gcomhaontú idir na páirtithe, curtha faoi bhráid na 
gCoimisinéirí Achomhairc,

  déanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc, agus úsáid á baint acu as iomlán na dtéarmaí sin 
nó	cuid	díobh	de	réir	mar	a	chinnfidh	siad	chun	na	críche	seo	a	leanas	(nó	an	t-iomlán	nó	
cuid	díobh	fara	cibé	modhnuithe	a	chinnfidh	siad	agus	a	dhéanfaidh	siad	orthu	chun	na	
críche seo a leanas), an cás sonraithe a chríochnú agus é a shíniú.

Achomhairc láithreacha a tharchur chuig na Coimisinéirí Achomhairc

31. (1) Más rud é, roimh an dáta tosach feidhme, tar éis bearta faoi alt 933(1) nó (7) d’Acht 1997 
a chríochnú i ndáil le hachomharc láithreach, go raibh ar na Coimisinéirí Ioncaim an 
t-achomharc a tharchur chuig na Coimisinéirí Achomhairc ach nach mbeidh an tarchur 
sin déanta roimh an dáta sin, déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, faoi réir fho-ailt (2) 
agus (6), an t-achomharc a tharchur chuig na Coimisinéirí Achomhairc a luaithe is 
indéanta tar éis an dáta sin.

	 (2)	 Sula	dtarchuirfidh	siad	an	t-achomharc	chuig	na	Coimisinéirí	Achomhairc,	tabharfaidh	
na Coimisinéirí Ioncaim fógra don achomharcóir i dtaobh an cheanglais arna fhorchur 
ar na Coimisinéirí Ioncaim faoi fho-alt (1) chuige sin, agus iarrfar san fhógra sin ar an 
achomharcóir a chur in iúl do na Coimisinéirí Ioncaim cibé acu is mian nó nach mian leis 
nó léi—

  (a) an t-achomharc a shocrú trí chomhaontú de réir alt 949V d’Acht 1997 amhail is dá 
mbeadh fógra achomhairc tugtha do na Coimisinéirí Achomhairc, nó

  (b) go ndéanfaí an t-achomharc a tharchur chuig na Coimisinéirí Achomhairc,

  agus féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, i bhfógra den sórt sin, an tréimhse a shonrú ar 
laistigh di nach foláir don achomharcóir mianta an duine i dtaobh na nithe dá dtagraítear 
i míreanna (a) agus (b) a chur in iúl dóibh.
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 (3) Aon tráth tar éis an dáta tosach feidhme (i gcás nach mbeidh, an tráth sin, fo-alt (2) 
comhlíonta ag na Coimisinéirí Ioncaim i ndáil leis an achomharc lena mbaineann), 
féadfaidh an t-achomharcóir lena mbaineann iarratas a dhéanamh chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc ar ordachán á cheangal ar na Coimisinéirí Ioncaim an t-achomharc a 
tharchur chuig na Coimisinéirí Achomhairc agus féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc, 
tar éis an t-iarratas a bhreithniú, ordachán den sórt sin a thabhairt dá réir sin.

 (4) Más rud é, ar aon chúis, nach mbeidh na Coimisinéirí Ioncaim ábalta an fógra a 
cheanglaítear a thabhairt d’achomharcóir faoi fho-alt (2) a thabhairt, déanfaidh siad, faoi 
réir fho-alt (6), an t-achomharc a tharchur chuig na Coimisinéirí Achomhairc.

 (5) Más rud é, tar éis fógra a thabhairt don achomharcóir faoi fho-alt (2), gurb iad na 
mianta dá dtagraítear i mír (a) den fho-alt sin mianta an achomharcóra arna gcur in iúl 
do na Coimisinéirí Ioncaim de réir an fho-ailt sin, ach nach socrófar an t-achomharc 
trí chomhaontú mar a luaitear sa mhír sin, déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an 
t-achomharc a tharchur chuig na Coimisinéirí Achomhairc.

 (6) D’ainneoin fho-ailt (1) agus (4), ní cheanglófar ar na Coimisinéirí Ioncaim achomharc a 
tharchur chuig na Coimisinéirí Achomhairc más rud é, tar éis an ní a bhfuil achomharc 
a dhéanamh ina choinne a athbhreithniú, go dtiocfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ar an 
tuairim nár chóir seasamh leis an ngníomh, leis an mbreith nó leis an gcinneadh ba bhun 
leis an achomharc, agus i gcás go dtiocfaidh siad ar thuairim den sórt sin—

  (a) cuirfear an tuairim sin síos i scríbhinn, agus

  (b) déanfaidh siad gach beart is cuí de dhroim teacht ar an tuairim sin.

Foráil idirthréimhseach i ndáil le taifid

32. Gach taifead a shealbhóidh na Coimisinéirí Achomhairc arna gceapadh de réir alt 850 
d’Acht 1997, is taifead a shealbhóidh siad díreach roimh an lá bunaithe, measfar, amhail ar 
an agus ón lá sin, é a bheith á shealbhú ag an gCoimisiún.

Tagairtí do Choimisinéirí Achomhairc in achtacháin eile

33. Aon tagairtí do Choimisinéirí Achomhairc (cibé slí a mbeidh siad sainráite) in aon Acht 
arna rith roimh an lá bunaithe, nó in aon ionstraim arna déanamh roimh an lá sin faoi Acht, 
léifear iad mar thagairtí do Choimisinéirí Achomhairc arna gceapadh faoin Acht seo, mura 
n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt.

CUID 4

achomhaiRc chun na gcoimisinéiRí achomhaiRc – cuid 40a a chuR isteach in acht 1997

Achomhairc chun an Choimisiúin um Achomhairc Chánach faoi Acht 1997

34. Leasaítear Acht 1997 tríd an gCuid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 40—
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“CUID 40A

achomhaiRc chun na gcoimisinéiRí achomhaiRc

caibidil 1

Léiriú agus Ginearálta

Léiriú

949A. Sa Chuid seo—

 ciallaíonn ‘Achtanna’—

  (a) na hAchtanna Cánach,

  (b) na hAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil,

  (c) Codanna 18A go 18D,

  (d) an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999, agus na hachtacháin 
lena leasaítear nó lena leathnaítear an tAcht sin,

  (e) an tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003, agus na 
hachtacháin lena leasaítear nó lena leathnaítear an tAcht sin,

  (f) an tAcht Comhdhlúite Cánach Breisluacha, 2010, agus na hachtacháin 
lena leasaítear nó lena leathnaítear an tAcht sin,

  (g) na reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna máil agus le bainistiú na 
ndleachtanna sin,

  (h) an tAcht Custam, 2015 agus na hachtacháin lena leasaítear nó lena 
leathnaítear an tAcht sin,

  (i) an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil), 2012, agus na hachtacháin 
lena leasaítear nó lena leathnaítear an tAcht sin,

 agus aon ionstraim arna déanamh fúthu sin agus aon ionstraim arna déanamh  
faoi aon achtachán eile a bhaineann le cáin;

 ciallaíonn ‘ní inachomhairc’ aon ní a bhfuil achomharc údaraithe ina leith  
leis na hAchtanna;

 tá le ‘Coimisinéir Achomhairc’ an bhrí chéanna atá leis san Acht Airgeadais 
(Achomhairc Chánach), 2015;

 ciallaíonn ‘measúnacht’ measúnacht i leith cánach arna déanamh faoi na 
hAchtanna nó meastachán cánach arna dhéanamh faoi alt 989(2) nó 990(1);

 ciallaíonn ‘cinneadh’ breith arna tabhairt ag na Coimisinéirí Achomhairc, tar 
éis a mbreithniú a chríochnú ar ní faoi achomharc, le linn an t-achomharc a 
chur de láimh;

 ciallaíonn ‘achomharc déanach’ achomharc arna dhéanamh tar éis dheireadh 
na tréimhse a shonraítear leis na hAchtanna chun an t-achomharc a dhéanamh;
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 ciallaíonn ‘páirtí’ an t-achomharcóir san achomharc nó na Coimisinéirí 
Ioncaim;

 folaíonn ‘imeachtaí’—

  (a) na himeachtaí go léir a bhaineann le hachomharc a sheoladh ón tráth a 
dhéantar an t-achomharc, agus

  (b) má tharlaíonn an beart seo a leanas, cás sonraithe arna chríochnú agus 
arna shíniú a chur chuig an bpáirtí a iarrfaidh an cás sonraithe;

	 ciallaíonn	‘oifigeach	Ioncaim’	oifigeach	do	na	Coimisinéirí	Ioncaim;

 forléireofar ‘sonrú cáis’ de réir alt 949Q(1);

 ciallaíonn ‘cáin’ aon cháin ioncaim, cáin chorparáide, cáin ghnóchan 
caipitiúil, cáin bhreisluacha, dleacht mháil, dleacht custam, dleacht stampa, 
cáin bhronntanais, cáin oidhreachta, cáin mhaoine áitiúil nó aon tobhach nó 
muirear eile a chuirtear faoi chúram agus faoi bhainistiú na gCoimisinéirí 
Ioncaim.

Gníomhartha agus feidhmeanna na gCoimisinéirí Ioncaim a tharmligean

949B. Aon ghníomh nó aon fheidhm a n-údaraítear leis an gCuid seo do na  
Coimisinéirí Ioncaim é nó í a dhéanamh nó a chomhlíonadh, féadfaidh 
aon	 duine	 amháin	 nó	 níos	 mó	 dá	 n-oifigigh	 a	 bheidh	 ag	 gníomhú	 faoina	 
n-údarás é nó í a dhéanamh nó a chomhlíonadh.

Meán leictreonach

949C. (1) I gcás go bhforáiltear dó sin de réir fho-alt (3)—

  (a) aon ghníomh nó aon fheidhm a n-údaraítear leis an gCuid seo do 
na Coimisinéirí Ioncaim nó do na Coimisinéirí Achomhairc é nó 
í a dhéanamh nó a chomhlíonadh, féadfar é nó í a dhéanamh nó a 
chomhlíonadh trí mheán leictreonach, agus

  (b) aon ghníomh a gceanglaítear leis an gCuid seo ar dhuine é a 
chomhlíonadh (nó a bhféadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim nó na 
Coimisinéirí Achomhairc, faoin gCuid seo, a cheangal ar dhuine é a 
chomhlíonadh), féadfar é a chomhlíonadh trí mheán leictreonach.

 (2) Aon doiciméad, lena n-áirítear deimhniú, fógra, foirm nó tuairisceán, a 
údaraítear nó a cheanglaítear a chur nó a thabhairt faoin gCuid seo, féadfar 
é nó í a chur leis an bpost nó, i gcás go bhforáiltear dó sin de réir fho-alt (3), 
trí mheán leictreonach.

 (3) Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim agus na Coimisinéirí Achomhairc 
araon, dá rogha féin, socruithe a chur i bhfeidhm maidir le húsáid meáin 
leictreonaigh, nó úsáid meáin leictreonaigh a cheadú, chun aon chríche de 
chuid an ailt seo.

 (4) Féadfar a leagan síos leis na socruithe sin nó leis an gceadú sin, mar 
choinníoll a ghabhann le meán leictreonach a úsáid chun críche roimhe 
seo, go gcomhlíonfadh an duine lena mbaineann aon cheanglais ó na 
Coimisinéirí Ioncaim nó, de réir mar is cuí, ó na Coimisinéirí Achomhairc 
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den chineál dá dtagraítear in ailt 12(2)(b) agus 13(2)(a) den Acht um 
Thráchtáil Leictreonach, 2000.

Daoine a bheidh ag gníomhú faoi údarás

949D. (1) Déanfaidh achomharcóir, ar mian leis nó léi duine eile (dá ngairtear 
an ‘gníomhaire lena mbaineann’ san alt seo) gníomhú faoi údarás an 
achomharcóra i ndáil le hachomharc, fógra i scríbhinn a thabhairt do na 
Coimisinéirí Achomhairc dá réir sin agus, chun na críche sin, soláthróidh sé 
nó sí ainm agus seoladh an ghníomhaire lena mbaineann agus aon fhaisnéis 
eile a theastóidh ó na Coimisinéirí Achomhairc.

 (2) Féadfaidh an t-achomharcóir údarás an ghníomhaire lena mbaineann 
dá	 dtagraítear	 i	 bhfo-alt	 (1)	 a	 chúlghairm;	 i	 gcás	 go	 gcúlghairfidh	 an	
t-achomharcóir	an	t-údarás	sin	nó	go	scoirfidh	an	t-údarás	sin	d’éifeacht	a	
bheith leis ar shlí eile, tabharfaidh an t-achomharcóir fógra i scríbhinn do 
na Coimisinéirí Achomhairc faoin méid sin láithreach.

 (3) Mura mbeidh, agus go dtí go mbeidh, fógra faoin gcúlghairm nó faoin scor 
éifeachta sin roimhe seo tugtha i scríbhinn do na Coimisinéirí Achomhairc, 
féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc a mheas, maidir le haon ghníomh a 
cheanglaítear ar an achomharcóir nó a cheadaítear dó nó di a chomhlíonadh 
faoin gCuid seo, go bhfuil sé comhlíonta amhlaidh má chomhlíon an 
gníomhaire lena mbaineann an gníomh.

Ordacháin

949E. (1) Féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc, ar a dtionscnamh féin nó ar iarratas 
ó pháirtí, ordachán a thabhairt aon tráth do pháirtí i ndáil le hachomharc 
a sheoladh nó a chur de láimh, lena n-áirítear ordachán lena leasaítear 
ordachán roimhe sin nó lena ndéantar oibriú ordacháin roimhe sin a fhionraí 
nó a chur ar ceal.

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), folaíonn na nithe a bhféadfaidh 
na Coimisinéirí Achomhairc ordachán a thabhairt i ndáil leo an méid seo a 
leanas—

  (a) ceangal a chur ar pháirtí doiciméid, ráitis, cuntais, tuairisceáin, ríomha, 
mínithe,	 sonraí,	 taifid,	 deimhnithe,	 dearbhuithe,	 sceidil	 agus	 cibé	
nithe nó faisnéis eile a mheasfaidh siad a bheith iomchuí maidir leis 
an mbreithniú ar an ní faoi achomharc a sholáthar do na Coimisinéirí 
Achomhairc nó do pháirtí eile,

  (b) 2 achomharc nó níos mó a ardóidh saincheisteanna comhchoiteanna  
nó comhghaolmhara a chomhdhlúthú nó a éisteacht in éineacht,

  (c) bac a chur ar imeachtaí,

  (d) réamhéisteacht a sheoladh,

  (e) éisteacht a chur ar atráth, agus

  (f) an tréimhse ama nach foláir ordachán a chomhlíonadh laistigh di a 
fhadú.
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 (3) I gcás ina ndéanfaidh páirtí iarratas go dtabharfaidh siad ordachán, déanfar 
iarratas den sórt sin—

  (a) tríd an iarratas a chur, i scríbhinn, chuig na Coimisineirí Achomhairc, 
nó

  (b) ó bhéal, i gcúrsa éisteachta nó réamhéisteachta,

agus beidh an chúis a bhfuil an t-ordachán á lorg ar áireamh ann.

 (4) Féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc ordachán uathu a thabhairt ó bhéal 
ach, i gcás go dtarlóidh sé sin, cuirfear téarmaí an ordacháin síos i scríbhinn 
a luaithe is indéanta ina dhiaidh sin mura measfaidh na Coimisinéirí 
Achomhairc nach bhfuil sé sin riachtanach.

 (5) I gcás go dtabharfaidh na Coimisinéirí Achomhairc ordachán, ansin, mura 
measfaidh	siad	go	bhfuil	cúis	mhaith	gan	déanamh	amhlaidh,	cuirfidh	siad	
fógra i scríbhinn i dtaobh an ordacháin chuig gach páirtí agus chuig aon 
duine eile dá ndéanfaidh an t-ordachán sin difear.

 (6) Aon pháirtí a dhearbhóidh nár chóir do na Coimisinéirí Achomhairc 
ordachán a thabhairt nó gur chóir ordachán a thug siad a leasú, déanfaidh 
sé nó sí iarratas chun na gCoimisinéirí ar ordachán lena ndéanfar oibriú an 
ordacháin a chur ar ceal nó a fhionraí nó, de réir mar is cuí, an t-ordachán a 
leasú.

 (7) Déanfar an t-iarratas sin tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis an dáta a tugadh 
fógra don pháirtí i dtaobh an ordacháin chéadluaite i bhfo-alt (6).

 (8) I gcás gur ordachán á cheangal a théarmaí a chomhlíonadh é an t-ordachán 
a thabharfar, sonrófar san ordachán sin dáta faoina mbeidh na téarmaí sin le 
comhlíonadh.

 (9) I gcás go gceanglaítear le hordachán cibé ítimí nó faisnéis dá dtagraítear i 
bhfo-alt (2)(a) a sholáthar, féadfar an fhormáid ina bhfuil na hítimí sin le 
soláthar a shonrú san ordachán.

 (10) Déanfaidh páirtí dá dtabharfar ordachán an t-ordachán a chomhlíonadh.

 (11) I gcás go ndéanfaidh páirtí iarratas i scríbhinn ar ordachán, déanfaidh an 
páirtí, an tráth a dhéanfar an t-iarratas sin, cóip den iarratas a chur chuig an 
bpáirtí eile.

Páirtithe breise a uamadh in achomharc

949F. (1) I gcás go ndéanfar achomharc i ndáil leis na nithe seo a leanas—

	 	 (a)	 breith	ó	oifigeach	Ioncaim	ar	chionroinnt,

  (b) cinneadh méid dá dtagraítear in alt 100A, nó

  (c) breith ó chigire faoi alt 121(7),

agus go ndéanfaidh an bhreith nó an cinneadh difear do dhliteanas cánach 
duine, seachas duine ar ina leith a tugadh an bhreith nó a rinneadh an 
cinneadh, féadfaidh gach duine dá ndéanfar difear amhlaidh iarratas a 
dhéanamh chun na gCoimisinéirí Achomhairc ar ordachán a thabhairt, agus 
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féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc, ar iarratas den sórt sin a dhéanamh, 
ordachán a thabhairt, is ordachán lena ndéanfar páirtí san achomharc den 
duine.

 (2) Ach amháin a mhéid atá an fhoráil sin ar neamhréir le fo-alt (1), beidh 
feidhm ag gach foráil d’alt 949E maidir le hordachán faoin alt seo.

Achomhairc a tharraingt siar agus a dhíbhe

949G. (1) Féadfaidh achomharcóir a achomharc nó a hachomharc a tharraingt siar trí 
fhógra i scríbhinn chuige sin a thabhairt do na Coimisinéirí Achomhairc 
sula ndéanfaidh siad cinneadh.

 (2) I gcás go dtarraingeofar achomharc siar de réir fho-alt (1), tabharfaidh na 
Coimisinéirí Achomhairc fógra i scríbhinn don pháirtí eile dá réir sin.

 (3) Más rud é—

  (a) go mbeidh na nithe is ábhar d’achomharc socraithe trí chomhaontú idir 
na páirtithe sula ndéanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc cinneadh,

  (b) go ndiúltóidh na Coimisinéirí Achomhairc d’achomharc faoi alt 
949N(1)(b) nó (c), nó

  (c) go ndéileálfar le hachomharc mar achomharc a tarraingíodh siar faoi alt 
949AA(2),

ansin, i ngach cás, déileálfar leis an achomharc, faoi réir fho-alt (4), amhail 
is dá ndíbhfeadh na Coimisinéirí Achomhairc é.

 (4) A mhéid a bhaineann bonn comhaontaithe, dá dtagraítear i bhfo-alt (3), 
leis na páirtithe do ghlacadh leis nach seasfaidh an bhreith a ndéantar an 
t-achomharc ina coinne go hiomlán nó go páirteach, ansin, ní fhorléireofar 
aon ní san fho-alt sin mar ní a dhéanfaidh difear d’aon chomhaontú ina leith 
sin ag na páirtithe.

 (5) I gcás go ndíbhfear achomharc faoi alt 949AV, nó go ndéileálfar leis mar 
achomharc a díbheadh—

  (a) ní cheanglófar ar na Coimisinéirí Achomhairc cinneadh a dhéanamh, 
agus

  (b) déileálfar leis an ní a ndearnadh achomharc ina choinne amhail is nach 
mbeadh aon fhógra achomhairc tugtha.

Imeachtaí solúbtha

949H. (1) Faoi réir fhorálacha na Coda seo, féachfaidh na Coimisinéirí Achomhairc 
go feadh a gcumais le himeachtaí a bhainistiú agus a sheoladh ar shlí a 
chomhlíonfaidh ionchais réasúnacha daoine den phobal (agus go háirithe 
cáiníocóirí) i ndáil leis an méid seo a leanas—

  (a) foirmiúlacht mhíchuí a sheachaint, agus

  (b) na Coimisinéirí do ghlacadh cur chuige solúbtha i leith nithe nóis 
imeachta.
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 (2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), déanfaidh na Coimisinéirí 
Achomhairc—

  (a) deis a thabhairt do na páirtithe an ní faoi achomharc a shocrú trí 
chomhaontú lena chéile, agus

  (b) moill a sheachaint a mhéid atá sin i gcomhréir le breithniú cuí a 
dhéanamh ar ní faoi achomharc.

caibidil 2

Achomhairc a dhéanamh agus glacadh le hachomhairc

Fógra achomhairc

949I. (1) Aon duine ar mian leis nó léi achomharc a dhéanamh i gcoinne ní 
inachomhairc, is trí fhógra i scríbhinn chuige sin a thabhairt do na 
Coimisinéirí Achomhairc a dhéanfaidh sé nó sí amhlaidh.

 (2) Sonrófar i bhfógra achomhairc—

  (a) ainm agus seoladh an achomharcóra agus, más iomchuí, an duine 
a bheidh ag gníomhú faoi údarás an achomharcóra i ndáil leis an 
achomharc,

  (b) i gcás achomharcóir is pearsa aonair, a uimhir phearsanta seirbhíse 
poiblí nó a huimhir phearsanta seirbhíse poiblí (de réir bhrí alt 262 den 
Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005) nó, i gcás aon duine eile, 
cibé ceann de na huimhreacha i leith an duine a shonraítear i míreanna 
(b) agus (c) den mhíniú ar ‘uimhir thagartha cánach’ in alt 885(1) agus 
is cuí,

  (c) an ní inachomhairc ar ina leith atá an t-achomharc á dhéanamh,

  (d) na forais atá leis an achomharc agus iad mionsonraithe go leor chun 
go mbeidh na Coimisinéirí Achomhairc ábalta na forais sin a thuiscint, 
agus

  (e) aon nithe eile a bheidh, de thuras na huaire, leagtha síos ag na 
Coimisinéirí Achomhairc chun críocha an fho-ailt seo.

 (3) I gcás go gceanglaítear le forálacha na nAchtanna is iomchuí maidir leis an 
achomharc coinníollacha a shonraítear sna forálacha sin a chomhlíonadh 
sula bhféadfar achomharc a dhéanamh, luafar i bhfógra achomhairc cibé 
acu a comhlíonadh nó nár comhlíonadh na coinníollacha sin.

 (4) I gcás gur achomharc déanach achomharc, luafar san fhógra achomhairc an 
chúis ar coisceadh ar an achomharcóir an t-achomharc a dhéanamh laistigh 
den tréimhse a shonraítear leis na hAchtanna chun déanamh amhlaidh.

 (5) Déanfar cóip den fhógra a fuarthas ó na Coimisinéirí Ioncaim (is é sin le rá, 
an fógra i leith na nithe is ábhar don achomharc) a chur ag gabháil le fógra 
achomhairc.

 (6) Ní bheidh páirtí i dteideal brath, le linn na n-imeachtaí, ar aon fhoras 
achomhairc nach mbeidh sonraithe san fhógra achomhairc mura deimhin 
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leis na Coimisinéirí Achomhairc nach bhféadfaí, le réasún, an foras a 
shonrú san fhógra.

Achomharc bailí agus tagairtí sa Chuid seo do ghlacadh le hachomharc

949J. (1) Chun críocha na Coda seo, is achomharc bailí achomharc más rud é—

  (a) go ndéanfar é i ndáil le ní inachomhairc, agus

  (b) maidir le haon choinníollacha a cheanglaítear (leis na forálacha de na 
hAchtanna is iomchuí maidir leis an achomharc lena mbaineann) a 
chomhlíonadh, sula bhféadfar achomharc a dhéanamh, go mbeidh siad 
comhlíonta sula ndéanfar é.

 (2) Aon tagairtí sa Chuid seo do na Coimisinéirí Achomhairc do ghlacadh le 
hachomharc forléireofar iad mar thagairtí do chinneadh a bheith déanta  
acu, de thuras na huaire (ar na fíorais agus ar an bhfaisnéis a bheidh ar fáil 
dóibh an tráth sin)—

  (a) gur achomharc bailí é an t-achomharc, agus

  (b) nach bhfuil aon fhorais ann dóibh alt 949N(1)(c) a agairt mar bhonn le 
gan dul ar aghaidh mar a luaitear ina dhiaidh seo san fho-alt seo,

agus, dá réir sin, gur chóir dóibh dul ar aghaidh le déileáil leis an achomharc.

 (3) Féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc, áfach, aon chinneadh den sórt sin 
uathu a fhreaschur mar a thiocfaidh, agus nuair a thiocfaidh, fíorais agus 
faisnéis chun bheith ar fáil dóibh a fhágann gur cheart, ina dtuairim, an 
gníomh sin a dhéanamh.

 (4) Ní dhéanfaidh fo-alt (3) difear d’oibriú alt 949N(3) (foráil maidir le 
diúltú ag na Coimisinéirí Achomhairc glacadh le hachomharc a bheith 
críochnaitheach).

Fógra i dtaobh achomhairc a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim

949K.	 Cuirfidh	na	Coimisinéirí	Achomhairc	 cóip	de	gach	 fógra	 achomhairc,	 agus	
aon ní a cuireadh ag gabháil leis an bhfógra, chuig na Coimisinéirí Ioncaim a 
luaithe is indéanta tar éis dóibh iad a fháil.

Agóid ó na Coimisinéirí Ioncaim

949L. (1) I gcás go measfaidh na Coimisinéirí Ioncaim—

  (a) nach achomharc bailí achomharc, nó

  (b) nár chomhlíon an t-achomharcóir ceanglais alt 949O,

féadfaidh siad fógra agóide i scríbhinn a chur chuig na Coimisinéirí 
Achomhairc i gcoinne an t-achomharc a dhéanamh agus luafar san fhógra 
sin an chúis atá lena n-agóid.

	 (2)	 I	 gcás	 nach	 gcuirfidh	 na	 Coimisinéirí	 Ioncaim	 an	 fógra	 dá	 dtagraítear	 i	
bhfo-alt (1) chuig na Coimisinéirí Achomhairc laistigh de 30 lá tar éis an 
dáta	a	chuirfidh	na	Coimisinéirí	Achomhairc	an	fógra	achomhairc	chucu,	ní	
cheanglófar ar na Coimisinéirí Achomhairc aird a thabhairt ar an agóid le 
linn dóibh breith a thabhairt i dtaobh glacadh le hachomharc.
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	 (3)	 I	gcás	go	gcuirfidh	na	Coimisinéirí	Ioncaim	fógra	agóide	de	réir	fho-alt	(1),	
tabharfaidh na Coimisinéirí Achomhairc fógra i dtaobh na hagóide sin don 
achomharcóir.

Glacadh le hachomharc

949M. Faoi réir ailt 949N agus 949O, glacfaidh na Coimisinéirí Achomhairc le 
hachomharc tar éis dheireadh na tréimhse dá dtagraítear in alt 949L(2) i 
gcás nach mbeidh aon chúis acu lena chreidiúint nach achomharc bailí é an 
t-achomharc.

Diúltú glacadh le hachomharc

949N. (1) Más rud é, maidir leis na Coimisinéirí Achomhairc—

  (a) gur deimhin leo nach achomharc bailí achomharc,

  (b) go dtiocfaidh siad ar an eolas, tar éis teacht ar an tuairim roimhe sin 
gurbh achomharc bailí achomharc, nach achomharc bailí é, nó

  (c) gur deimhin leo go bhfuil an t-achomharc gan substaint ná bunús,

diúltóidh siad glacadh leis an achomharc.

 (2) I gcás go ndiúltóidh na Coimisinéirí Achomhairc glacadh le hachomharc, 
tabharfaidh siad fógra i scríbhinn do na páirtithe dá réir sin ina luafar an 
chúis atá leis an diúltú.

 (3) Más rud é, maidir le diúltú ar thaobh na gCoimisinéirí Achomhairc  
glacadh le hachomharc, go ndearbhóidh siad gur breith chríochnaitheach í 
a mbreith ina thaobh sin, ansin, is breith chríochnaitheach dhochloíte í an 
bhreith sin.

 (4) D’fhonn amhras a sheachaint—

  (a) aon tagairtí sna fo-ailt roimhe seo do na Coimisinéirí Achomhairc do 
dhiúltú glacadh le hachomharc folaíonn siad tagairtí do chomhalta nó 
do chomhaltaí d’fhoireann an Choimisiúin, de bhun údarás arna dheonú 
faoi alt 5(2) den Acht Airgeadais (Achomhairc Chánach), 2015, do 
dhiúltú glacadh le hachomharc, agus

  (b) féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc dearbhú a dhéanamh faoi 
fho-alt (3) maidir le diúltú roimhe seo ag comhalta nó ag comhaltaí 
foirne glacadh le hachomharc mar a fhéadfaidh siad dearbhú den sórt 
sin a dhéanamh maidir le diúltú den sórt sin ar a dtaobh féin.

Achomhairc dhéanacha

949O. (1) Féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc glacadh le hachomharc déanach 
más rud é—

  (a) gur deimhin leo—

   (i) gur cuireadh cosc ar an achomharcóir mar gheall ar asláithreacht, 
breoiteacht nó cúis réasúnach eile an t-achomharc a dhéanamh 
laistigh den tréimhse a shonraítear leis na hAchtanna chun an 
t-achomharc sin a dhéanamh, agus
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   (ii) go ndéanfar an t-achomharc dá éis sin gan moill mhíréasúnach,

   agus

  (b) go ndéanfar an t-achomharc laistigh de thréimhse 12 mhí tar éis dheireadh 
na tréimhse a shonraítear leis na hAchtanna chun an t-achomharc sin a 
dhéanamh.

 (2) D’ainneoin na tréimhse a shonraítear i mír (b) d’fho-alt (1) chun  
achomharc a dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc glacadh 
le hachomharc arna dhéanamh tar éis dheireadh na tréimhse sin i gcás go 
bhfuil feidhm ag mír (a) den fho-alt sin agus—

  (a) go ndearnadh aon tuairisceán a ceanglaíodh a sheachadadh ar na 
Coimisinéirí Ioncaim faoi na hAchtanna a sheachadadh amhlaidh, agus

  (b) gur comhlíonadh an ceanglas i bhfo-alt (3)(a) nó (b) (nó iad araon de  
réir mar a bheidh).

 (3) Is ceanglas a luaitear i bhfo-alt (2)(b) é gach ceann de na nithe seo a leanas—

  (a) más rud é, i dtuairim na gCoimisinéirí Achomhairc, nach leor an 
tuairisceán dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) chun a chumasú an t-achomharc 
a chinneadh, gur soláthraíodh cibé faisnéis eile a chumasódh do na 
Coimisinéirí Achomhairc, ina dtuairim, an t-achomharc a chinneadh 
gan moill mhíréasúnach, agus

  (b) i gcás go ndéanfar achomharc i gcoinne measúnachta, gur íocadh aon 
cháin arna muirearú leis an measúnacht mar aon le haon ús ar an gcáin 
sin is inmhuirearaithe—

   (i) faoi alt 1080,

   (ii) faoi alt 159D den Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999,

   (iii) faoi alt 103 den Acht Airgeadais, 2001,

   (iv) faoi alt 51 den Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003,

   (v) faoi alt 114 den Acht Comhdhlúite Cánach Breisluacha, 2010, nó

   (vi) faoi alt 149 den Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil), 2012,

 de réir mar a bheidh, an tráth a dhéanfar an t-achomharc.

 (4) D’fhonn breith a thabhairt i dtaobh glacadh le hachomharc déanach, 
féadfaidh	 na	 Coimisinéirí	 Achomhairc	 cibé	 fiosrúcháin	 a	 dhéanamh	 a	
mheasfaidh siad is gá nó is cuí agus féadfaidh siad déanamh amhlaidh trí 
éisteacht a sheoladh.

 (5) Ní dhéantar maolú, le haon ní san alt seo, ar fheidhmeanna na gCoimisinéirí 
Achomhairc faoi alt 949N.

An éifeacht atá le gníomh forfheidhmiúcháin chun cáin a bhailiú

949P. (1) I gcás gníomh a bheith déanta chun aon cháin a ghnóthú trí imeachtaí a 
thionscnamh in aon chúirt nó trí dheimhniú a eisiúint faoi alt 960K, de réir 
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mar a bheidh, ní ghlacfaidh na Coimisinéirí Achomhairc le hachomharc 
déanach i ndáil leis an gcáin go dtí go dtabharfar an gníomh sin chun críche.

 (2) I gcás go nglacfar le hachomharc déanach tar éis an gníomh dá dtagraítear i 
bhfo-alt (1) a thabhairt chun críche, ní bheidh an t-achomharcóir i dteideal 
go n-aisíocfaí leis nó léi aon suim a d’íoc nó a d’iompair an t-achomharcóir 
i leith costas aon imeachtaí cúirte nó, de réir mar a bheidh, i leith aon 
táillí nó caiteachais a mhuirearaigh an cláraitheoir contae nó an sirriam a 
d’fhorghníomhaigh deimhniú faoi alt 960K.

caibidil 3

Imeachtaí réamhéisteachta

Sonrú cáis

949Q. (1) I gcás go nglacfar le hachomharc de réir alt 949M, féadfaidh na  
Coimisinéirí Achomhairc ordachán a thabhairt do pháirtí á ordú cibé faisnéis 
(dá ngairtear ‘sonrú cáis’ sa Chuid seo) i ndáil leis an ní faoi achomharc a 
shonróidh siad san ordachán a sholáthar dóibh.

 (2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), áirítear san fhaisnéis a fhéadfar a 
shonrú in ordachán roimhe seo na nithe seo a leanas:

  (a) na forálacha reachtúla a bhfuiltear ag brath orthu i ndáil leis an ní faoi 
achomharc;

  (b) sracléiriú ar na fíorais iomchuí;

  (c) an cásdlí iomchuí;

  (d) liosta, agus cóipeanna, d’aon ábhar scríofa a mbeartaíonn páirtí brath 
air nó é a thabhairt ar aird sna himeachtaí;

  (e) sonraí gearra i ndáil le haon fhinnéithe a bhféadfaí a iarraidh orthu 
fianaise	a	thabhairt	sna	himeachtaí;

	 	 (f)	 meastachán	páirtí	ar	an	bhfad	is	dócha	a	mhairfidh	éisteacht;

  (g) an bhfuil aontú, ar thaobh an pháirtí, go ndéanfaidh na Coimisinéirí 
Achomhairc an t-achomharc a chinneadh gan éisteacht;

  (h) an mian le páirtí gur i gcúirt iata a sheolfar éisteacht nó cuid shonraithe 
d’éisteacht;

  (i) an measann páirtí, maidir le ní faoi achomharc, gur ní é a d’fhéadfaí a 
shocrú trí chomhaontú leis an bpáirtí eile de réir alt 949V; agus

  (j) cibé faisnéis eile a mheasann na Coimisinéirí Achomhairc is gá chun a 
chumasú dóibh éisteacht a sceidealú.

Sonrú cáis a mhalartú

949R.	 Maidir	 le	 páirtí	 a	 chuirfidh	 sonrú	 cáis	 chuig	 na	 Coimisinéirí	Achomhairc,	
déanfaidh sé nó sí, an tráth a chuirfear é amhlaidh, cóip den chás a chur chuig  
an bpáirtí eile mar aon le cóip d’aon ordachán ó na Coimisinéirí Achomhairc 
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arna thabhairt faoi alt 949Q(1) agus tabharfaidh sé nó sí fógra do na 
Coimisinéirí Achomhairc go ndearna an páirtí amhlaidh.

Sracléiriú ar argóintí

949S. (1) Féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc ordachán a thabhairt do pháirtí á 
ordú sracléiriú a sholáthar do na Coimisinéirí Achomhairc agus don pháirtí 
eile ar na hargóintí a dhéanfaidh an páirtí ag éisteacht, lena n-áirítear 
mionsonraí aon fhorálacha reachtúla agus cásdlí a mbeartaíonn an páirtí 
tagairt a dhéanamh dóibh le linn na hargóintí sin a dhéanamh, (más rud 
é nach bhfuil sé sin déanta cheana féin i gcomhlíonadh ordacháin arna 
thabhairt faoi alt 949Q), agus déanamh amhlaidh tráth nach déanaí ná 14 lá 
roimh an dáta a bheidh ceaptha don éisteacht.

 (2) Mura rud é go measann na Coimisinéirí Achomhairc go bhfuil forais 
shubstaintiúla ann chun ordachán den sórt sin a thabhairt do pháirtí amháin 
de na páirtithe agus don pháirtí sin amháin, tabharfaidh siad ordachán faoi  
fho-alt (1) don dá pháirtí.

Comhdháil bainistithe cáis

949T. (1) Ag aon chéim in imeachtaí, féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc ordachán 
a thabhairt go bhfreastalóidh páirtí ar chruinniú de chineál comhdhála 
bainistithe cáis agus dá ngairtear comhdháil bainistithe cáis ina dhiaidh seo 
sa Chuid seo—

  (a) chun seoladh na n-imeachtaí agus na bearta a rinneadh nó a bheidh le 
déanamh a athbhreithniú,

  (b) chun aon nithe a d’ardaigh na páirtithe nó na Coimisinéirí Achomhairc 
a shoiléiriú, agus

  (c) ionas go gcumasófar do na Coimisinéirí Achomhairc na hordacháin go 
léir a thabhairt is dealraitheach dóibh is gá nó is inmhianaithe chun a 
áirithiú go gcríochnófar na himeachtaí ar mhodh dlúsúil cóir.

 (2) Féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc, le toiliú ó na páirtithe, ní faoi 
achomharc a chinneadh ag comhdháil bainistithe cáis, nó dá héis, gan aon 
ghá a bheith le héisteacht a sheoladh.

 (3) Má cheadaíonn na Coimisinéirí Achomhairc é sin a dhéanamh, féadfaidh 
páirtí páirt a ghlacadh in imeachtaí comhdhála bainistithe cáis trí nasc 
teileachumarsáide oiriúnach, agus, dá réir sin, i gcás den sórt sin, ní 
cheanglófar ar an bpáirtí láithriú i bpearsa.

Breithniú gan éisteacht

949U. (1) Faoi réir fho-alt (3), ní cheanglófar ar na Coimisinéirí Achomhairc  
breithniú a dhéanamh ar ní faoi achomharc trí éisteacht agus féadfaidh siad, 
i gcás go measfaidh siad gur cuí é, breithniú a dhéanamh ar an ní trí na nithe 
seo a leanas agus tríothu sin amháin—

  (a) fógra achomhairc, sonrú cáis nó aon ábhar scríofa eile arna sholáthar  
ag páirtí a bhreithniú,

  (b) pléití a sheoladh le páirtí, nó

cd.4 a.34



33

[Uimh. 59.][2015.]
  

An tAcht Airgeadais (Achomhairc 
Chánach), 2015.

  (c) aon mhodh eile a mheasfaidh siad is cuí.

 (2) I gcás go measfaidh na Coimisinéirí Achomhairc gur cuí breithniú a 
dhéanamh gan éisteacht, tabharfaidh siad fógra i scríbhinn do na páirtithe 
go bhfuil sé beartaithe acu déanamh amhlaidh.

 (3) D’ainneoin fho-alt (1) ach faoi réir alt 949AN(3), déanfaidh na Coimisinéirí 
Achomhairc breithniú trí éisteacht i gcás go n-iarrfaidh páirtí éisteacht trí 
fhógra a thabhairt do na Coimisinéirí Achomhairc i scríbhinn laistigh de 21 
lá tar éis dháta an fhógra dá dtagraítear i bhfo-alt (2).

Achomharc a shocrú trí chomhaontú

949V. (1) San alt seo, ciallaíonn ‘comhaontú’ comhaontú tríd an ní faoi achomharc  
a shocrú.

 (2) Más rud é, sula seolfar éisteacht, go ndéanfaidh na páirtithe comhaontú  
lena chéile, cibé acu i scríbhinn nó ar shlí eile, déileálfar le hachomharc mar 
achomharc a tarraingíodh siar.

 (3) Maidir le comhaontú nach bhfuil i scríbhinn, measfar nach comhaontú é 
chun críoch fho-ailt (2) agus (4), mura rud é—

  (a) go ndaingneofar go ndearnadh comhaontú, agus na téarmaí ar ar 
comhaontaíodh, trí fhógra i scríbhinn a thabharfaidh ceachtar páirtí don 
pháirtí eile, agus

  (b) go mbeidh tréimhse 21 lá caite ón dáta a tugadh an fógra dá dtagraítear 
i mír (a) agus nár thug an páirtí dár tugadh é (an ‘páirtí eile’) fógra i 
scríbhinn don pháirtí a thug an fógra dá dtagraítear amhlaidh á rá gur 
mian leis an bpáirtí eile an comhaontú a shéanadh nó tarraingt siar as.

 (4) I gcás go ndéanfaidh na páirtithe comhaontú lena chéile, déanfaidh na 
Coimisinéirí Ioncaim—

  (a) éifeacht a thabhairt don chomhaontú, agus

  (b) fógra a thabhairt do na Coimisinéirí Achomhairc dá réir sin.

Imeachtaí a bhac

949W. (1) Féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc, ag aon chéim, imeachtaí in 
achomharc a bhac (dá ngairtear ‘achomharc a bacadh’ san alt seo) más  
rud é—

  (a) gur mian leo deis a thabhairt do na páirtithe an ní faoi achomharc a 
shocrú trí chomhaontú lena chéile,

  (b) gur mian leo am breise a thabhairt do pháirtí chun ullmhú le haghaidh 
éisteachta lena linn,

  (c) gur mian leo aga a thabhairt chun go ndéanfar cinneadh in achomharc 
eile lena n-ardaítear saincheisteanna fíorais nó dlí ar saincheisteanna  
iad atá comhchoiteann do na saincheisteanna, nó comhghaolmhar leis  
na saincheisteanna, san achomharc a bacadh (dá ngairtear 
‘saincheisteanna comhchoiteanna nó comhghaolmhara’ in ailt 949AN 
agus 949AO), nó

cd.4 a.34



34

[2015.][Uimh. 59.]
  

An tAcht Airgeadais (Achomhairc 
Chánach), 2015.

  (d) go measfaidh siad gur cuí déanamh amhlaidh ar mhaithe leis an  
gceartas.

 (2) Bacfaidh na Coimisinéirí Achomhairc imeachtaí trí ordachán a thabhairt  
de réir alt 949E(1), is ordachán lena sonrófar dáta faoina mbeidh na 
himeachtaí le hatosú.

caibidil 4

Éisteachtaí

Tráth agus ionad le haghaidh éisteachta

949X. (1) Déanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc, ó am go ham, tráthanna agus 
ionaid a cheapadh chun achomhairc a éisteacht agus tabharfaidh siad fógra 
i scríbhinn i dtaobh na dtráthanna agus na n-ionad sin do na páirtithe.

 (2) Féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc éisteacht a chur ar atráth go ceann 
cibé tréimhse is cuí leo.

Éisteachtaí poiblí

949Y. (1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), is go poiblí a sheolfaidh na Coimisinéirí 
Achomhairc gach éisteacht achomhairc.

 (2) Féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc ordachán a thabhairt go ndéanfar 
éisteacht achomhairc, nó cuid d’éisteacht achomhairc, a sheoladh i gcúirt 
iata má mheasann siad gur gá ordachán den sórt sin a thabhairt—

  (a) ar mhaithe le hord poiblí nó slándáil náisiúnta,

  (b) chun díobháil thromchúiseach do leas an phobail a sheachaint,

  (c) chun rúndacht faisnéise íogaire a chothabháil,

  (d) chun ceart pearsan aonair chun urraime dá shaol príobháideach agus 
teaghlaigh nó dá saol príobháideach agus teaghlaigh a chosaint, nó

  (e) ar mhaithe leis an gceartas.

 (3) Más rud é, maidir le hachomharcóir—

  (a) go ndéanfaidh sé nó sí iarratas, de réir fho-alt (4), chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc ar ordachán gur i gcúirt iata a sheolfar éisteacht  
achomhairc nó cuid shonraithe d’éisteacht achomhairc, nó

  (b) go mbeidh sé sonraithe aige nó aici, i sonrú cáis an achomharcóra, 
gur mian leis an achomharcóir gur i gcúirt iata a sheolfaí éisteacht 
achomhairc nó cuid shonraithe d’éisteacht achomhairc,

tabharfaidh na Coimisinéirí Achomhairc ordachán gur i gcúirt iata a  
sheolfar an éisteacht nó an chuid shonraithe di, de réir mar a bheidh.

 (4) Cuirfear iarratas faoi fho-alt (3) chuig na Coimisinéirí Achomhairc tráth 
nach déanaí ná 14 lá tar éis an dáta a cuireadh fógra i dtaobh an trátha 
agus an ionaid chun an t-achomharc a éisteacht de réir alt 949X chuig an 
achomharcóir.

cd.4 a.34



35

[Uimh. 59.][2015.]
  

An tAcht Airgeadais (Achomhairc 
Chánach), 2015.

Eisiamh ó éisteachtaí

949Z. (1) Féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc aon duine a eisiamh ó éisteacht, nó 
ó chuid d’éisteacht, ar duine é nó í—

  (a) a measfaidh na Coimisinéirí Achomhairc go gcuireann, nó gur dócha go 
gcuirfidh,	a	iompar	nó	a	hiompar	isteach	ar	an	éisteacht,

  (b) a measfaidh na Coimisinéirí Achomhairc gur dócha go gcuirfear cosc 
ar	dhuine	eile	fianaise	a	thabhairt	gan	bhac	mar	gheall	ar	é	nó	í	a	bheith	
i láthair,

  (c) a gcuirfí cuspóir na héisteachta ar neamhní mar gheall ar é nó í do 
fhreastal ar an éisteacht sin, nó

  (d) atá faoi bhun 18 mbliana d’aois.

	 (2)	 Féadfaidh	na	Coimisinéirí	Achomhairc	finné	a	eisiamh	ó	éisteacht	go	dtí	 
go	gceanglófar	ar	an	bhfinné	fianaise	a	thabhairt.

 (3) Féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc ordachán a thabhairt faoi alt 949E 
maidir leis an modh áirithe a úsáidfear chun duine a eisiamh ó éisteacht,  
nó ó chuid d’éisteacht.

Páirtithe do fhreastal ar éisteachtaí

949AA. (1) Freastalóidh achomharcóir ar aon éisteacht mura rud é go ndéanfaidh  
na Coimisinéirí Achomhairc an t-achomharcóir a shaoradh ó fhreastal.

 (2) I gcás go mainneoidh achomharcóir, nó duine a bheidh ag gníomhú faoi 
údarás an achomharcóra, freastal ar éisteacht ag an trath agus san ionad a 
ceapadh don éisteacht, déileálfar leis an achomharc, faoi réir fho-alt (3), 
amhail is dá mbeadh sé tarraingthe siar.

 (3) D’ainneoin fho-alt (2), ní dhéileálfar le hachomharc amhail is dá mbeadh 
sé tarraingthe siar más rud é, ar iarratas i scríbhinn a bheith déanta chucu 
tar éis an trátha a ceapadh d’éisteacht, gur deimhin leis na Coimisinéirí 
Achomhairc—

  (a) mar gheall ar asláithreacht, breoiteacht nó cúis réasúnach eile, gur 
cuireadh cosc ar an achomharcóir freastal ar an éisteacht, agus

  (b) go ndearnadh an t-iarratas dá éis sin gan moill mhíréasúnach.

	 (4)	 Féadfaidh	oifigeach	Ioncaim	freastal	ar	aon	éisteacht	agus	beidh	sé	nó	sí	i	
dteideal—

  (a) a bheith i láthair le linn iomlán aon éisteachta agus ag cinneadh an 
achomhairc, agus

	 	 (b)	 fianaise	nó	cúiseanna	a	 thabhairt	mar	 thaca	 le	measúnacht	nó	 leis	an	 
ní inachomhairc eile lena mbaineann.

	 (5)	 I	gcás	gur	dealraitheach	d’oifigeach	Ioncaim	gur	chóir	méid	is	mó	ná	an	 
méid a bheidh i measúnacht a bheidh faoi achomharc a mhuirearú ar  
achomharcóir,	 ní	 chuirfidh	 aon	 ní	 i	 bhfo-alt	 (4)	 cosc	 ar	 an	 oifigeach	 
fianaise	nó	cúiseanna	a	thabhairt	mar	thaca	leis	an	méid	is	mó	sin.
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 (6) I gcás go dtabharfaidh na Coimisinéirí Achomhairc ordachán faoi alt 949F 
lena ndéantar páirtí in achomharc de dhuine dá dtagraítear san alt sin, ní 
bheidh an duine sin i dteideal, gan toiliú ó na páirtithe eile san achomharc—

  (a) i gcás éisteacht nach mbaineann cuid ar bith di leis an ní a dhéanann 
difear do dhliteanas cánach an duine sin (‘an dliteanas lena mbaineann’), 
freastal ar aon chuid den éisteacht sin, nó

  (b) i gcás éisteacht a mbaineann cuid di leis an dliteanas lena mbaineann 
agus nach mbaineann cuid eile di amhlaidh, freastal ar an gcuid is 
déanaí a luaitear.

Ionadaithe páirtithe

949AB. (1) Tabharfaidh na Coimisinéirí Achomhairc éisteacht d’aon abhcóide nó 
aturnae, nó d’aon duine is comhalta de chomhlacht gairmiúil (de réir bhrí 
alt 851A(l)), a láithreoidh thar ceann páirtí.

 (2) D’ainneoin nach dtagann duine a láithreoidh thar ceann achomharcóra  
faoi réim fho-alt (1), féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc éisteacht a 
thabhairt do dhuine den sórt sin más deimhin leo gur cuí déanamh amhlaidh.

Fianaise

949AC. Féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc—

	 	 (a)	 a	cheadú	fianaise	a	thabhairt	ó	bhéal	nó	i	scríbhinn,

	 	 (b)	 fianaise	 a	 ghlacadh	 cibé	 acu	 a	 bheadh	 an	 fhianaise	 inghlactha	 in	
imeachtaí i gcúirt sa Stát nó nach mbeadh, nó

	 	 (c)	 fianaise	a	eisiamh	a	bheadh	inghlactha	thairis	sin,	más	rud	é—

   (i) nár soláthraíodh an fhianaise laistigh den tréimhse ama a bhí 
ceadaithe le hordachán,

   (ii) gur soláthraíodh an fhianaise ar mhodh nár chomhlíon ordachán,  
nó

   (iii) go measfaidh siad go mbeadh sé éagórach an fhianaise a ghlacadh.

Mionn

949AD. (1) Féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc a cheangal ar aon duine a 
thabharfaidh	fianaise	mionn	a	thabhairt	i	ndáil	leis	an	bhfianaise.

	 (2)	 I	gcás	go	gcuirfidh	na	Coimisinéirí	Achomhairc	duine	faoi	mhionn,	cuirfidh	
siad in iúl don duine a bheidh ag tabhairt an mhionna go bhféadfaí pionós a 
ghearradh faoi alt 1066 mar gheall ar fhianaise bhréagach a thabhairt.

Finnéithe a thoghairm agus a cheistiú

949AE. (1) Féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc aon duine a thoghairm chun láithriú 
os a gcomhair lena cheistiú nó lena ceistiú i gcás go measfaidh siad go 
bhfuil	duine	den	sórt	sin	in	ann	fianaise	a	bhaineann	le	ní	faoi	achomharc	a	
thabhairt.

 (2) Maidir le toghairm faoi fho-alt (1)—
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  (a) mura rud é go dtoileoidh an duine a bheidh á thoghairm nó á toghairm 
le tréimhse is giorra, cuirfear chuig an duine sin í tráth nach luaithe ná 
21 lá roimh dháta éisteachta,

  (b) cuirfear in iúl inti don duine a bheidh á thoghairm nó á toghairm go 
bhfuil teideal aige nó aici iarratas a dhéanamh chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc ar an toghairm a athrú nó a chur ar ceal más rud é nach 
raibh deis aige nó aici agóid a dhéanamh ina coinne sular eisíodh í, agus

  (c) sonrófar inti na hiarmhairtí, faoi alt 949AU, a bhaineann le  
mainneachtain an toghairm a chomhlíonadh.

 (3) Féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc teorainn a chur leis an líon  
finnéithe	a	bhféadfaidh	páirtí	a	bhfianaise	a	chur	ar	aghaidh.

Cinntí ó bhéal

949AF. Féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc, ar éisteacht a bheith críochnaithe,  
an cinneadh dá dtagraítear in alt 949AJ a dhéanamh ó bhéal ach déanfar 
cinneadh den sórt sin a chur síos i scríbhinn dá éis sin agus beidh feidhm ag 
an alt sin dá réir sin.

caibidil 5

Cinntí

Beidh aird ag na Coimisinéirí Achomhairc ar na nithe céanna leis na Coimisinéirí 
Ioncaim

949AG. Mura bhforáiltear a mhalairt leis na hAchtanna, le linn dóibh achomharc a 
bhreithniú agus a chinneadh, beidh aird ag na Coimisinéirí Achomhairc ar na 
nithe go léir a raibh aird ag na Coimisinéirí Ioncaim orthu nó a ceanglaíodh 
orthu leis na hAchtanna aird a bheith acu orthu—

  (a) le linn dóibh a mbreith nó a gcinneadh a dhéanamh,

  (b) le linn dóibh measúnacht a dhéanamh nó a leasú,

  (c) le linn dóibh teacht ar thuairim, nó

  (d) le linn dóibh aon ghníomh eile a dhéanamh,

 i ndáil leis an ní faoi achomharc.

An modh imeachta más trí éisteacht a bhreithneofar achomharc

949AH. I gcás gur trí éisteacht a bhreithneoidh na Coimisinéirí Achomhairc ní faoi 
achomharc, déanfaidh siad an ní a chinneadh tríd an achomharcóir a cheistiú 
nó trí fhianaise eile den chineál dá dtagraítear in alt 949AC a éisteacht.

Faisnéis neamhiomlán

949AI. I gcás go mainneoidh páirtí nó duine eile ordachán a thug na Coimisinéirí 
Achomhairc faoi fho-alt (1) d’alt 949E i ndáil leis an ní dá dtagraítear i  
bhfo-alt (2)(a) den alt sin a chomhlíonadh chun sástacht na gCoimisinéirí 
Achomhairc, féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc, i gcás go measfaidh  
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siad gur cuí é, achomharc a chinneadh go feadh a mbreithiúnais in ionad 
gníomhú de réir alt 949AV.

Cinntí agus fógra a thabhairt ina dtaobh

949AJ. (1) A luaithe is indéanta tar éis dóibh a mbreithniú ar achomharc a thabhairt 
chun críche, déanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc an t-achomharc a 
chinneadh.

 (2) Tá feidhm ag fo-alt (3) mura rud é, de bhua alt 7 den Acht Airgeadais 
(Achomhairc Chánach), 2015, gur duine amháin an líon Coimisinéirí 
Achomhairc a rinne an t-achomharc a bhreithniú agus a chinneadh.

 (3) Triúr nó líon is corruimhir is mó ná triúr, is é sin an líon Coimisinéirí 
Achomhairc	a	bhreithneoidh	agus	a	chinnfidh	achomharc.

 (4) Is é a bheidh i gcinneadh achomhairc ag na Coimisinéirí Achomhairc, i  
gcás gur triúr díobh nó gur mó ná triúr díobh a rinne breithniú air, an 
cinneadh ag tromlach díobh.

 (5) Déanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc, tráth nach déanaí ná 21 lá tar éis  
an t-achomharc a chinneadh, fógra i scríbhinn a thabhairt do na páirtithe—

  (a) i dtaobh a gcinnidh, agus

  (b) i dtaobh na tréimhse ama ar laistigh di a fhéadfar, agus i dtaobh an 
mhodha ar a bhféadfar, aon cheart achomhairc i gcoinne an chinnidh a 
fheidhmiú.

 (6) Chun críoch an fhógra dá dtagraítear i bhfo-alt (5), is é a bheidh i  
gcinneadh—

  (a) an cinneadh,

  (b) ráiteas maidir le cinntí fíorais ábhartha na gCoimisinéirí Achomhairc,

  (c) ráiteas maidir leis na cúiseanna leis an gcinneadh,

  (d) ainm an achomharcóra, agus

  (e) an dáta a rinneadh an cinneadh.

Cinntí i ndáil le measúnachtaí

949AK. (1) I ndáil le hachomharc i gcoinne measúnachta, déanfaidh na Coimisinéirí 
Achomhairc, má mheasann siad—

  (a) gur rómhuirearaíodh an t-achomharcóir de bhíthin na measúnachta, a 
chinneadh go ndéanfar an mheasúnacht a laghdú dá réir sin,

  (b) gur gearrmhuirearaíodh an t-achomharcóir de bhíthin na measúnachta, 
a chinneadh go ndéanfar an mheasúnacht a mhéadú dá réir sin, nó

  (c) nach bhfuil feidhm ag mír (a) ná (b), a chinneadh go seasfaidh an 
mheasúnacht.

 (2) Más rud é, ar achomharc i gcoinne measúnacht lena ndéantar—

  (a) méid is inmhuirearaithe i leith cánach a mheasúnú, agus
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  (b) cáin a mhuirearú ar an méid a measúnaíodh,

go measfaidh na Coimisinéirí Achomhairc go ndearnadh an  
t-achomharcóir a rómhuirearú nó, de réir mar a bheidh, a ghearrmhuirearú 
leis an measúnacht, féadfaidh siad, mura n-éilíonn imthosca an cháis a 
mhalairt, cinneadh á rá go ndéanfar an méid is inmhuirearaithe i leith cánach 
a laghdú nó a mhéadú, agus á rá sin amháin, a thabhairt mar a gcinneadh 
ar an ní.

 (3) I ndáil le hachomharc i gcoinne measúnachta ar na forais dá dtagraítear 
in alt 959AF(2), má chinneann na Coimisinéirí Achomhairc go raibh cosc 
ar	oifigeach	Ioncaim	an	mheasúnacht	nó	an	leasú,	de	réir	mar	a	bheidh,	a	
dhéanamh, beidh feidhm ag na hAchtanna (de réir bhrí alt 959A) amhail is 
nach mbeadh an mheasúnacht nó an leasú déanta agus, dá réir sin, beidh  
an mheasúnacht nó an mheasúnacht leasaithe sin ar neamhní.

 (4) I ndáil le hachomharc i gcoinne measúnachta ar na forais dá dtagraítear  
in alt 959AF(2), má chinneann na Coimisinéirí Achomhairc nach raibh  
cosc	 ar	 oifigeach	 Ioncaim	 an	 mheasúnacht	 nó	 an	 leasú,	 de	 réir	 mar	 a	 
bheidh, a dhéanamh, seasfaidh an mheasúnacht nó an mheasúnacht  
leasaithe sin, ach sin gan dochar do na Coimisinéirí Achomhairc do 
dhéanamh cinneadh i ndáil leis an measúnacht sin nó leis an measúnacht 
leasaithe sin ar scór achomharc ar fhorais seachas na forais dá dtagraítear 
in alt 959AF(2).

Cinntí seachas cinntí i ndáil le measúnachtaí

949AL. (1) I ndáil le hachomharc i gcoinne ní inachomhairc, seachas—

  (a) measúnacht, nó

  (b) ní dá dtagraítear in alt 949AK(3),

má mheasann na Coimisinéirí Achomhairc gur chóir an bhreith, an  
cinneadh	 nó	 an	 ní	 eile,	 de	 réir	 mar	 a	 bheidh,	 a	 athrú,	 cinnfidh	 siad	 go	
ndéanfar	an	bhreith,	an	cinneadh	nó	an	ní	eile	a	athrú,	fiú	mura	buntáiste	don	
achomharcóir	é	an	t-athrú	sin;	in	aon	chás	eile,	cinnfidh	siad	go	seasfaidh	an	
bhreith, an cinneadh nó an ní eile.

	 (2)	 Má	 mheasann	 na	 Coimisinéirí	 Achomhairc	 go	 raibh	 cosc	 ar	 oifigeach	
Ioncaim	an	fiosrúchán	nó	an	gníomh,	de	réir	mar	a	bheidh,	dá	dtagraítear	in	
alt	959AJ	a	dhéanamh,	cinnfidh	siad	go	raibh	cosc	amhlaidh	ar	an	oifigeach;	
in	aon	chás	eile,	cinnfidh	siad	nach	raibh	cosc	amhlaidh	ar	an	oifigeach.

Tabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim éifeacht do chinntí

949AM. (1) Tabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim éifeacht d’aon chinneadh a  
dhéanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc mura rud é go ndearnadh 
achomharc i gcoinne an chinnidh chun na hArd-Chúirte de réir ailt 949AP 
agus 949AQ.

 (2) I ndáil le measúnacht, le linn dóibh éifeacht a thabhairt do chinneadh, 
ríomhfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an cháin is inmhuirearaithe maidir  
leis an méid a measúnaíodh i leith cánach.
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 (3) Más rud é, i ndáil le measúnacht, gurb é cinneadh na gCoimisinéirí 
Achomhairc go seasfaidh an mheasúnacht nó go bhfuil sí le leasú, de réir 
mar a bheidh, is measúnacht chríochnaitheach dhochloíte í an mheasúnacht 
nó an mheasúnacht leasaithe, mura ndéanfar achomharc i gcoinne an 
chinnidh chun na hArd-Chúirte de réir ailt 949AP agus 949AQ.

	 (4)	 Más	 rud	 é,	 i	 ndáil	 le	 hachomharc	 faoi	 alt	 959AJ,	 go	 gcinnfidh	 na	 
Coimisinéirí	Achomhairc	go	raibh	cosc	ar	oifigeach	Ioncaim	an	fiosrúchán	
nó an gníomh, de réir mar a bheidh, dá dtagraítear san alt sin a dhéanamh—

	 	 (a)	 scoirfidh	an	t-oifigeach	den	fhiosrúchán	nó	den	ghníomh,	agus

  (b) ní cheanglófar ar an achomharcóir aon ghníomh a dhéanamh de bhun 
fhiosrúchán	nó	ghníomh	an	oifigigh.

Achomhairc lena n-ardaítear saincheisteanna comhchoiteanna nó comhghaolmhara

949AN. (1) Faoi réir fho-alt (2), le linn dóibh achomharc (dá ngairtear ‘achomharc 
nua’ san alt seo) a bhreithniú agus a chinneadh, féadfaidh na Coimisinéirí 
Achomhairc—

  (a) aird a thabhairt ar chinneadh a rinne siad roimhe sin i leith achomharc 
lenar ardaíodh saincheisteanna comhchoiteanna nó comhghaolmhara, 
agus

	 	 (b)	 má	mheasann	 siad	 gur	 cuí	 é,	 i	 bhfianaise	 cinneadh	 den	 sórt	 sin,	 an	
t-achomharc nua a chinneadh gan éisteacht a sheoladh.

 (2) I gcás gur mian leis na Coimisinéirí Achomhairc gníomhú de réir fho-alt 
(1)—

	 	 (a)	 cuirfidh	siad	cóip	den	chinneadh	roimhe	sin	dá	dtagraítear	san	fho-alt	
sin chuig na páirtithe ar shlí, a mhéid is féidir, nach nochtar céannacht 
aon duine ar déileáladh lena ghnóthaí nó lena gnóthaí ar bhonn rúnda 
le linn na n-imeachtaí lena mbaineann (ar imeachtaí iad nár seoladh go 
poiblí),

  (b) iarrfaidh siad go ndéanfaidh gach páirtí de na páirtithe argóintí a chur 
faoina mbráid laistigh de 21 lá tar éis dháta na hiarrata i ndáil leis an 
bhfáth nach mbeadh sé cuí aird a thabhairt ar an gcinneadh roimhe sin 
le linn an t-achomharc nua a chinneadh, agus

  (c) iarrfaidh siad go ndéanfaidh gach páirtí de na páirtithe a shonrú an mian 
leis an bpáirtí go ndéanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc éisteacht a 
sheoladh agus, i gcás gur mian le páirtí é, a cheangal ar an bpáirtí míniú 
a thabhairt ar an bhfáth a mheastar ar gá nó arb inmhianaithe éisteacht 
den sórt sin.

 (3) D’ainneoin alt 949U, féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc cinneadh a 
dhéanamh in achomharc faoi fho-alt (1) más rud é—

  (a) nach bhfaighfear aon fhreagra ó pháirtí laistigh den tréimhse dá 
dtagraítear i bhfo-alt (2)(b), nó
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  (b) go bhfaighfear freagra ach nach gcuirfear ina luí ar na Coimisinéirí 
Achomhairc go mbeadh sé cuí neamhaird a thabhairt ar an gcinneadh 
roimhe sin dá dtagraítear i bhfo-alt (1) agus éisteacht a sheoladh chun 
an t-achomharc nua a chinneadh.

Cinntí a fhoilsiú

949AO. (1) Faoi réir fho-alt (2), foilseoidh na Coimisinéirí Achomhairc tuarascáil ar 
gach ceann dá gcinntí ar an idirlíon tráth nach déanaí ná 90 lá tar éis fógra 
a thabhairt do na páirtithe de réir alt 949AJ.

 (2) Beidh na nithe seo a leanas sa tuarascáil dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

  (a) cóip den chinneadh (mar atá an abairt sin le léamh de réir alt 949AJ(6)),

  (b) an dáta a cuireadh fógra chuig na páirtithe ina thaobh,

  (c) ráiteas i dtaobh an ndearnadh cás sonraithe faoi Chaibidil 6 a iarraidh 
don Ard-Chúirt, agus

  (d) aon fhaisnéis eile a mheasfaidh na Coimisinéirí Achomhairc is iomchuí 
nó is cuí.

 (3) I gcás go ndearnadh cinntí i leith níos mó ná achomharc amháin lenar 
ardaíodh saincheisteanna comhchoiteanna nó comhghaolmhara, is leor chun 
críoch fho-alt (1) go bhfoilseoidh na Coimisinéirí Achomhairc tuarascáil 
ina mbeidh cinneadh aonair mar aon leis an méid seo a leanas—

  (a) mura mbeidh feidhm ag mír (b)(i) nó (ii), ainmneacha na  
n-achomharcóirí go léir, nó

  (b) más rud é—

   (i) gur i gcúirt iata a seoladh na héisteachtaí go léir i leith gach 
achomhairc lena mbaineann, ráiteas maidir leis an líon  
achomharcóirí lena mbaineann an cinneadh, nó

   (ii) gur i gcúirt iata a seoladh na héisteachtaí go léir i leith aon cheann 
de na hachomhairc lena mbaineann—

    (I) ráiteas maidir leis an líon achomharcóirí lena mbaineann an 
cinneadh, agus

    (II) seachas ainmneacha an achomharcóra nó na n-achomharcóirí ar 
seoladh a n-achomhairc i gcúirt iata amhlaidh, ainmneacha na 
n-achomharcóirí.

 (4) Foilseofar tuarascáil ar shlí, a mhéid is féidir, nach nochtar céannacht  
aon duine ar déileáladh lena ghnóthaí nó lena gnóthaí ar bhonn rúnda le  
linn na n-imeachtaí lena mbaineann (ar imeachtaí iad nár seoladh go poiblí).
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caibidil 6

Achomhairc a dhéanamh i gcoinne cinntí ó na Coimisinéirí Achomhairc

Achomhairc a dhéanamh i gcoinne cinntí

949AP. (1) Is cinneadh críochnaitheach dochloíte é cinneadh na gCoimisinéirí 
Achomhairc i leith ní inachomhairc, ach sin gan dochar do na forálacha den 
Chaibidil seo a bhaineann le hachomhairc chun na hArd-Chúirte.

 (2) Féadfaidh aon pháirtí atá míshásta le cinneadh, mar go bhfuil sé earráideach 
ar phonc dlí, a cheangal ar na Coimisinéirí Achomhairc, trí fhógra i 
scríbhinn, cás (dá ngairtear ‘cás sonraithe’ sa Chaibidil seo) a shonrú agus 
a shíniú chun tuairim na hArd-Chúirte a fháil.

 (3) Maidir leis an bhfógra dá dtagraítear i bhfo-alt (2)—

  (a) luafar ann an tslí áirithe a líomhnaítear an cinneadh a bheith earráideach 
ar phonc dlí,

  (b) cuirfear é chuig na Coimisinéirí Achomhairc laistigh de 21 lá tar éis an 
dáta a tugadh fógra i dtaobh a gcinnidh faoi alt 949AJ(1), agus

  (c) cuirfear é chuig an bpáirtí eile nuair a bheidh sé á chur chuig na 
Coimisinéirí Achomhairc.

 (4) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le ní inachomhairc i gcás go 
bhforáiltear le foráil de na hAchtanna (seachas an t-alt seo) gur cinneadh 
críochnaitheach dochloíte é cinneadh na gCoimisinéirí Achomhairc i ndáil 
leis an ní sin.

Cás sonraithe don Ard-Chúirt

949AQ. (1) (a) Beidh an méid seo a leanas i gcás sonraithe—

   (i) cinntí fíorais ábhartha na gCoimisinéirí Achomhairc,

   (ii) sracléiriú ar na hargóintí a rinne na páirtithe,

   (iii) an cásdlí ar a raibh na páirtithe ag brath,

   (iv) cinneadh na gCoimisinéirí Achomhairc agus an chúis a bhí leis an 
gcinneadh, agus

   (v) an ponc dlí mar atá sé leagtha amach san fhógra dá dtagraítear in alt 
949AP(2) ar a bhfuil tuairim na hArd-Chúirte á lorg.

  (b) Ní ceadmhach do pháirtí a leag ponc dlí amach i bhfógra, ar an tslí dá 
bhforáiltear le halt 949AP(2), ponc dlí breise nó ponc dlí eile a leagan 
amach tar éis na tréimhse dá dtagraítear in alt 949AP(3)(b) a bheith 
caite.

 (2) Beidh na Coimisinéirí Achomhairc freagrach as cás sonraithe a dhréachtú 
agus	ní	tharmligfidh	siad	an	tasc	sin	do	pháirtí	(ach	ní	dochar	an	méid	sin	
don chéad fho-alt eile ina dhiaidh seo lena gcumasaítear uiríll a dhéanamh 
i ndáil le dréacht den chás sonraithe).
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 (3) Sula ndéanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc cás sonraithe a chríochnú 
agus a shíniú—

	 	 (a)	 cuirfidh	 siad	 dréacht	 den	 chás	 sonraithe	 a	 bheartaíonn	 siad	 a	 shíniú	
chuig na páirtithe, agus

  (b) áireoidh siad, leis an dréacht sin, fógra ina gcuirfear in iúl go bhféadfaidh 
gach páirtí de na páirtithe, laistigh de 21 lá tar éis an dáta a cuireadh 
an dréacht chucu, uiríll a dhéanamh i scríbhinn chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc i ndáil leis an dréacht,

agus féadfaidh gach páirtí de na páirtithe uiríll den sórt sin a dhéanamh 
laistigh den tréimhse sin dá réir sin.

 (4) Beidh aird ag na Coimisinéirí Achomhairc ar aon uiríll a dhéanfar amhlaidh 
agus féadfaidh siad, más cuí leo déanamh amhlaidh, an dréacht den chás 
sonraithe a mhodhnú sula ndéanfaidh siad é a chríochnú agus a shíniú.

 (5) Má dhéanann páirtí uiríll de bhun fho-alt (3), déanfaidh an páirtí, an tráth 
céanna	a	chuirfidh	an	páirtí	na	huiríll	chuig	na	Coimisinéirí	Achomhairc,	
cóip díobh a chur chuig an bpáirtí eile.

 (6) A luaithe is indéanta, ach tráth nach déanaí ná trí mhí tar éis an fógra  
dá dtagraítear in alt 949AP(3)(b) a fháil, déanfaidh na Coimisinéirí 
Achomhairc cás sonraithe a chríochnú agus a shíniú agus é a chur chuig na 
páirtithe.

 (7) Déanfaidh páirtí a bheidh ag iarraidh an cháis shonraithe é a chur chuig 
an Ard-Chúirt laistigh de 14 lá tar éis an dáta a chuir na Coimisinéirí 
Achomhairc é chuig an bpáirtí de réir fho-alt (6).

 (8) Ní dhiúltóidh an Ard-Chúirt aon cheist dlí a eascróidh i gcás sonraithe a 
éisteacht agus a chinneadh de bhíthin nach ndearnadh rud dá dtagraítear i 
bhfo-alt (6) nó (7) laistigh den tréimhse a shonraítear le fo-alt (6) nó (7), de 
réir mar a bheidh, má chinneann sí, in imthosca uile an ní, nach mbeadh sé 
ar mhaithe leis an gceartas diúltú amhlaidh an cheist sin a éisteacht agus a 
chinneadh.

Cinntí ón Ard-Chúirt

949AR. (1) Déanfaidh an Ard-Chúirt aon cheist dlí a eascróidh i gcás sonraithe a 
éisteacht agus a chinneadh agus—

  (a) déanfaidh sí cinneadh na gCoimisinéirí Achomhairc a fhreaschur, a 
dhaingniú nó a leasú,

  (b) déanfaidh sí an ní a tharchur chuig na Coimisinéirí Achomhairc mar 
aon lena tuairim ar an ní, nó

  (c) féadfaidh sí cibé ordú eile i ndáil leis an ní is cóir léi a dhéanamh,

    agus féadfaidh sí cibé ordú maidir le costais is cuí léi a dhéanamh.

 (2) Féadfaidh an Ard-Chúirt an cás sonraithe a chur ar ais chuig na Coimisinéirí 
Achomhairc lena leasú agus, sa chás sin—

  (a) leasóidh na Coimisinéirí Achomhairc an cás sonraithe dá réir sin, agus
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  (b) rachaidh an Ard-Chúirt ar aghaidh, dá éis sin, ar cheann de na slite a 
shonraítear i bhfo-alt (1).

Achomharc chun na Cúirte Achomhairc

949AS. Féadfar achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Achomhairc i gcoinne breith 
ón Ard-Chúirt faoi alt 949AR.

Tabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim éifeacht do bhreitheanna ón Ard-Chúirt, ón  
gCúirt Achomhairc agus ón gCúirt Uachtarach

949AT. (1) Beidh feidhm ag alt 949AM maidir le cinneadh a rinne na Coimisinéirí 
Achomhairc agus a ndearna an Ard-Chúirt nó an Chúirt Achomhairc é a 
fhreaschur, a dhaingniú nó a leasú mar atá feidhm aige maidir le cinneadh 
nár freaschuireadh, nár daingníodh nó nár leasaíodh amhlaidh ach, i gcás 
breith ón Ard-Chúirt a ndéanfar achomharc ina coinne chun na Cúirte 
Achomhairc faoi alt 949AS, ní oibreoidh feidhm alt 949AM (de bhua 
an fho-ailt seo) ar feadh aon chuid den tréimhse ar lena linn a bheidh an 
t-achomharc chun na Cúirte Achomhairc gan bheith curtha de láimh.

 (2) Más rud é, i leith breith ón Ard-Chúirt nó ón gCúirt Achomhairc, go  
gcinnfidh	 an	 Chúirt	 Uachtarach,	 sna	 himthosca	 a	 shonraítear	 leis	 an	
mBunreacht, a dlínse achomhairc a fheidhmiú, beidh éifeacht le fo-alt (1) 
amhail is dá ndéanfaí—

  (a) ‘nó an Chúirt Uachtarach’ a chur isteach i ndiaidh ‘nó an Chúirt 
Achomhairc’,

	 	 (b)	 ‘breith	ón	Ard-Chúirt	nó	ón	gCúirt	Achomhairc	a	gcinnfidh	an	Chúirt	
Uachtarach ina leith, sna himthosca a shonraítear leis an mBunreacht, 
a dlínse achomhairc a fheidhmiú’ a chur in ionad ‘breith ón Ard-Chúirt 
a ndéanfar achomharc ina coinne chun na Cúirte Achomhairc faoi alt 
949AS’ san fho-alt sin, agus

  (c) ‘chun na Cúirte Uachtaraí’ a chur ina ionad ‘chun na Cúirte Achomhairc’ 
san áit dheireanach a bhfuil sé san fho-alt sin.

caibidil 7

Pionóis agus Smachtbhannaí

Finnéithe a thoghairm agus a cheistiú

949AU. (1) Aon duine, tar éis é nó í a thoghairm chun láithriú os comhair na  
gCoimisinéirí Achomhairc ag an tráth agus san ionad a cheapfar le haghaidh 
éisteachta de réir alt 949AE—

  (a) a mhainneoidh nó a dhiúltóidh láithriú amhlaidh,

  (b) a láithreoidh amhlaidh ach a dhiúltóidh mionn a thabhairt,

  (c) a láithreoidh amhlaidh ach a dhiúltóidh freagra a thabhairt ar aon 
cheisteanna dleathacha i ndáil le ní faoi achomharc,

dlífear, faoi réir fho-alt (2), pionós €3,000 a chur air nó uirthi.
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 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1)(b) agus (c) maidir le haon fhostaí, gníomhaire 
nó duine eile a bheidh i bhfostaíocht mhuiníne ag gabháil do chúrsaí 
achomharcóra.

 (3) Aon doiciméad a airbheartóidh a bheith sínithe ag na Coimisinéirí 
Achomhairc agus ina luafar—

  (a) gur ceanglaíodh ar dhuine a ainmnítear sa doiciméad, le toghairm 
faoi alt 949AE, freastal os a gcomhair ar lá, ag tráth agus in ionad a 
shonraítear sa doiciméad, agus

  (b) gur tionóladh suí de na Coimisinéirí Achomhairc ar an lá sin, ag an tráth 
sin agus san ionad sin,

beidh sé ina fhianaise, in imeachtaí le haghaidh pionós faoi fho-alt (1), ar na 
nithe a luaitear amhlaidh mura suífear a mhalairt.

 (4) Más rud é—

  (a) in éagmais comhaontú idir duine agus na Coimisinéirí Achomhairc  
á rá go ndlitear pionós faoin alt seo a chur ar an duine, nó

  (b) tar éis do dhuine mainneachtain pionós faoin alt seo a íoc, ar pionós é ar 
chomhaontaigh an duine go bhfuil dliteanas air nó uirthi é a íoc,

gurb é tuairim na gCoimisinéirí Achomhairc go ndlitear an pionós a chur 
ar an duine, tabharfaidh na Coimisinéirí Achomhairc fógra i scríbhinn i 
dtaobh na tuairime sin don duine agus sonrófar na nithe seo a leanas san 
fhógra sin—

  (i) an fhoráil faoina n-éiríonn an pionós,

  (ii) na himthosca ina ndlitear an pionós a chur ar an duine, agus

  (iii) méid an phionóis a dhlitear a chur ar an duine,

agus beidh cibé mionsonraí eile ann a mheasfaidh na Coimisinéirí 
Achomhairc is cuí.

 (5) I gcás nach ndéanfaidh duine dár tugadh fógra faoi fho-alt (4), laistigh de 
30 lá tar éis dháta an fhógra—

  (a) é a chur i scríbhinn go n-aontaíonn sé nó sí leis an tuairim atá san fhógra 
sin, agus

  (b) méid an phionóis a shonraítear san fhógra sin a íoc leis na Coimisinéirí 
Achomhairc,

féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc iarratas a dhéanamh chun na Cúirte 
Dúiche chun an Chúirt sin do chinneadh cibé acu a thagann nó nach dtagann 
dliteanas i leith an phionóis dá dtagraítear i bhfo-alt (1) as an mainneachtain 
nó an diúltú ag an duine dá dtagraítear san fho-alt sin.

 (6) Tabharfaidh na Coimisinéirí Achomhairc cóip d’aon iarratas faoi fho-alt (5) 
chun na Cúirte Dúiche do dhuine is ábhar don iarratas.
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Achomharc a dhíbhe

949AV. (1) Féadfaidh na Coimisinéirí Achomhairc achomharc a dhíbhe i gcás gur 
mhainnigh páirtí ordachán arna thabhairt acu faoi fho-alt (1) d’alt 949E i 
ndáil leis an ní dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) den alt sin a chomhlíonadh 
chun sástacht na gCoimisinéirí Achomhairc.

 (2) Faoi réir fho-alt (3), ní dhéanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc achomharc 
a dhíbhe faoin alt seo gan na nithe seo a leanas a thabhairt do pháirtí i 
dtosach—

  (a) fógra i scríbhinn á rá go bhfuil ar intinn acu déanamh amhlaidh,

  (b) ráiteas maidir leis na cúiseanna agus na cúinsí is bonn leis an méid atá 
ar intinn acu, agus

  (c) deis don pháirtí—

   (i) míniú a sholáthar ar an bhfáth nach n-aontaíonn an páirtí le gníomh 
beartaithe na gCoimisinéirí Achomhairc, nó

   (ii) an t-ordacháin dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a chomhlíonadh chun 
sástacht na gCoimisinéirí Achomhairc.

 (3) Breithneoidh na Coimisinéirí Achomhairc aon mhíniú a sholáthróidh páirtí 
faoi fho-alt (2)(c)(i) ach—

  (a) tar éis dóibh míniú a bhreithniú ar cibé modh is cuí leo, agus

  (b) tar éis dóibh breith a thabhairt, d’ainneoin an mhínithe, achomharc a 
dhíbhe,

is breith chríochnaitheach dhochloíte í a mbreith.”.

CUID 5

leasuithe iaRmhaRtacha aR acht 1997 agus aR achtacháin áiRithe eile

Leasuithe iarmhartacha ar Chodanna 1 go 7 d’Acht 1997

35. (1) Leasaítear Cuid 1 d’Acht 1997—

  (a) in alt 2(1)—

   (i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “Coimisinéirí Achomhairc”:

“tá le ‘Coimisinéir Achomhairc’ an bhrí a thugtar dó le halt 2 den Acht 
Airgeadais (Achomhairc Chánach), 2015;”,

   (ii) tríd an míniú ar “Cléireach do na Coimisinéirí Achomhairc” a scriosadh, agus

   (iii) i mír (b) den mhíniú ar “cigire”, trí “agus cinntí a dhéanamh” a chur in ionad “, 
cinntí a dhéanamh agus déileáil le fógraí achomhairc i gcoinne measúnachtaí 
agus cinntí”,

   agus
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  (b) in alt 5, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “Coimisinéirí 
Achomhairc”:

“tá le ‘Coimisinéir Achomhairc’ an bhrí a thugtar dó le halt 2 den Acht Airgeadais 
(Achomhairc Chánach), 2015;”.

 (2) Leasaítear Cuid 2 d’Acht 1997 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (8) agus 
(9) d’alt 29:

 “(8) Aon duine arb éagóir leis nó léi breith ó na Coimisinéirí Ioncaim ar aon 
cheist maidir le sainchónaí nó gnáthchónaí an duine sin a éireoidh faoi na 
hAchtanna um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, féadfaidh sé nó sí achomharc a 
dhéanamh i gcoinne na breithe chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir 
alt 949I, laistigh den tréimhse 2 mhí tar éis dháta fhógra na breithe.”.

 (3) Leasaítear Cuid 3 d’Acht 1997 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (3) agus 
(4) d’alt 35:

 “(3) Aon duine arb éagóir leis nó léi breith ó na Coimisinéirí Ioncaim ar 
aon cheist maidir le háit chónaithe an duine sin a éireoidh faoin alt seo, 
féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe chun na 
gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 2 mhí tar 
éis dháta fhógra na breithe.”.

 (4) Leasaítear Cuid 4 d’Acht 1997—

  (a) in alt 63, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (3) agus (4):

 “(3) Aon duine arb éagóir leis nó léi breith ó na Coimisinéirí Ioncaim ar 
aon cheist maidir le háit chónaithe an duine sin a éireoidh faoin alt seo, 
féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe chun na 
gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 2 mhí tar 
éis dháta fhógra na breithe.”.

  (b) in alt 71, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (5) agus (6):

 “(5) Aon duine arb éagóir leis nó léi breith ó na Coimisinéirí Ioncaim ar aon 
cheist maidir le sainchónaí an duine sin a éireoidh faoi fho-alt (2), féadfaidh 
sé nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 2 mhí tar éis dháta fhógra 
na breithe.”,

  (c) in alt 73(3)(a)(ii), trí “le linn dóibh achomharc i gcoinne measúnachta a chinneadh” 
a chur isteach i ndiaidh “na Coimisinéirí Achomhairc”,

  (d) in alt 85(4)(c), trí “aon chionroinnt a dhéanfar faoi mhír (b) a leasú le linn cinneadh 
a dhéanamh ar achomharc i gcoinne measúnacht a rinneadh ar fhoras na cionroinnte; 
ach, le linn aon achomharc den sórt sin a bhreithniú” a chur in ionad “nó an Chúirt 
Chuarda aon chionroinnt a dhéanfar faoi mhír (b) a leasú nuair a éistfear nó a 
athéistfear achomharc i gcoinne measúnacht a rinneadh ar fhoras na cionroinnte; 
ach, nuair a bheidh aon achomharc den sórt sin á éisteacht nó á athéisteacht”,

  (e) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 100:
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“Achomhairc i gcoinne cinntí faoi ailt 98 go 100

100A.	(1)	 Sula	 gcinnfidh	 cigire	 aon	 mhéid	 ar	 a	 bhféadfadh	 duine	 a	 bheith	
inmhuirearaithe i leith cánach de bhua alt 98, 99 nó 100, is cinneadh a 
mheasann sé nó sí a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do dhliteanas cánach 
aon duine eile—

	 	 (a)	 cuirfidh	 an	 cigire	 fógra	 i	 scríbhinn	 chuig	 an	 duine	 eile	 sin,	 chomh	 
maith lena chur chuig an duine céadluaite, i dtaobh an chinnidh a 
bheartaíonn sé nó sí a dhéanamh, agus

  (b) ceadóidh an cigire do gach duine a gcuirfear an fógra chuige nó  
chuici agóid i gcoinne an chinnidh bheartaithe ina luafar an chúis atá leis 
an agóid a sheachadadh i scríbhinn ar an gcigire laistigh den tréimhse 
30 lá tar éis dháta an fhógra.

 (2) Féadfaidh cigire, trí fhógra i scríbhinn a thabharfar don duine, a cheangal 
ar aon duine cibé faisnéis is dóigh leis an gcigire a theastaíonn chun go 
dtabharfadh an cigire breith i dtaobh an dtabharfaidh sé nó sí fógra faoi 
fho-alt (1) a thabhairt don chigire laistigh de 21 lá tar éis dháta an fhógra nó 
cibé tréimhse is faide ná sin a cheadóidh an cigire.

 (3) Ar dhul in éag don tréimhse dá dtagraítear i mír (b) d’fho-alt (1), féadfaidh 
an cigire, tar éis dó nó di na hagóidí, más ann, a bheidh faighte ar scór an 
fhógra faoin bhfo-alt sin a bhreithniú, cibé cinneadh is cuí leis nó léi a 
dhéanamh	agus	cuirfidh	sé	nó	sí	an	cinneadh	chuig	aon	duine	a	measann	sé	
nó sí go bhféadfadh sé difear a dhéanamh dó nó di.

 (4) Aon duine nár cuireadh an cinneadh dá dtagraítear i bhfo-alt (3) chuige 
nó chuici, ar duine é nó í a bhféadfadh an cinneadh difear a dhéanamh dá 
dhliteanas cánach nó dá dliteanas cánach, féadfaidh sé nó sí a iarraidh ar an 
gcigire cóip den chinneadh a sholáthar dó nó di.

 (5) Féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi an cinneadh dá dtagraítear i bhfo-alt 
(3) achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta an 
chinnidh.

 (6) I gcás go ndearna duine eile achomharc i gcoinne an chinnidh roimhe seo,  
ní oibreoidh fo-ailt (4) agus (5) chun duine nár cuireadh an cinneadh 
chuige nó chuici a chosc ar iarratas a dhéanamh chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc ar ordachán faoi alt 949F lena ndéanfar páirtí san achomharc 
lena mbaineann den duine.

	 (7)	 I	gcás	go	gcinnfidh	na	Coimisinéirí	Achomhairc	achomharc	i	gcoinne	an	
chinnidh dá dtagraítear i bhfo-alt (3), maidir le gach duine—

  (a) ar cuireadh an cinneadh chuige nó chuici, nó

  (b) a ndearnadh páirtí san achomharc de nó di,

beidh sé nó sí faoi cheangal ag cinneadh na gCoimisinéirí Achomhairc, 
agus beidh a gcomharbaí i dteideal faoi cheangal amhlaidh freisin.

 (8) Maidir le fógra faoi fho-alt (1), d’ainneoin aon oibleagáid ar an gcigire 
maidir le rúndacht nó nochtadh faisnéise a fhorchuirtear le haon achtachán 
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nó ar shlí eile, féadfaidh ráiteas a bheith ann ar na forais ar a mbeartaíonn 
an cigire an cinneadh a dhéanamh.”,

   agus

  (f) in alt 111—

   (i) i bhfo-alt (2), trí “an t-éileamh ina leith” a chur in ionad na bhfocal uile dar 
tosach “an t-éileamh ina leith” síos go dtí an focal deireanach san fho-alt sin, 
agus an focal deireanach sin san áireamh, agus

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

 “(3) Féadfaidh léasóir arb éagóir leis nó léi breith ó chigire i ndáil le héileamh 
ag an léasóir sin faoin alt seo achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe 
chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 
30 lá tar éis dháta fhógra na breithe sin.”.

 (5) Leasaítear Cuid 5 d’Acht 1997 in alt 121—

  (a) i bhfo-alt (6)(d), trí “luach nó míleáiste a tugadh i gcuntas faoi mhír (b) a leasú le  
linn cinneadh a dhéanamh ar achomharc” a chur in ionad “nó an Chúirt Chuarda 
luach nó míleáiste a tugadh i gcuntas faoi mhír (b) a leasú an tráth a bheidh éisteacht 
nó athéisteacht á déanamh ar achomharc”,

  (b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (i) d’fho-alt (7)(e):

   “(i) Aon fhostóir arb éagóir leis nó léi breith ó chigire nach raibh carr  
ar áireamh i gcarrlinn lena úsáid ag fostaithe de chuid fostóra  
amháin nó níos mó, féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh i 
gcoinne na breithe chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 
949I, laistigh den tréimhse 2 mhí tar éis dháta fhógra na breithe 
sin.”,

  (c) trí fhomhír (ii) d’fho-alt (7)(e) a scriosadh, agus

  (d) i bhfo-alt (7)(e)(iii), trí “nó na Cúirte Cuarda, de réir mar a bheidh,” a scriosadh.

 (6) Leasaítear Cuid 6 d’Acht 1997—

  (a) in alt 141, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii) d’fho-alt (5)(d):

   “(ii) Aon fhaighteoir arb éagóir leis nó léi cinneadh ó na Coimisinéirí 
Ioncaim arna dhéanamh faoi fhomhír (i) i leith an fhaighteora sin, 
féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh 
chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den 
tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra an chinnidh sin.”,

   agus

  (b) in alt 172K—

   (i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d’fho-alt (6):

  “(a) Na forálacha de na hAchtanna Cánach Ioncaim a bhaineann—

   (i) le measúnachtaí cánach ioncaim, agus
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   (ii) le cáin ioncaim a bhailiú agus a ghnóthú,

   beidh feidhm acu, a mhéid is infheidhme iad, maidir le cáin  
iarchoimeádta díbhinne a mheasúnú, a bhailiú agus a ghnóthú.”,

    agus

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

“(9)  (a) Faoi réir mhír (b), féadfaidh duine cuntasach arb éagóir leis nó léi 
measúnacht arna déanamh ar an duine sin faoin alt seo achomharc 
a dhéanamh i gcoinne na measúnachta chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta 
fhógra na measúnachta.

  (b) Más rud é, de réir an ailt seo, go gceanglaítear ar dhuine cuntasach 
tuairisceán a thabhairt agus cuntas a thabhairt ar cháin iarchoimeádta 
díbhinne don Ard-Bhailitheoir, ní bheidh aon ábhar achomhairc ann i 
gcoinne measúnachta go dtí cibé tráth a thabharfaidh an duine cuntasach 
an tuairisceán agus a íocfaidh sé nó sí, nó a bheidh íoctha aige nó 
aici, an méid cánach iarchoimeádta díbhinne is iníoctha ar bhonn an 
tuairisceáin sin.”.

 (7) Leasaítear Cuid 7 d’Acht 1997—

  (a) in alt 189A(1), sa mhíniú ar “iontaobhas cáilitheach”—

   (i) trí “a suitear ina leith chun sástacht an chigire nó, ar achomharc, chun sástacht  
na gCoimisinéirí Achomhairc” a scriosadh

   (ii) i mír (a), trí “a bunaíodh” a chur in ionad “gur bunaíodh an t-iontaobhas” agus, i 
mír (b), trí “a cheanglaíonn” a chur in ionad “go gceanglaíonn an t-iontaobhas”, 
agus

   (iii) i mír (c), trí “nach bhfuil aon iontaobhaí de chuid” a chur in ionad “nach mbeidh 
aon duine d’iontaobhaithe”,

  (b) in alt 195—

   (i) i bhfo-alt (6)(b)(ii), trí “achomharc a dhéanamh chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dheireadh na 
tréimhse iomchuí” a chur in ionad “, trí fhógra i scríbhinn a thabhairt do na 
Coimisinéirí Ioncaim laistigh de 30 lá tar éis dheireadh na tréimhse iomchuí, 
achomharc a dhéanamh chun na gCoimisinéirí Achomhairc”,

   (ii) trí fho-alt (7) a scriosadh,

   (iii) trí fho-alt (8)(b) a scriosadh,

   (iv) trí fho-alt (9) a scriosadh, agus

   (v) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii) d’fho-alt (13)(b):

   “(ii) cinneadh ón Ard-Chúirt faoi alt 949AR.”,

  (c) in alt 211, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):
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 “(4) Féadfaidh cara-chumann arb éagóir leis cinneadh ó na Coimisinéirí  
Ioncaim faoin alt seo i ndáil leis an gcumann achomharc a dhéanamh i 
gcoinne an chinnidh chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, 
laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra an chinnidh sin.”,

  (d) in alt 231(1)(b), trí “go suífear chun sástacht an chigire nó, ar achomharc, chun 
sástacht na gCoimisinéirí Achomhairc,” a scriosadh,

  (e) in alt 233(2)(b), trí “go suífear chun sástacht an chigire nó, ar achomharc, chun 
sástacht na gCoimisinéirí Achomhairc,” a scriosadh, agus

  (f) in alt 235—

   (i) i bhfo-alt (2), trí “is ioncam” a chur in ionad “a suífear chun sástacht na 
gCoimisinéirí Ioncaim gur ioncam é”, agus

   (ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

 “(4) Féadfaidh comhlacht daoine arb éagóir leis fógra arna thabhairt don 
chomhlacht sin ag na Coimisinéirí Ioncaim faoi fho-alt (1) achomharc a 
dhéanamh i gcoinne an fhógra chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir 
alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta an fhógra.”.

Leasuithe iarmhartacha ar Chodanna 8 go 18 d’Acht 1997

36. (1) Leasaítear Cuid 8 d’Acht 1997—

  (a) in alt 244A, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (d) d’fho-alt (4):

  “(d) Féadfaidh comhlacht arb éagóir leis breith ó na Coimisinéirí  
Ioncaim gan an comhlacht sin a chlárú nó a chlárú a chealú, de réir 
mar a bheidh, achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe chun na 
gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá 
tar éis dháta fhógra na breithe sin.”,

  (b) in alt 258—

   (i) i bhfo-alt (8)(b), trí “D’ainneoin fho-alt (4)(e), tar éis achomharc” a chur in  
ionad “Tar éis achomharc”,

   (ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d’fho-alt (9):

  “(a) Na forálacha de na hAchtanna Cánach Ioncaim a bhaineann—

   (i) le measúnachtaí cánach ioncaim, agus

   (ii) le cáin ioncaim a bhailiú agus a ghnóthú,

   beidh feidhm acu, a mhéid is infheidhme iad, maidir le cáin chuí a 
mheasúnú, a bhailiú agus a ghnóthú.”,

    agus

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

 “(9A) (a) Faoi réir mhír (b), féadfaidh glacadóir taisce iomchuí arb éagóir leis nó 
léi measúnacht arna déanamh ar an duine sin faoin alt seo achomharc 
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a dhéanamh i gcoinne na measúnachta chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta 
fhógra na measúnachta.

  (b) Más rud é, de réir an ailt seo, go gceanglaítear ar ghlacadóir taisce 
iomchuí tuairisceán a thabhairt agus cuntas a thabhairt ar cháin chuí 
don Ard-Bhailitheoir, ní bheidh aon ábhar achomhairc ann i gcoinne 
measúnachta go dtí cibé tráth a thabharfaidh an glacadóir taisce iomchuí 
an tuairisceán agus a íocfaidh sé nó sí, nó a bheidh íoctha aige nó aici, 
an méid cánach cuí is iníoctha ar bhonn an tuairisceáin sin.”.

   agus

  (c) in alt 267, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

 “(1) San alt seo, ciallaíonn ‘duine iomchuí’ pearsa aonair, nó a chéile nó a  
céile nó a pháirtnéir sibhialta nó a páirtnéir sibhialta—

  (a) a bhí, tráth éigin i gcaitheamh na bliana iomchuí, 65 bliana d’aois  
nó os a chionn, nó

  (b) a bhí, ar feadh na bliana iomchuí, nó a tháinig chun bheith, ó thráth  
éigin i gcaitheamh na bliana iomchuí, de réir mar a bheidh, 
buanéagumasaithe mar gheall ar éiglíocht meabhrach nó coirp ar é  
féin nó í féin a chothabháil.”.

 (2) Leasaítear Cuid 9 d’Acht 1997—

  (a) in alt 291A—

	 	 	 (i)	 i	bhfo-alt	(8)(a),	trí	“Féadfaidh	oifigeach	údaraithe”	a	chur	in	ionad	“Féadfaidh	
na	Coimisinéirí	Ioncaim	nó	oifigeach	údaraithe”,	agus

   (ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b) d’fho-alt (8):

	 	“(b)	 Déanfaidh	oifigeach	údaraithe,	sula	nochtfaidh	sé	nó	sí	faisnéis	d’aon	
saineolaí faoi mhír (a), fógra i scríbhinn a thabhairt don chuideachta i 
dtaobh an mhéid seo a leanas—

	 	 	 (i)	 go	mbeartaíonn	an	t-oifigeach	faisnéis	a	nochtadh	do	shaineolaí,

	 	 	(ii)	 an	fhaisnéis	a	bheartaíonn	an	t-oifigeach	a	nochtadh,	agus

	 	 	(iii)	 céannacht	an	tsaineolaí	a	mbeartaíonn	an	t-oifigeach	dul	i	gcomhairle	
leis nó léi,

   agus ceadóidh sé nó sí tréimhse 30 lá don chuideachta tar éis dháta 
an fhógra lena shuíomh chun a shástachta nó chun a sástachta go 
bhféadfadh go ndéanfadh nochtadh na faisnéise sin don saineolaí sin 
dochar do thrádáil na cuideachta.

  (c) Más rud é, ar dhul in éag don tréimhse dá dtagraítear i mír (b), nach 
mbeidh	 sé	 suite	 chun	 sástacht	 an	 oifigigh	 údaraithe	 go	 bhféadfadh	
nochtadh dochar a dhéanamh do thrádáil na cuideachta, féadfaidh an 
t-oifigeach	an	fhaisnéis	a	nochtadh	ar	dhul	in	éag	do	thréimhse	bhreise	
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30 lá tar éis fógra i scríbhinn a thabhairt faoina bhreith nó faoina  
breith an fhaisnéis a nochtadh.

	 	 (d)	 Féadfaidh	 cuideachta	 arb	 éagóir	 léi	 breith	ó	oifigeach	údaraithe	 arna	
tabhairt faoi mhír (c) ina leith achomharc a dhéanamh i gcoinne na 
breithe chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den 
tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra na breithe sin.”,

  (b) in alt 305, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (2) agus (3):

	 “(2)	 Is	chun	an	chigire	a	chuirfear,	agus	is	é	nó	is	í	an	cigire	a	chinnfidh,	éileamh	
ar liúntas faoi fho-alt (1).

 (3) Féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi cinneadh ón gcigire i ndáil le  
héileamh ón duine sin ar liúntas achomharc a dhéanamh i gcoinne an 
chinnidh chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den 
tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra an chinnidh sin.”,

   agus

  (c) in alt 314, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

 “(1) (a) Más rud é, i ndáil le cionroinnt a bheidh le déanamh faoin gCuid seo—

   (i) gur dealraitheach, tráth na cionroinnte, gur rud ábhartha í maidir  
le dliteanas cánach 2 dhuine nó níos mó (cibé tréimhse ar ina 
haghaidh é), agus

   (ii) nach féidir le duine a bheidh ag déanamh na cionroinnte agus leis  
an gcigire iomchuí aontú ar an gcionroinnt,

	 	 	 cinnfidh	 an	 cigire	 an	 chionroinnt	 agus	 tabharfaidh	 sé	 nó	 sí	 fógra	
i scríbhinn i dtaobh an chinnidh do gach duine dá ndéanfaidh an 
chionroinnt sin difear.

  (b) Féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi cinneadh arna dhéanamh faoi  
mhír (a) i leith an duine sin achomharc a dhéanamh i gcoinne an 
chinnidh chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh 
den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra an chinnidh sin, chun go  
gcinnfidh	siad	cionroinnt	chóir	réasúnach.”.

 (3) Leasaítear Cuid 10 d’Acht 1997—

	 	 (a)	 in	 alt	 323(5),	 trí	 “a	 chinnfidh	 an	 cigire,	 de	 réir	 mar	 is	 fearr	 is	 eol	 don	 chigire	 
agus mar a mheasfaidh sé nó sí,” agus “agus féadfaidh na Coimisinéirí  
Achomhairc nó an Chúirt Chuarda aon mhéid arna chinneadh ag an gcigire de 
bhua an fho-ailt seo a leasú ar achomharc i gcoinne an chinnidh sin a éisteacht  
nó a athéisteacht” a scriosadh,

  (b) trí alt 372AT a scriosadh, agus

  (c) trí fho-alt (10) d’alt 372AAB a scriosadh.

 (4) Leasaítear Cuid 12 d’Acht 1997—

  (a) in alt 381, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (6) agus (7):
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 “(6) Déanfar éileamh ar aisíoc faoin alt seo, i bhfoirm a bheidh forordaithe ag 
na Coimisinéirí Ioncaim, tráth nach déanaí ná 2 bhliain tar éis dheireadh na 
bliana	measúnachta	agus	cinnfidh	an	cigire	é.

 (7) Féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi cinneadh ón gcigire i ndáil le  
héileamh ón duine sin ar aisíoc achomharc a dhéanamh i gcoinne an 
chinnidh chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den 
tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra an chinnidh sin.”,

  (b) in alt 389, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) agus (2):

	 “(1)	 Is	chun	an	chigire	a	dhéanfar,	agus	is	é	nó	is	í	an	cigire	a	chinnfidh,	éileamh	
faoi alt 385.

 (2) Féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi cinneadh ón gcigire faoi fho-alt (1)  
i ndáil le héileamh ón duine sin achomharc a dhéanamh i gcoinne an 
chinnidh chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den 
tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra an chinnidh sin.”,

   (c) in alt 400, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (13):

 “(13) (a) Más rud é, i ndáil le cionroinnt a bheidh le déanamh faoi fho-alt (12)—

   (i) gur dealraitheach, tráth na cionroinnte, gur rud ábhartha í maidir 
le dliteanas cánach 2 chuideachta nó níos mó (cibé tréimhse ar ina 
haghaidh é), agus

   (ii) nach féidir le cuideachta a bheidh ag déanamh na cionroinnte agus 
leis an gcigire iomchuí aontú ar an gcionroinnt,

	 	 	 cinnfidh	 an	 cigire	 an	 chionroinnt	 agus	 tabharfaidh	 sé	 nó	 sí	 fógra	 i	
scríbhinn i dtaobh an chinnidh do gach cuideachta dá ndéanfaidh an 
chionroinnt sin difear.

  (b) Féadfaidh cuideachta arb éagóir léi cinneadh arna dhéanamh faoi 
mhír (a) i leith na cuideachta sin achomharc a dhéanamh i gcoinne an 
chinnidh chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh 
den	tréimhse	30	lá	tar	éis	dháta	fhógra	an	chinnidh	sin,	chun	go	gcinnfidh	
siad cionroinnt chóir réasúnach.”,

   (d) in alt 403(9)(c), trí “gur dealraitheach don chigire (nó, ar achomharc, do na 
Coimisinéirí Achomhairc) ” a scriosadh, agus

  (e) in alt 408, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

 “(3) Aon duine arb éagóir leis nó léi breith arna tabhairt ag na Coimisinéirí 
Ioncaim i leith an duine sin i ndáil leis an gcleachtas dá dtagraítear i 
bhfo-alt (1), féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe 
chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 
30 lá tar éis dháta fhógra na breithe sin.”.

 (5) Leasaítear Cuid 13 d’Acht 1997, in alt 436A(4), trí “ina dtaispeántar chun sástacht an 
chigire nó, ar achomharc a éisteacht nó a athéisteacht, chun sástacht na gCoimisinéirí 
Achomhairc nó breithimh den Chúirt Chuarda, de réir mar a bheidh,” a scriosadh.

 (6) Leasaítear Cuid 15 d’Acht 1997—
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  (a) in alt 473, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7):

 “(7) Aon éilitheoir arb éagóir leis nó léi breith ón gcigire i ndáil le héileamh 
ar fhaoiseamh ón éilitheoir sin, féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh 
i gcoinne na breithe chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, 
laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra na breithe sin.”,

   agus

  (b) in alt 486B(4)(b), trí “déanfar cibé cionroinnt ar an bhfaoiseamh atá ar fáil a  
bheidh cóir agus réasúnach” a chur in ionad “déanfaidh an cigire nó, ar achomharc, 
déanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc, cibé cionroinnt ar an bhfaoiseamh atá ar fáil 
a bheidh cóir agus réasúnach”.

 (7) Leasaítear Cuid 18 d’Acht 1997—

  (a) in alt 529G(4)—

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

  “(a) Aon chuideachta cháilitheach arb éagóir léi measúnacht nó  
measúnacht leasaithe, de réir mar a bheidh, arna déanamh ar an 
gcuideachta sin faoin alt seo, féadfaidh sí achomharc a dhéanamh 
i gcoinne na measúnachta nó na measúnachta leasaithe chun na 
gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá 
tar éis dháta fhógra na measúnachta.”,

    agus

   (ii) trí mhír (c) a scriosadh,

  (b) in alt 529I, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (2) agus (3):

	 “(2)	 Aon	duine	 sonraithe	 arb	 éagóir	 leis	nó	 léi	 cinneadh	ó	oifigeach	 Ioncaim	
arna dhéanamh faoi fho-alt (1)(d)(iv) i leith an duine sin, féadfaidh sé nó 
sí achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta an 
chinnidh sin.”,

  (c) in alt 530I—

   (i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d’fho-alt (3):

  “(a) Aon fhochonraitheoir arb éagóir leis nó léi cinneadh ó na Coimisinéirí 
Ioncaim arna dhéanamh faoi fho-alt (1) i leith an fhochonraitheora sin, 
féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh chun 
na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 
lá tar éis dháta an chinnidh sin.”,

    agus

   (ii) trí mhír (b) d’fho-alt (3) a scriosadh,

   agus

  (d) in alt 530N—
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   (i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d’fho-alt (5):

  “(a) Faoi réir mhír (b), aon duine arb éagóir leis nó léi measúnacht, nó 
measúnacht leasaithe, de réir mar a bheidh, arna déanamh ar an duine sin, 
féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne na measúnachta nó 
na measúnachta leasaithe chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 
949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta an fhógra measúnachta.”,

   (ii) trí mhír (c) d’fho-alt (5) a scriosadh, agus

   (iii) i bhfo-alt (7)(b), trí “a dhéanfaidh na Coimisinéirí Achomhairc a gcinneadh” a 
chur in ionad “a bheidh éisteacht ag na Coimisinéirí Achomhairc”.

Leasuithe iarmhartacha ar Chodanna 18A go 24 d’Acht 1997

37. (1) Leasaítear Cuid 18A d’Acht 1997 trí fho-alt (1) d’alt 531M a scriosadh.

 (2) Leasaítear Cuid 18C d’Acht 1997 trí fho-alt (1) d’alt 531AJ a scriosadh.

 (3) Leasaítear Cuid 18D d’Acht 1997 trí mhír (c) d’alt 531AAA a scriosadh.

 (4) Leasaítear Cuid 19 d’Acht 1997—

  (a) in alt 544—

   (i) i bhfo-alt (5), trí “maidir leis an modh” a chur in ionad “is é an modh” agus trí 
“is modh cóir réasúnach a bheidh ann” a chur in ionad “cibé modh a mheasfaidh 
an cigire, nó, i gcás achomhairc, na Coimisinéirí Achomhairc, a bheith cóir agus 
réasúnach,” agus

   (ii) i bhfo-alt (7), trí “aon chinneadh ar achomharc” a chur in ionad “aon bhreith ar 
achomharc”,

   agus

  (b) in alt 604—

   (i) i bhfo-alt (7), trí “i gcoinne measúnachta” a chur i ndiaidh “ar achomharc”,

   (ii) i bhfo-alt (8)(a), trí “na tréimhse” a chur in ionad “na tréimhse sin, más déanaí é 
sin”,

   (iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b) d’fho-alt (8):

  “(b) cheal comhaontú den sórt sin, déanfaidh an cigire an cheist a chinneadh 
maidir leis an tréimhse úinéireachta go léir a bheidh i gceist nó maidir 
le codanna sonraithe di.”,

   (iv) trí na focail go léir i bhfo-alt (8) a thagann i ndiaidh mhír (b) de (ábhar an leasaithe 
díreach roimhe seo) a scriosadh, agus

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

 “(8A) Tabharfaidh an cigire fógra i dtaobh cinneadh faoi fho-alt (8)(b) don phearsa 
aonair agus féadfaidh seisean nó sise, más éagóir leis nó léi an cinneadh, 
achomharc a dhéanamh ina choinne chun na gCoimisinéirí Achomhairc, 
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de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra an chinnidh 
sin.”.

 (5) Leasaítear Cuid 20 d’Acht 1997, in alt 621, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad 
fho-ailt (6) agus (7):

 “(6) Aon duine a bheidh ag déanamh diúscairt chríochnaitheach agus ar 
comhalta é nó í, nó ar chomhalta aon tráth é nó í, den ghrúpa cuideachtaí dá 
dtagraítear i bhfo-alt (3) nó (4), déanfaidh sé nó sí, chun féinmheasúnacht 
a dhéanamh, aon chaillteanas ar an diúscairt a laghdú an oiread sin nach 
mbeidh aon laghdú ar luach shócmhainní na cuideachta ab inchurtha i 
leith idirbheart díluachála le brath sa chaillteanas; ach, mura comhalta den 
ghrúpa sin an duine a bheidh ag déanamh na diúscartha críochnaithí an 
tráth a dhiúscróidh sé nó sí na scaireanna nó na hurrúis, ní dhéanfar aon 
laghdú ar an gcaillteanas faoi threoir idirbheart díluachála a tharla nuair nár 
chomhalta den ghrúpa sin an duine sin.

 (7) (a) Faoi réir mhír (b), déanfaidh an cigire, le linn measúnacht a dhéanamh, 
nó na Coimisinéirí Achomhairc, ar achomharc i gcoinne measúnachta, 
aon chaillteanas inlamhála a laghdú an oiread a mheasfaidh an cigire 
nó na Coimisinéirí Achomhairc a bheith cóir réasúnach ar an mbonn 
nár chóir go mbeadh aon laghdú ar luach shócmhainní na cuideachta ab 
inchurtha i leith idirbheart díluachála le brath sa chaillteanas.

  (b) Féadfar lamháltas a dhéanamh le haghaidh aon idirbheart, seachas 
idirbheart díluachála, ar an 6 Aibreán 1974 nó dá éis, a mhéadaigh 
luach shócmhainní na cuideachta agus a laghdaigh luach sócmhainní 
aon chomhalta eile den ghrúpa.”.

 (6) Leasaítear Cuid 21 d’Acht 1997 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 638:

“Méideanna a chionroinnt

638. (1) Más rud é, i ndáil le cionroinnt a bheidh le déanamh chun críocha na Coda 
seo—

  (a) gur dealraitheach, tráth na cionroinnte, gur rud ábhartha í maidir 
le dliteanas cánach 2 chuideachta nó níos mó (cibé tréimhse ar ina 
haghaidh é), agus

  (b) nach féidir le cuideachta a bheidh ag déanamh na cionroinnte agus leis 
an gcigire cuí aontú ar an gcionroinnt sin,

cinnfidh	an	cigire	an	chionroinnt	agus	tabharfaidh	sé	nó	sí	fógra	i	scríbhinn	
i dtaobh an chinnidh do gach cuideachta dá ndéanfaidh an chionroinnt sin 
difear.

 (2) Féadfaidh cuideachta arb éagóir léi cinneadh arna dhéanamh faoi fho-alt (1) 
i leith na cuideachta sin achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh chun 
na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá 
tar	éis	dháta	fhógra	an	chinnidh	sin,	chun	go	gcinnfidh	siad	cionroinnt	chóir	
réasúnach.”.
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 (7) Leasaítear Cuid 22 d’Acht 1997, in alt 641(4)(c), trí “ar bhonn cóir réasúnach” a  
chur in ionad “a dhealraíonn don chigire nó, ar achomharc, do na Coimisinéirí 
Achomhairc, a bheith cóir réasúnach”.

 (8) Leasaítear Cuid 23 d’Acht 1997—

  (a) in alt 657(4)(a)—

   (i) trí “agus leasófar an mheasúnacht de réir mar is gá d’fhonn éifeacht a thabhairt 
don roghnú a rinne an phearsa aonair amhlaidh.” a chur in ionad “agus— ”, agus

   (ii) trí fhomhíreanna (i) agus (ii) a scriosadh,

  (b) in alt 658, trí fho-ailt (7) agus (8) a scriosadh,

  (c) in alt 659, trí fho-ailt (6) agus (7) a scriosadh,

  (d) in alt 664(4)—

   (i) i mír (a), trí “is inchurtha síos go cuí don léas ar an talamh feirmeoireachta, agus 
sin tar éis cibé cionroinntí cíosa, caiteachas agus asbhaintí eile is gá” a chur in 
ionad	“a	chinnfidh	an	cigire	a	bheith	inchurtha	síos	go	cuí	don	léas	ar	an	talamh	
feirmeoireachta, agus sin tar éis cibé cionroinntí cíosa, caiteachas agus asbhaintí 
eile is gá, de réir mar is fearr is eol don chigire agus a mheasfaidh sé nó sí”, agus

   (ii) trí mhír (b) a scriosadh, agus

  (e) in alt 669—

   (i) i bhfo-alt (1)(a), trí “a bheidh cóir réasúnach” a chur in ionad “a dhealraíonn 
don chigire (nó, ar achomharc, do na Coimisinéirí Achomhairc) a bheith cóir 
réasúnach”,

	 	 	(ii)	 i	bhfo-alt	(5)(a),	trí	“stoc	trádála	ar	fiú	cibé	luach	é	atá	cóir	réasúnach”	a	chur	in	
ionad “stoc trádála ab fhiú cibé luach is dóigh leis an gcigire a bheith cóir agus 
réasúnach”, agus

   (iii) trí mhír (c) d’fho-alt (5) a scriosadh.

 (9) Leasaítear Cuid 24 d’Acht 1997—

  (a) in alt 670, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (14):

 “(14) Féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi breith ón gcigire ar iarratas ón duine 
sin ar liúntas faoin alt seo achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe chun 
na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá 
tar éis dháta fhógra na breithe.”,

   agus

  (b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b) d’alt 696B(3):

  “(b) Is ar bhonn cóir réasúnach a dhéanfar aon chionroinnt is gá le linn 
brabúis réimse inchánach nó caiteachas réimse inchánach de chuid 
cuideachta faoi mhír (a) a ríomh.”.
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Leasuithe iarmhartacha ar Chodanna 24A go 33 d’Acht 1997

38. (1) Leasaítear Cuid 24A d’Acht 1997 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 697G:

“Achomhairc

697G. (1) Féadfaidh cuideachta arb éagóir léi fógra arna thabhairt di faoi alt 697F(3) 
achomharc a dhéanamh i gcoinne an fhógra chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta an 
fhógra sin.

 (2) Ní fhéadfar ach aon achomharc amháin a dhéanamh i gcás go dtabharfar 
fógra do chuideachta cánach tonnáiste ar comhalta í de ghrúpa cuideachtaí, 
ach féadfaidh 2 chomhalta nó níos mó den ghrúpa an t-achomharc a 
dhéanamh i gcomhpháirt.”.

 (2) Leasaítear Cuid 25A d’Acht 1997, in alt 705O, tríd an méid seo a leanas a chur in  
ionad fho-ailt (6) agus (7):

	 “(6)	 Féadfaidh	Iontaobhas	IER	arb	éagóir	leis	fógra	arna	thabhairt	ag	oifigeach	
údaraithe dó faoi fho-alt (4) achomharc a dhéanamh i gcoinne an fhógra 
chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 
30 lá tar éis dháta an fhógra sin.”.

 (3) Leasaítear Cuid 26 d’Acht 1997—

  (a) in alt 711(2)(a), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “an méid cuí 
i leith an úis”:

“ciallaíonn ‘an méid cuí i leith an úis’ an méid cuí i leith an úis a chinnfí 
de réir Sceideal 21 dá mba chuideachta an chéad cheannaitheoir agus dá 
seolfadh sí trádáil lena mbaineann alt 749(1) ;”,

  (b) in alt 730G—

   (i) trí mhír (b) d’fho-alt (6) a scriosadh,

   (ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d’fho-alt (7):

 “(7) (a) Na forálacha de na hAchtanna Cánach Ioncaim a bhaineann—

   (i) le measúnachtaí cánach ioncaim, agus

   (ii) le cáin ioncaim a bhailiú agus a ghnóthú,

beidh feidhm acu, a mhéid is infheidhme iad, maidir le cáin chuí a  
mheasúnú, a bhailiú agus a ghnóthú.”,

    agus

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

 “(7A) (a) Faoi réir mhír (b), féadfaidh cuideachta árachais arb éagóir léi  
measúnacht arna déanamh ar an gcuideachta sin faoin alt seo achomharc 
a dhéanamh i gcoinne na measúnachta chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta 
fhógra na measúnachta.
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  (b) Más rud é, de réir an ailt seo, go gceanglaítear ar chuideachta  
árachais tuairisceán a thabhairt agus cuntas a thabhairt ar cháin chuí 
don Ard-Bhailitheoir, ní bheidh aon ábhar achomhairc ann i gcoinne 
measúnachta go dtí cibé tráth a thabharfaidh an chuideachta árachais an 
tuairisceán agus a íocfaidh sí, nó a bheidh íoctha aici, an méid cánach 
cuí is iníoctha ar bhonn an tuairisceáin sin.”.

 (4) Leasaítear Cuid 27 d’Acht 1997—

  (a) in alt 734(6)(b), trí “déanfar cibé cionroinnt” a chur in ionad “déanfaidh an cigire  
nó, ar achomharc, na Coimisinéirí Achomhairc cibé cionroinnt”,

  (b) in alt 737(8)(c)(i), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “an méid 
cuí i leith an úis”:

“ciallaíonn ‘an méid cuí i leith an úis’ an méid cuí i leith an úis a chinnfí 
de réir Sceideal 21 dá mba í nó é an chuideachta bainistíochta nó an 
t-iontaobhaí an chéad cheannaitheoir agus dá seolfadh sí nó sé trádáil lena 
mbaineann alt 749(1) ;”,

  (c) in alt 738(7)(a), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “an méid cuí 
i leith an úis”:

“ciallaíonn ‘an méid cuí i leith an úis’ an méid cuí i leith an úis a chinnfí 
de réir Sceideal 21 dá mba é an gnóthas le haghaidh comhinfheistíochta 
an chéad cheannaitheoir agus dá seolfadh sé trádáil lena mbaineann alt 
749(1);”,

   agus

  (d) in alt 739F—

   (i) trí mhír (b) d’fho-alt (6) a scriosadh,

   (ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d’fho-alt (7):

  “(a) Na forálacha de na hAchtanna Cánach Ioncaim a bhaineann—

   (i) le measúnachtaí cánach ioncaim, agus

   (ii) le cáin ioncaim a bhailiú agus a ghnóthú,

   beidh feidhm acu, a mhéid is infheidhme iad, maidir le cáin chuí a 
mheasúnú, a bhailiú agus a ghnóthú.”,

    agus

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

 “(9) (a) Faoi réir mhír (b), féadfaidh gnóthas infheistíochta arb éagóir leis 
measúnacht arna déanamh ar an ngnóthas sin faoin alt seo achomharc 
a dhéanamh i gcoinne na measúnachta chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta 
fhógra na measúnachta.

  (b) Más rud é, de réir an ailt seo, go gceanglaítear ar ghnóthas infheistíochta 
tuairisceán a thabhairt agus cuntas a thabhairt ar cháin chuí don 
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Ard-Bhailitheoir, ní bheidh aon ábhar achomhairc ann i gcoinne 
measúnachta go dtí cibé tráth a thabharfaidh an gnóthas infheistíochta 
an tuairisceán agus a íocfaidh sé, nó a bheidh íoctha aige, an méid 
cánach cuí is iníoctha ar bhonn an tuairisceáin sin.”.

 (5) Leasaítear Cuid 28 d’Acht 1997—

  (a) in alt 748—

   (i) i bhfo-alt (3)(b), trí “gurb é tuairim na gCoimisinéirí Ioncaim” a scriosadh, agus

   (ii) trí fho-alt (4) a scriosadh,

   agus

  (b) in alt 752(2)(a), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “scaireanna 
d’aicme lena mbaineann an t-alt seo”:

“ciallaíonn ‘scaireanna d’aicme lena mbaineann an t-alt seo’—

   (i) scaireanna d’aon aicme is cuid de scairchaipiteal cuideachta,  
seachas aicme scaireanna tosaíochta láníoctha nach dtugann ceart 
ach chun díbhinní de réir ráta faoin gcéad d’ainmluach na scaireanna 
atá fosaidh, agus

   (ii) a bhfuil forais réasúnacha ann ina leith chun a mheas nach mó de 
mhórán an toradh ná an toradh a fhaightear de ghnáth ó scaireanna 
tosaíochta a luaitear a bpraghsanna ar stocmhargadh sa Stát.”.

 (6) Leasaítear Cuid 29 d’Acht 1997—

  (a) in alt 766—

   (i) i bhfo-alt (1A)(a) agus (b), trí “a bheidh cóir réasúnach” a chur in ionad “is 
dealraitheach don chigire (nó, ar achomharc, do na Coimisinéirí Achomhairc) a 
bheith cóir réasúnach”,

	 	 	(ii)	 i	bhfo-alt	(7)(a),	trí	“Féadfaidh	oifigeach	údaraithe”	a	chur	in	ionad	“Féadfaidh	
na Coimisinéirí Ioncaim”, agus

   (iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b) d’fho-alt (7):

	 	“(b)	 Déanfaidh	oifigeach	údaraithe,	sula	nochtfaidh	sé	nó	sí	faisnéis	d’aon	
duine faoi mhír (a), fógra i scríbhinn a thabhairt don chuideachta i 
dtaobh an mhéid seo a leanas—

	 	 	 (i)	 go	mbeartaíonn	an	t-oifigeach	faisnéis	a	nochtadh,

	 	 	(ii)	 an	fhaisnéis	a	bheartaíonn	an	t-oifigeach	a	nochtadh,	agus

	 	 	(iii)	 céannacht	an	duine	a	mbeartaíonn	an	t-oifigeach	dul	i	gcomhairle	
leis nó léi,

   agus tabharfaidh sé nó sí tréimhse 30 lá don chuideachta tar éis 
dháta an fhógra lena shuíomh chun a shástachta nó chun a sástachta 
go bhféadfadh go ndéanfadh nochtadh na faisnéise sin don duine sin 
dochar do ghnó na cuideachta.
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  (c) Más rud é, ar dhul in éag don tréimhse dá dtagraítear i mír (b), nach 
mbeidh	 sé	 suite	 chun	 sástacht	 an	 oifigigh	 údaraithe	 go	 bhféadfadh	
nochtadh dochar a dhéanamh do ghnó na cuideachta, féadfaidh an 
t-oifigeach	an	fhaisnéis	a	nochtadh	más	rud	é—

   (i) go dtabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn don chuideachta i dtaobh 
a bhreithe nó a breithe an fhaisnéis a nochtadh, agus

   (ii) go gceadóidh sé nó sí tréimhse 30 lá don chuideachta tar éis  
dháta an fhógra chun achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe 
chun na gCoimisinéirí Achomhairc sula nochtfaidh sé nó sí an 
fhaisnéis.

  (d) Féadfaidh cuideachta arb éagóir léi breith arna tabhairt faoi mhír 
(c) maidir léi achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe chun na 
gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá 
tar éis dháta fhógra na breithe sin.”,

  (b) in alt 766A(6)(a) agus (b), trí “a bheidh cóir agus réasúnach” a chur in ionad “is 
dóigh leis an gcigire (nó ar achomharc na Coimisinéirí Achomhairc) a bheith cóir 
agus réasúnach”, agus

  (c) in alt 768, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b) d’fho-alt (5):

  “(b) Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, sula nochtfaidh siad faisnéis  
d’aon saineolaí faoi mhír (a), fógra i scríbhinn a thabhairt don duine 
faoin méid seo a leanas—

   (i) go mbeartaíonn siad faisnéis a nochtadh don saineolaí,

   (ii) an fhaisnéis a bheartaíonn siad a nochtadh, agus

   (iii) céannacht an tsaineolaí a mbeartaíonn siad dul i gcomhairle leis  
nó léi,

   agus tabharfaidh siad tréimhse 30 lá don duine tar éis dháta an fhógra 
lena shuíomh chun a sástachta go bhféadfadh go ndéanfadh nochtadh 
na faisnéise sin don saineolaí sin dochar do thrádáil an duine.

  (c) Más rud é, ar dhul in éag don tréimhse dá dtagraítear i mír (b), nach 
mbeidh sé suite chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim go bhféadfadh 
nochtadh na faisnéise sin don saineolaí sin dochar a dhéanamh do 
thrádáil an duine, féadfaidh siad an fhaisnéis a nochtadh más rud é—

   (i) go dtabharfaidh siad fógra i scríbhinn don duine i dtaobh a mbreithe 
nochtadh a dhéanamh amhlaidh, agus

   (ii) go gceadóidh siad tréimhse 30 lá don duine sin tar éis dháta an 
fhógra chun achomharc a dhéanamh i gcoinne a mbreithe chun na 
gCoimisinéirí Achomhairc sula nochtfaidh siad an fhaisnéis.

  (d) Féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi breith arna tabhairt faoi mhír (c) i 
leith an duine sin achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe chun na 
gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá 
tar éis dháta fhógra na breithe sin.”.
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 (7) Leasaítear Cuid 30 d’Acht 1997—

  (a) in alt 784E—

   (i) trí mhír (b) d’fho-alt (5) a scriosadh,

   (ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d’fho-alt (6):

  “(a) Na forálacha de na hAchtanna Cánach Ioncaim a bhaineann—

   (i) le measúnachtaí cánach ioncaim, agus

   (ii) le cáin ioncaim a bhailiú agus a ghnóthú,

   beidh feidhm acu, a mhéid is infheidhme iad, maidir le cáin chuí a 
mheasúnú, a bhailiú agus a ghnóthú.”,

    agus

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

 “(6A) (a) Faoi réir mhír (b), féadfaidh bainisteoir ciste cháilithigh arb éagóir 
leis nó léi measúnacht arna déanamh ar an mbainisteoir ciste sin faoin 
alt seo achomharc a dhéanamh i gcoinne na measúnachta chun na 
gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá 
tar éis dháta fhógra na measúnachta.

  (b) Más rud é, de réir an ailt seo, go gceanglaítear ar bhainisteoir ciste 
cháilithigh tuairisceán a thabhairt agus cuntas a thabhairt ar cháin chuí 
don Ard-Bhailitheoir, ní bheidh aon ábhar achomhairc ann i gcoinne 
measúnachta go dtí cibé tráth a thabharfaidh an bainisteoir ciste 
cháilithigh an tuairisceán agus a íocfaidh sé nó sí, nó a bheidh íoctha 
aige nó aici, an méid cánach cuí is iníoctha ar bhonn an tuairisceáin 
sin.”,

  (b) in alt 787, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (15) agus (16):

 “(15) Ní thabharfar faoiseamh faoin alt seo i leith préimh cháilitheach ach amháin 
ar éileamh a bheidh déanta chuig an gcigire agus a bheidh ceadaithe aige nó 
aici.

 (16) Féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi breith ón gcigire i ndáil le héileamh ar 
fhaoiseamh ón duine sin achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe chun 
na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá 
tar éis dháta fhógra na breithe sin.”,

  (c) in alt 787D, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) agus (2):

 “(1) Ní thabharfar faoiseamh faoin gCaibidil seo i leith ranníoc le CCSP ach 
amháin ar éileamh a bheidh déanta chuig an gcigire agus a bheidh ceadaithe 
aige nó aici.

 (2) Féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi breith ón gcigire i ndáil le héileamh ar 
fhaoiseamh ón duine sin achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe chun 
na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá 
tar éis dháta fhógra na breithe sin.”,
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  (d) in alt 787S—

   (i) trí mhír (b) d’fho-alt (6) a scriosadh,

   (ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d’fho-alt (7):

  “(a) Na forálacha de na hAchtanna Cánach Ioncaim a bhaineann—

   (i) le measúnachtaí cánach ioncaim, agus

   (ii) le cáin ioncaim a bhailiú agus a ghnóthú,

   beidh feidhm acu, a mhéid is infheidhme iad, maidir le cáin chuí a 
mheasúnú, a bhailiú agus a ghnóthú.”,

    agus

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

 “(7A) (a) Faoi réir mhír (b), féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi measúnacht 
arna déanamh ar an duine sin faoin alt seo achomharc a dhéanamh i 
gcoinne na measúnachta chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 
949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra na measúnachta.

  (b) Más rud é, de réir an ailt seo, go gceanglaítear ar dhuine tuairisceán a 
thabhairt agus cuntas a thabhairt ar cháin chuí don Ard-Bhailitheoir, ní 
bheidh aon ábhar achomhairc ann i gcoinne measúnachta go dtí cibé 
tráth a thabharfaidh an duine an tuairisceán agus a íocfaidh sé nó sí, nó 
a bheidh íoctha aige nó aici, an méid cánach cuí is iníoctha ar bhonn an 
tuairisceáin sin.”,

  (e) alt 789(1), trí “aon chinneadh ón gcigire ar aon cheist den sórt sin achomharc a 
dhéanamh i gcoinne an chinnidh chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, 
laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra an chinnidh sin” a chur in ionad 
“aon bhreith a thug an cigire ar aon cheist den sórt sin achomharc a dhéanamh chun  
na gCoimisinéirí Achomhairc laistigh den tréimhse fhorordaithe”,

  (f) in alt 789(3), trí “, agus go háirithe na forálacha a bhaineann le hachomharc a  
athéisteacht agus le cás a shonrú chun tuairim na hArd-Chúirte a fháil ar phonc dlí” 
a scriosadh, agus

  (g) in alt 790AA—

   (i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d’fho-alt (13):

  “(a) Na forálacha de na hAchtanna Cánach Ioncaim a bhaineann—

   (i) le measúnachtaí cánach ioncaim, agus

   (ii) le cáin ioncaim a bhailiú agus a ghnóthú,

   beidh feidhm acu, a mhéid is infheidhme iad, maidir le cáin iomchuí a 
mheasúnú, a bhailiú agus a ghnóthú.”,

    agus

   (ii) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (13):
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 “(13A) (a) Faoi réir mhír (b), féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi measúnacht 
arna déanamh ar an duine sin faoin alt seo achomharc a dhéanamh i 
gcoinne na measúnachta chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 
949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra na measúnachta.

  (b) Más rud é, de réir an ailt seo, go gceanglaítear ar riarthóir socraithe 
pinsin iomchuí tuairisceán a thabhairt agus cuntas a thabhairt ar cháin 
iomchuí don Ard-Bhailitheoir, ní bheidh aon ábhar achomhairc ann i 
gcoinne measúnachta go dtí cibé tráth a thabharfaidh an riarthóir an 
tuairisceán agus a íocfaidh sé nó sí, nó a bheidh íoctha aige nó aici, an 
méid cánach iomchuí is iníoctha ar bhonn an tuairisceáin sin.”.

 (8) Leasaítear Cuid 33 d’Acht 1997—

  (a) in alt 806—

   (i) i bhfo-ailt (8) agus (10)(b), trí “ina suíonn an phearsa aonair i scríbhinn nó ar  
shlí eile chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim” a scriosadh,

   (ii) i bhfo-ailt (8) agus (10)(b), trí “más rud é” a chur in ionad “i gcás” sa chéad  
áit a bhfuil sé i ngach ceann de na forálacha sin, agus

   (iii) trí fho-alt (9) a scriosadh,

  (b) in alt 807A(7), trí “, (9) ” a scriosadh,

  (c) in alt 807C(3), trí “ar cóir agus ar réasúnach é a bheith inchurtha” a chur in ionad “a 
measfaidh	na	Coimisinéirí	Ioncaim,	nó	cibé	oifigeach	a	cheapfaidh	na	Coimisinéirí	
Ioncaim, ina leith gur cóir agus gur réasúnach é a bheith inchurtha”,

  (d) in alt 811—

   (i) i bhfo-alt (1)(b)—

    (I) trí “breithniú a dhéanamh faoi fho-alt (8) ar achomharc” a chur in  
ionad “éisteacht nó athéisteacht a thabhairt faoi fho-alt (8) d’achomharc”, 
agus

    (II) trí “nó do bhreitheamh den Chúirt Chuarda” a scriosadh,

   (ii) i bhfo-alt (7), trí “achomharc a dhéanamh i gcoinne na tuairime chun na 
gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar 
éis dháta fhógra na tuairime sin” a chur in ionad “, trí fhógra i scríbhinn arna 
thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim laistigh de 30 lá ó dháta an fhógra tuairime, 
achomharc a dhéanamh chun na gCoimisinéirí Achomhairc”,

   (iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (8):

 “(8) Le linn dóibh achomharc a bhreithniú agus a chinneadh, ní fhiosróidh 
na Coimisinéirí Achomhairc aon fhorais achomhairc seachas na forais a 
shonraítear i bhfo-alt (7).”,

    agus

   (iv) i bhfo-alt (9)(b), trí “maidir le hathéisteacht achomhairc ag breitheamh den 
Chúirt Chuarda agus” a scriosadh,
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  (e) in alt 811C(7), trí “chun na gCoimisinéirí Achomhairc” a chur in ionad “faoi  
Chuid 40”,

  (f) in alt 811D—

   (i) i bhfo-alt (4)(b)(i), trí “, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis  
don	 oifigeach	 tosú	 ar	 fhiosrúcháin	 a	 dhéanamh	 agus	 beidh	 feidhm	 ag	 
alt 959AJ” a chur in ionad “agus beidh feidhm ag fo-ailt (5) go (8) d’alt 959Z”, 
agus

   (ii) i bhfo-alt (4)(b)(ii), trí “, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis  
dháta fhógra na measúnachta agus beidh feidhm ag fo-ailt (2) agus (3)  
d’alt 949AK” a chur in ionad “agus beidh feidhm ag fo-ailt (2) agus (3) d’alt 
959AF”,

  (g) in alt 817—

   (i) i bhfo-alt (1), tríd an míniú ar “achomharc” a scriosadh, agus

   (ii) i bhfo-alt (7), trí “más rud é” a chur in ionad “má shuitear chun sástacht an chigire 
nó, ar achomharc a éisteacht nó a athéisteacht, chun sástacht na gCoimisinéirí 
Achomhairc, nó breithimh den Chúirt Chuarda, de réir mar a bheidh,” a scriosadh,

  (h) in alt 817P—

   (i) i bhfo-alt (1), trí “D’ainneoin nach ndearnadh achomharc i gcoinne ní  
inachomhairc (de réir bhrí alt 949A), féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim” a chur 
in ionad “Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim”, agus

   (ii) i bhfo-alt (4), trí “déileáil le hiarratas faoi fho-alt (1), fara aon mhodhnuithe  
is gá, amhail is dá mb’achomharc é arna dhéanamh de réir alt 949I” a chur in 
ionad “iarratas faoi fho-alt (1), fara aon mhodhnuithe is gá, a éisteacht ionann is 
dá mba achomharc é in aghaidh measúnachta i leith cánach ioncaim”,

  (i) in alt 817S—

   (i) i bhfo-alt 4(b), trí “alt 949AP” a chur in ionad “alt 941(2) nó 942(1) ”, agus

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

 “(5) Aon duine a gcuirfear fógra íocaíochta chuige nó chuici, íocfaidh sé nó 
sí an méid a bheidh luaite san fhógra a íoc d’ainneoin go bhféadfadh an 
duine sin a bheith i dteideal achomharc a dhéanamh i gcoinne cinneadh dá 
dtagraítear i bhfo-alt (3) chun na hArd-Chúirte de réir alt 949AP.”,

   agus

  (j) in alt 817T, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7):

 “(7) Féadfaidh rannpháirtí scéime arb éagóir leis nó léi cinneadh arna dhéanamh 
faoi fho-alt (6) i leith an rannpháirtí scéime sin achomharc a dhéanamh i 
gcoinne an chinnidh chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, 
laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra an chinnidh sin.”.

Leasuithe iarmhartacha ar Chodanna 34 go 43 d’Acht 1997

39. (1) Leasaítear Cuid 34 d’Acht 1997 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 824:
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“Achomhairc

824.	 Aon	phearsa	aonair	arb	éagóir	leis	nó	léi	breith	ó	oifigeach	údaraithe	ar	aon	
cheist a eascróidh faoi na forálacha den Chuid seo lena gceanglaítear ar an 
bpearsa	aonair	sin	an	t-oifigeach	a	shásamh	ar	cheist	den	sórt	sin,	féadfaidh	
sé nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 2 mhí tar éis dháta fhógra 
na breithe sin.”.

 (2) Leasaítear Cuid 35 d’Acht 1997—

  (a) in alt 829(3)(a), trí “lena n-áirítear na forálacha a bhaineann le hachomharc a 
athéisteacht agus le cás a shonrú chun tuairim na hArd-Chúirte a fháil ar phonc dlí,” 
a scriosadh, agus

  (b) in alt 830—

   (i) i bhfo-alt (3), trí “go suífear chun sástacht na gCoimisinéirí Ioncaim” a scriosadh, 
agus

   (ii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7):

 “(7) Déanfar aon éileamh ar fhaoiseamh faoin alt seo i scríbhinn chun an  
chigire tráth nach déanaí ná 6 bliana ó dheireadh na tréimhse cuntasaíochta 
lena mbaineann sé.

 (8) Aon chuideachta infheistíochta arb éagóir léi breith ón gcigire i ndáil le 
héileamh ar fhaoiseamh ón gcuideachta sin faoi fho-alt (7), féadfaidh 
sí achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra 
na breithe sin.”.

 (3) Leasaítear Cuid 36 d’Acht 1997—

  (a) in alt 838(4)(d)(i), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “an méid 
cuí i leith an úis”:

“ciallaíonn ‘an méid cuí i leith an úis’ an méid cuí i leith an úis a chinnfí de 
réir Sceideal 21 dá mba é nó í an bróicéir ainmnithe an chéad cheannaitheoir 
agus dá seolfadh sé nó sí trádáil lena mbaineann alt 749(1) ;”,

   agus

  (b) in alt 840(6), trí mhír (c) a scriosadh.

 (4) Leasaítear Cuid 37 d’Acht 1997—

  (a) trí alt 850 a scriosadh,

  (b) in alt 856—

   (i) i bhfo-alt (1), trí “Ioncaim” a scriosadh, agus

   (ii) trí fho-alt (3) a scriosadh,

  (c) in alt 860, trí fho-alt (2) a scriosadh,

  (d) in alt 864—
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   (i) i bhfo-alt (1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii) de mhír (c) 
agus na bhfocal go léir san fho-alt sin atá ann i ndiaidh na fomhíre sin síos go dtí 
“ceart achomhairc ó bhreith,” agus na focail sin san áireamh:

   “(ii) gach ábhar agus ceist a bhaineann le haon fhaoiseamh atá tomhaiste amhlaidh,

   agus nach bhfuil foráil shonrach déanta ina leith, ar shlí seachas le fo-alt (1A), maidir 
le ceart achomhairc ó bhreith,”,

    agus

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

 “(1A) Aon duine arb éagóir leis nó léi cinneadh faoi fho-alt (1) ar aon éileamh, 
ábhar nó ceist dá dtagraítear san fho-alt sin, féadfaidh sé nó sí, faoi réir 
Chaibidil 6 de Chuid 41A, achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh 
chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 
30 lá tar éis dháta fhógra an chinnidh sin.”,

  (e) in alt 865(7), trí “féadfaidh an duine achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe 
chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis 
dháta fhógra na breithe sin” a chur in ionad “beidh feidhm ag forálacha alt 949 maidir 
leis an mbreith sin amhail is dá mba chinneadh arna dhéanamh ar ní dá dtagraítear in 
alt 864 í”, agus

  (f) in alt 869, trí fho-alt (4) a scriosadh.

 (5) Leasaítear Cuid 38 d’Acht 1997—

  (a) in alt 897—

   (i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (c) d’fho-alt (6):

  “(c) i gcás go mbeidh an cigire míshásta le haon chionroinnt caiteachas den 
sórt sin, féadfaidh sé nó sí, chun críoch measúnachta, na caiteachais a 
chionroinnt, ach féadfaidh fostóir arb éagóir leis nó léi cionroinnt an 
chigire achomharc a dhéanamh i gcoinne na cionroinnte sin chun na 
gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá 
tar éis dháta fhógra na cionroinnte sin.”,

    agus

   (ii) trí fho-alt (7) a scriosadh,

   agus

  (b) in alt 917G, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (7), (8) agus (9):

 “(7) Aon duine arb éagóir leis nó léi breith deonú ceadaithe (don duine sin) a 
dhiúltú nó deonú ceadaithe (don duine sin) a tharraingt siar, de réir mar a 
bheidh, féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe chun 
na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá 
tar éis dháta fhógra na breithe sin.”.

 (6) Leasaítear Cuid 39 d’Acht 1997 in alt 927 (a mhéid a leanfaidh an t-alt sin d’fheidhm a 
bheith aige de bhua alt 129(5) den Acht Airgeadais, 2012)—
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  (a) i bhfo-alt (2), trí “, ag Cuid 40” agus “, faoi réir aon achomhairc in aghaidh na 
measúnachta” a scriosadh, agus

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

 “(3) Féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi measúnacht arna déanamh ar an duine 
faoin alt seo achomharc a dhéanamh i gcoinne na measúnachta chun na 
gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar 
éis dháta fhógra na measúnachta.”.

 (7) Leasaítear Cuid 41A d’Acht 1997—

  (a) in alt 959A—

   (i) sa mhíniú ar “Achtanna”, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiadh mhír 
(c):

  “(ca) Cuid 18A,”,

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

   (iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “cinneadh ar an 
achomharc”:

“ciallaíonn ‘cinneadh ar an achomharc’ cinneadh ó na Coimisinéirí 
Achomhairc de réir alt 949AK, agus folaíonn sé tarraingt siar, socrú, diúltú 
nó díbhe achomhairc faoi alt 949G;”,

  (b) in alt 959F, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

 “(4) Aon duine arb éagóir leis nó léi breith ó na Coimisinéirí Ioncaim gan 
faoiseamh a dheonú (don duine sin) faoin alt seo, féadfaidh sé nó sí 
achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra 
na breithe sin agus déileálfar le hachomharc den sórt sin mar achomharc i 
gcoinne measúnachta chun críoch alt 949AK.”,

  (c) in alt 959P, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (8):

	 “(8)	 Aon	 duine	 arb	 éagóir	 leis	 nó	 léi	 breith	 ó	 oifigeach	 Ioncaim	 nach	 léiriú	
amhrais dáiríre é léiriú amhrais an duine, féadfaidh sé nó sí achomharc a 
dhéanamh i gcoinne na breithe chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir 
alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra na breithe sin.”,

  (d) in alt 959Z, trí fho-ailt (5) go (8) a scriosadh,

  (e) in alt 959AA(2), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

  “(b) chun éifeacht a thabhairt—

   (i) do chinneadh ar achomharc i gcoinne measúnachta,

   (ii) do chinneadh ar achomharc, seachas achomharc arna dhéanamh 
i gcoinne measúnachta, a dhéanfaidh difear don mhéid cánach a 
mhuirearaítear leis an measúnacht, nó

   (iii) do chomhaontú de réir bhrí alt 949V.”,
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  (f) in alt 959AE, tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

 “(5) Tar éis measúnacht a dhéanamh, ní leasófar í mura n-údaraítear an leasú sin 
a dhéanamh leis na hAchtanna.”,

  (g) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 959AF:

“Achomhairc i ndáil le measúnachtaí

959AF. (1) Aon duine arb éagóir leis nó léi measúnacht nó measúnacht leasaithe, 
de réir mar a bheidh, arna déanamh ar an duine sin, féadfaidh sé nó sí 
achomharc a dhéanamh i gcoinne na measúnachta nó na measúnachta 
leasaithe chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den 
tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra na measúnachta.

 (2) I gcás gurb éagóir le duine measúnacht a bheith déanta nó leasú a bheith 
déanta ar mheasúnacht (is measúnacht a rinneadh ar an duine sin) ar na  
forais go measann an duine sin go raibh cosc ar an duine a rinne an 
mheasúnacht nó a leasaigh an mheasúnacht déanamh amhlaidh—

  (a) i gcás duine inmhuirearaithe, de bhíthin alt 959AA, 959AC nó  
959AD, nó

  (b) i gcás duine seachas duine inmhuirearaithe, de bhíthin alt 959AB nó 
959AD,

féadfar na forais sin a lua san fhógra achomhairc chun críoch alt  
949I(2)(d).

 (3) Mura ndéanfaidh duine dár tugadh fógra measúnachta achomharc de réir 
alt 949I, is measúnacht chríochnaitheach dhochloíte í an mheasúnacht a 
bheidh déanta ar an duine.”,

  (h) trí fho-alt (2) d’alt 959AH a scriosadh,

  (i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 959AJ:

“Achomhairc i gcoinne teorainneacha ama chun fiosrúcháin a dhéanamh agus 
bearta a ghlacadh

959AJ. (1) Tá feidhm ag an bhfo-alt seo más rud é—

	 	 (a)	 gurb	 éagóir	 le	 duine	 inmhuirearaithe	 fiosrúchán	 a	 rinne	 nó	 beart	 a	
ghlac	 oifigeach	 Ioncaim	 faoi	 alt	 959Z	do	 thréimhse	 inmhuirearaithe,	
tar éis dheireadh na tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (3) den alt sin 
i leith na tréimhse inmhuirearaithe, ar na forais go measann an duine 
inmhuirearaithe	go	bhfuil	cosc	ar	an	oifigeach	Ioncaim	an	fiosrúchán	a	
dhéanamh nó an beart a ghlacadh de bhíthin an fho-ailt sin, agus

  (b) nach ndearnadh measúnacht nó nár leasaíodh measúnacht, de réir mar 
a bheidh, i leith na tréimhse inmhuirearaithe ar scór fhiosrúchán nó 
bheart	an	oifigigh.

 (2) I gcás go bhfuil feidhm ag fo-alt (1), féadfaidh an duine inmhuirearaithe 
achomharc a dhéanamh chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, 
laistigh	den	 tréimhse	30	 lá	 tar	éis	an	dáta	a	dhéanfaidh	an	 t-oifigeach	an	
fiosrúchán	sin	nó	a	ghlacfaidh	sé	nó	sí	an	beart	sin.
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 (3) I gcás go bhfuil feidhm ag mír (a) d’fho-alt (1) agus go ndearnadh 
measúnacht nó gur leasaíodh measúnacht, de réir mar a bheidh, don 
tréimhse	 inmhuirearaithe	dá	dtagraítear	san	fho-alt	sin	ar	scór	fiosrúchán	
nó	 beart	 oifigigh	 Ioncaim,	 féadfaidh	 duine	 inmhuirearaithe	 achomharc	 a	
dhéanamh chun na gCoimisinéirí Achomhairc faoi réim agus de réir alt 
959AF(2).

 (4) I gcás go ndéanfaidh duine inmhuirearaithe achomharc chun na  
gCoimisinéirí Achomhairc faoi fho-alt (2)—

	 	 (a)	 cuirfear	 ar	 fionraí	 aon	 cheanglas	 go	 nglacfaidh	 an	 duine 
inmhuirearaithe	 (de	 bhun	 fhiosrúchán	 nó	 bheart	 an	 oifigigh)	 aon	 
bheart, agus

	 	 (b)	 ní	 ghlacfar	 aon	 bheart	 breise	 a	 bheartaíonn	 oifigeach	 Ioncaim	 (de	 
bhun	fhiosrúchán	nó	bheart	an	oifigigh)	a	ghlacadh,

go dtí go mbeidh cinneadh déanta ag na Coimisinéirí Achomhairc ar cheart 
an	oifigigh	sin	an	fiosrúchán	a	dhéanamh	nó	an	beart	a	ghlacadh.

 (5) Más rud é, mar thoradh ar achomharc chun na gCoimisinéirí Achomhairc 
faoi	 fho-alt	 (2),	 go	 gcinnfidh	 na	 Coimisinéirí	 Achomhairc	 maidir	 le	
hoifigeach	Ioncaim—

	 	 (a)	 go	 raibh	 cosc	 air	 nó	 uirthi	 an	 fiosrúchán	 a	 dhéanamh	 nó	 an	 beart	 a	 
ghlacadh de bhíthin alt 959Z(3), ní cheanglófar ar an duine 
inmhuirearaithe aon bheart a ghlacadh de bhun fhiosrúchán nó bheart 
an	 oifigigh	 agus	 toirmiscfear	 ar	 an	 oifigeach	 dul	 ar	 aghaidh	 lena	
fhiosrúchán	nó	lena	fiosrúchán	nó	lena	bheart	nó	lena	beart,	nó

	 	 (b)	 nach	raibh	cosc	air	nó	uirthi	an	fiosrúchán	a	dhéanamh	nó	an	beart	a	
ghlacadh	de	bhíthin	alt	959Z(3),	 féadfaidh	an	 t-oifigeach	 leanúint	dá	
fhiosrúchán	nó	dá	fiosrúchán.”,

   agus

  (j) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 959AK:

“Achomhairc i gcoinne measúnachtaí leasaithe agus forálacha maidir le nithe 
réamhráiteacha

959AK. (1) Faoi réir fhorálacha eile na Caibidle seo, i gcás go ndéanfar leasú 
ar mheasúnacht (nach leasú arna dhéanamh de bhíthin achomharc a  
chinneadh), féadfaidh an duine a mheasúnaítear achomharc a dhéanamh 
i gcoinne na measúnachta arna leasú amhlaidh ar gach slí amhail is dá 
mba mheasúnacht í arna déanamh ar dháta an leasaithe agus amhail is dá 
mb’fhógra i dtaobh na measúnachta é an fógra i dtaobh na measúnachta 
arna leasú amhlaidh, ach amháin nach mbeidh ag an duine, i ndáil le 
nithe seachas ábhar a cuireadh leis an measúnacht nó a scriosadh aisti, nó 
athruithe a rinneadh uirthi, de bhíthin an leasaithe, aon cheart achomhairc 
eile de bhreis ar an gceart achomhairc a bheadh ag an duine mura mbeadh 
leasú déanta ar an measúnacht.

	 (2)	 Tá	 feidhm	 ag	 an	 bhfo-alt	 seo	 i	 gcás	 go	 ndéanfaidh	 oifigeach	 Ioncaim	
measúnacht chun éifeacht a thabhairt do chinneadh ó na Coimisinéirí 
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Achomhairc ar achomharc i gcoinne ní (dá ngairtear ‘ní réamhráiteach’ san 
alt seo), nach achomharc i gcoinne measúnachta.

 (3) I gcás go bhfuil feidhm ag fo-alt (2), ní bheidh aon cheart achomhairc eile 
ann i gcoinne an ní réamhráitigh trí achomharc i gcoinne na measúnachta.

 (4) Ní oibreoidh fo-alt (3) chun cosc a chur le hachomharc i gcoinne na 
measúnachta i gcás go bhfuil forais achomhairc seachas na forais a 
bhaineann leis an ní réamhráiteach agus leis an ní sin amháin ag an duine a 
ndearnadh an mheasúnacht i ndáil leis nó léi.

 (5) Chun críocha fho-ailt (3) agus (4), forléireofar an tagairt i bhfo-alt (2) do 
chinneadh ó na Coimisinéirí Achomhairc mar thagairt a fholaíonn tagairt—

  (a) do chinneadh ar achomharc ag cúirt, agus

  (b) d’aon cheann de na modhanna dá dtagraítear in alt 949G agus ar a 
bhféadfar achomharc a thabhairt chun críche.”.

 (8) Leasaítear Cuid 42 d’Acht 1997—

  (a) in alt 960Q, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

 “(4) (a) Faoi réir mhír (b), féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi cinneadh ó 
oifigeach	Ioncaim	faoi	fho-alt	(2)(a)	i	 leith	an	duine	sin	achomharc	a	
dhéanamh i gcoinne an chinnidh chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de 
réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra an chinnidh 
sin.

	 	 (b)	 I	 gcás	 go	 n-áiríonn	 oifigeach	 Ioncaim	 méid	 airgid	 a	 chinnfear	 faoi 
fho-alt (2)(a) i measúnacht arna déanamh ar dhuine agus go ndéanann 
an duine achomharc i gcoinne an chinnidh faoi mhír (a), ní bheidh aon 
ábhar achomhairc ann i gcoinne na measúnachta ach amháin má tá 
forais achomhairc ag an duine sin seachas an cinneadh sin.”,

  (b) in alt 960S, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

 “(5) Féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi fógra arna sheirbheáil ar an duine 
sin de réir fho-alt (3) achomharc a dhéanamh i gcoinne an fhógra chun na 
gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar 
éis dháta an fhógra sin.”,

  (c) in alt 988, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d’fho-alt (2):

  “(a) féadfaidh an duine, má tá sé nó sí á éileamh nach bhfuil sé nó sí faoi 
dhliteanas an fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a chur, achomharc 
a dhéanamh chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, 
laistigh den tréimhse 14 lá tar éis dháta an fhógra agus is cinneadh 
críochnaitheach dochloíte é cinneadh na gCoimisinéirí Achomhairc ar 
an éileamh;”,

  (d) in alt 989, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d’fho-alt (3):

  “(a) féadfaidh an duine, má tá sé nó sí á éileamh nach bhfuil sé nó sí faoi 
dhliteanas aon cháin a chur ar aghaidh i leith na míosa cánach ioncaim 
lena mbaineann an fógra, achomharc a dhéanamh chun na gCoimisinéirí 
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Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 14 lá tar éis dháta 
an fhógra sin agus is cinneadh críochnaitheach dochloíte é cinneadh na 
gCoimisinéirí Achomhairc ar an éileamh;”,

  (e) in alt 990, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d’fho-alt (2):

  “(a) féadfaidh fostóir arb éagóir leis nó léi fógra arna sheirbheáil faoin alt 
seo ar an bhfostóir sin achomharc a dhéanamh i gcoinne an fhógra chun 
na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 
lá tar éis dháta an fhógra sin;”,

  (f) trí alt 992 a scriosadh,

  (g) in alt 997A, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (8):

 “(8) Aon duine arb éagóir leis nó léi breith ó na Coimisinéirí Ioncaim i ndáil 
le héileamh ón duine sin ar chreidmheas i leith cáin arna hasbhaint ó 
dhíolaíochtaí, a mhéid a tugadh an bhreith faoi threoir aon fhoráil den alt 
seo, féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe sin chun 
na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá 
tar éis dháta na breithe sin.”,

   agus

  (h) in ailt 1004 agus 1005, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

 “(5) Aon duine arb éagóir leis nó léi breith ó na Coimisinéirí Ioncaim arna 
tabhairt faoi fho-alt (3) i leith an duine sin, féadfaidh sé nó sí achomharc a 
dhéanamh i gcoinne na breithe chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir 
alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta na breithe sin.”.

 (9) Leasaítear Cuid 43 d’Acht 1997 in alt 1012—

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

 “(1) (a) Féadfaidh an cigire fógra i dtaobh cinneadh arna dhéanamh aige nó 
aici faoi alt 1008(3) nó 1010(6) a thabhairt don chomhpháirtíocht lena 
mbaineann trí fhógra i scríbhinn a thabhairt don duine is comhpháirtí 
tosaíochta de thuras na huaire sa chomhpháirtíocht.

  (b) Féadfaidh comhpháirtí (sa chomhpháirtíocht lena mbaineann) arb 
éagóir leis nó léi cinneadh (arna dhéanamh faoi fhoráil roimhe seo i 
leith na comhpháirtíochta sin) achomharc a dhéanamh i gcoinne an 
chinnidh chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh 
den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra an chinnidh sin.”,

   agus

  (b) i bhfo-alt (2), trí “leis na Coimisinéirí Achomhairc ar achomharc” a chur in ionad  
“le linn éisteacht nó athéisteacht a bheith á tabhairt d’achomharc”.

Leasuithe iarmhartacha ar Chodanna 44 go 48 d’Acht 1997

40. (1) Leasaítear Cuid 44 d’Acht 1997 in alt 1022—

  (a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (b) agus (c) d’fho-alt (2):
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  “(b) tosaíocht don cháin i bhféimheacht nó le linn eastát duine éagtha a 
bheith á riar, agus”,

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

 “(2A) Féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi fógra arna thabhairt don duine 
sin faoi fho-alt (1) achomharc a dhéanamh i gcoinne an fhógra chun na 
gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar 
éis dháta an fhógra sin.”,

   agus

  (c) i bhfo-alt (8)(a), trí “agus na gCoimisinéirí Achomhairc” a scriosadh.

 (2) Leasaítear Cuid 44A d’Acht 1997 in alt 1031G—

  (a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (b) agus (c) d’fho-alt (2):

  “(b) tosaíocht don cháin i bhféimheacht nó le linn eastát duine éagtha a 
bheith á riar, agus”,

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

 “(2A) Féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi fógra arna thabhairt don duine 
sin faoi fho-alt (1) achomharc a dhéanamh i gcoinne an fhógra chun na 
gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar 
éis dháta an fhógra sin.”,

   agus

  (c) i bhfo-alt (8)(a), trí “agus na gCoimisinéirí Achomhairc” a scriosadh.

 (3) Leasaítear Cuid 45 d’Acht 1997—

  (a) in alt 1037—

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

 “(2A) Féadfaidh duine cónaitheach nó duine neamhchónaitheach arb éagóir 
leis nó léi measúnacht arna déanamh ar an duine sin faoi fho-alt (1) 
achomharc a dhéanamh i gcoinne na measúnachta chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta 
fhógra na measúnachta.”,

    agus

   (ii) trí fho-alt (3) a scriosadh, agus

  (b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 1038—

“Brabús ceannaíochta

1038.  (1) Má bhíonn cáin ioncaim inmhuirearaithe ar dhuine neamhchónaitheach 
in ainm aon bhrainse, bainisteora, gníomhaire, fachtóra nó glacadóra i 
leith aon bhrabúis nó gnóchain ó dhíol earraí nó táirgí a mhonaraigh nó a 
tháirg an duine neamhchónaitheach lasmuigh den Stát, féadfaidh an duine 
ar ina ainm nó ina hainm is inmhuirearaithe an duine neamhchónaitheach 
amhlaidh, más cuí leis an duine sin, a iarraidh ar an gcigire a chur faoi deara 
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an mheasúnacht i leith cáin ioncaim maidir leis na brabúis nó na gnóchain 
sin a dhéanamh nó a leasú, de réir mar a bheidh, ar bhonn na mbrabús nó na 
ngnóchan a mbeadh súil réasúnach leis a bheadh tuillte nó déanta—

  (a) ag ceannaí, nó

  (b) i gcás na hearraí a mhiondíol ag an monaróir nó ag an táirgeoir nó thar 
a cheann nó thar a ceann, ag miondíoltóir a mhiondíolann na hearraí a 
díoladh,

a bhí é féin nó í féin tar éis a gceannach díreach ón monaróir nó ón  
táirgeoir, agus, ar mhéid na mbrabús nó na ngnóchan ar an mbonn sin a 
chruthú dó nó di chun sástacht an chigire, déanfaidh nó leasóidh an cigire 
an mheasúnacht dá réir sin.

 (2) Féadfaidh duine cónaitheach nó duine neamhchónaitheach arb éagóir leis 
nó léi measúnacht nó measúnacht leasaithe arna déanamh ar an duine sin 
faoi fho-alt (1) achomharc a dhéanamh i gcoinne na measúnachta nó na 
measúnachta leasaithe chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, 
laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra na measúnachta.”.

 (4) Leasaítear Cuid 47 d’Acht 1997, in alt 1066, trí “na hAchtanna (de réir bhrí alt  
1077A)” a chur in ionad “na hAchtanna Cánach”.

 (5) Leasaítear Cuid 48 d’Acht 1997, in alt 1094, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad 
fho-alt (7):

 “(7) (a) Faoi réir mhír (b), aon duine arb éagóir leis nó léi breith arna tabhairt i 
leith an duine sin iarratas ar dheimhniú imréitigh cánach a dhiúltú, nó 
deimhniú imréitigh cánach a chealú, de réir mar a bheidh, féadfaidh sé 
nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta 
fhógra na breithe sin.

  (b) Ní bheidh aon ábhar achomhairc ann faoin bhfo-alt seo—

   (i) i ndáil le haon mhéid cánach nó úis a bheith dlite faoi na  
hAchtanna, nó

   (ii) go dtí cibé tráth a chuirfear ar aghaidh nó a íocfar aon mhéid faoi 
na hAchtanna a dhlitear a chur ar aghaidh nó a íoc agus nach bhfuil 
faoi dhíospóid.”.

Leasuithe iarmhartacha ar Sceidil áirithe a ghabhann le hAcht 1997

41. (1) Leasaítear Sceideal 2 a ghabhann le hAcht 1997—

  (a) trí fhomhír (3) de mhír 16 a scriosadh,

  (b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír 20:

 “20. Na forálacha de na hAchtanna Cánach Ioncaim a bhaineann—

   (a) le measúnachtaí cánach ioncaim, agus

   (b) le cáin ioncaim a bhailiú agus a ghnóthú,
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  beidh feidhm acu, a mhéid is infheidhme iad, maidir le cáin ioncaim atá 
dlite faoin Sceideal seo a mheasúnú, a bhailiú agus a ghnóthú.”,

   agus

  (c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 20:

“20A. (1) Faoi réir fhomhír (2), féadfaidh duine inmhuirearaithe arb éagóir leis nó  
léi measúnacht arna déanamh ar an duine sin faoin Sceideal seo  
achomharc a dhéanamh i gcoinne na measúnachta chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra 
na measúnachta.

 (2) Más rud é, de réir an Sceidil seo, go gceanglaítear ar dhuine  
inmhuirearaithe tuairisceán a thabhairt agus cuntas a thabhairt ar cháin 
ioncaim don Ard-Bhailitheoir, ní bheidh aon ábhar achomhairc ann i gcoinne 
measúnachta go dtí cibé tráth a thabharfaidh an duine inmhuirearaithe an 
tuairisceán agus a íocfaidh sé nó sí, nó a bheidh íoctha aige nó aici, an  
méid cánach ioncaim is iníoctha ar bhonn an tuairisceáin sin.”.

 (2) Leasaítear Sceideal 11 a ghabhann le hAcht 1997 tríd an méid seo a leanas a chur in 
ionad mhír 6:

 “6. Aon chuideachta arb éagóir léi breith ó na Coimisinéirí Ioncaim arna 
tabhairt i leith na cuideachta sin—

   (a) gan scéim a cheadú faoi mhír 3(1),

   (b) gan athrú ar scéim nó ar théarmaí iontaobhais a cheadú faoi mhír 
5(2), nó

   (c) ceadú scéime a tharraingt siar faoi mhír 5(1),

  féadfaidh sí achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe chun na 
gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar 
éis dháta fhógra na breithe sin.”.

 (3) Leasaítear Sceideal 12 a ghabhann le hAcht 1997 tríd an méid seo a leanas a chur in 
ionad mhír 4:

 “4. Aon chuideachta bhunaitheach arb éagóir léi breith ó na Coimisinéirí 
Ioncaim arna tabhairt i leith na cuideachta sin—

   (a) gan iontaobhas a cheadú faoi mhír 2(1),

   (b) gan athrú ar théarmaí iontaobhais a cheadú faoi mhír 3(2), nó

   (c) ceadú iontaobhais a tharraingt siar faoi mhír 3(1),

  féadfaidh sí achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe chun na 
gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar 
éis dháta fhógra na breithe sin.”.

 (4) Leasaítear Sceideal 12A a ghabhann le hAcht 1997 tríd an méid seo a leanas a chur in 
ionad mhír 5:
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 “5. Aon deontóir arb éagóir leis nó léi breith ó na Coimisinéirí Ioncaim arna 
tabhairt i leith an deontóra sin—

   (a) gan scéim a cheadú faoi mhír 2(1),

   (b) gan athrú ar scéim a cheadú faoi mhír 4(2), nó

   (c) ceadú scéime a tharraingt siar faoi mhír 4(1),

  féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe chun na 
gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar 
éis dháta fhógra na breithe sin.”.

 (5) Leasaítear Sceideal 12C a ghabhann le hAcht 1997 tríd an méid seo a leanas a chur in 
ionad mhír 5:

 “5. Aon deontóir arb éagóir leis nó léi breith ó na Coimisinéirí Ioncaim arna 
tabhairt i leith an deontóra sin—

   (a) gan scéim a cheadú faoi mhír 2(1),

   (b) gan athrú ar scéim a cheadú faoi mhír 4(2), nó

   (c) ceadú scéime a tharraingt siar faoi mhír 4(1),

  féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe chun na 
gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar 
éis dháta fhógra na breithe.”.

 (6) Leasaítear Sceideal 18 a ghabhann le hAcht 1997—

  (a) trí chlásal (b) de mhír 1(6) a scriosadh,

  (b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad chlásal (a) de mhír 1(7):

  “(a) Na forálacha de na hAchtanna Cánach Ioncaim a bhaineann—

   (i) le measúnachtaí cánach ioncaim, agus

   (ii) le cáin ioncaim a bhailiú agus a ghnóthú,

   beidh feidhm acu, a mhéid is infheidhme iad, maidir le cáin chuí a 
mheasúnú, a bhailiú agus a ghnóthú.”,

   agus

  (c) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (8) de mhír 1:

 “(9) (a) Faoi réir chlásal (b), féadfaidh gnóthas comhinfheistíochta arb éagóir 
leis measúnacht arna déanamh ar an ngnóthas sin faoin Sceideal seo 
achomharc a dhéanamh i gcoinne na measúnachta chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta an 
fhógra measúnachta.

  (b) Más rud é, de réir an Sceidil seo, go gceanglaítear ar ghnóthas 
comhinfheistíochta tuairisceán a thabhairt agus cuntas a thabhairt ar 
cháin chuí don Ard-Bhailitheoir, ní bheidh aon ábhar achomhairc ann 
i gcoinne measúnachta go dtí cibé tráth a thabharfaidh an gnóthas 
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comhinfheistíochta an tuairisceán agus a íocfaidh sé, nó a bheidh íoctha 
aige, an méid cánach cuí is iníoctha ar bhonn an tuairisceáin sin.”.

 (7) Leasaítear Sceideal 18B a ghabhann le hAcht 1997 trí mhír 33 a scriosadh.

 (8) Leasaítear Sceideal 19 a ghabhann le hAcht 1997 tríd an méid seo a leanas a chur in 
ionad fhomhír (1) de mhír 16:

	 “(1)	 Aon	chiste	eischósta,	nó	iontaobhaí	nó	oifigeach	den	chiste,	de	réir	mar	a	
bheidh, arb éagóir leis nó léi—

  (a) fógra i dtaobh cinnidh faoi mhír 15(3), nó

  (b) fógra arna thabhairt faoi mhír 15(4),

  de réir mar a bheidh, arna thabhairt don chiste sin, don iontaobhaí sin nó 
don	oifigeach	sin,	féadfaidh	sé	nó	sí	achomharc	a	dhéanamh	i	gcoinne	an	
fhógra chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den 
tréimhse 30 lá tar éis dháta an fhógra sin.”.

 (9) Leasaítear Sceideal 21 a ghabhann le hAcht 1997, i mír 3(4), trí “i dtuairim na 
gCoimisinéirí Achomhairc” a scriosadh.

 (10) Leasaítear Sceideal 22 a ghabhann le hAcht 1997—

  (a) i mír 2(1)(b), trí “go mbeadh sé réasúnach a mheas” a chur in ionad “i dtuairim na 
gCoimisinéirí Achomhairc”,

  (b) i mír 2(2), trí “tabharfar aird” a chur in ionad “beidh aird ag na Coimisinéirí 
Achomhairc”,

  (c) i mír 3(2), trí “is dóigh leis na Coimisinéirí Achomhairc” a scriosadh, agus

  (d) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (5) de mhír 3:

 “(5) Más rud é, faoi fhomhír (2), go bhfuil méid le cur i leataobh chun díbhinní 
a íoc ar scaireanna d’aon aicme, agus go ndearnadh faoin Sceideal seo 
díbhinní ar scaireanna den aicme a áireamh mar dhíbhinní a íocadh go 
feadh aon mhéid as brabúis a carnadh roimh an dáta iomchuí, féadfar an 
t-áireamh sin a chur i gcuntas agus an méid a bheidh le cur i leataobh a 
laghdú dá réir.”.

 (11) Leasaítear Sceideal 24 a ghabhann le hAcht 1997, i bhfomhír (2) de mhír 12, trí “aon 
duine arb éagóir leis nó léi breith ón gcigire i ndáil le héileamh arna dhéanamh ag an duine 
sin, féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra na breithe 
sin” a chur in ionad na bhfocal go léir dar tosach “agus, má dhéanann an cigire agóid i 
gcoinne aon éilimh den sórt sin” síos go dtí an focal deireanach san fhomhír sin agus an 
focal sin san áireamh.

 (12) Leasaítear Sceideal 25B a ghabhann le hAcht 1997, i ndáil leis an ítim ag uimhir thagartha 
6 agus leis an ítim ag uimhir thagartha 8, trí “go suífear chun sástacht an chigire nó, ar 
achomharc, chun sástacht na gCoimisinéirí Achomhairc” i mír (c) i gcolún (3) os coinne 
na míre lena mbaineann a scriosadh.

 (13) Leasaítear Sceideal 25C a ghabhann le hAcht 1997, i mír 5—
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  (a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (3):

 “(3) Féadfaidh pearsa aonair arb éagóir leis nó léi cinneadh arna eisiúint don 
phearsa aonair sin faoi fhomhír (2) achomharc a dhéanamh i gcoinne an 
chinnidh chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I, laistigh den 
tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra an chinnidh sin.”,

   agus

  (b) trí fhomhír (4) a scriosadh.

 (14) Leasaítear Sceideal 27 a ghabhann le hAcht 1997, i gCuid 1, tríd an méid seo a leanas a 
scriosadh—

  (a) an ceannteideal “Foirm an Dearbhaithe a Dhéanfaidh Coimisinéirí Achomhairc a 
Bheidh ag Gníomhú maidir le Cáin faoi Sceideal D” agus na focail go léir sa dearbhú 
a leanann an ceannteideal sin agus a bhaineann leis, agus

  (b) an ceannteideal “Foirm an Dearbhaithe a Dhéanfaidh Cléireach na gCoimisinéirí 
Achomhairc” agus na focail go léir sa dearbhú a leanann an ceannteideal sin agus a 
bhaineann leis.

Achtacháin (seachas Acht 1997) a bhaineann le Cáin agus Dleachtanna: leasuithe 
iarmhartacha

42. Déantar na hachtacháin a shonraítear i Sceideal 2 a leasú go feadh an mhéid a shonraítear 
sa Sceideal sin.
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SCEIDEAL 1
Alt 12

deaRbhú a dhéanFaidh coimisinéiR achomhaiRc

 Dearbhaímse, A.B., go sollúnta, go ndéanfaidh mé go fírinneach, go fíreata, go 
cothrom agus go macánta, feadh iomlán mo chumais agus m’eolais, na cumhachtaí agus na 
húdaráis a dhílsítear dom mar Choimisinéir Achomhairc atá ceaptha faoin Acht Airgeadais 
(Achomhairc Chánach), 2015 a fhorghníomhú agus go ndéanfaidh mé breithiúnas agus 
cinneadh ar gach uile ábhar agus ní a thabharfar os mo chomhair faoi na hachtacháin dá 
dtagraítear san Acht sin gan fabhar, dáimh ná mailís; agus nach nochtfaidh mé aon fhaisnéis 
a thiocfaidh i mo sheilbh i bhforghníomhú na gcumhachtaí agus na n-údarás sin roimhe seo 
má thoirmisctear le dlí (cibé acu is leis an Acht Airgeadais (Achomhairc Chánach), 2015, 
leis na hachtacháin dá dtagraítear ann nó ar shlí eile é) an fhaisnéis sin a nochtadh.
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SCEIDEAL 2
Alt 42

achtacháin (seachas acht 1997) a bhaineann le cáin agus dleachtanna:  
leasuithe iaRmhaRtacha

Cuid 1

leasuithe iaRmhaRtacha aR an acht comhdhlúite dleachtanna stampa, 1999

1. Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa, 1999—

  (a) in alt 1(1), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “duine 
cuntasach”:

 “tá le ‘Coimisinéir Achomhairc’ an bhrí a thugtar dó le halt 2 den Acht 
Airgeadais (Achomhairc Chánach), 2015;”,

  (b) in alt 8C, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6):

 “(6) Aon duine cuntasach arb éagóir leis nó léi breith ó na Coimisinéirí faoi 
fho-alt (5) nach léiriú amhrais dáiríre é léiriú amhrais an duine chuntasaigh, 
féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe chun na 
gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I den Acht Comhdhlúite Cánacha, 
1997, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra na breithe sin.”,

 (c) in alt 21—

   (i) trí fho-ailt (1), (5), (6) agus (7) a scriosadh,

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

 “(2) Féadfaidh duine cuntasach arb éagóir leis nó léi measúnacht i leith dleacht 
stampa arna déanamh ar an duine sin achomharc a dhéanamh i gcoinne na 
measúnachta chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I den Acht 
Comhdhlúite Cánacha, 1997, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta an 
fhógra measúnachta.”,

   (iii) i bhfo-alt (4)(a), trí “ní bheidh aon ábhar achomhairc ann i gcoinne na 
measúnachta go dtí cibé tráth— ” a chur in ionad “ní fhéadfar aon achomharc a 
dhéanamh i gcoinne na measúnachta sin mura rud é, laistigh den tréimhse ama 
chun achomharc a thionscnamh— ”, agus

   (iv) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (9) agus (10):

 “(9) Mura ndéanfaidh duine cuntasach dár tugadh fógra measúnachta  
achomharc de réir alt 949I den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, nó alt 
121, de réir mar a bheidh, is measúnacht chríochnaitheach dhochloíte í an 
mheasúnacht a bheidh déanta ar an duine.

 (10) Aon mheasúnacht ar measúnacht chríochnaitheach dhochloíte í thairis sin, 
ní áireofar í, chun aon chríche de chuid an Achta seo, mar mheasúnacht 
nach bhfuil críochnaitheach agus dochloíte nó mar mheasúnacht atá scortha 
de bheith críochnaitheach agus dochloíte, de bhíthin amháin go bhfuil an 
mheasúnacht	leasaithe	ag	oifigeach	Ioncaim,	nó	go	bhféadfaidh	sé	nó	sí	í	a	
leasú.”,
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  (d) in alt 71, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fhomhír (iii) de mhír (f):

   “(iii) féadfaidh duine cuntasach arb éagóir leis nó léi measúnacht arna 
déanamh ar an duine sin faoin mír seo achomharc a dhéanamh i 
gcoinne na measúnachta chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de 
réir alt 949I den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, laistigh den 
tréimhse 30 lá tar éis dháta an fhógra measúnachta,

   (iv) mura ndéanfaidh duine cuntasach dár tugadh fógra measúnachta 
achomharc de réir fhomhír (iii), is measúnacht chríochnaitheach 
dhochloíte í an mheasúnacht a bheidh déanta ar an duine.”,

  (e) in alt 121, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

  “(b) i gcás sócmhainní seachas talamh, achomharc a dhéanamh i gcoinne 
na breithe chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I den Acht 
Comhdhlúite Cánacha, 1997, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta 
fhógra na breithe sin.”.

   agus

  (f) in alt 126B—

   (i) i bhfo-alt (1), tríd an míniú ar “Coimisinéirí Achomhairc” a scriosadh,

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

 “(5) (a) Faoi réir mhír (b), féadfaidh duine iomchuí arb éagóir leis nó léi 
measúnacht arna déanamh ar an duine sin faoi fho-alt (2) achomharc 
a dhéanamh i gcoinne na measúnachta chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc, de réir alt 949I den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, 
laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta an fhógra measúnachta.

  (b) Ní bheidh aon ábhar achomhairc ann i gcoinne measúnachta go dtí cibé 
tráth—

   (i) a íocfaidh an duine iomchuí, nó a bheidh íoctha aige nó aici, an 
dleacht i gcomhréir leis an measúnacht, agus

   (ii) i gcás go ndearnadh an mheasúnacht d’éagmais an ráiteas dá 
dtagraítear i bhfo-alt (2) a sheachadadh, a sheachadfaidh an duine 
iomchuí an ráiteas.”,

   (iii) trí fho-alt (6) a scriosadh, agus

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

 “(9) Mura ndéanfaidh duine iomchuí dár tugadh fógra measúnachta achomharc 
de réir alt 949I den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, is measúnacht 
chríochnaitheach dhochloíte í an mheasúnacht a bheidh déanta ar an duine 
agus beidh feidhm dá réir sin ag fo-alt (4).”.

sc.2 
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Cuid 2

leasuithe iaRmhaRtacha aR an acht aiRgeadais, 2001

2. Leasaítear an tAcht Airgeadais, 2001—

  (a) in alt 96(1), tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “Coimisinéirí 
Achomhairc”:

 “tá le ‘Coimisinéir Achomhairc’ an bhrí a thugtar dó le halt 2 den Acht 
Airgeadais (Achomhairc Chánach), 2015;”,

  (b) in alt 145—

   (i) i bhfo-alt (3), trí “agus arb éagóir leis nó léi an bhreith” a chur isteach i ndiaidh 
“na nithe seo a leanas”,

   (ii) i bhfo-alt (3)(b), trí “alt 133” a chur in ionad “alt 133(2) ”,

   (iii) i bhfo-alt (3)(c), trí “faoin alt sin;” a chur in ionad “faoin alt sin.”,

   (iv) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (c) d’fho-alt (3):

  “(d) dliteanas i leith cáin cláraithe feithiclí nó aisíoc cánach cláraithe 
feithiclí.”,

    agus

   (v) tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (12):

 “(12A) I gcás go gceanglófar ar dhuine tuairisceán a thabhairt nó méid cánach 
cláraithe feithiclí a íoc chun críche aon cheanglais dlí máil, ní bheidh aon 
ábhar achomhairc ann faoin alt seo go dtí cibé tráth a thabharfaidh an duine 
an tuairisceán agus, de réir mar a bheidh, a íocfaidh sé nó sí, nó a bheidh 
íoctha aige nó aici, an méid cánach cláraithe feithiclí.”,

  (c) in alt 146—

   (i) i bhfo-alt (1), trí “agus arb éagóir leis nó léi aon cheann de na nithe dá dtagraítear 
i míreanna (a) go (c), féadfaidh sé nó sí, faoi réir fho-alt (3), maidir leis an 
dliteanas i leith dleacht mháil lena mbaineann nó le méid an dliteanais sin, nó 
le méid an aisíoca nó leis an diúltú aisíoc a dhéanamh, achomharc a dhéanamh 
chun na gCoimisinéirí Achomhairc de réir alt 949I den Acht Comhdhlúite 
Cánacha, 1997, laistigh den tréimhse a shonraítear i bhfo-alt (2) ” a chur in ionad 
na bhfocal go léir a leanann mír (c) den fho-alt sin,

   (ii) i bhfo-alt (1A), trí “de réir alt 949I den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, laistigh 
den tréimhse a shonraítear i bhfo-alt (2) ” a chur isteach i ndiaidh “i gcoinne an 
ní”,

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

 “(2) Is í an tréimhse a shonraítear chun achomharc a dhéanamh faoin alt seo an 
tréimhse 30 lá—

sc.2 
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  (a) tar éis an dáta a íocfar an dleacht mháil i gcás achomharc faoi fho-alt (1)
(a),

  (b) tar éis dháta an fhógra measúnachta nó an fhógra eile ag éileamh go 
n-íocfar an méid lena mbaineann i gcás achomharc faoi fho-alt (1)(b),

  (c) tar éis dháta an aisíoca nó an fhógra i dtaobh an diúltaithe aisíoc a 
dhéanamh i gcás achomharc faoi fho-alt (1)(c), nó

  (d) tar éis dháta an chinnidh, an diúltaithe nó na cúlghairme lena mbaineann 
i gcás achomharc faoi fho-alt (1A).”,

   (iv) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3)—

 “(3) I gcás go gceanglófar ar dhuine tuairisceán a thabhairt nó méid dleachta máil 
a íoc chun críche aon cheanglais dlí máil, ní bheidh aon ábhar achomhairc 
ann faoin alt seo go dtí cibé tráth a thabharfaidh an duine an tuairisceán 
agus, de réir mar a bheidh, a íocfaidh sé nó sí, nó a bheidh íoctha aige nó 
aici, an méid dleachta máil.”,

    agus

   (v) trí fho-ailt (4) agus (5) a scriosadh,

   agus

  (d) trí alt 147 a scriosadh.

Cuid 3

leasuithe iaRmhaRtacha aR an acht comhdhlúite cánach Fáltas caipitiúil, 2003

3. Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003—

  (a) in alt 2(1), tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “duine 
cuntasach”:

 “tá le ‘Coimisinéir Achomhairc’ an bhrí a thugtar dó le halt 2 den Acht 
Airgeadais (Achomhairc Chánach), 2015;”,

  (b) in alt 30—

   (i) i bhfo-alt (6), trí “faoi réir achomharc arna dhéanamh faoi fho-alt (9) a chinneadh, 
meastar gurb é an dáta a bheidh cinnte amhlaidh ag na Coimisinéirí” a chur in 
ionad “faoi réir aon chinneadh ar achomharc de bhun fho-alt (9), meastar gurb é 
an dáta a bheidh cinnte amhlaidh”, agus

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

 “(9) Féadfaidh duine cuntasach arb éagóir leis nó léi cinneadh ó na Coimisinéirí 
arna dhéanamh faoi fho-alt (6) i leith an duine sin achomharc a dhéanamh 
i gcoinne an chinnidh chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I 
den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis 
dháta fhógra an chinnidh sin.”,
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  (c) in alt 46A(5), trí “achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc, de réir alt 949I den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, laistigh den 
tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra na breithe sin.” a chur in ionad “, trí fhógra i 
scríbhinn a thabhairt do na Coimisinéirí laistigh den tréimhse 30 lá tar éis fógra i 
dtaobh na breithe sin a thabhairt, a cheangal an ní a tharchur chuig na Coimisinéirí 
Achomhairc.”,

  (d) in alt 53—

   (i) i bhfo-alt (4), trí “achomharc a dhéanamh chun na gCoimisinéirí Achomhairc,  
de réir alt 949I den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, laistigh den tréimhse 30 
lá tar éis dháta an fhógra faoi mhéid an fhormhuirir sin,” a chur in ionad “, 
laistigh de 30 lá ó mhéid an fhormhuirir sin a bheith curtha in iúl don duine sin, 
achomharc a dhéanamh chun na gCoimisinéirí Achomhairc”, agus

   (ii) trí fho-alt (5) a scriosadh,

  (e) in alt 67—

   (i) trí fho-ailt (1), (4), (5), (6) agus (7) a scriosadh,

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

 “(2) (a) Faoi réir fhorálacha eile an Achta seo, féadfaidh duine arb éagóir leis 
nó léi measúnacht arna déanamh ag na Coimisinéirí ar an duine sin 
achomharc a dhéanamh i gcoinne na measúnachta chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc, de réir alt 949I den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, 
laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta an fhógra measúnachta.

  (b) Mura ndéanfaidh duine dár tugadh fógra measúnachta achomharc de  
réir mhír (a) nó alt 66, de réir mar a bheidh, is measúnacht 
chríochnaitheach dhochloíte í an mheasúnacht a bheidh déanta ar an 
duine.

  (c) Aon mheasúnacht ar measúnacht chríochnaitheach dhochloíte í 
thairis sin, ní áireofar í, chun aon chríche de chuid an Achta seo, 
mar mheasúnacht nach bhfuil críochnaitheach agus dochloíte nó mar 
mheasúnacht atá scortha de bheith críochnaitheach agus dochloíte, 
de	 bhíthin	 amháin	 go	 bhfuil	 an	 mheasúnacht	 leasaithe	 ag	 oifigeach	
Ioncaim, nó go bhféadfaidh sé nó sí í a leasú.”,

    agus

   (iii) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhíreanna (b) agus (c) d’fho-alt (8):

  “(b) Féadfaidh duine ar seirbheáladh fógra maidir le breith air nó uirthi agus 
arb éagóir leis nó léi an bhreith achomharc a dhéanamh i gcoinne na 
breithe sin chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I den Acht 
Comhdhlúite Cánacha, 1997, laistigh de 30 lá tar éis dháta fhógra na 
breithe sin.”,

   agus

  (f) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4) d’alt 80:
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 “(4) (a) Seirbheálfaidh na Coimisinéirí ar dhuine cuntasach fógra i scríbhinn i 
dtaobh na breithe dá dtagraítear i bhfo-alt (3).

  (b) Aon duine cuntasach arb éagóir leis nó léi breith den sórt sin ó na 
Coimisinéirí, a seirbheálfar fógra ina taobh ar an duine sin, féadfaidh sé 
nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc, de réir alt 949I den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, 
laistigh de 30 lá tar éis dháta fhógra na breithe sin.”.

Cuid 4

leasuithe iaRmhaRtacha aR an acht comhdhlúite cánach bReisluacha, 2010

4. Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánach Breisluacha, 2010—

  (a) in alt 2, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “Coimisinéirí 
Achomhairc”:

 “tá le ‘Coimisinéir Achomhairc’ an bhrí a thugtar dó le halt 2 den Acht 
Airgeadais (Achomhairc Chánach), 2015;”,

  (b)   in alt 51—

   (i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6):

 “(6) Féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi cinneadh faoi fho-alt (1) arna 
dhéanamh de bhun iarratas uaidh nó uaithi achomharc a dhéanamh i gcoinne 
an chinnidh chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I den Acht 
Comhdhlúite Cánacha, 1997, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra 
an chinnidh sin de réir fho-alt (5)(a).”,

    agus

   (ii) i bhfo-alt (7), trí “faoi fho-alt (1) nó (2) i gcúrsa a ghnó nó a gnó, agus arb 
éagóir leis nó léi an cinneadh sin, féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh i 
gcoinne an chinnidh sin chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I den 
Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis an dáta a 
foilsíodh	an	cinneadh	sin	san	Iris	Oifigiúil	de	réir	fho-alt	(5)(b).”	a	chur	in	ionad	
“faoi fho-alt (1) nó (2) i gcúrsa a ghnó nó a gnó, féadfaidh sé nó sí, tar éis fógra 
i scríbhinn a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim laistigh den tréimhse 21 lá dar 
tosach	an	dáta	a	foilsíodh	an	cinneadh	san	Iris	Oifigiúil,	achomharc	a	dhéanamh	
chun na gCoimisinéirí Achomhairc.”,

  (c) in alt 81(7), trí “féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe 
chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I den Acht Comhdhlúite Cánacha, 
1997, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra na breithe sin.” a chur in ionad 
“féadfaidh sé nó sí, trí fhógra i scríbhinn a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim 
laistigh den tréimhse 21 lá tar éis an fógra faoin gcinneadh a fháil, a cheangal go 
gcuirfear an ní faoi bhráid na gCoimisinéirí Achomhairc.”,

  (d) in alt 109(2), trí “féadfaidh an duine achomharc a dhéanamh chun na gCoimisinéirí 
Achomhairc, de réir alt 949I den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, laistigh den 
tréimhse 30 lá tar éis dháta an fhógra dá dtagraítear i bhfo-alt (1), i gcoinne an 
cheanglais urrús a thabhairt faoin bhfo-alt sin.” a chur in ionad “féadfaidh an duine, 
ar fhógra a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim laistigh den tréimhse 21 lá ó dháta 
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seirbheála an fhógra, achomharc a dhéanamh chun na gCoimisinéirí Achomhairc i 
gcoinne an cheanglais aon urrús a thabhairt faoi fho-alt (1).”,

  (e) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d’alt 110(2):

  “(a) féadfaidh duine a mheasfaidh nach duine cuntasach é nó í achomharc a 
dhéanamh chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I den Acht 
Comhdhlúite Cánacha, 1997, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta an 
fhógra, chun cinneadh a fháil i dtaobh an duine cuntasach é nó í;”,

  (f) in alt 111—

   (i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (2) agus (3):

 “(2) I gcás fógra measúnachta a sheirbheáil ar dhuine faoi fho-alt (1), beidh 
feidhm ag na míreanna seo a leanas:

  (a) faoi réir mhír (b), féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi measúnacht 
arna déanamh ar an duine sin faoi fho-alt (1) achomharc a dhéanamh i 
gcoinne na measúnachta chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 
949I den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, laistigh den tréimhse 30 lá 
tar éis dháta an fhógra measúnachta;

  (b) más rud é, de réir alt 76 nó 77, go gceanglófar ar dhuine ar a seirbheálfar 
fógra measúnachta tuairisceán a thabhairt don Ard-Bhailitheoir agus an 
méid cánach is iníoctha a chur ar aghaidh chuig an Ard-Bhailitheoir, ní 
bheidh aon ábhar achomhairc ann i gcoinne na measúnachta go dtí cibé 
tráth—

   (i) a thabharfaidh an duine an tuairisceán i leith gach tréimhse 
inchánach atá ar áireamh sa tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (1), 
agus

   (ii) a íocfaidh an duine, nó a bheidh íoctha aige nó aici, an méid cánach 
is iníoctha ar bhonn an tuairisceáin sin;

  (c) mura ndéanfaidh duine ar ar seirbheáladh fógra measúnachta achomharc 
de réir mhír (a)—

   (i) is measúnacht chríochnaitheach dhochloíte í an mheasúnacht, agus

   (ii) an méid a bheidh dlite, beidh sé dlite agus iníoctha amhail is dá 
mba rud é maidir leis an gcáin gur cháin í a dhlíonn an duine dá 
dtagraítear i mír (b) a íoc i leith na tréimhse inchánach ar lena 
linn a théann an tréimhse 14 lá tar éis dháta seirbheála an fhógra 
measúnachta in éag;

   agus

  (d) i gcás go ndéanfar achomharc a chinneadh trí chomhaontú nó ar shlí 
eile, an méid a bheidh dlite arna chinneadh i ndáil leis an achomharc 
beidh sé dlite agus iníoctha amhail is dá mba rud é maidir leis an gcáin 
gur cháin í a dhlíonn an duine dá dtagraítear i mír (a) a íoc i leith na 
tréimhse inchánach ar lena linn a chinnfear an t-achomharc amhlaidh.”.
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 (3) Ní bheidh ús inmhuirearaithe de réir alt 114 ón dáta a dhéanfar measúnacht, 
más rud é—

  (a) gur mó an méid a íocadh de réir fho-alt (2)(b)(ii) ná 80 faoin gcéad den 
mhéid a chinnfear a bheith dlite ar an achomharc a chinneadh, agus

  (b) go n-íocfar an t-iarmhéid den mhéid a chinnfear a bheith dlite ar an 
achomharc a chinneadh laistigh de 30 lá tar éis an chinnidh sin.”,

    agus

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

 “(4) Aon mheasúnacht ar measúnacht chríochnaitheach dhochloíte í thairis sin, 
ní áireofar í, chun aon chríche de chuid an Achta seo, mar mheasúnacht 
nach bhfuil críochnaitheach agus dochloíte nó mar mheasúnacht atá scortha 
de bheith críochnaitheach agus dochloíte, de bhíthin amháin go bhfuil an 
mheasúnacht	leasaithe	ag	oifigeach	Ioncaim,	nó	go	bhféadfaidh	sé	nó	sí	í	a	
leasú.”,

    agus

   (g) in alt 119—

    (i) i bhfo-alt (1), trí “féadfaidh sé nó sí achomharc a dhéanamh i gcoinne an 
chinnidh chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I den Acht 
Comhdhlúite Cánacha, 1997, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra 
an chinnidh sin.” a chur in ionad “féadfaidh sé nó sí, ar fhógra i scríbhinn a 
thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim laistigh de 21 lá tar éis an fógra maidir 
leis an gcinneadh a thabhairt don duine arb éagóir leis nó léi é, achomharc a 
dhéanamh chuig na Coimisinéirí Achomhairc.”,

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

 “(2) Féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi breith ó na Coimisinéirí Ioncaim 
nach duine cuntasach an duine achomharc a dhéanamh i gcoinne na breithe 
chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I den Acht Comhdhlúite 
Cánacha, 1997, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra na breithe 
sin.”,

     agus

    (iii) trí fho-ailt (4), (5), (6) agus (7) a scriosadh.

Cuid 5

leasuithe iaRmhaRtacha aR an acht aiRgeadais (cáin mhaoine áitiúil), 2012

5. Leasaítear an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil), 2012—

  (a) in alt 2, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “Coimisinéirí 
Achomhairc”:

 “tá le ‘Coimisinéir Achomhairc’ an bhrí a thugtar dó le halt 2 den Acht 
Airgeadais (Achomhairc Chánach), 2015;”,
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  (b) in alt 26(4), trí “i gcoinne na breithe chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 
949I d’Acht 1997, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra na breithe sin” a 
chur in ionad “chun na gCoimisinéirí Achomhairc in aghaidh na breithe agus déanfar 
an t-achomharc a éisteacht amhail is dá mba achomharc in aghaidh measúnacht 
Ioncaim é agus beidh feidhm ag Cuid 9 dá réir sin”,

  (c) in alt 34—

   (i) i bhfo-alt (3), trí “i gcoinne an chinnidh chun na gCoimisinéirí Achomhairc, 
de réir alt 949I d’Acht 1997, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra an 
chinnidh sin” a chur in ionad “chun na gCoimisinéirí Achomhairc in aghaidh an 
chinnidh sin trí fhógra i scríbhinn a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim laistigh 
de 14 lá tar éis an dáta a tugadh an fógra maidir leis an gcinneadh dó nó di”, agus

   (ii) trí fho-alt (4) a scriosadh,

  (d) in alt 59—

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

 “(1) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi measúnacht 
Ioncaim arna déanamh ar an duine sin achomharc a dhéanamh i gcoinne 
na measúnachta chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I d’Acht 
1997, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta an fhógra measúnachta.”,

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

 “(3) Mura ndéanfaidh duine dár tugadh fógra measúnachta achomharc de réir 
fho-alt (1), is measúnacht chríochnaitheach dhochloíte í an mheasúnacht a 
bheidh déanta ar an duine.”,

    agus

   (iii) trí fho-alt (5) a scriosadh,

  (e) trí Chuid 9 a scriosadh,

  (f) in alt 135—

   (i) i bhfo-alt (2), trí “, de réir alt 949I d’Acht 1997, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis 
dháta fhógra an chinnidh sin” a chur in ionad “trí fhógra i scríbhinn a thabhairt 
do na Coimisinéirí Ioncaim laistigh de 14 lá ón gcinneadh a dhéanamh agus á rá 
cad iad na forais leis an achomharc san fhógra”, agus

   (ii) trí fho-alt (3) a scriosadh,

    agus

  (g) in alt 142—

   (i) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) agus (2):

 “(1) Beidh feidhm ag fo-alt (2) más rud é—

	 	 (a)	 gurb	 éagóir	 le	 duine	 dliteanach	fiosrú	 nó	 gníomh	 arna	 dhéanamh	 ag	
oifigeach	 Ioncaim	 faoi	 alt	 141	 do	 thréimhse	 inmhuirearaithe,	 tar	 éis	
dheireadh na tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (2) den alt sin i leith na 
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tréimhse inmhuirearaithe, ar an bhforas go measann an duine dliteanach 
go	bhfuil	cosc	ar	an	oifigeach	Ioncaim	déanamh	amhlaidh	de	bhíthin	an	
fho-ailt sin, agus

  (b) nach ndearnadh nó nár leasaíodh measúnacht, de réir mar a bheidh, i 
leith	na	bliana	ar	scór	fhiosrú	nó	ghníomh	an	oifigigh.

 (2) I gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (1), féadfaidh an duine dliteanach 
achomharc a dhéanamh chun na gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I 
d’Acht 1997, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis an dáta a dhéanfaidh an 
t-oifigeach	an	fiosrú	sin	nó	an	gníomh	sin.”,

    agus

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

 “(2A) I gcás go mbeidh feidhm ag fo-alt (1)(a) agus go ndearnadh nó gur  
leasaíodh	measúnacht,	de	réir	mar	a	bheidh,	ar	scór	fiosrú	nó	gníomh	ag	
oifigeach	Ioncaim,	féadfaidh	duine	inmhuirearaithe	achomharc	a	dhéanamh	
chun na gCoimisinéirí Achomhairc faoi réim agus de réir alt 59(1).”.

Cuid 6

leasuithe iaRmhaRtacha aR an acht custam, 2015

6. Leasaítear an tAcht Custam, 2015—

  (a) in alt 44, tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “Coimisinéirí 
Achomhairc”:

 “tá le ‘Coimisinéir Achomhairc’ an bhrí a thugtar dó le halt 2 den Acht 
Airgeadais (Achomhairc Chánach), 2015;”,

  (b) in alt 46(5), trí “faoi alt 949AJ den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997,” a chur in 
ionad “faoi alt 47”,

  (c) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad alt 47:

“47. Féadfaidh duine arb éagóir leis nó léi cinneadh ó na Coimisinéirí arna 
dhéanamh faoi alt 46 achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh chun na 
gCoimisinéirí Achomhairc, de réir alt 949I den Acht Comhdhlúite Cánacha, 
1997, laistigh den tréimhse 30 lá tar éis dháta fhógra an chinnidh sin.”,

   agus

  (d) in alt 49(1), trí “nó 47” a scriosadh.
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