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Acht do leasú agus do leathnú na nAchtanna Leasa Shóisialaigh; do leasú an Achta 
Comhdhlúite Cánacha, 1997; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

[24 Deireadh Fómhair 2019]
Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme

1. (1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh, 2019 a ghairm den Acht seo.

 (2) Forléireofar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh agus an tAcht seo (seachas Cuid 3) le 
chéile mar aon Acht amháin.

 (3) Tiocfaidh an tAcht seo (seachas Cuid 3) i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an 
tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí le hordú nó le horduithe i gcoitinne 
nó faoi threoir aon chríoch nó foráil áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a cheapadh 
amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.

 (4) Tiocfaidh Cuid 3 i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire Airgeadais 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.

CUID 2

leasuithe aR an acht comhdhlúite leasa shóisialaigh, 2005

Míniú

2. Sa Chuid seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005.
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Sochar cuardaitheora poist - coinníollacha a ghabhann lena fháil

3. Leasaítear alt 64 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad 
mhír (a):

  “(a) (i) ranníocaí fostaíochta nó ranníocaí roghnacha arna n-íoc i leith 104 
seachtaine ranníoca ar a laghad sa tréimhse ó theacht faoi árachas 
dó nó di go dtí an lá a n-éileofar sochar ina aghaidh, nó

   (ii) ranníocaí féinfhostaíochta arna n-íoc i leith 156 seachtaine ranníoca 
ar a laghad sa tréimhse ó theacht faoi árachas dó nó di go dtí an lá a 
n-éileofar sochar ina aghaidh,”.

Sochar cuardaitheora poist - ré na híocaíochta

4. Leasaítear alt 67 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 
fho-alt (8):

 “(8A) Chun críocha an ailt seo, i gcás go bhfaigheann duine sochar cuardaitheora 
poist (féinfhostaithe) i leith aon seachtain dífhostaíochta, agus go mbeidh 
an duine sin i dteideal sochar cuardaitheora poist i leith na seachtaine sin, 
déileálfar le haon lá dífhostaíochta sa tseachtain sin amhail is dá mba lá é ar 
íocadh sochar cuardaitheora poist ina leith.”.

Sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe)

5. Leasaítear an Príomh-Acht i gCuid 2 tríd an gCaibidil seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 
Chaibidil 12:

“caiBidil 12a

Sochar Cuardaitheora Poist (Féinfhostaithe)

Léiriú

68B. Sa Chaibidil seo, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, 
ciallaíonn “seachtain íocaíochta” an tréimhse dar tosach Déardaoin i seachtain 
amháin agus dar críoch Dé Céadaoin an tseachtain ina diaidh sin.

Teideal chun sochair agus coinníollacha cáilitheacha

68C. (1) Faoi réir an Achta seo, beidh duine i dteideal sochar cuardaitheora poist 
(féinfhostaithe) i leith aon seachtain íocaíochta más rud é—

  (a) go bhfuil sé nó sí faoi bhun aois inphinsin sa tseachtain a n-éileofar an 
sochar ina haghaidh,

  (b) go gcomhlíonann sé nó sí na coinníollacha ranníoca in alt 68D,

  (c) faoi réir alt 68K(3), nach bhfuil sé nó sí ag gabháil d’fhéinfhostaíocht,

  (d) go bhfuil sé nó sí ábalta obair a dhéanamh,

  (e) go bhfuil fostaíocht a bheadh oiriúnach dó nó di á lorg i ndáiríre aige 
nó aici, ach nach bhfuil sé nó sí in ann í a fháil, ag féachaint dá aois nó 
dá haois, dá neart coirp, dá oideachas nó dá hoideachas, dá ghnáthshlí 

cd.2
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bheatha nó dá gnáthshlí bheatha, dá áit chónaithe nó dá háit chónaithe 
agus dá imthosca teaghlaigh nó dá himthosca teaghlaigh, agus

  (f) go ndéanann sé nó sí dífhostaíocht a chruthú ar an modh forordaithe.

 (2) Chun críocha na Caibidle seo, déanfaidh an tAire rialacháin ina sonrófar 
na himthosca ina measfar duine a bheith nó gan a bheith ar fáil le haghaidh 
fostaíochta agus ag lorg fostaíochta i ndáiríre agus féadfaidh na himthosca 
sin athrú i ndáil leis na nithe seo a leanas—

  (a) taithí oibre an duine roimhe sin,

  (b) an tréimhse ar lena linn a bhí sé nó sí dífhostaithe, agus

  (c) na coinníollacha fostaíochta atá i réim.

 (3) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1)(f), féadfaidh duine, chun críocha 
an fho-ailt sin, dífhostaíocht a chruthú agus dearbhú a dhéanamh chun na 
críche sin, ar mhodh cumarsáid leictreonach, ar an modh forordaithe.

 (4) D’ainneoin aon fhoráil eile den Chaibidil seo, i gcás 4 lá d’fhostaíocht 
inárachaithe a bheith ag duine, cibé acu is laethanta comhleanúnacha atá 
i gceist nó nach ea, in aon seachtain íocaíochta (seachas aon lá atá duine 
fostaithe mar chomhraiceoir dóiteáin coinnithe), ní bheidh sé nó sí i dteideal 
sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe) i leith na seachtaine sin.

Coinníollacha maidir le sochar a fháil

68D. (1) Is iad na coinníollacha ranníoca le haghaidh sochar cuardaitheora poist 
(féinfhostaithe) go mbeidh ag an éilitheoir—

  (a) (i) ranníocaí fostaíochta nó ranníocaí roghnacha arna n-íoc i leith 104 
seachtaine ranníoca ar a laghad sa tréimhse ó theacht faoi árachas 
dó nó di go dtí an tseachtain a n-éileofar sochar ina haghaidh, nó

   (ii) ranníocaí féinfhostaíochta arna n-íoc i leith 156 seachtaine ranníoca 
ar a laghad sa tréimhse ó theacht faoi árachas dó nó di go dtí an 
tseachtain a n-éileofar sochar ina haghaidh,

  (b) ranníocaí féinfhostaíochta arna n-íoc i leith 52 sheachtain ranníoca ar 
a laghad sa bhliain ranníoca iomlán leathdhéanach roimh thosach na 
bliana sochair ina ndéantar an t-éileamh, agus

  (c) ioncam seachtainiúil ináirithe is mó ná €300 sa bhliain ranníoca rialaithe 
nó meánioncam seachtainiúil ináirithe a shonraítear i míreanna (a) go 
(c) d’fho-alt (4) sa bhliain sin.

 (2) Féadfar foráil a dhéanamh le rialacháin go ndéanfar modhnuithe ar na 
coinníollacha ranníoca a leagtar amach i bhfo-alt (1).

 (3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1)(c) i gcás éileamh ar shochar cuardaitheora 
poist (féinfhostaithe) arna dhéanamh ag duine sa bhliain sochair ar lena linn 
a fhilleann an duine sin ar an Stát ó thír fhorásach, tar éis dó nó di a bheith 
ina oibrí forbartha deonach nó ina hoibrí forbartha deonach, nó sa chéad 2 
bhliain sochair ina diaidh sin.

 (4) Chun críocha cheanglais fho-alt (1)(c)—

cd.2 a.5
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  (a) tá meánioncam seachtainiúil ináirithe nach mó ná €149.99 ag éilitheoir 
sa bhliain ranníoca rialaithe,

  (b) tá meánioncam seachtainiúil ináirithe is mó ná €149.99 ach nach mó ná 
€219.99 ag éilitheoir sa bhliain ranníoca rialaithe, nó

  (c) tá meánioncam seachtainiúil ináirithe is mó ná €219.99 ach nach mó ná 
€299.99 ag éilitheoir sa bhliain ranníoca rialaithe.

 (5) Chun críocha fho-alt (1)(c), déanfar an t-ioncam seachtainiúil ináirithe a 
ríomh mar an t-ioncam ináirithe iomlán sa bhliain ranníoca rialaithe arna 
roinnt ar an líon ranníocaí cáilitheacha sa bhliain ranníoca rialaithe sin.

An ráta sochair

68E. (1) Faoi réir an Achta seo, is é a bheidh sa ráta seachtainiúil sochair 
cuardaitheora poist (féinfhostaithe) an ráta a leagtar amach i gcolún (2) de 
Chuid 1 de Sceideal 2.

 (2) Faoi réir an Achta seo, agus d’ainneoin fho-alt (1), i gcás duine dá dtagraítear 
i bhfo-alt (2) nó (6) d’alt 68I nó i bhfo-alt (1) nó (4) d’alt 68J, déanfar 
an ráta seachtainiúil sochair cuardaitheora poist (féinfhostaithe) a laghdú 
agus, dá réir sin, is é an ráta seachtainiúil sochair cuardaitheora poist an 
ráta seachtainiúil a leagtar amach i gcolún (2) de Chuid 1 de Sceideal 2 agus 
laghdófar é de €44 gach seachtain.

 (3) Déanfar an ráta seachtainiúil íocaíochta sochair cuardaitheora poist 
(féinfhostaithe), dá bhforáiltear faoin gCaibidil seo, a laghdú de 20 faoin 
gcéad in aghaidh gach lae d’fhostaíocht inárachaithe atá ag an duine sa 
tseachtain íocaíochta.

 (4) Maidir leis an méid iomlán sochair cuardaitheora poist (féinfhostaithe) is 
iníoctha faoin alt seo in aon seachtain íocaíochta, déanfar é a shlánú suas go 
dtí an 10 cent is gaire i gcás gur iolraí de 5 cent é ach nach iolraí de 10 cent 
freisin é agus déanfar é a shlánú suas go dtí an 10 cent is gaire i gcás nach 
iolraí de 5 cent ná de 10 cent é.

An ráta sochair cuardaitheora poist (féinfhostaithe) a bhaineann le  
meántuilleamh seachtainiúil ináirithe ar leith agus le tréimhsí ar leith

68F. (1) Faoi réir an Achta seo—

  (a) i gcás duine ag a bhfuil meánioncam seachtainiúil ináirithe a shonraítear 
in alt 64D(4)(a), €91.10 a bheidh sa ráta seachtainiúil sochair 
cuardaitheora poist (féinfhostaithe),

  (b) i gcás duine ag a bhfuil meánioncam seachtainiúil ináirithe a shonraítear 
in alt 68D(4)(b), €131.00 a bheidh sa ráta seachtainiúil sochair 
cuardaitheora poist (féinfhostaithe), agus

  (c) i gcás duine ag a bhfuil meánioncam seachtainiúil ináirithe a shonraítear 
in alt 68D(4)(c), €159.00 a bheidh sa ráta seachtainiúil sochair 
cuardaitheora poist (féinfhostaithe).

 (2) Faoi réir an Achta seo, d’ainneoin fho-alt (1), i gcás duine dá dtagraítear i 
bhfo-alt (2) nó (5) d’alt 68I nó i bhfo-alt (1) nó (3) d’alt 68J, déanfar an ráta 

cd.2 a.5
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seachtainiúil sochair cuardaitheora poist (féinfhostaithe) a laghdú agus dá 
réir sin—

  (a) i gcás duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a), €71.70 a bheidh sa ráta 
seachtainiúil,

  (b) i gcás duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(b), €102.60 a bheidh sa ráta 
seachtainiúil, agus

  (c) i gcás duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(c), €124.00 a bheidh sa ráta 
seachtainiúil.

Méaduithe i leith aosach cáilithe agus leanaí cáilithe

68G. (1) Faoi réir fho-alt (2), déanfar an ráta seachtainiúil sochair cuardaitheora 
poist (féinfhostaithe) a mhéadú den mhéid atá leagtha amach i gcolún (3) de 
Chuid 1 de Sceideal 2 in aghaidh aon tréimhse ar lena linn a bheidh aosach 
cáilithe ag an tairbhí, faoi réir an tsriain nach mbeidh tairbhí i dteideal 
méadú a fháil ar shochar in aghaidh na tréimhse céanna faoin bhfo-alt seo i 
leith níos mó ná duine amháin.

 (2) I gcás duine dá dtagraítear in alt 68F, déanfar an ráta seachtainiúil sochair 
cuardaitheora poist (féinfhostaithe) a mhéadú de €87.20 in aghaidh aon 
tréimhse ar lena linn a bheidh aosach cáilithe ag an tairbhí, faoi réir an 
tsriain nach mbeidh tairbhí i dteideal méadú a fháil ar shochar in aghaidh 
na tréimhse céanna faoin bhfo-alt seo i leith níos mó ná duine amháin.

 (3) Déanfar an ráta seachtainiúil sochair cuardaitheora poist (féinfhostaithe) a 
mhéadú den mhéid atá leagtha amach—

  (a) i gcolún (4) de Chuid 1 de Sceideal 2 i leith gach linbh cháilithe nach 
bhfuil 12 bhliain d’aois slánaithe aige nó aici agus a bhfuil cónaí de 
ghnáth air nó uirthi leis an tairbhí, agus

  (b) i gcolún (5) de Chuid 1 de Sceideal 2 i leith gach linbh cháilithe a bhfuil 
12 bhliain d’aois slánaithe aige nó aici agus a bhfuil cónaí de ghnáth air 
nó uirthi leis an tairbhí.

 (4) Faoi réir fho-alt (5), maidir le haon mhéadú ar shochar cuardaitheora poist 
(féinfhostaithe) is iníoctha faoi fho-alt (3) i leith leanbh cáilithe a bhfuil 
cónaí de ghnáth air nó uirthi leis an tairbhí agus le céile, páirtnéir sibhialta 
nó comhchónaitheoir an tairbhí, beidh sé iníoctha de réir ráta ar leath den 
mhéid cuí é in aon chás nach aosach cáilithe céile, páirtnéir sibhialta nó 
comhchónaitheoir an tairbhí agus léifear fo-alt (3), agus beidh éifeacht leis, 
dá réir sin.

 (5) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (4) ná ní bheidh aon mhéadú ar shochar 
cuardaitheora poist (féinfhostaithe) is iníoctha faoi fho-alt (3) i leith 
leanbh cáilithe a bhfuil cónaí de ghnáth air nó uirthi leis an tairbhí agus 
le céile, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir an tairbhí iníoctha i 
gcás gur mó ioncam seachtainiúil an chéile, an pháirtnéara shibhialta nó 
an chomhchónaitheora sin, arna ríomh nó arna mheas ar an tslí a bheidh 
forordaithe, ná an méid a bheidh forordaithe.

cd.2 a.5
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Ré na híocaíochta

68H. (1) Faoi réir na Caibidle seo, beidh sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe) 
iníoctha—

  (a) ar feadh 26 seachtaine le duine a bhfuil níos lú ná 260 seachtain 
ranníoca féinfhostaíochta aige nó aici sa tréimhse ó theacht faoi árachas 
dó nó di go dtí an tseachtain a n-éileofar sochar cuardaitheora poist 
(féinfhostaithe) ina haghaidh, nó

  (b) ar feadh 39 seachtaine le duine a bhfuil 260 seachtain ranníoca 
féinfhostaíochta ar a laghad aige nó aici sa tréimhse ó theacht faoi 
árachas dó nó di go dtí an tseachtain a n-éileofar sochar cuardaitheora 
poist (féinfhostaithe) ina haghaidh.

 (2) I gcás a cheart nó a ceart chun sochair cuardaitheora poist (féinfhostaithe) 
a bheith ídithe ag duine atá i dteideal sochar cuardaitheora poist 
(féinfhostaithe), athcháileoidh sé nó sí le haghaidh an tsochair sin—

  (a) nuair a bheidh ranníocaí cáilitheacha aige nó aici i leith 52 sheachtain 
ranníoca féinfhostaíochta ón tseachtain deiridh dá raibh sé nó sí i 
dteideal an tsochair sin, agus

  (b) nuair a bheidh 12 mhí ar a laghad caite ón tseachtain deiridh dá raibh sé 
nó sí i dteideal an tsochair sin.

 (3) Aon seachtain ina mbeidh duine i dteideal íocaíochta, déileálfar léi mar 
sheachtain dífhostaíochta agus déileálfar le haon 2 sheachtain den sórt sin 
nach mbeidh tréimhse is faide ná 26 seachtaine eatarthu mar an t-éileamh 
céanna.

 (4) Chun críocha na Caibidle seo, i gcás go bhfaigheann duine—

  (a) liúntas cuardaitheora poist i leith aon seachtain dífhostaíochta, de réir 
bhrí alt 141(3), nó

  (b) sochar cuardaitheora poist,

lena n-áirítear aon seachtain a mbeidh an duine sin i dteideal sochar 
cuardaitheora poist (féinfhostaithe) ina leith, déileálfar leis an tseachtain 
sin amhail is dá mba sheachtain í ar íocadh sochar cuardaitheora poist 
(féinfhostaithe) ina leith.

 (5) Chun críocha an ailt seo—

  (a) déileálfar le haon tréimhse a bhfuil duine dícháilithe chun sochar 
cuardaitheora poist (féinfhostaithe) a fháil ina leith de bhua alt 68I nó 
68J amhail is dá mba thréimhse í ar íocadh sochar cuardaitheora poist 
(féinfhostaithe) ina leith,

  (b) i gcás go bhfaigheann duine íocaíocht i leith scéim a riarann an tAire 
agus ar a dtugtar an Scéim Liúntas Fiontair Gearrthéarma i leith aon 
seachtain dífhostaíochta, lena n-áirítear aon lá a mbeidh an duine sin i 
dteideal sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe) ina leith, déileálfar 
le haon lá dífhostaíochta sa tseachtain sin amhail is dá mba lá é ar 
íocadh sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe) ina leith, agus

cd.2 a.5
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  (c) déanfar aon lá nó laethanta lena mbaineann alt 68E(3) a chur leis na 
tréimhsí iomchuí a shonraítear i bhfo-alt (1) agus is é a bheidh sa 
ráta íocaíochta i leith gach lae den sórt sin an cúigiú cuid den ráta 
seachtainiúil is infheidhme.

 (6) D’ainneoin fho-alt (2)(b), i gcás duine a n-ídeoidh a theideal nó a teideal 
chun sochair cuardaitheora poist (féinfhostaithe) ar an lá nó tar éis an lae 
ar a slánóidh an duine 65 bliana d’aois, leanfaidh an duine sin de bheith i 
dteideal an tsochair sin i leith aon seachtain dífhostaíochta ar choinníoll—

  (a) go bhfuil 52 ranníoc cháilitheacha féinfhostaíochta íoctha ag an duine 
sa bhliain ranníoca rialaithe, agus

  (b) go bhfuil ranníocaí cáilitheacha ag an duine i leith 156 seachtaine 
ranníoca féinfhostaíochta ar a laghad sa tréimhse ó theacht faoi árachas 
dó nó di go dtí an tseachtain a n-éileofar sochar cuardaitheora poist 
(féinfhostaithe) ina haghaidh.

Diúltú nó mainneachtain freastal ar chruinnithe gníomhachtúcháin a  
bhaineann le sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe)

68I. (1) Féadfaidh an tAire fógra a thabhairt nó féadfar fógra a thabhairt thar ceann 
an Aire d’aon duine atá ag fáil sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe) á 
iarraidh ar an duine an ceanglas a shonraítear i mír (a) nó (b) d’fho-alt (3) a 
chomhlíonadh an tráth a bheidh sonraithe san fhógra.

 (2) I gcás go ndiúltóidh nó go mainneoidh duine, gan cúis mhaith, an ceanglas 
a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt (1) a chomhlíonadh an tráth a 
bheidh sonraithe san fhógra sin, nó aon tráth dá éis sin a chinnfidh an tAire 
nó a chinnfear thar ceann an Aire agus a chuirfear in iúl don duine, is é a 
bheidh sa ráta seachtainiúil sochair cuardaitheora poist (féinfhostaithe) is 
iníoctha leis an duine sin i leith aon tréimhse den sórt sin ina ndiúltófar nó 
ina mainneofar amhlaidh, faoi réir an ailt seo, an ráta atá leagtha amach in 
alt 68E(2) nó, de réir mar a bheidh, i mír (a), (b) nó (c) d’alt 68F(2).

 (3) Féadfar, le fógra faoin alt seo, a cheangal ar an duine dá dtabharfar é ceann 
amháin díobh seo a leanas a dhéanamh, an tráth a bheidh sonraithe san 
fhógra, nó aon tráth dá éis sin a chinnfidh an tAire nó a chinnfear thar ceann 
an Aire agus a chuirfear in iúl don duine—

  (a) freastal ar chruinniú a shocróidh an tAire nó a shocrófar thar ceann an 
Aire, d’fhonn faisnéis a sholáthar don duine sin lena mbeartaítear cur 
lena eolas nó lena heolas maidir leis na deiseanna fostaíochta, taithí 
oibre, oideachais, oiliúna agus forbartha atá ar fáil don duine sin, nó

  (b) freastal le haghaidh measúnacht, nó dul faoi mheasúnacht, ar riachtanais 
oideachais, oiliúna nó forbartha an duine sin.

 (4) I gcás go n-íoctar sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe) le duine 
de réir an ráta sheachtainiúil atá leagtha amach in alt 68E(2) nó, de réir 
mar a bheidh, i mír (a), (b) nó (c) d’alt 68F(2) mar gheall ar dhiúltú nó ar 
mhainneachtain an ceanglas a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt (1) 
a chomhlíonadh ar feadh tréimhse nach giorra ná 21 lá, féadfaidh an tAire 
fógra a thabhairt nó féadfar fógra a thabhairt thar ceann an Aire don duine 
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sin á iarraidh air nó uirthi an ceanglas sin a chomhlíonadh an tráth a bheidh 
sonraithe san fhógra.

 (5) I gcás go ndiúltóidh nó go mainneoidh duine, gan cúis mhaith, an ceanglas 
a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt (4) a chomhlíonadh an tráth 
a bheidh sonraithe san fhógra sin, nó aon tráth dá éis sin a chinnfidh an 
tAire nó a chinnfear thar ceann an Aire agus a chuirfear in iúl don duine, 
dícháileofar an duine sin chun sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe) a 
fháil ar feadh aon tréimhse ina leanfar den diúltú nó den mhainneachtain 
dar tosach an dáta a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt (4), ach ní faide 
an tréimhse dhícháiliúcháin sin, faoi réir fho-alt (6), ná 9 seachtaine.

 (6) Ní choiscfear le haon ní san alt seo fo-ailt (1) go (5) a chur chun feidhme 
maidir le duine más rud é, ar dhul in éag nó tar éis dul in éag do cibé 
tréimhse dhícháiliúcháin a chuirfear chun feidhme de réir fho-alt (5)—

  (a) go mbeidh fógra tugtha ag an Aire nó thar ceann an Aire don duine 
sin á iarraidh air nó uirthi an ceanglas dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a 
chomhlíonadh an tráth a bheidh sonraithe san fhógra, agus

  (b) go leanfaidh an duine sin, gan cúis mhaith, de bheith ag diúltú nó ag 
mainneachtain an ceanglas sin a chomhlíonadh.

 (7) Is i scríbhinn a thabharfar fógra faoin alt seo agus féadfar é a thabhairt i cibé 
foirm eile a mheasfar a bheith cuí, lena n-áirítear i bhfoirm leictreonach.

Diúltú nó mainneachtain páirt a ghlacadh i scéimeanna forordaithe, i gcláir 
fhorordaithe nó i gcúrsaí forordaithe a bhaineann le sochar cuardaitheora  
poist (féinfhostaithe)

68J. (1) Mas rud é—

  (a) de dhroim freastal le haghaidh measúnachta nó dul faoi mheasúnacht 
de réir alt 68I(3)(b), go ndéanfaidh an tAire iarraidh nó go ndéanfar 
iarraidh thar ceann an Aire ar an duine sin páirt a ghlacadh, comhaontú 
páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as deis páirt a ghlacadh—

   (i) in aon scéim nó clár fostaíochta nó taithí oibre, nó

   (ii) i gcúrsa oideachais, oiliúna nó forbartha,

 a fhorordófar chun críocha an fho-ailt seo agus a mheasfar a bheith cuí 
ag féachaint do riachtanais oideachais, oiliúna agus forbartha an duine 
sin agus dá imthosca pearsanta nó dá himthosca pearsanta, agus

  (b) go ndiúltóidh nó go mainneoidh an duine sin, gan cúis mhaith, páirt a 
ghlacadh, comhaontú páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as deis páirt a 
ghlacadh i scéim, clár nó cúrsa den sórt sin, de réir mar a bheidh, is é a 
bheidh sa ráta seachtainiúil sochair cuardaitheora poist (féinfhostaithe) 
is iníoctha leis an duine sin i leith aon tréimhse den sórt sin ina ndiúltófar 
nó ina mainneofar amhlaidh, faoi réir an ailt seo, an ráta atá leagtha 
amach in alt 68E(2) nó, de réir mar a bheidh, i mír (a), (b) nó (c) d’alt 
68F(2).

 (2) I gcás go n-íocfar sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe) le duine 
de réir an ráta sheachtainiúil atá leagtha amach in alt 68E(2) nó, de réir 
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mar a bheidh, i mír (a), (b) nó (c) d’alt 68F(2) mar gheall ar dhiúltú nó ar 
mhainneachtain dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

  (a) féadfaidh an tAire fógra a thabhairt nó féadfar fógra a thabhairt thar 
ceann an Aire don duine sin á iarraidh air nó uirthi freastal le haghaidh 
measúnacht, nó dul faoi mheasúnacht, an tráth a bheidh sonraithe san 
fhógra, ar riachtanais oideachais, oiliúna nó forbartha an duine sin, nó

  (b) féadfaidh an tAire iarraidh a dhéanamh nó féadfar iarraidh a dhéanamh 
thar ceann an Aire ar an duine sin páirt a ghlacadh, comhaontú páirt a 
ghlacadh nó leas a bhaint as deis páirt a ghlacadh—

   (i) in aon scéim nó clár fostaíochta nó taithí oibre, nó

   (ii) i gcúrsa oideachais, oiliúna nó forbartha, a fhorordófar chun críocha 
an ailt seo agus a mheasfar a bheith cuí ag féachaint do riachtanais 
oideachais, oiliúna agus forbartha an duine sin agus dá imthosca 
pearsanta nó dá himthosca pearsanta.

 (3) I gcás go ndiúltóidh nó go mainneoidh duine, gan cúis mhaith—

  (a) an ceanglas a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt (2)(a) a 
chomhlíonadh an tráth a bheidh sonraithe san fhógra sin, nó aon tráth 
dá éis sin a chinnfidh an tAire nó a chinnfear thar ceann an Aire agus a 
chuirfear in iúl don duine, nó

  (b) páirt a ghlacadh, comhaontú páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as deis 
páirt a ghlacadh in aon scéim, clár nó cúrsa dá dtagraítear i bhfo-alt 
(2)(b), dícháileofar an duine sin chun sochar cuardaitheora poist 
(féinfhostaithe) a fháil d’aon tréimhse den sórt sin ina ndiúltófar nó ina 
mainneofar amhlaidh dar tosach—

   (i) an dáta a bheidh sonraithe san fhógra faoi fho-alt (2)(a), nó

   (ii) an dáta a dhiúltaigh nó a mhainnigh an duine páirt a ghlacadh, 
comhaontú páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as deis páirt a ghlacadh 
in aon scéim, clár nó cúrsa dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(b), de réir 
mar a bheidh, ach ní faide an tréimhse dhícháiliúcháin sin, faoi réir 
fho-alt (4), ná 9 seachtaine.

 (4) Ní choiscfear le haon ní san alt seo fo-ailt (1) go (3) a chur chun feidhme 
maidir le duine más rud é, ar dhul in éag nó tar éis dul in éag do cibé 
tréimhse dhícháiliúcháin a chuirfear chun feidhme de réir fho-alt (3)—

  (a) go mbeidh fógra tugtha ag an Aire nó thar ceann an Aire don duine 
sin á iarraidh air nó uirthi an ceanglas dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) a 
chomhlíonadh an tráth a bheidh sonraithe san fhógra, nó

  (b) go mbeidh iarraidh déanta ag an Aire nó thar ceann an Aire ar an duine 
sin páirt a ghlacadh, comhaontú páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as deis 
páirt a ghlacadh in aon scéim, clár nó cúrsa dá dtagraítear i bhfo-alt 
(2)(b), de réir mar a bheidh, agus go leanfaidh an duine sin, gan cúis 
mhaith, de bheith ag diúltú nó ag mainneachtain—

cd.2 a.5



12

[2019.][Uimh. 34.]
  

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 2019.
  

   (i) an ceanglas a bheidh sonraithe san fhógra faoi mhír (a) a 
chomhlíonadh an tráth a bheidh sonraithe san fhógra sin, nó aon 
trath dá éis sin a chinnfidh an tAire nó a chinnfear thar ceann an 
Aire agus a chuirfear in iúl don duine sin, nó

   (ii) páirt a ghlacadh, comhaontú páirt a ghlacadh nó leas a bhaint as 
deis páirt a ghlacadh in aon scéim, clár nó cúrsa dá dtagraítear i mír 
(b).

 (5) Is i scríbhinn a thabharfar fógra faoin alt seo agus féadfar é a thabhairt i cibé 
foirm eile a mheasfar a bheith cuí, lena n-áirítear i bhfoirm leictreonach.

Dícháiliúcháin

68K. (1) Dícháileofar duine chun sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe) a fháil 
le linn aon seachtain ina mbeidh sé nó sí fostaithe faoi na scéimeanna 
arna soláthar ag an Aire agus ar a dtugtar Fostaíocht Phobail nó an Scéim 
Shóisialta Tuaithe.

 (2) Ní bheidh duine i dteideal sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe) a fháil 
le linn dó nó di freastal ar chúrsa staidéir, seachas sna himthosca agus faoi 
réir na gcoinníollacha agus le haghaidh na dtréimhsí a fhorordófar.

 (3) Dícháileofar duine chun sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe) a fháil 
go ceann tréimhse nach faide ná 9 seachtaine i gcás go mbeidh sé nó sí tar 
éis, nó i dteideal, aon airgead a fháil, de bhreis ar mhéid forordaithe, i ndáil 
le díol nó diúscairt a ghnó féinfhostaíochta nó a gnó féinfhostaíochta.

 (4) San alt seo—

tá le ‘bliain acadúil’, ‘cúrsa staidéir’ agus ‘foras oideachais’ na bríonna a 
shanntar dóibh le halt 148.

 (5) Chun críocha an ailt seo, measfar, faoi réir rialacháin arna ndéanamh faoi 
fho-alt (2), go mbeidh duine ag freastal ar chúrsa staidéir—

  (a) ar feadh 3 mhí díreach tar éis don duine sin oideachas dara leibhéal a 
chríochnú nó a fhágáil nó tar éis dó nó di scrúdú ardteistiméireachta na 
Roinne Oideachais agus Scileanna a chríochnú, cibé acu is déanaí,

  (b) ar feadh ré bliana acadúla, nó

  (c) ar feadh na tréimhse díreach tar éis bliain acadúil amháin a chríochnú, 
seachas bliain acadúil dheireanach cúrsa staidéir, suas go dtí tús na 
bliana ina diaidh sin.”.

Sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe) - leasuithe iarmhartacha

6. Leasaítear an Príomh-Acht ar an modh a shonraítear sa Sceideal.

Achomhairc chun na Cúirte Cuarda

7. Leasaítear alt 307 den Phríomh-Acht—

  (a) i bhfo-alt (1), trí “(seachas breith ó oifigeach breithiúnachta arb oifigeach biúró é nó 
í)” a chur isteach i ndiaidh “in aghaidh breithe ó oifigeach breithiúnachta”, agus
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  (b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

 “(1A) Aon uair a bheidh achomharc déanta ag duine, ar theacht i ngníomh d’alt 
7 den Acht Leasa Shóisialaigh, 2019 nó dá éis sin, in aghaidh breith 
ó oifigeach breithiúnachta arb oifigeach biúró é nó í, cuirfidh an 
Príomh-Oifigeach Achomhairc faoi deara treorú a eisiúint chuig an duine a 
mbeidh an t-achomharc curtha faoina bhráid nó faoina bráid aige nó aici á 
threorú don duine an t-achomharc a chur faoi bhráid na Cúirte Cuarda tráth 
nach déanaí ná 21 lá ón tráth a gheobhaidh sé nó sí an treorú agus féadfaidh 
an Chúirt Chuarda, ar an achomharc a éisteacht, de réir mar is cuí léi, breith 
an oifigigh breithiúnachta a dhaingniú nó breith eile a chur ina hionad de 
réir an Achta seo agus ar an bhfianaise chéanna a bheadh ar fáil, murach sin, 
don Oifigeach Achomhairc.

 (1B) Maidir leis an dlínse a thugtar don Chúirt Chuarda le fo-alt (1A)—

  (a) i gcás nach bhfuil cónaí ar dhuine a rinne achomharc in aghaidh na 
breithe lena mbaineann sa Stát, is é nó is í an breitheamh den chuaird 
inar tugadh an bhreith a fheidhmeoidh í, agus

  (b) in aon chás eile, is é nó is í an breitheamh den chuaird ina gcónaíonn an 
duine a rinne achomharc in aghaidh na breithe lena mbaineann nó ina 
seolann sé nó sí aon ghairm, gnó nó slí bheatha a fheidhmeoidh í.”.

CUID 3

leasuithe aR an acht comhdhlúite cánacha, 1997

Míniú

8. Sa Chuid seo, ciallaíonn “Acht 1997” an tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

Leasú ar alt 3 d’Acht 1997

9. Leasaítear alt 3 d’Acht 1997 i bhfo-alt (2)(a)—

  (a) i bhfomhír (ii), trí “agus” a scriosadh,

  (b) i bhfomhír (iii), trí “sa chomhpháirtíocht, agus” a chur in ionad  
“sa chomhpháirtíocht.”, agus

  (c) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (iii):

   “(iv) aon sochar is iníoctha faoi Chaibidil 12A de Chuid 2 d’Acht 2005.”.

Leasú ar alt 126 d’Acht 1997

10. Leasaítear alt 126 d’Acht 1997—

  (a) i bhfo-alt (3)(a)—

   (i) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (i):

   “(i) sochar breoiteachta,”,
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   (ii) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii):

   “(ii) sochar cuardaitheora poist,”,

 agus

   (iii) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (ii):

   “(iia)  sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe),”,

  (b) i bhfo-alt (3)(b), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii):

   “(ii) ach amháin i gcás méideanna is iníoctha amhlaidh i leith sochar 
cuardaitheora poist (féinfhostaithe), gur díolaíochtaí iad a ndéantar 
Caibidil 4 de Chuid 42 a chur chun feidhme le halt 984 maidir leo.”,

  (c) i bhfo-alt (3)(c)(ii), trí “i ndáil le sochar cuardaitheora poist nó sochar cuardaitheora 
poist (féinfhostaithe)” a chur in ionad “i ndáil le sochar dífhostaíochta”, agus

  (d) i bhfo-alt (4)(b), trí “de chomhiomlán na méideanna sochair cuardaitheora poist nó 
sochair cuardaitheora poist (féinfhostaithe)” a chur in ionad “de chomhiomlán na 
méideanna sochair dífhostaíochta”.

CUID 4

ilghnéitheach

Tuarascáil maidir le tacaí coimirce sóisialaí do theaghlaigh aontuismitheora

11. Déanfaidh an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, laistigh d’ocht mí ó  
achtú an Achta seo, tuarascáil a ullmhú agus a leagan faoi bhráid dhá Theach an Oireachtais 
maidir le roghanna beartais chun tacaí coimirce sóisialaí a neartú do theaghlaigh 
aontuismitheora ina bhfuil an leanbh is óige idir ceithre bliana déag agus ocht mbliana 
déag d’aois agus an dá aois sin a áireamh. Áireofar sa tuarascáil breithniú ar na nithe seo 
a leanas—

  (a) na tairseacha reatha chun cáiliú le haghaidh íocaíocht idirthréimhseach  
cuardaitheora poist, agus

  (b) an fhéidearthacht atá ann an neamhshuim a dhéantar d’ioncam do theaghlaigh sa 
chohórt seo a mhéadú go dtí méid atá mar an gcéanna leis an neamhshuim a dhéantar 
d’ioncam do theaghlaigh aontuismitheora ina bhfuil an leanbh is óige faoi bhun 
ceithre bliana déag d’aois.
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AN SCEIDEAL
Alt 6

leasuithe de dhRoim sochaR cuaRdaitheoRa Poist (FéinFhostaithe)

Ítim 
Uimh.

An 
fhoráil dá 
ndéantar 

difear

An leasú

1 Alt 2 Leasaítear an t-alt seo—

  (a) i bhfo-alt (2), i mír (a) den mhíniú ar “aosach cáilithe”:

   (i)  trí “, sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe) is 
iníoctha faoi Chaibidil 12A de Chuid 2” a chur isteach 
i ndiaidh “faoi Chaibidil 12 de Chuid 2” i bhfomhír 
(iv),

   (ii)  trí “142, na rátaí sochair cuardaitheora poist is iníoctha 
faoi alt 65 nó 66 nó na rátaí sochair cuardaitheora 
poist (féinfhostaithe) is iníoctha faoi alt 68E nó 68G,” 
a chur in ionad “142 nó na rátaí sochair cuardaitheora 
poist is iníoctha faoi alt 65 nó 66,” i bhfomhír (v),

   (iii)  trí “142, na rátaí sochair cuardaitheora poist is iníoctha 
faoi alt 65 nó 66 nó na rátaí sochair cuardaitheora 
poist (féinfhostaithe) is iníoctha faoi alt 68E nó 68G,” 
a chur in ionad “142 nó na rátaí sochair cuardaitheora 
poist is iníoctha faoi alt 65 nó 66,” i bhfomhír (vi), 
agus

   (iv)  trí “142, na rátaí sochair cuardaitheora poist is iníoctha 
faoi alt 65 nó 66 nó na rátaí sochair cuardaitheora 
poist (féinfhostaithe) is iníoctha faoi alt 68E nó 68G,” 
a chur in ionad “142 nó na rátaí sochair cuardaitheora 
poist is iníoctha faoi alt 65 nó 66,” i bhfomhír (vii),

  (b)  i bhfo-alt (3)—

   (i)  i mír (a) den mhíniú ar “leanbh cáilithe”, tríd an 
bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír 
(iii):

    “(iiia)  alt 68E(3), i gcás iarratasóir ar shochar 
cuardaitheora poist (féinfhostaithe) seachas 
iarratasóir dá dtagraítear i mír (b),”,

    agus

   (ii)  i mír (b) den mhíniú ar “leanbh cáilithe”, tríd an 
bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír 
(iv):
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Ítim 
Uimh.

An 
fhoráil dá 
ndéantar 

difear

An leasú

    “(iva) alt 68G(3), i gcás iarratasóir a bhí i dteideal, 
nó atá ag fáil, sochar cuardaitheora poist 
(féinfhostaithe) ar feadh 26 seachtaine ar a 
laghad, nó, faoi réir na gcoinníollacha agus sna 
himthosca a fhorordófar, a bhí i dteideal, nó ag 
fáil, sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe) 
agus íocaíocht iomchuí ar feadh 26 seachtaine 
ar a laghad, agus”,

agus

(c) i bhfo-alt (8), trí “68C,” a chur isteach i ndiaidh “In ailt 62,”.

2 Alt 4 Leasaítear an t-alt seo, i mír (a) d’fho-alt (4), trí “68C,” a chur isteach 
i ndiaidh “64(6),”.

3 Alt 7 Leasaítear an t-alt seo, i mír (g) d’fho-alt (2), trí “nó sochar 
cuardaitheora poist (féinfhostaithe)” a chur isteach i ndiaidh “sochar 
cuardaitheora poist”.

4 Alt 21 Leasaítear an t-alt seo, i mír (e) d’fho-alt (1), trí “sochar cuardaitheora 
poist arna dheonú de bhua ranníocaí féinfhostaíochta a shonraítear in 
alt 64(1)(a)(ii), sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe),” a chur 
isteach i ndiaidh “d’aon sochar seachas”.

5 Alt 29 Leasaítear an t-alt seo, i mír (a) d’fho-alt (4), trí “, sochar 
cuardaitheora poist (féinfhostaithe)” a chur isteach i ndiaidh “sochar 
cuardaitheora poist”.

6 Alt 39 Leasaítear an t-alt seo, i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur 
isteach i ndiaidh mhír (e):

“(ea) sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe),”.

7 Alt 141 Leasaítear an t-alt seo—

  (a) i bhfo-alt (8), trí “nó sochair cuardaitheora poist 
(féinfhostaithe)” a chur isteach i ndiaidh “i dteideal 
sochair cuardaitheora poist”,

  (b) i mír (a) d’fho-alt (8), trí “nó 68H” a chur isteach i ndiaidh 
“de bhua alt 67”, agus

  (c) i mír (b) d’fho-alt (8), trí “nó 68D(1)(b)” a chur isteach i 
ndiaidh “in alt 64(1)(b)”.

8 Alt 144 Leasaítear an t-alt seo, i mír (a) d’fho-alt (2), trí “sochar cuardaitheora 
poist (féinfhostaithe),” a chur isteach i ndiaidh “sochar cuardaitheora 
poist,”.

9 Alt 147 Leasaítear an t-alt seo, i bhfo-alt (6), trí “sochar cuardaitheora poist 
nó sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe)” a chur in ionad 
“sochar cuardaitheora poist”.
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ndéantar 

difear
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10 Alt 186A Leasaítear an t-alt seo, i bhfomhír (ii) de mhír (d) d’fho-alt (5), trí “, 
sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe)” a chur isteach i ndiaidh 
“sochar cuardaitheora poist”.

11 Alt 217 Leasaítear an t-alt seo, i bhfo-alt (1), trí “sochar cuardaitheora poist 
(féinfhostaithe),” a chur isteach i ndiaidh “sochar cuardaitheora 
poist,”.

12 Alt 225 Leasaítear an t-alt seo, i mír (b) d’fho-alt (2), trí “, sochar 
cuardaitheora poist (féinfhostaithe)” a chur isteach i ndiaidh “sochar 
cuardaitheora poist”.

13 Alt 233 Leasaítear an t-alt seo—

  (a) i bhfo-alt (1), trí “, sochar cuardaitheora poist 
(féinfhostaithe)” a chur isteach i ndiaidh “sochar 
cuardaitheora poist”, agus

  (b) i mír (a) d’fho-alt (2), trí “, sochar cuardaitheora poist 
(féinfhostaithe)” a chur isteach i ndiaidh “sochar 
cuardaitheora poist”.

14 Alt 238A Leasaítear an t-alt seo sa mhíniú ar “íocaíocht cháilitheach”—

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

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

    “(aa) sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe), nó”.

15 Alt 238B Leasaítear an t-alt seo—

  (a) i bhfomhír (i) de mhír (a) d’fho-alt (1), trí “sochar 
cuardaitheora poist (féinfhostaithe),” a chur isteach i 
ndiaidh “sochar cuardaitheora poist,”,

  (b) i bhfomhír (i) de mhír (b) d’fho-alt (1), trí “ar shochar 
cuardaitheora poist (féinfhostaithe),” a chur isteach i 
ndiaidh “ar shochar cuardaitheora poist,”,

  (c) i mír (c) d’fho-alt (1), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur 
isteach i ndiaidh fhomhír (i):

    “(ia) sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe),”,

   agus

  (d) i bhfo-alt (6), i mír (a) den mhíniú ar “tréimhse 
leanúnach dhífhostaíochta”, trí “, sochar cuardaitheora 
poist (féinfhostaithe)” a chur isteach i ndiaidh “sochar 
cuardaitheora poist”.

16 Alt 241 Leasaítear an t-alt seo, i mír (c) d’fho-alt (2), trí “sochair 
cuardaitheora poist (féinfhostaithe),” a chur isteach i ndiaidh “sochair 
cuardaitheora poist,”.
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17 Alt 244 Leasaítear an t-alt seo, i bhfomhír (i) de mhír (c) d’fho-alt (1), trí 
“sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe),” a chur isteach i ndiaidh 
“sochar cuardaitheora poist,”.

18 Alt 247 Leasaítear an t-alt seo, i bhfo-alt (6), tríd an mír seo a leanas a chur 
isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) sochar cuardaitheora poist (féinfhostaithe),”.

19 Alt 248 Leasaítear an t-alt seo, i bhfo-alt (1), sa mhíniú ar “sochar”, tríd an 
mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(ba) sochar cuardaitheora poist 
(féinfhostaithe),”.

20 Alt 274A Leasaítear an t-alt seo—

  (a) i bhfo-alt (1), trí “, 68C” a chur isteach i ndiaidh “chun 
críocha alt 62”, agus

  (b) i bhfo-alt (2), trí “, 68C” a chur isteach i ndiaidh “faoi alt 
62”.

21 Sceideal 2 Leasaítear an sceideal seo, ag tagairt 1 i gcolún (1) de Chuid 1, trí 
“Sochar Cuardaitheora Poist (féinfhostaithe),” a chur isteach i ndiaidh 
“Sochar Cuardaitheora Poist,”.
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