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Acht na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha) 2013 

 

Réamhrá 

De bhun an tsainchúraim a leagtar ar Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach 

comhlíonadh dhlí na gcuideachtaí a spreagadh, tá achoimre ghairid ullmhaithe ag an Oifig  

maidir le scóip Acht na gCuideachtaí (Forálacha Ilghnéitheacha) 2013.   Déantar leis an Acht  

seo leasú orthu seo a leanas: - Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1990 i ndáil le dlínse na  

gcúirteanna achainí a éisteacht maidir le scrúdaitheoir a cheapadh; Acht na gCuideachtaí  

1963 agus Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1986 i ndáil le deimhniú ar dhoiciméid a chláraítear  

trí mheán leictreonaice; Acht na gCuideachtaí 1990 i ndáil le hoifigigh ainmnithe; agus,  

an tAcht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí 2001 i ndáil le heolas a nochtadh. 

 

Alt 2 - leasú ar ailt 2 agus 3 Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1990, mar seo a leanas: 

 

Leasaítear Alt 2, maidir le cumhacht na cúirte chun scrúdaitheoir a cheapadh agus  

Alt 3 maidir le achainí le haghaidh cosaint na cúirte.  Athraítear leis na leasuithe seo 

na rialacha maidir le dlínse na cúirte achainí a éisteacht maidir le scrúdaitheoir a 

cheapadh ó rialacha maidir le dliteanais iomlána na cuideachta go dtí rialacha maidir 

le méid na cuideachta agus an áit ina bhfuil an oifig chláraithe suite.  Ciallaíonn an 

leasú gur féidir le mionchuideachta phríobháideach
1
 (a thagann faoi scáth alt 8 nó alt 

9 d'Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1986) achainí maidir le scrúdaitheoir a cheapadh a 

dhéanamh leis an gCúirt Chuarda mar a bhfuil oifig chláraithe na cuideacha suite.  

Tagann sin in áit na seanrialach maidir leis an gcúirt a bhféadfaí achainí a dhéanamh 

léi a bhí bunaithe go huile ar iomlán dhliteanais na cuideachta. 

    
Alt 3 - leasú ar ailt 7, 17, agus 18 Acht na gCuideachtaí (Leasú) 1986, mar seo a leanas: 

  

Leasuithe iad seo d'fhonn soirbhiú do dhoiciméid i gceangal leis an tuairisceán 

bliantúil ó chuideachta phríobháideach a chomhdú trí mheán leictreonaice agus 

soiléiriú a thabhairt i ndáil le cóipeanna dílse agus síniúcháin dílse. De thoradh an 

leasaithe, ní gá feasta bunshíniúchán stiúrthóirí ar na doiciméid a chomhdaítear agus is 

féidir ina áit sin an síniúchán a bheith i bhfoirm clóchurtha.  Baineann Alt 7 le cuntais 

aonair a chomhdú, baineann alt 17 le cuntais an ghrúpa a chur faoi bhráid i ndáil le 

fochuideachtaí agus baineann alt 18 le cuntais ghiorraithe a chur faoi bhráid.  

                                                 
1
  Is é tairseach cáilíochta atá i gceist maidir le mionchuideachta phríobháideach iomlán an chláir chomhardaithe nach    

mó ná €4.4m, láimhdeachas nach mó ná €8.8m agus meánlíon fostaithe nach mó ná 50. 
 

 



Alt 4 - leasú ar alt 128 Acht na gCuideachtaí 1963, mar seo a leanas: 

   

Déantar leasú ar alt 128, a bhaineann le doiciméid i gceangal leis an tuairisceán 

bliantúil ó chuideachtaí ionas go soirbhítear do dhoiciméid a chomhdú trí mheán 

leictreonaice. Is é toradh atá ar an leasú seo nach gá feasta bunsíniúchán na stiúrthóirí 

a bheith ar na doiciméid a chomhdaítear agus gur féidir ina áit sin síniúchán a bheith i 

bhfoirm chlóchurtha  

 

Alt 5 - leasú ar alt 20 Acht na gCuideachtaí 1990, mar seo a leanas: 

   

Déantar leasú ar alt 20, a bhaineann le barántais cuardaigh, iontráil agus cuardach 

áitreabh, trí fho-alt nua 20A a chur isteach.  Déantar foráil leis an bhfo-alt nua seo do 

theagmhais a thiocfadh i gceist i ndáil le hoifigigh ainmnithe. Déantar foráil do 

roghanna maidir le hionadaíocht sa chás nach bhfuil ar chumas an oifigigh ainmnithe 

feidhmeanna an oifigigh a chur i gcrích nó gur scoir an té sin de bheith ina oifigeach 

ag an Stiúrthóir. Is é toradh an leasaithe gur féidir iarratas a dhéanamh le breitheamh 

de chuid na Cúirte Dúiche maidir le hordú chun an t-oifigeach ainmnithe a scaoileadh 

ón dualgas agus oifigeach ainmnithe nua a chur in ionad an oifigigh sin.  

 

Alt 6 - leasú ar alt 18 an Achta um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí 2001, mar seo a leanas: 

   

Déantar alt 18, a bhaineann le faisnéis a nochtadh don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú 

Corparáideach maidir le cionta faoi Achtanna na gCuideachtaí, a leasú trí alt nua a 

chur in ionad an tseanailt.   Is é toradh atá ar an leasú go bhfuil méadú ar líon na 

gcomhlachtaí a fhéadann faisnéis den sórt sin a nochtadh ionas go dtugtar san 

áireamh Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann agus Painéal Táthcheangail na 

hÉireann.  Déantar foráil chomh maith d'fhorordú maidir le húdaráis eile nó le daoine 

eile.  Leathnaítear ar an réimse maidir le faisnéis a nochtadh ionas go dtagann i gceist 

anois neamhchomhlíonadh Achtanna na gCuideachtaí chomh maith le heolas a 

bheadh ina chabhair ag an Stiúrthóir ag socrú cibé ar tharla cionta nó 

neamhchomhlíonadh de sórt sin nó nár tharla. Anuas air sin, ceadaítear go sainráite 

faoin alt do na  Coimisinéirí Ioncaim eolas a chur ar fáil don Stiúrthóir maidir le 

hiarratais dícháiliúcháin faoi alt 160(2)(h) Acht na gCuideachtaí 1990.   

 

Alt 7 - leasú ar alt 14 Acht na gCuideachtaí (Iniúchadh agus Cuntasaíocht) 2003, mar seo a 

lenas: 

   

Déantar leasú ar alt 14, a bhaineann leis an maoiniú ar Údarás Maoirseachta Iniúchta 

agus Cuntasaíochta na hÉireann (IAASA) trí fho-alt nua 14A a chur isteach.  Is é 

toradh atá ar an leasú sin gur féidir tobhach a ghearradh ar iniúchóirí reachtúla agus 

ar chomhlachtaí iniúchóireachta atá i mbun iniúchadh a dhéanamh ar eintitis leasa 

poiblí
2
 chun soláthar a dhéanamh do chostais a dtéann IAASA iontu go cuibhiúil i 

ndéanamh fheidhmeanna an Údaráis faoi Rialacháin 83 agus 84 de Rialacháin na 

gComhphobal Eorpach (Iniúchtaí Reachtúla) (Treoir 2006/43/CE) 2010 (I.R. Uimh. 

                                                 
2  Tugtar sainmhíniú ar eintiteas leasa poiblí i Rialachán 3 de Rialacháin na bliana 2010 (I.R. Uimh. 220 de 2010). Go 

hachomair, tagann i gceist forais chreidmheasa, gnólachaí árachais agus eintitis a bhfuil urrúis dá gcuid luaite ar mhargadh 

rialaithe.   



220 de 2010). 

 

 

Alt 8 – ceadaítear don Aire rialacháin a dhéanamh chun cur leis an maoirseacht phoiblí ag 

IAASA ar  iniúchóirí tríú tír agus ar eintitis iniúchta tríú tír, mar seo a lenas: 

   

Ceadaítear don Aire leis an leasú seo Rialacháin a dhéanamh i ndáil le córais 

imscrúdúcháin agus píonóis maidir le hiniúchóirí áirithe tríú tír
3
 agus eintitis iniúchta 

tríú tír
4
 a dhéanann iniúchadh ar chuntais bhliantúla nó ar chuntais ghrúpa maidir le 

cuideachta a thagann faoi scáth Rialachán 113(2) de Rialacháin na bliana 2010
5
 agus 

atá corpraithe i dtír a liostaítear in Iarscríbhinn II leis an gCinneadh 2011/30/AE ón 

gCoimisiún (arna leasú le Cinneadh 2013/228/AE ar an 13 Meitheamh 2013)
6
.  

Déanfar Rialachán ar bith den sórt sin a leagan os comhair dhá Theach an 

Oireachtais. 

 

Ailt 9 & 10 Leasuithe nach mbaineann le Dlí na gCuideachtaí. 

   

Alt 9, baineann le leasú ar an Acht um Dhócmhainneacht Phearsanta 2012, 

 

Alt 10, baineann le leasú ar an Acht Féimheachta 1988. 

 

Is le dócmhainneacht phearsanta a bhaineann na cúrsaí seo agus dá réir sin tagann 

siad faoi scáth Sheirbhís Dócmhainneachta na hÉireann. Tá breis eolais ar fáil ar 

www.isi.gov.ie 

 

Alt 11 Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme  
   

Alt 11, tá de thoradh ar an alt go n-athraítear an modh ina luaitear Acht na 

gCuideachtaí go dtí “Achtanna na gCuideachtaí 1963 go 2013”. 

 

Tháinig ailt 1,5,6,9 agus 10 i bhfeidhm an dáta ar ritheadh an tAcht seo.   

 

Tiocfaidh na hailt eile i ngníomh cibé lá nó laethanta a shocraítear chuige sin le hordú 

ón Aire.             

                                                 
3 Tugtar an sainmhíniú ar "iniúchóirí an tríú tír" i Rialachán 3 de Rialacháin na bliana 2010 (I.R. 220 de 2010) agus, go 

hachomair, baineann sé le duine atá i dteideal iniúchóireacht a dhéanamh i dtir nach Ballstát de chuid an Aontais 

Eorpaigh.  

 
4 Tugtar an sainmhíniú ar “eintitis iniúchta an tríú tír”  i Rialachán 3 de Rialacháin na bliana 2010 (I.R. 220 de 2010) agus, 

go hachomair, baineann sé le heintiteas atá i dteideal iniúchóireacht a dhéanamh i dtir nach Ballstát de chuid an Aontais 

Eorpaigh 

 
5  Cuideachtaí a chorpraítear taobh amuigh den Aontas Eorpach a ligtear urrúis dá gcuid isteach ar mhargadh rialaithe taobh 

istigh den Aontas Eorpach maidir le trádáil orthu.   

 
6 Tá Cinntí 2011/30/AE agus  2013/228/AE ón gCoimisiún ar fáil ar an láithreán gréasáin ag IAASA: www.iaasa.ie 
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