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I
(Gníomhartha arna mbunú ar Chonarthaí CE/CEFA a bhfuil a bhfoilsiú éigeantach)

RIALACHÁIN

RIALACHÁN (CE) Uimh. 450/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE
an 23 Aibreán 2008
lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)
(2)

I gcomhréir leis an gCumarsáid ón gCoimisiún a bhaineann
le cosaint leasanna airgeadais an Chomhphobail agus leis
an bPlean Gníomhaíochta do 2004-2005, is cuí go ndéanfaí an creat dlíthiúil a oiriúnú chun leasanna airgeadais an
Chomhphobail a chosaint.

(3)

Is ar chomhaontas custaim atá an Comhphobal bunaithe.
Tá sé inmholta, chun leas oibreoirí eacnamaíocha agus
chun leas na n-údarás custaim sa Chomhphobal, go gcruinneofaí an reachtaíocht reatha chustaim i gCód Custaim an
Chomhphobail (dá ngairfear ‘an Cód’ anseo feasta). Bunaithe ar choincheap margaidh inmheánaigh, ba cheart go
mbeadh na rialacha agus na nósanna imeachta ginearálta
sa Chód a áirithíonn cur chun feidhme na mbeart taraife
agus na mbeart eile comhbheartais a thugtar isteach ar leibhéal an Chomhphobail i dtaca le trádáil in earraí idir an
Comhphobal agus tíortha agus críocha lasmuigh de
chríoch custaim an Chomhphobail, agus riachtanais na
gcomhbheartas sin á gcur san áireamh. Ba cheart an reachtaíocht chustaim a ailíniú níos fearr leis na forálacha a
bhaineann le bailiú muirear ar allmhairí, gan athrú a dhéanamh ar raon feidhme na bhforálacha cánach atá i bhfeidhm.

Bhí Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle an
12 Deireadh Fómhair 1992 ag bunú Chód Custaim an
Chomhphobail (3) bunaithe ar chomhtháthú a dhéanamh
ar na nósanna imeachta custaim a bhí á gcur i bhfeidhm go
leithleach sna Ballstáit faoi seach i rith na 1980í. Rinneadh
leasuithe substainteacha arís agus arís eile ar an Rialachán
sin ó tugadh isteach é, d’fhonn aghaidh a thabhairt ar
fhadhbanna sonracha ar nós meon macánta a chosaint nó
ceanglais slándála a chur san áireamh. Is gá breis leasuithe
a dhéanamh ar an gCód de bharr na n-athruithe tábhachtacha dlíthiúla a tharla le blianta beaga anuas, ar leibhéal an
Chomhphobail agus ar an leibhéal idirnáisiúnta araon, ar
nós dul in éag an Chonartha ag bunú an Chomhphobail
Eorpaigh do Ghual agus Cruach agus teacht i bhfeidhm
Ionstraim Aontachais 2003 agus Ionstraim Aontachais
2005, mar aon leis an Leasú ar an gCoinbhinsiún
Idirnáisiúnta maidir le nósanna imeachta custam a shimpliú agus a chomhchuibhiú (dá ngairfear ‘Coinbhinsiún
athbhreithnithe Kyoto’ anseo feasta), a ndearnadh aontachas an Aontais leis a fhormheas le Cinneadh 2003/231/CE
ón gComhairle an 17 Márta 2003 (4). Is mithid anois
nósanna imeachta custaim a shruthlíniú agus a chur san
áireamh gur dearbhuithe leictreonacha agus próiseáil leictreonach is gnách anois agus gur eisceacht iad dearbhuithe
páipéarbhunaithe agus próiseáil pháipéarbhunaithe. Ar na
hábhair sin uile ní leor leasú breise ar an gCód atá ann agus
is gá é a athrú ó thús deireadh.

(1) IO C 309, 16.12.2006, lch. 22.
(2) Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Nollaig 2006, Comhsheasamh
ón gComhairle an 15 Deireadh Fómhair 2007 (IO C 298 E,
11.12.2007, lch. 1) agus Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 19 Feabhra 2008.

(3) IO L 302, 19.10.1992, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le
Rialachán (CE) Uimh. 1791/2006 (IO L 363, 20.12.2006, lch. 1).
(4) IO L 86, 3.4.2003, lch. 21. Cinneadh arna leasú le Cinneadh
2004/485/CE (IO L 162, 30.4.2004, lch. 113).

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS
EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh,
agus go háirithe Airteagail 26, 95, 133 agus 135 de,
Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,
Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na
hEorpa (1),
Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos
in Airteagal 251 den Chonradh (2),
De bharr an méid seo a leanas:
(1)

2
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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Is cuí creat dlíthiúil a thabhairt isteach sa Chód chun
forálacha áirithe den reachtaíocht chustaim a chur i
bhfeidhm ar thrádáil in earraí idir na codanna den chríoch
custaim ina bhfuil feidhm ag forálacha Threoir
2006/112/CE ón gComhairle an 28 Samhain 2006 maidir
leis an gcóras comhchoiteann cánach breisluacha (1) agus
na codanna den chríoch sin nach bhfuil feidhm ag na
forálacha sin iontu, nó ar thrádáil idir chodanna nach
bhfuil feidhm ag na forálacha sin iontu. Má áirítear gur earraí Comhphobail na hearraí atá i gceist agus cineál fioscach
na mbeart atá i gceist sa trádáil seo laistigh den Chomhphobal, tá bonn cirt faoi shimplithe iomchuí a thabhairt
isteach, trí bhearta cur chun feidhme, ar na foirmiúlachtaí
custaim atá le cur i bhfeidhm ar na hearraí sin.
Tá gá le nósanna imeachta custaim agus próisis custaim atá
simplí, tapa agus caighdeánach chun trádáil dhlisteanach
agus an comhrac i gcoinne na calaoise a éascú. Is cuí mar
sin, i gcomhréir leis an gCumarsáid ón gCoimisiún maidir
le timpeallacht shimplí gan pháipéar i ndáil le custaim agus
le trádáil, reachtaíocht chustaim a shimpliú chun uirlisí
nua-aimseartha agus teicneolaíocht nua-aimseartha a
cheadú agus breis oibre a dhéanamh chun cur i bhfeidhm
aonfhoirmeach na reachtaíochta custaim agus cuir chuige
nuachóirithe i leith an rialaithe custaim a chur chun cinn
tuilleadh, ag cuidiú ar an dóigh sin le bonn a áirithiú do
nósanna imeachta imréitigh atá simplí agus éifeachtach. Ba
cheart nósanna imeachta custaim a chumasc nó a ailíniú
agus líon na nósanna imeachta a laghdú go dtí na nósanna
imeachta a bhfuil bunús leo ó thaobh na heacnamaíochta
de d’fhonn iomaíocht gnó a threisiú.
De bhrí go bhfuil an margadh inmheánach tugtha chun
críche agus na bacainní ar thrádáil agus ar infheistíocht
idirnáisiúnta laghdaithe agus gur mó ná riamh an gá atá le
slándáil agus sábháilteacht ag teorainneacha seachtracha
an Chomhphobail a áirithiú, tá athrú iomlán tagtha ar ról
na n-údarás custaim, rud a fhágann go bhfuil siad ar thús
cadhnaíochta laistigh den slabhra soláthair agus ina
spreagadh d’iomaíochas tíortha agus cuideachtaí i leith
monatóireachta agus bainistíochta trádála idirnáisiúnta. Ba
cheart mar sin go léireodh an reachtaíocht chustaim cúrsaí
eacnamaíochta mar atá agus ról nua agus misean nua na
n-údarás custaim.
Tá úsáid na teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide, mar
a leagtar amach sa Chinneadh ó Pharlaimint na hEorpa
agus ón gComhairle atá le glacadh amach anseo maidir le
timpeallacht gan pháipéar i ndáil le custaim agus trádáil í,
ina heochairghné le héascú trádála a áirithiú agus, san am
céanna, le héifeachtúlacht rialuithe custaim a áirithiú, ag
laghdú, dá bharr sin, ar chostais ghnó agus ar an riosca don
tsochaí. Is gá dá bhrí sin an creat dlíthiúil faoinar féidir an
Cinneadh sin a chur chun feidhme a bhunú sa Chód, go
háirithe an prionsabal dlí go ndéanfar na bearta trádála
agus na bearta custaim uile a láimhseáil go leictreonach
agus go gcuirfidh na córais faisnéise agus cumarsáide
d’oibreoirí custaim na háiseanna céanna ar fáil i ngach Ballstát d’oibreoirí eacnamaíocha.
Ba cheart, in éineacht le húsáid sin na teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide, go mbeadh na Ballstáit ag cur
rialuithe custaim i bhfeidhm go comhchuibhithe agus go

(1) IO L 347, 11.12.2006, lch. 1. Treoir arna leasú le Treoir 2006/138/CE
(IO L 384, 29.12.2006, lch. 92).
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caighdeánach, chun leibhéal comhionann rialaithe custaim
ar fud an Chomhphobail a áirithiú chun nach spreagfaí
iompraíocht fhrithiomaíoch ag pointí iontrála nó ag pointí
fágála éagsúla an Chomhphobail.
(9)

Ar mhaithe le gnó a éascú, agus chun foráil ag an am
céanna do na leibhéil chuí maidir le rialú earraí a thugtar
isteach i gcríoch custaim an Chomhphobail nó a thugtar
amach aisti, is inmhianaithe go ndéanfaí an fhaisnéis a
chuireann oibreoirí custaim ar fáil a roinnt idir údaráis
custaim agus le gníomhaireachtaí eile atá bainteach leis an
rialú sin, amhail póilíní, gardaí teorann, údaráis tréidliachta
agus údaráis chomhshaoil, agus na forálacha ábhartha
maidir le cosaint sonraí á gcur san áireamh, agus go ndéanfaí comhchuibhiú ar rialuithe na n-údarás éagsúil, ionas
nár ghá don oibreoir eacnamaíoch an fhaisnéis a thabhairt
ach an t-aon uair amháin agus go rialódh na húdaráis sin
earraí an tráth céanna agus san áit chéanna.

(10)

Ar mhaithe le cineálacha áirithe gnó a éascú, ba cheart go
leanfadh sé de bheith de cheart ag gach aon duine ionadaí
a ainmniú agus é ag déileáil leis na húdaráis custaim. Níor
cheart, áfach, go bhféadfaí an ceart ionadaíochta sin a fhorchoimeád a thuilleadh faoi dhlí ar leag ceann de na Ballstáit síos é. Ina theannta sin, ba cheart go mbeadh ionadaí
custaim a chomhlíonann na critéir maidir le stádas oibreora
eacnamaíoch a dheonú i dteideal a sheirbhísí sin a sholáthar
i mBallstát eile seachas an Ballstát ina bhfuil sé bunaithe.

(11)

Ba cheart go mbeadh oibreoirí eacnamaíocha atá comhlíontach agus iontaofa in ann, mar ‘oibreoirí eacnamaíocha údaraithe’, an buntáiste is fearr a bhaint as úsáid
fhorleathan an tsimplithe agus, na gnéithe slándála agus
sábháilteachta á gcur san áireamh, ba cheart go mbeadh
siad in ann leas a bhaint as leibhéil laghdaithe rialaithe
custaim. Féadfaidh siad dá réir sin tairbhe a bhaint as stádas oibreora eacnamaíoch údaraithe ‘simplithe custaim’ nó
as stádas oibreora eacnamaíoch údaraithe ‘slándála agus
sábháilteachta’. Féadfar ceann amháin nó ceann eile de na
stádais sin a dheonú dóibh nó an dá stádas le chéile.

(12)

Ba cheart go bhfolódh na rialacha céanna na cinntí uile, is
é sin le rá, gníomhartha oifigiúla na n-údarás custaim a
bhaineann le reachtaíocht chustaim agus a bhfuil éifeacht
dhlíthiúil acu i leith duine amháin nó níos mó ná duine
amháin, lena n-áirítear faisnéis cheangailteach a eiseoidh
na húdaráis sin. Ba cheart go mbeadh cinntí den sórt sin
bailí ar fud an Chomhphobail agus ba cheart go bhféadfaí
iad a neamhniú, a leasú mura bhforáiltear a mhalairt, nó a
chúlghairm i gcás nach mbeidís ag luí leis an reachtaíocht
chustaim nó lena léiriú.

(13)

De réir Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh,
is gá, de bhreis ar an gceart achomharc a dhéanamh i leith
aon chinnidh a ghlacann na húdaráis custaim, a fhoráil go
mbeidh sé de cheart ag gach duine éisteacht a fháil sula
ndéanfar aon chinneadh a dhéanfadh dochar dó.

(14)

Éilíonn sruthlíniú nósanna imeachta laistigh de thimpeallacht leictreonach go roinnfidh údaráis custaim de
chuid Ballstát éagsúil na freagrachtaí. Is gá leibhéal cuí pionós éifeachtúil, athchomhairleach agus comhréireach ar
fud an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú.
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(15)

Ba cheart go dtabharfaí cumhachtaí forleathana rialaithe
d’údaráis custaim agus ceart achomhairc d’oibreoirí eacnamaíocha chun cóimheá a dhaingniú idir an gá atá ag
údaráis custaim cur i bhfeidhm ceart na reachtaíochta
custaim a áirithiú, ar láimh amháin, agus an ceart atá ag
oibreoirí eacnamaíocha go gcuirfí cóir chothrom orthu ar
an láimh eile.

(16)

Ba cheart go mbeadh feidhmiú comhchuibhithe na
rialuithe custaim ag na Ballstáit bunaithe ar chreat comhchoiteann bainistíochta riosca agus ar chóras leictreonach
lena chur chun feidhme d’fhonn an riosca don Chomhphobal, dá shaoránaigh agus dá chomhpháirtithe trádála a
íoslaghdú. Níor cheart go gcuirfeadh bunú creata bainistíochta riosca a bheidh coiteann do na Ballstáit uile cosc
orthu earraí a rialú trí sheiceálacha amasacha.

(17)

(18)

(19)

Is gá na tosca a shuíomh ar ar a mbonn a dhéantar dleachtanna ar onnmhairí agus dleachtanna ar allmhairí agus
bearta eile a bhaineann le trádáil earraí a chur i bhfeidhm.
Is cuí freisin forálacha soiléire a leagan síos i dtaca le
heisiúint cruthúnas tionscnaimh sa Chomhphobal, nuair a
bheidh gá leis sin de bharr riachtanas trádála.
Tá sé inmhianaithe go gcruinneofaí na cásanna uile ina
dtabhófar fiach custaim ar allmhairiú seachas cásanna ina
gcuirtear isteach dearbhú custaim do scaoileadh i saorchúrsaíocht nó do ligean isteach sealadach lena ngabhann faoiseamh páirteach, chun deacrachtaí a sheachaint agus
cinneadh á dhéanamh maidir leis an mbonn dlíthiúil ar ar
tabhaíodh an fiach custaim. Ba cheart go mbeidh feidhm
ag an méid sin i gcásanna ina dtabhófar fiach custaim ar
onnmhairithe freisin.
Ós rud é go gciallaíonn ról nua na n-údarás custaim go
mbeidh oifigí custaim teorann agus oifigí custaim inmheánacha ag roinnt freagrachtaí agus ag comhoibriú, ba
cheart, i bhformhór na gcásanna, go dtabhófaí an fiach
custaim san áit a bhfuil an féichiúnaí bunaithe toisc gurb é
an t-oifigeach custaim is inniúil san áit sin is fearr is féidir
maoirseacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí an duine atá
i gceist.

(20)

Ina theannta sin, i gcomhréir le Coinbhinsiún athbhreithnithe Kyoto, is cuí foráil do líon laghdaithe cásanna ina
bhfuil gá le comhoibriú riaracháin idir na Ballstáit chun an
áit ar tabhaíodh an fiach custaim a shuíomh agus chun na
dleachtanna a aisghabháil.

(21)

Ba cheart go gceadódh na rialacha do na nósanna imeachta
speisialta úsáid ráthaíochta aonair le haghaidh gach catagóire nósanna imeachta speisialta a bheadh cuimsitheach
agus a fholódh líon áirithe beart.

(22)

(23)

Chun cosaint níos fearr a áirithiú do leasanna airgeadais an
Chomhphobail agus na mBallstát, ba cheart go bhfolófaí le
ráthaíocht earraí neamhdhearbhaithe nó earraí a dearbhaíodh go mícheart ar cuid de choinsíneacht iad nó a
áirítear i ndearbhú ar soláthraíodh ina leith í. Ar an gcúis
chéanna, ba cheart go bhfolódh gealltanas an ráthóra freisin méideanna dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí a
bheidh le híoc i ndiaidh rialuithe iarscaoilte.
Chun leasanna airgeadais an Chomhphobail agus na mBallstát a chumhdach agus chun srian a chur le cleachtais

3

chalaoiseacha, is inmholta go mbeadh socruithe ann ina
mbeadh bearta grádaithe le haghaidh ráthaíocht chuimsitheach a chur i bhfeidhm. I gcás inar mó an riosca calaoise ba cheart go bhféadfaí cur i bhfeidhm na ráthaíochta
cuimsithí a thoirmeasc go sealadach, agus staid shonrach
na n-oibreoirí eacnamaíocha lena mbaineann á cur san
áireamh.
(24)

Is cuí meon macánta an duine lena mbaineann a chur san
áireamh i gcásanna ina dtabhófar fiach custaim trí neamhchomhlíonadh na reachtaíochta custaim agus chun tionchar fhaillí an fhéichiúnaí a íoslaghdú.

(25)

Is gá an prionsabal a leagan síos ar dá réir a chinnfear stádas earraí Comhphobail agus na cúinsí a bhaineann le
cailliúint an stádais sin, agus is gá bonn a chur ar fáil chun
cinneadh cén uair a fhanann an stádas sin gan athrú i
gcásanna ina bhfágfaidh earraí críoch custaim an Chomhphobail go sealadach.

(26)

Is cuí, i gcás ina gcuirfidh oibreoir eacnamaíoch an fhaisnéis ar fáil roimh ré atá riachtanach le haghaidh rialuithe
rioscabhunaithe chun a chinneadh an bhféadfar cead
isteach a thabhairt do na hearraí, a áirithiú gurb é an riail
an tráth sin luathscaoileadh na n-earraí. Is í an oifig custaim
atá inniúil maidir le háitreabh an oibreora eacnamaíoch go
príomha ba cheart na rialuithe fioscacha agus na rialuithe
beartais trádála a chur i bhfeidhm.

(27)

Ba cheart na rialacha a bhaineann le dearbhuithe custaim
agus le hearraí a chur faoi réir nós imeachta custaim a
nuachóiriú agus a shruthlíniú, go háirithe trína cheangal
gur ar bhonn leictreonach a dhéanfaí dearbhuithe custaim
de ghnáth agus trí gan foráil ach d’aon chineál dearbhaithe
shimplithe amháin.

(28)

Tar éis gurbh é rogha Choinbhinsiún athbhreithnithe
Kyoto taisceadh, clárú agus seiceáil an dearbhaithe custaim
a dhéanamh roimh theacht na n-earraí agus, chomh maith
leis sin, an áit ina dtaisctear an dearbhú a dhícheangal ón
áit a bhfuil na hearraí lonnaithe go fisiciúil, is cuí foráil a
dhéanamh d’imréiteach lárnaithe san áit a bhfuil an
t-oibreoir eacnamaíoch bunaithe. Ba cheart go gcuimseodh
imréiteach lárnaithe áis le haghaidh úsáide dearbhuithe
simplithe, cur siar an dáta a gcuirtear isteach dearbhú
críochnaithe agus doiciméid a éilítear, dearbhú tréimhsiúil
agus cur siar na híocaíochta.

(29)

Chun rannchuidiú le coinníollacha neodracha iomaíochta
a áirithiú ar fud an Chomhphobail, is cuí rialacha a leagan
síos ar leibhéal an Chomhphobail lena rialófar díothú earraí nó diúscairt eile earraí ag na húdaráis custaim, nithe ar
theastaigh reachtaíocht náisiúnta roimhe seo lena
ndéanamh.

(30)

Is cuí rialacha coiteanna simplí a leagan síos le haghaidh na
nósanna imeachta speisialta (idirthuras, stóráil, úsáid shonrach agus próiseáil), a fhorlíonfar le sraith bheag rialacha le
haghaidh gach catagóire nós imeachta speisialta, chun gur
furasta don oibreoir an nós imeachta ceart a roghnú, chun
earráidí a sheachaint agus chun líon na n-aisghabhálacha
iarscaoilte agus na n-aisíocaíochtaí iarscaoilte a laghdú.

4
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Ba cheart an bealach a réiteach chun údaruithe a dheonú
le haghaidh roinnt nósanna imeachta speisialta a mbeadh
oifig custaim maoirseachta amháin agus ráthaíocht amháin
ag gabháil leo agus ba cheart go mbeadh rialacha simplí
ann maidir le fiach custaim a thabhú sna cásanna sin. Ba
cheart gurbh é an bunphrionsabal gur tráth a dtabhaítear
an fiach custaim a dhéanfaí measúnú ar na hearraí atá
curtha faoi réir nós imeachta speisialta, nó ar na táirgí atá
déanta astu. Ar a shon sin, ba cheart go mbeadh sé indéanta
freisin, i gcás ina mbeidh bonn eacnamaíoch leis, measúnú
a dhéanamh ar na hearraí tráth ar cuireadh faoi réir nós
imeachta speisialta iad. Ba cheart go mbeadh feidhm ag na
prionsabail chéanna maidir leis na gnáthfhoirmeacha
láimhseála.

I bhfianaise na mbeart breise a bhaineann le slándáil a
cuireadh isteach sa Chód faoi Rialachán (CE)
Uimh. 648/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Aibreán 2005 lena leasaítear Rialachán (CEE)
Uimh. 2913/92 lena mbunaítear an Cód Custaim Comhphobail (1), ba cheart nós imeachta custaim a dhéanamh
d’earraí a chur isteach i saorchriosanna agus ba cheart go
mbeadh na hearraí faoi réir rialuithe custaim ar theacht
isteach dóibh agus i dtaca le taifid.

4.6.2008

(37)

Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don
Choimisiún na coinníollacha agus na critéir is gá a shainiú
chun an Cód seo a chur i bhfeidhm go héifeachtúil. Ó
tharla go bhfuil raon feidhme ginearálta ag na bearta sin
agus go gceapfar iad le haghaidh eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú nó chun an Rialachán seo
a fhorlíonadh trí eilimintí nua neamhriachtanacha a chur
leis, caithfear iad a ghlacadh i gcomhréir leis an nós
imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá
bhforáiltear in Airteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE.

(38)

Is iomchuí, chun próiseas cinnteoireachta éifeachtúil a
áirithiú, go scrúdófaí ceisteanna a bhaineann le hullmhú an
tseasaimh a ghlacfaidh an Comhphobal i gcoistí, i meithleacha oibre agus i bpainéil a bhunaítear le comhaontuithe
idirnáisiúnta nó faoi chomhaontuithe idirnáisiúnta a
phléann leis an reachtaíocht chustaim.

(39)

Chun an reachtaíocht chustaim a shimpliú agus a
chuíchóiriú, rinneadh roinnt forálacha atá faoi láthair ina
gcuid de ghníomhartha uathrialacha Comhphobail a ionchorprú sa Chód ar mhaithe leis an trédhearcacht.
Ba cheart mar sin go n-aisghairfí na Rialacháin a leanas,
mar aon le Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92:

(33)

Ós rud é nach gá níos mó é a bheith de rún athonnmhairiú
a dhéanamh, ba cheart an nós imeachta fionraí próiseála
isteach a chumasc leis an bpróiseáil faoi rialú custaim agus
ba cheart éirí as an nós imeachta aistarraingte dleachta
próiseála isteach. Ba cheart an díothú a chumhdach leis an
nós imeachta próiseála isteach aonair sin freisin ach
amháin nuair is é an custam a dhéanann an díothú nó
nuair is faoina stiúir a dhéantar é.

(34)

Ba cheart go mbeadh feidhm freisin maidir le hathonnmhairiú earraí neamh-Chomhphobail ag bearta a bhaineann
le slándáil i leith earraí Comhphobail a thugtar amach as
críoch custaim an Chomhphobail. Ba cheart go mbeadh
feidhm ag na bunrialacha céanna maidir le gach cineál
earra, cé is moite d’eisceachtaí i gcás inar gá, ar nós earraí
nach bhfuil ach ar idirthuras trí chríoch custaim an
Chomhphobail.

(35)

Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur i
bhfeidhm a ghlacadh i gcomhréir le Treoir 1999/468/CE
ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na
nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur
chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún (2).

(36)

Is iomchuí a fhoráil go nglacfaí bearta chun an Cód seo a
chur chun feidhme. Ba cheart na bearta sin a ghlacadh i
gcomhréir leis na nósanna imeachta bainistíochta agus
rialúcháin dá bhforáiltear in Airteagal 4 agus in Airteagal 5
de Chinneadh 1999/468/CE.

(1) IO L 117, 4.5.2005, lch. 13.
(2) IO L 184, 17.7.1999, lch. 23. Cinneadh arna leasú le Cinneadh
2006/512/CE (IO L 200, 22.7.2006, lch. 11).

Rialachán (CEE) Uimh. 3925/91 ón gComhairle an 19 Nollaig 1991 maidir le díchur rialuithe agus foirmiúlachtaí is
infheidhme maidir le bagáiste cábáin agus boilg de chuid
daoine atá ar eitilt laistigh den Chomhphobal agus bagáiste
de chuid daoine ar thuras farraige laistigh den Chomhphobal (3) agus Rialachán (CE) Uimh. 1207/2001 ón
gComhairle an 11 Meitheamh 2001 maidir le nósanna
imeachta chun eisiúint nó déanamh amach cruthúnas tionscnaimh sa Chomhphobal agus eisiúint údaruithe onnmhaireora ceadaithe áirithe faoi na forálacha a rialaíonn an
trádáil fhabhrach idir an Comhphobal agus tíortha áirithe
a éascú (4).

(40)

Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin
seo, eadhon, rialacha agus nósanna imeachta a leagan síos
is infheidhme maidir le hearraí a thugtar isteach i gcríoch
custaim an Chomhphobail nó a thugtar amach aisti ionas
go bhféadfaidh an tAontas Custaim feidhmiú go héifeachtúil mar cholún lárnach sa mhargadh inmheánach, a bhaint
amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, is
féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail,
féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir
le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in
Airteagal 5 den Chonradh. I gcomhréir le prionsabal na
comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní
théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na
cuspóirí sin a bhaint amach,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:
(3) IO L 374, 31.12.1991, lch. 4. Rialachán arna leasú le Rialachán (CE)
Uimh. 1882/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle,
(IO L 284, 31.10.2003, lch. 1).
(4) IO L 165, 21.6.2001, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le
Rialachán (CE) Uimh. 75/2008 (IO L 24, 29.1.2008, lch. 1).

4.6.2008
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FORÁLACHA GINEARÁLTA
CAIBIDIL 1

7

(c) slándáil agus sábháilteacht an Chomhphobail agus a chuid
chónaitheoirí a áirithiú, agus an comhshaol a chaomhnú, i
ndlúthchomhar le húdaráis eile, i gcás inarb iomchuí;
(d) cothromaíocht chuí a choinneáil idir rialuithe custaim agus
éascú na trádála dlisteanaí.

Raon feidhme na reachtaíochta custaim, misean custaim
agus sainmhínithe
Airteagal 3
Airteagal 1

Críoch custaim

Ábhar agus raon feidhme

1. Is éard é críoch custaim an Chomhphobail na críocha seo a
leanas, lena n-áirítear a n-uiscí teorann, a n-uiscí inmheánacha
agus a n-aerspás:

1.
Bunaítear leis an Rialachán seo Cód Custaim an Chomhphobail, dá ngairfear ‘an Cód’ anseo feasta, ina leagtar síos na
rialacha agus na nósanna imeachta ginearálta is infheidhme maidir
le hearraí a thugtar isteach i gcríoch custaim an Chomhphobail nó
a thugtar amach aisti.
Gan dochar don dlí idirnáisiúnta, do choinbhinsiúin idirnáisiúnta
ná don reachtaíocht Chomhphobail i réimsí eile, beidh feidhm go
haonfhoirmeach ag an gCód ar fud chríoch custaim an
Chomhphobail.
2.
Féadfaidh feidhm a bheith ag forálacha áirithe den reachtaíocht chustaim lasmuigh de chríoch custaim an Chomhphobail
faoi chuimsiú na reachtaíochta lena rialaítear réimsí sonracha nó
faoi chuimsiú coinbhinsiún idirnáisiúnta.

— críoch Ríocht na Beilge,
— críoch Phoblacht na Bulgáire,
— críoch Phoblacht na Seice,
— críoch Ríocht na Danmhairge, cé is moite d’Oileáin Fharó
agus den Ghraonlainn,
— críoch Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine, cé is moite
d’Oileán Heligoland agus de chríoch Buesingen (Conradh an
23 Samhain 1964 idir Poblacht Chónaidhme na Gearmáine
agus Cónaidhm na hEilvéise),
— críoch Phoblacht na hEastóine,

3.
Beidh feidhm ag forálacha áirithe den reachtaíocht
chustaim, lena n-áirítear na simplithe dá bhforáiltear léi, maidir
leis an trádáil in earraí idir chodanna de chríoch custaim an
Chomhphobail ina bhfuil feidhm ag forálacha Threoir
2006/112/CE agus codanna den chríoch sin nach bhfuil feidhm
ag na forálacha sin iontu, nó maidir le trádáil idir chodanna den
chríoch sin nach bhfuil feidhm ag na forálacha sin iontu.
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagtar síos na
forálacha dá dtagraítear sa chéad fhomhír agus foirmiúlachtaí
simplithe dá gcur chun feidhme, glacfar iad i gcomhréir leis an
nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4). Cuirfear san áireamh chomh maith
sna bearta sin na cúinsí ar leith a bhaineann le trádáil in earraí
nach bhfuil ach Ballstát amháin i gceist léi.
Airteagal 2
Misean údarás custaim
Beidh údaráis custaim freagrach go príomha as maoirseacht a
dhéanamh ar thrádáil idirnáisiúnta an Chomhphobail, ag rannchuidiú dá bharr sin le trádáil chothrom agus oscailte, le cur
chun feidhme na ngnéithe seachtracha den mhargadh inmheánach, an chomhbheartais trádála agus na gcomhbheartas
Comhphobail eile a bhaineann le trádáil, agus freisin le slándáil an
tslabhra sholáthair tríd is tríd. Cuirfidh na húdaráis custaim bearta
i bhfeidhm a bheidh dírithe go sonrach ar na nithe seo a leanas:
(a) leasanna airgeadais an Chomhphobail agus a Bhallstát a
chosaint;
(b) an Comhphobal a chosaint ar thrádáil éagórach mhídhleathach, agus tacaíocht á tabhairt do ghníomhaíocht dhlisteanach
ghnó;

— críoch na hÉireann,
— críoch na Poblachta Heilléanaí,
— críoch Ríocht na Spáinne, cé is moite de Ceuta agus de
Melilla,
— críoch Phoblacht na Fraince, cé is moite den Nua-Chaladóin,
de Mayotte, de Saint-Pierre agus Miquelon, d’Oileáin Vailíse
agus Futúna, de Pholainéis na Fraince agus de Chríoch Theas
na Fraince agus de Chríoch na Fraince san Antartach,
— críoch Phoblacht na hIodáile, cé is moite de bhardasachtaí
Livigno agus Campione d’Italia agus na huiscí náisiúnta sin de
Loch Lugano atá idir an bruach agus teorainn pholaitiúil an
limistéir idir Ponte Tresa agus Porto Ceresio,
— críoch Phoblacht na Cipire, i gcomhréir le forálacha Ionstraim Aontachais 2003,
— críoch Phoblacht na Laitvia,
— críoch Phoblacht na Liotuáine,
— críoch Ard-Diúcacht Lucsamburg,
— críoch Phoblacht na hUngáire,
— críoch Mhálta,
— críoch Ríocht na hÍsiltíre san Eoraip,
— críoch Phoblacht na hOstaire,
— críoch Phoblacht na Polainne,
— críoch Phoblacht na Portaingéile;

8

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

GA

— críoch na Rómáine,

4.6.2008

4.

ciallaíonn ‘duine’ duine nádúrtha, duine dlítheanach agus aon
chumann de dhaoine nach bhfuil ina dhuine dlítheanach ach
a n-aithnítear faoi dhlí an Chomhphobail nó faoin dlí
náisiúnta go bhfuil an inniúlacht aige gníomhartha dlíthiúla
a dhéanamh;

5.

ciallaíonn ‘oibreoir eacnamaíoch’ duine a ghabhann, le linn a
ghnó, do ghníomhaíochtaí a fholaítear faoin reachtaíocht
chustaim;

6.

ciallaíonn ‘ionadaí custaim’ aon duine a cheapfaidh duine eile
chun na gníomhartha agus na foirmiúlachtaí a cheanglaítear
faoin reachtaíocht chustaim a dhéanamh, agus é ag plé le
húdaráis custaim;

7.

ciallaíonn ‘riosca’ an dóchúlacht go dtarlódh teagmhas i dtaca
le teacht isteach, le himeacht amach, le hidirthuras, le haistriú nó le húsáid deiridh earraí a ghluaistear idir críoch custaim
an Chomhphobal agus tíortha nó críocha lasmuigh den
chríoch sin agus le láithreacht earraí nach bhfuil stádas
Chomhphobail acu, a mbeadh aon cheann de na torthaí seo
a leanas ina thoradh air:

— críoch Phoblacht na Slóivéine,
— críoch Phoblacht na Slóvaice,
— críoch Phoblacht na Fionlainne,
— críoch Ríocht na Sualainne,
— críoch Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart
Éireann agus Oileáin Mhuir nIocht agus Oileán Mhanann.
2.
Measfar gur cuid de chríoch custaim an Chomhphobail na
críocha a leanas, lena n-áirítear a n-uiscí teorann, a n-uiscí inmheánacha agus a n-aerspás, atá suite taobh amuigh de chríoch na
mBallstát, agus na coinbhinsiúin agus na conarthaí is infheidhme
maidir leo á gcur san áireamh:
(a) AN FHRAINC
Críoch Mhonacó mar a shainmhítear í sa Choinbhinsiún
Custaim a síníodh i bPáras an 18 Bealtaine 1963 (Journal officiel de la République française) (Iris Oifigiúil Phoblacht na
Fraince) an 27 Meán Fómhair 1963, lch. 8679);
(b) AN CHIPIR

(a) chuirfeadh sé cosc ar chur i bhfeidhm ceart beart Comhphobail nó beart náisiúnta;

Críoch Limistéir Bhunáite Fhlaitheasacha Akrotiri agus Dhekelia de chuid na Ríochta Aontaithe mar a shainmhínítear iad
sa Chonradh maidir le Bunú Phoblacht na Cipire, a síníodh
sa Niocóis an 16 Lúnasa 1960 (Sraith Chonarthaí na Ríochta
Aontaithe Uimh. 4 (1961) Cmnd. 1252).

(b) chuirfeadh sé as do leasanna airgeadais an Chomhphobail agus a chuid Ballstát;
(c) bheadh sé ina bhagairt do shlándáil agus do shábháilteacht an Chomhphobail agus a chuid cónaitheoirí, do
shláinte an duine, do shláinte ainmhithe nó do shláinte
plandaí, don chomhshaol nó do thomhaltóirí;

Airteagal 4
Sainmhínithe
Chun críocha an Chóid, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a
leanas:
1.

2.

ciallaíonn ‘údaráis custaim’ riaracháin custaim na mBallstát
atá freagrach as cur i bhfeidhm na reachtaíochta custaim agus
aon údaráis eile a dtugtar de chumhacht dóibh faoin dlí
náisiúnta reachtaíocht áirithe chustaim a chur i bhfeidhm;
ciallaíonn ‘an reachtaíocht chustaim’ corpas reachtaíochta atá
comhdhéanta de na nithe seo leanas:
(a) an Cód agus na forálacha arna nglacadh ar leibhhéal an
Chomhphobail agus, i gcás inarb iomchuí, ag an leibhéal
náisiúnta, lena chur chun feidhme;
(b) an Chomhtharaif Custaim;
(c) an reachtaíocht lena mbunaítear córas díolúintí Comhphobail ó dhleachtanna custaim;
(d) comhaontuithe idirnáisiúnta ina bhfuil forálacha
custaim, a mhéid atá siad infheidhme sa Chomhphobal;

3.

ciallaíonn ‘rialuithe custaim’ gníomhartha sainiúla a dhéanann údaráis custaim chun a áirithiú go gcuirfear an reachtaíocht chustaim agus an reachtaíocht eile i bhfeidhm i gceart,
lena rialaítear tabhairt isteach earraí, tabhairt amach earraí,
idirthuras earraí, aistriú earraí, stóráil earraí agus úsáid deiridh
earraí a ghluaistear idir críoch custaim an Chomhphobail
agus críocha eile, agus láithreacht agus gluaiseacht earraí
neamh-Chomhphobail taobh istigh den chríoch custaim agus
earraí a chuirtear faoin nós imeachta um úsáid deiridh;

8.

ciallaíonn ‘foirmiúlachtaí custaim’ na hoibríochtaí uile nach
mór do na daoine lena mbaineann agus do na húdaráis
custaim a chur i gcrích le go gcomhlíonfar an reachtaíocht
chustaim;

9.

ciallaíonn ‘dearbhú achomair’ (dearbhú iontrála achomair
agus dearbhú imeachta achomair) an gníomh trína gcuireann
duine in iúl do na húdaráis custaim, roimh an teagmhas nó
tráth an teagmhais, san fhoirm fhorordaithe agus sa mhodh
atá forordaithe, go bhfuil earraí le tabhairt isteach i gcríoch
custaim an Chomhphobail nó amach aisti;

10. ciallaíonn ‘dearbhú custaim’ an gníomh trína gcuireann duine
a mhian in iúl, san fhoirm fhorordaithe agus sa mhodh forordaithe, earraí a chur faoi nós imeachta custaim áirithe, maille
le sonraí, más iomchuí, faoi cibé socruithe faoi leith a bheidh
le cur i bhfeidhm;
11. ciallaíonn ‘dearbhóir’ an duine a thaisceann dearbhú achomair nó fógra athonnmhairithe nó a dhéanann dearbhú
custaim ina ainm féin nó an duine a ndéantar dearbhú den
sórt sin ina ainm;
12. ciallaíonn ‘nós imeachta custaim’ aon cheann de na nósanna
imeachta seo a leanas faoina bhféadfar earraí a chur i gcomhréir leis an gCód seo:
(a) scaoileadh i saorchúrsaíocht;
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(b) nósanna imeachta speisialta;
(c) onnmhairiú;
13. ciallaíonn ‘fiach custaim’ an oibleagáid atá ar dhuine an dleacht ar allmhairí nó ar onnmhairí a bhaineann le hearraí sonracha a íoc faoin reachtaíocht chustaim atá i bhfeidhm;
14. ciallaíonn ‘féichiúnaí’ aon duine a dhlíonn fiach custaim a íoc;
15. ciallaíonn ‘dleachtanna ar allmhairí’ dleachtanna custaim is
iníoctha ar allmhairiú earraí;
16. ciallaíonn ‘dleachtanna ar onnmhairí’ dleachtanna custaim
atá iníoctha ar onnmhairiú earraí;
17. ciallaíonn ‘stádas custaim’ stádas earraí mar earraí Comhphobail nó mar earraí neamh-Chomhphobail;
18. ciallaíonn ‘earraí Comhphobail’ earraí a thagann faoi aon
cheann de na catagóirí a leanas:
(a) earraí a fhaightear go hiomlán i gcríoch custaim an
Chomhphobail agus nach n-ionchorpraítear iontu earraí a allmhairítear ó thíortha nó ó chríocha lasmuigh de
chríoch custaim an Chomhphobail. Ní bheidh stádas
earraí Comhphobail ag earraí a fhaightear go hiomlán i
gcríoch custaim an Chomhphobail má fhaightear iad ó
earraí a cuireadh faoin nós imeachta idirthurais sheachtraigh, faoi nós imeachta stórála, faoin nós imeachta um
chead isteach sealadach nó faoin nós imeachta próiseála
isteach, i gcásanna a chinnfear i gcomhréir le
hAirteagal 101(2)(a);
(b) earraí a thugtar isteach i gcríoch custaim an Chomhphobail as tíortha nó as críocha lasmuigh den chríoch
sin agus a scaoiltear i saorchúrsaíocht;
(c) earraí a fhaightear nó a tháirgtear i gcríoch custaim an
Chomhphobail ó earraí dá dtagraítear i bpointe (b), agus
uathusan amháin, nó ó earraí dá dtagraítear i bpointe (a)
agus i bpointe (b);
19. ciallaíonn ‘earraí neamh-Chomhphobail’ earraí seachas na
hearraí dá dtagraítear i bpointe (18) nó earraí a bhfuil a stádas custaim mar earraí Comhphobail caillte acu;
20. ciallaíonn ‘bainistíocht riosca’ riosca a aithint go córasach
agus cur i bhfeidhm na mbeart uile is gá chun nochtadh do
riosca a laghdú. Folaítear leis sin gníomhaíochtaí amhail
bailiú sonraí agus faisnéise, anailís agus measúnú a dhéanamh ar riosca, gníomh a leagan síos agus a dhéanamh, agus
monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh go tráthrialta
ar an bpróiseas agus ar thorthaí an phróisis sin, bunaithe ar
fhoinsí agus ar straitéisí idirnáisiúnta, Comhphobail agus
náisiúnta;
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22. ciallaíonn ‘maoirseacht chustaim’ gníomh a dhéanann na
húdaráis custaim go ginearálta d’fhonn a áirithiú go gcomhlíonfar an reachtaíocht chustaim agus, i gcás inarb iomchuí,
forálacha eile is infheidhme maidir le hearraí atá faoi réir
gnímh den sórt sin;
23. ciallaíonn ‘aisíocaíocht’ aisíoc aon dleachta ar allmhairí nó ar
onnmhairí a íocadh;
24. ciallaíonn ‘loghadh’ tarscaoileadh na hoibleagáide dleachtanna ar allmhairí nó ar onnmhairí nach bhfuil íoctha a íoc;
25. ciallaíonn ‘táirgí próiseáilte’ earraí a chuirtear faoi nós
imeachta próiseála agus a bhfuil oibríochtaí próiseála déanta
orthu;
26. ciallaíonn ‘duine atá bunaithe i gcríoch custaim an
Chomhphobail’:
(a) i gcás duine nádúrtha, aon duine a bhfuil gnáthchónaí air
i gcríoch custaim an Chomhphobail;
(b) i gcás duine dhlítheanaigh nó comhlachais daoine, aon
duine a bhfuil a oifig chláraithe, a cheannáras lárnach nó
buanbhunaíocht ghnó aige i gcríoch custaim an
Chomhphobail;
27. ciallaíonn ‘tíolacadh earraí don chustam’ fógra a thabhairt
d’údaráis custaim go bhfuil earraí tagtha go dtí an oifig
custaim nó go dtí aon áit eile a ainmníonn nó a fhormheasann na húdaráis custaim agus go bhfuil na hearraí sin ar
fáil le haghaidh rialuithe custaim;
28. ciallaíonn ‘sealbhóir na n-earraí’ an duine arb é úinéir na
n-earraí é nó an duine a bhfuil ceart comhchosúil diúscartha
aige ina leith nó a bhfuil smacht fisiciúil aige orthu;
29. ciallaíonn ‘sealbhóir an nós imeachta’ an duine a dhéanann
an dearbhú custaim, nó an duine a ndéantar an dearbhú
custaim thar a cheann, nó an duine ar aistríodh cearta agus
oibleagáidí an duine sin i dtaca le nós imeachta custaim dó;
30. ciallaíonn ‘bearta beartais tráchtála’ bearta neamhtharaife a
bhunaítear, mar chuid den chomhbheartas tráchtála, i
bhfoirm forálacha Comhphobail lena rialaítear an trádáil
idirnáisiúnta in earraí;
31. ciallaíonn ‘oibríochtaí próiseála’ aon cheann de na nithe seo
a leanas:
(a) earraí a oibriú, lena n-áirítear earraí a thógáil nó a
chóimeáil nó a fheistiú le hearraí eile;
(b) earraí a phróiseáil;
(c) earraí a dhíothú;

21. ciallaíonn ‘scaoileadh earraí’ an gníomh trína gcuireann na
húdaráis custaim earraí ar fáil chun na gcríoch a shonraítear
don nós imeachta custaim faoina gcuirtear iad;

(d) earraí a dheisiú, lena n-áirítear earraí a athchóiriú agus
ord a chur orthu;
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(e) úsáid earraí nach bhfuil le fáil sna táirgí próiseáilte, ach a
cheadaíonn nó a éascaíonn táirgeadh na dtáirgí sin fiú
má ídítear go hiomlán nó go páirteach iad le linn na
próiseála (gabhálais táirgthe);
32. ciallaíonn ‘ráta toraidh’ méad nó céatadán na dtáirgí
próiseáilte a fhaightear de bharr próiseáil a déanamh ar
mhéid áirithe earraí a chuirtear faoi nós imeachta próiseála;
33. ciallaíonn ‘teachtaireacht’ cumarsáid i bhformáid fhorordaithe ina bhfuil na sonraí a tharchuirtear ó dhuine amháin,
ó oifig amháin nó ó údarás amháin chuig duine eile, chuig
oifig eile nó chuig údarás eile ag úsáid theicneolaíocht faisnéise agus gréasán ríomhairí.

CAIBIDIL 2

Cearta agus oibleagáidí daoine i dtaca leis an reachtaíocht
chustaim

Roinn 1

4.6.2008

(e) riachtanais phraiticiúla chun dearbhuithe a dhéanamh ó
bhéal nó trí aon ghníomh eile.
2. Mura bhforáiltear a mhalairt go sonrach sa reachtaíocht
chustaim, glacfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós
imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 184(2), bearta lena
leagfar síos na nithe seo a leanas:
(a) na teachtaireachtaí a bheidh le malartú idir oifigí custaim, faoi
mar a éileofar chun an reachtaíocht chustaim a chur i
bhfeidhm;
(b) tacar comhchoiteann agus formáid chomhchoiteann na
dteachtaireachtaí a bheidh le malartú faoin reachtaíocht
chustaim.
Beidh sna sonraí dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír
na sonraí is gá le haghaidh anailíse riosca agus cur i bhfeidhm
ceart rialuithe custaim ina mbainfear úsáid, i gcás inarb iomchuí,
as caighdeáin idirnáisiúnta agus as cleachtais tráchtála.

Airteagal 6

Faisnéis a chur ar fáil

Cosaint sonraí

Airteagal 5

1. Gach faisnéis atá faoi rún óna chineál nó a chuirtear ar fáil
ar bhonn rúnda nó a fhaigheann na húdaráis custaim agus a gcuid
dualgas á gcomhlíonadh acu, beidh sí faoi réir oibleagáid na rúndachta gairmiúla. Ach amháin mar a fhoráiltear faoi
Airteagal 26(2), ní nochtfaidh na húdaráis inniúla faisnéis den sórt
sin gan chead sainráite an duine nó an údaráis a chuir ar fáil í.

Sonraí a mhalartú agus a stóráil
1.
Is trí úsáid a bhaint as teicnící leictreonacha próiseála sonraí a dhéanfar na malartuithe go léir ar shonraí, ar dhoiciméid a
ghabhann leo, ar chinntí agus ar fhógraí idir údaráis custaim agus
idir oibreoirí eacnamaíocha agus údaráis custaim a éilítear faoin
reachtaíocht chustaim, agus an stóráil a éilítear i dtaca le sonraí
den sórt sin faoin reachtaíocht chustaim.
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos eisceachtaí ón gcéad fhomhír, glacfar iad i gcomhréir leis an nós
imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
Sainmhíneofar leis na bearta sin na cásanna ina bhféadfar, agus na
coinníollacha faoina bhféadfar, úsáid a bhaint as idirbhearta
páipéir nó idirbhearta eile seachas malartú leictreonach sonraí,
agus na nithe seo a leanas, go háirithe, á gcur san áireamh:
(a) go bhféadfadh sé go gclisfeadh córais ríomhairithe na
n-údarás custaim go sealadach;
(b) go bhféadfadh sé go gclisfeadh córais ríomhairithe an
oibreora eacnamaíoch go sealadach;
(c) coinbhinsiúin agus comhaontuithe idirnáisiúnta lena
bhforáiltear d’úsáid doiciméad páipéir;
(d) taistealaithe gan rochtain dhíreach ar chórais ríomhairithe ná
aon mhodh chun faisnéis leictreonach a chur ar fáil;

Féadfar faisnéis den sórt sin a nochtadh, áfach, gan chead i gcás
ina mbeidh na húdaráis custaim faoi oibleagáid déanamh
amhlaidh, nó ina n-údarófar dóibh déanamh amhlaidh de bhun
na bhforálacha atá i bhfeidhm, go háirithe i dtaca le cosaint sonraí nó i dtaca le himeachtaí dlí.
2. Ní cheadófar sonraí faoi rún a chur in iúl d’údaráis custaim
nó d’údaráis inniúla eile de chuid tíortha nó de chuid críocha
lasmuigh de chríoch custaim an Chomhphobail ach amháin faoi
chuimsiú comhaontais idirnáisiúnta lena n-áiritheofar leibhéal
leordhóthanach cosanta sonraí.
3.
Déanfar faisnéis a nochtadh nó a chur in iúl agus na
forálacha cosanta sonraí a bheidh i bhfeidhm á gcomhlíonadh go
hiomlán.

Airteagal 7
Malartú faisnéise breise idir údaráis custaim agus oibreoirí
eacnamaíocha
1. Féadfaidh údaráis custaim agus oibreoirí eacnamaíocha aon
fhaisnéis nach n-éileofar go sonrach faoin reachtaíocht chustaim
a mhalartú, go háirithe chun críche comhair fhrithpháirtigh i
dtaca le riosca a aithint agus le gníomhú ina aghaidh. Féadfaidh
an malartú sin tarlú faoi chomhaontú i scríbhinn agus féadfar a
áireamh ann rochtain ag na húdaráis custaim ar chórais ríomhaire
oibreoirí eacnamaíocha.
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2.
Aon fhaisnéis a chuirfidh comhpháirtí amháin ar fáil don
chomhpháirtí eile le linn an chomhair dá dtagraítear i mír 1, beidh
sí faoi rún ach amháin má chomhaontaíonn an dá pháirtí a
mhalairt.
Airteagal 8
Faisnéis á cur ar fáil ag na húdaráis custaim
1.
Féadfaidh duine ar bith faisnéis a iarraidh ar na húdaráis
custaim maidir le cur i bhfeidhm na reachtaíochta custaim. Féadfar iarraidh den sórt sin a dhiúltú i gcás nach mbainfidh sí le
gníomhaíocht a bheartófar iarbhír i leith trádála idirnáisiúnta in
earraí.
2.
Coiméadfaidh údaráis custaim agallamh go tráthrialta le
hoibreoirí eacnamaíocha agus le húdaráis eile a bheidh bainteach
leis an trádáil idirnáisiúnta in earraí. Cuirfidh siad an trédhearcacht chun cinn tríd féachaint chuige go mbeidh an reachtaíocht
chustaim, rialuithe ginearálta riaracháin agus foirmeacha iarratais
ar fáil gan bhac, saor in aisce i gcás inar féidir, agus tríd an Idirlíon.
Airteagal 9
Faisnéis a chur ar fáil do na húdaráis custaim
1.
Duine ar bith a ghabhann go díreach nó go hindíreach
d’fhoirmiúlachtaí custaim nó rialuithe custaim a thabhairt chun
críche, déanfaidh sé, ar iarratas ó na húdaráis custaim agus laistigh d’aon teorainn ama a shonrófar, na doiciméid agus an fhaisnéis uile a éileofar a chur ar fáil do na húdaráis, i bhfoirm iomchuí,
mar aon leis an gcúnamh uile is gá chun na foirmiúlachtaí nó na
rialuithe sin a chur i gcrích.
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faisnéis a mhalartú idir oifigí custaim agus chun clárú comhchoiteann agus cothabháil chomhchoiteann a dhéanamh ar thaifid a bhaineann go háirithe leis na nithe seo a leanas:
(a) oibreoirí eacnamaíocha a bheidh bainteach go díreach nó go
hindíreach le foirmiúlachtaí custaim a thabhairt chun críche;
(b) iarratais agus údaruithe a bhaineann le nós imeachta custaim
nó le stádas oibreora eacnamaíoch údaraithe;
(c) iarratais a dheonófar, agus cinntí speisialta a dhéanfar, i
gcomhréir le hAirteagal 20;
(d) bainistíocht chomhchoiteann riosca, dá dtagraítear in
Airteagal 25.
2. Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos na nithe
seo a leanas:
(a) foirm chaighdeánach agus ábhar caighdeánach na sonraí atá
le clárú;
(b) cothabháil na sonraí sin, ag údaráis custaim na mBallstát;
(c) na rialacha maidir le rochtain ar na sonraí sin ag:
(i)

oibreoirí eacnamaíocha;

(ii) agus ag údaráis inniúla eile,

2.
Má thaisceann duine dearbhú achomair nó dearbhú custaim,
nó fógra, nó má chuireann duine iarratas isteach ar údarú nó ar
aon chinneadh eile, beidh an duine lena mbaineann freagrach as
na nithe seo a leanas:

glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).

(a) cruinneas agus comhláine na faisnéise atá curtha ar fáil sa
dearbhú, san fhógra nó san iarratas;

Ionadaíocht chustaim

(b) barántúlacht aon doiciméad a taisceadh nó a cuireadh ar fáil;

Airteagal 11

Roinn 2

Ionadaí custaim

(c) i gcás inarb infheidhme, comhlíonadh na n-oibleagáidí uile a
bhaineann leis na hearraí a bheidh i gceist a chur faoin nós
imeachta custaim lena mbaineann nó le seoladh na
n-oibríochtaí údaraithe.

1.

Beidh feidhm ag an gcéad fhomhír maidir le haon fhaisnéis a chur
ar fáil in aon fhoirm eile a éileoidh na húdaráis custaim nó a thabharfar dóibh.

Féadfaidh ionadaíocht den sórt sin a bheith díreach, agus sa chás
sin feidhmeoidh an t-ionadaí in ainm agus thar ceann duine eile,
nó féadfaidh sí a bheith indíreach agus sa chás sin feidhmeoidh an
t-ionadaí custaim ina ainm féin ach thar ceann duine eile.

I gcás ina ndéanfaidh ionadaí custaim an duine lena mbaineann
an dearbhú nó an fógra a thaisceadh, an t-iarratas a chur isteach
nó faisnéis a chur ar fáil, beidh an t-ionadaí custaim faoi cheangal
na n-oibleagáidí a leagtar amach sa chéad fhomhír freisin.
Airteagal 10
Córais leictreonacha
1.
Comhoibreoidh na Ballstáit leis an gCoimisiúin d’fhonn
córais leictreonacha a fhorbairt, a chothabháil agus a úsáid chun

Féadfaidh duine ar bith ionadaí custaim a ainmniú.

Beidh ionadaí custaim bunaithe laistigh de chríoch custaim an
Chomhphobail.
2. Féadfaidh na Ballstáit, i gcomhréir le dlí an Chomhphobail,
na coinníollacha a shainiú faoinar féidir le hionadaí custaim seirbhísí a sholáthar sa Bhallstát ina bhfuil sé bunaithe. Gan dochar
do chur i bhfeidhm critéar nach bhfuil chomh dian sin ag an
mBallstát lena mbaineann, áfach, beidh ionadaí custaim a chomhlíonann na critéir a leagtar síos i bpointí (a) go (d) d’Airteagal 14
i dteideal na seirbhísí sin a sholáthar i mBallstát seachas an Ballstát ina bhfuil sé bunaithe.
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3.
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagtar síos an méid
seo a leanas, go háirithe:
(a) na coinníollacha faoinar féidir an ceanglas dá dtagraítear sa
tríú fomhír de mhír 1 a tharscaoileadh;

4.6.2008

Cuirfidh an chéad chineál údaraithe ar chumas oibreoirí eacnamaíocha tairbhe a bhaint as simplithe áirithe i gcomhréir leis an
reachtaíocht chustaim. Faoin dara cineál údaraithe beidh an sealbhóir i dteideal éascuithe a bhaineann le slándáil agus le
sábháilteacht.
Féadfar an dá chineál údaraithe a shealbhú an tráth céanna.

(b) na coinníollacha faoinar féidir an teidlíocht dá dtagraítear i
mír 2 a bhronnadh agus a chruthú;
(c) aon bhearta breise chun an tAirteagal seo a chur chun
feidhme,
glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
Airteagal 12
Cumhachtú
1. Agus é ag plé leis na húdaráis custaim, sonróidh an t-ionadaí
go bhfuil sé ag gníomhú thar ceann an duine a bhfuil sé ag déanamh ionadaíochta air agus sonróidh sé cé acu an bhfuil an ionadaíocht díreach nó indíreach.
Duine a mhainneoidh a shonrú go bhfuil sé ag gníomhú mar ionadaí custaim nó a shonróidh go bhfuil sé ag gníomhú mar ionadaí custaim gan a bheith cumhachtaithe déanamh amhlaidh,
measfar go bhfuil sé ag gníomhú ina ainm féin agus thar a cheann
féin.

3. Aithneoidh na húdaráis custaim sna Ballstáit uile, faoi réir
Airteagal 14 agus Airteagal 15, stádas an oibreora eacnamaíoch
údaraithe, gan dochar do rialuithe custaim.
4.
Ar bhonn stádas an oibreora eacnamaíoch údaraithe a
aithint, agus ar choinníoll go gcomhlíonfar na ceanglais maidir le
cineál sonrach simplithe dá bhforáiltear sa reachtaíocht chustaim,
údaróidh údaráis custaim don oibreoir tairbhiú den simpliú sin.
5. Féadfar an stádas mar oibreoir eacnamaíoch údaraithe a
chur ar fionraí nó a chúlghairm i gcomhréir leis na coinníollacha
a leagtar síos de bhun Airteagal 15(1)(g).
6. Tabharfaidh an t-oibreoir eacnamaíoch údaraithe fógra do
na húdaráis custaim faoi na tosca uile a eascróidh i ndiaidh
dheonú an stádais sin, ar tosca iad a fhéadfadh tionchar a bheith
acu ar leanúint leis an stádas nó ar a inneachar.
Airteagal 14
Deonú stádais

2.
Féadfaidh na húdaráis custaim a chur de cheangal ar dhuine
ar bith a dhearbhóidh go bhfuil sé ag gníomhú mar ionadaí
custaim fianaise a chur ar fáil faoina chumhachtú ón duine a
bhfuil sé ag déanamh ionadaíochta air.

Is iad seo a leanas na critéir chun stádas oibreora eacnamaíoch
údaraithe a dheonú:

Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, ina leagtar síos maoluithe
ar an gcéad fhomhír, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta
rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in
Airteagal 184(4).

(b) córas sásúil chun bainistíocht a dhéanamh ar thaifid tráchtála
agus, i gcás inarb iomchuí, ar thaifid iompair a cheadaíonn
rialuithe iomchuí custaim;

Roinn 3

(d) de bhun Airteagal 13(2), i gcásanna inar mian leis an oibreoir eacnamaíoch údaraithe tairbhe a bhaint as na simplithe dá
bhforáiltear i gcomhréir leis an reachtaíocht chustaim, caighdeáin phraiticiúla inniúlachta nó cáilíochtaí gairmiúla a
bhaineann go díreach leis an ngníomhaíocht a dhéantar;

Oibreoir eacnamaíoch údaraithe
Airteagal 13
Feidhmiú agus údarú
1.
Oibreoir eacnamaíoch atá bunaithe i gcríoch custaim an
Chomhphobail agus a chomhlíonfaidh na coinníollacha a leagtar
amach in Airteagal 14 agus in Airteagal 15, féadfaidh sé stádas
oibreora eacnamaíoch údaraithe a iarraidh.

(a) taifead ar chomhlíonadh na gceanglas custaim agus cánach;

(c) sócmhainneacht chruthaithe;

(e) de bhun Airteagal 13(2), i gcásanna inar mian leis an oibreoir eacnamaíoch údaraithe tairbhe a bhaint as éascuithe
maidir le rialuithe custaim a bhaineann le slándáil agus le sábháilteacht, caighdeáin iomchuí slándála agus sábháilteachta.
Airteagal 15

Deonóidh na húdaráis custaim an stádas sin, tar éis dul i gcomhairle le húdaráis inniúla eile, más gá, agus beidh an stádas sin faoi
réir monatóireachta leanúnaí.
2.
Beidh dhá chineál údaraithe i gceist le stádas oibreora eacnamaíoch: údarú oibreora eacnamaíoch údaraithe ‘simplithe
custaim’ agus údarú oibreora eacnamaíoch údaraithe ‘slándála
agus sábháilteachta’.

Bearta cur chun feidhme
1. Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos rialacha
maidir leis na nithe seo a leanas:
(a) stádas oibreora eacnamaíoch údaraithe a dheonú;
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(b) na cásanna ina ndéanfar athbhreithniú ar stádas oibreora eacnamaíoch údaraithe;
(c) údaraithe a dheonú chun go mbainfeadh oibreoirí eacnamaíocha údaraithe úsáid as simplithe;
(d) sainaithint an údaráis custaim is inniúil chun stádas agus
údaruithe den sórt sin a dheonú;
(e) cineál agus méid na n-éascuithe a fhéadfar a dheonú
d’oibreoirí eacnamaíocha údaraithe i dtaca le rialuithe
custaim a bhaineann le slándáil agus le sábháilteacht;
(f) dul i gcomhairle le húdaráis custaim eile agus faisnéis a chur
ar fáil dóibh;
(g) na coinníollacha faoina bhféadfar stádas oibreora eacnamaíoch údaraithe a chur ar fionraí nó a chúlghairm;
(h) na coinníollacha faoina bhféadfar an ceanglas a bheith bunaithe i gcríoch custaim an Chomhphobail a tharscaoileadh i
gcás catagóirí sonracha oibreoirí eacnamaíocha údaraithe,
agus comhaontuithe idirnáisiúnta, go háirithe, á gcur san
áireamh,
glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
2.

Cuirfidh na bearta sin na nithe seo a leanas san áireamh:

(a) na rialacha a glacadh de bhun Airteagal 25(3);
(b) rannpháirteachas gairmiúil i ngníomhaíochtaí atá faoi réir na
reachtaíochta custaim;
(c) caighdeáin phraiticiúla inniúlachta nó cáilíochtaí gairmiúla a
bhaineann go díreach leis an ngníomhaíocht a dhéantar;
(d) an t-oibreoir eacnamaíoch mar shealbhóir aon deimhnithe
atá aitheanta go hidirnáisiúnta agus a eisítear ar bhonn coinbhinsiún ábhartha idirnáisiúnta.
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Féadfaidh líon daoine cinneadh a iarraidh freisin, agus féadfar cinneadh a dhéanamh i ndáil le líon daoine, i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar síos sa reachtaíocht chustaim.
2.
Seachas i gcás ina bhforáiltear dá mhalairt leis an reachtaíocht chustaim, déanfar cinneadh dá dtagraítear i mír 1, agus tabharfar fógra don iarrthóir, gan mhoill, agus tráth nach déanaí ná
ceithre mhí ón dáta a bhfaighidh na húdaráis custaim an fhaisnéis
uile a theastóidh ó na húdaráis sin chun an cinneadh sin a
dhéanamh.
I gcás nach mbeidh na húdaráis custaim in ann cloí leis na teorainneacha ama sin, áfach, cuirfidh siad an méid sin in iúl don iarratasóir sula rachaidh na teorainneacha ama sin in éag, ag sonrú
na bhfáthanna agus na tréimhse breise a mheasfaidh siad a bheith
riachtanach chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an iarraidh.
3.
Seachas i gcás ina sonrófar a mhalairt sa chinneadh nó sa
reachtaíocht chustaim, beidh éifeacht leis an gcinneadh ón dáta a
bhfaighidh an t-iarratasóir an cinneadh nó ón dáta a measfar go
bhfuair sé é. Ach amháin sna cásanna dá bhforáiltear in
Airteagal 24(2), beidh cinntí a ghlacfar infhorfheidhmithe ag na
húdaráis custaim ón dáta sin.
4.
Sula ndéanfar cinneadh a dhéanfadh dochar don duine a
ndíreofar chuige é nó a dhéanfadh dochar do na ndaoine a ndíreofar chucu é, cuirfidh na húdaráis custaim in iúl don duine nó do
na daoine lena mbaineann na forais ar a mbeidh sé beartaithe acu
a gcinneadh a bhunú, agus beidh deis ag an duine nó ag na daoine sin a thuairim nó a dtuairim a chur in iúl, laistigh den tréimhse fhorordaithe ón dáta ar cuireadh na forais in iúl.
Nuair a bheidh an tréimhse sin caite, cuirfear an cinneadh in iúl,
san fhoirm iomchuí, don duine lena mbaineann agus beidh na
forais ar a bhfuil sé bunaithe leagtha amach sa chinneadh. Déanfaidh an cinneadh tagairt don cheart achomhairc dá bhforáiltear
in Airteagal 23.
5. Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos na nithe
seo a leanas:
(a) na cásanna nach mbeidh feidhm ag an gcéad fhomhír de
mhír 4 agus na coinníollacha nach mbeidh feidhm aici fúthu;
(b) an tréimhse dá dtagraítear sa chéad fhomhír de mhír 4,
glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).

Roinn 4
Cinntí a bhaineann leis an reachtaíocht
chustaim a chur i bhfeidhm

Airteagal 16
Forálacha ginearálta
1.
I gcás ina n-iarrfaidh duine ar na húdaráis custaim cinneadh
a dhéanamh a bhaineann leis an reachtaíocht chustaim a chur i
bhfeidhm, cuirfidh an duine sin an fhaisnéis uile a theastóidh
uathu chun go bhféadfaidís an cinneadh sin a dhéanamh ar fáil do
na húdaráis sin.

6. Gan dochar d’fhorálacha a leagtar síos i réimsí eile agus lena
sonrófar na cásanna ina mbeidh agus na coinníollacha faoina
mbeidh cinntí neamhbhailí nó ina dtiocfaidh siad chun bheith ar
neamhní, féadfaidh na húdaráis custaim a d’eisigh cinneadh é a
neamhniú, a leasú nó a chúlghairm tráth ar bith i gcás nach gcomhlíonfaidh sé an reachtaíocht chustaim.
7. Seachas i gcás ina ngníomhóidh údarás custaim mar údarás
breithiúnach, beidh feidhm freisin ag forálacha mhír 3, mhír 4
agus mhír 6 den Airteagal seo agus ag forálacha Airteagal 17,
Airteagal 18, agus Airteagal 19 maidir le cinntí a dhéanfaidh na
húdaráis custaim gan iarraidh roimh ré ón duine lena mbaineann
agus, go háirithe, maidir le fógra a thabhairt faoi fhiach custaim
dá bhforáiltear in Airteagal 67(3).
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Airteagal 17
Bailíocht cinntí ar fud an Chomhphobail
Seachas i gcás ina n-iarrfar nó ina sonrófar a mhalairt, cinntí a
ghlacfaidh na húdaráis custaim a bheidh bunaithe ar chur i
bhfeidhm na reachtaíochta custaim nó a bhainfidh le cur i
bhfeidhm na reachtaíochta custaim, beidh siad bailí ar fud chríoch
custaim an Chomhphobail.
Airteagal 18
Neamhniú cinntí fabhracha
1.
Déanfaidh na húdaráis custaim cinneadh atá fabhrach don
duine a ndíreofar chuige é a neamhniú má chomhlíontar na coinníollacha uile seo a leanas:
(a) rinneadh an cinneadh ar bhonn faisnéise a bhí mícheart nó
neamhiomlán;
(b) b’eol don iarrthóir nó ba cheart le réasún gurbh eol dó go
raibh an fhaisnéis mícheart nó neamhiomlán;
(c) dá mba rud é go raibh an fhaisnéis ceart nó iomlán, bheadh
an cinneadh éagsúil.
2.
Tabharfar fógra don duine ar chuige a díríodh an cinneadh
go ndearnadh an cinneadh a neamhniú.
3.
Beidh éifeacht ag an neamhniú ón dáta ar tháinig an cinneadh tosaigh i bhfeidhm, mura sonrófar a mhalairt sa chinneadh i
gcomhréir leis an reachtaíocht chustaim.
4.
Féadfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta
bainistíochta dá dtagraítear in Airteagal 184(3), bearta a ghlacadh
chun an tAirteagal seo a chur chun feidhme, go háirithe i dtaca le
cinntí a dhíreofar chuig líon daoine.
Airteagal 19
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5.
Féadfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta
bainistíochta dá dtagraítear in Airteagal 184(3), bearta a ghlacadh
chun an tAirteagal seo a chur chun feidhme, go háirithe i dtaca le
cinntí a dhíreofar chuig líon daoine.

Airteagal 20
Cinntí a bhaineann le faisnéis cheangailteach
1.
Eiseoidh na húdaráis custaim, arna iarraidh sin orthu go
foirmiúil, cinntí a bhaineann le faisnéis taraife cheangailteach, dá
ngairfear ‘cinntí FTC’ anseo feasta, nó cinntí a bhaineann le faisnéis cheangailteach i leith tionscnaimh, dá ngairfear ‘cinntí FCT’
anseo feasta.
Diúltófar iarraidh den sórt sin i gceann ar bith de na cúinsí seo a
leanas:
(a) i gcás ina ndéanfaidh sealbhóir cinnidh maidir leis na hearraí
céanna an t-iarratas, nó i gcás ina mbeidh an t-iarratas déanta
cheana féin aige, ag an oifig custaim chéanna nó ag oifig
custaim eile, i gcás ina ndearnadh, nó ina ndéanfar an
t-iarratas sin thar a cheann agus, i gcás cinntí FCT, faoi na
cúinsí céanna inar cinneadh an éadáil tionscnaimh;
(b) i gcás nach mbainfidh an t-iarratas le haon úsáid a bheartófar
a bhaint as an gcinneadh FTC ná as an gcinneadh FCT ná le
haon úsáid a bheartófar a bhaint as nós imeachta custaim.
2.
Ní bheidh cinntí FTC nó cinntí FCT ceangailteach ach
amháin i dtaca le rangú taraife nó le cinneadh tionscnaimh earraí.
Ní bheidh na cinntí sin ceangailteach ar údaráis custaim, i leith
shealbhóir an chinnidh, ach amháin i dtaca le hearraí a dtabharfar na foirmiúlachtaí custaim ina leith chun críche i ndiaidh an
dáta a dtiocfaidh an cinneadh i bhfeidhm.

Cinntí fabhracha a chúlghairm agus a leasú
1.
Déanfar cinneadh fabhrach a chúlghairm nó a leasú i
gcásanna, seachas cásanna dá dtagraítear in Airteagal 18, nár
comhlíonadh ceann amháin nó níos mó ná ceann amháin de na
coinníollacha a leagtar síos d’eisiúint an chinnidh iontu, nó nach
gcomhlíontar ceann amháin nó níos mó ná ceann amháin de na
coinníollacha sin a thuilleadh.
2.
Seachas i gcás ina sonrófar a mhalairt sa reachtaíocht
chustaim, ní fhéadfar cinneadh a dhíreofar chuig líon daoine a
chúlghairm ach amháin i leith duine a mhainneoidh oibleagáid a
fhorchuirtear faoin gcinneadh sin a chomhlíonadh.
3.
Cuirfear in iúl don duine ar díríodh an cinneadh chuige go
bhfuil sé cúlghairthe nó leasaithe.
4.
Beidh feidhm ag Airteagal 16(3) maidir le cúlghairm nó le
leasú an chinnidh.
I gcásanna eisceachtúla, áfach, inar gá sin ar mhaithe le leasanna
dlisteanacha an duine ar díríodh an cinneadh chuige, féadfaidh na
húdaráis custaim an dáta a dtiocfaidh an chúlghairm nó an leasú
i bhfeidhm a chur siar.

Ní bheidh na cinntí ceangailteach ar shealbhóir an chinnidh, i
leith na n-údarás custaim, ach amháin le héifeacht ón dáta a
bhfaighidh sé fógra faoin gcinneadh nó an dáta a measfar an fógra
sin a bheith faighte aige.
3. Beidh cinntí FTC nó cinntí FCT bailí ar feadh tréimhse trí bliana ón dáta a dtiocfaidh an cinneadh i bhfeidhm.
4. D’fhonn cinneadh FTC nó cinneadh FCT a chur i bhfeidhm
i gcomhthéacs nós imeachta custaim faoi leith, ní mór do shealbhóir an chinnidh a bheith in ann a chruthú:
(a) i gcás chinneadh FTC, go mbeidh na hearraí a dhearbhófar ag
freagairt ar gach uile bhealach do na hearraí a mbeidh cur
síos orthu sa chinneadh;
(b) i gcás chinneadh FCT, go mbeidh na hearraí lena mbaineann
agus na himthosca ina gcinnfear an éadáil tionscnaimh ag
freagairt ar gach uile bhealach do na hearraí agus do na
himthosca a mbeidh cur síos orthu sa chinneadh.
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5.
De mhaolú ar Airteagal 16(6) agus ar Airteagal 18, déanfar
cinntí FTC nó cinntí FCT a neamhniú i gcás ina mbeidh siad bunaithe ar fhaisnéis mhíchruinn nó neamhiomlán ó na hiarratasóirí.

2.
I gcás ina gcuirfear pionóis riaracháin i bhfeidhm, is i
bhfoirm amháin díobh seo a leanas, inter alia, a bheidh siad, nó sa
dá fhoirm:

6.
Cúlghairtear cinntí FTC nó cinntí FCT i gcomhréir le
hAirteagal 16(6) agus le hAirteagal 19.

(a) muirear airgid a ghearrfaidh na húdaráis custaim, lena
n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, socraíocht a chuirfear i
bhfeidhm in áit agus in ionad pionóis choiriúil;

Ní fhéadfar iad a leasú.

(b) cúlghairm, fionraí nó leasú aon údaraithe a bheidh i seilbh an
duine lena mbaineann.

7.
Glacfaidh an Coimisiún bearta chun mír 1 go mír 5 den
Airteagal seo a chur chun feidhme, i gcomhréir leis an nós
imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 184(2).
8.
Gan dochar d’Airteagal 19, na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, agus lena leagfar síos an méid seo a leanas:

3. Laistigh de shé mhí ó dháta chur i bhfeidhm an Airteagail
seo, a chinnfear i gcomhréir le hAirteagal 188(2), tabharfaidh na
Ballstáit fógra don Choimisiún faoi na forálacha náisiúnta a
bheidh i bhfeidhm mar a bheartaítear i mír 1 iad agus tabharfaidh
siad fógra dó gan mhoill faoi aon leasú ina dhiaidh sin a dhéanfaidh difear dóibh.
Roinn 6
Achomhairc

(a) na coinníollacha faoina scoirfidh an cinneadh FTC nó FCT de
bheith bailí agus an tráth a dtarlóidh sin;

Airteagal 22
Cinntí a dhéanfaidh údarás breithiúnach

(b) na coinníollacha faoina bhféadfar úsáid a bhaint go fóill as
cinneadh dá dtagraítear i bpointe (a) i dtaca le conarthaí ceangailteacha a bhunófar ar an gcinneadh agus a thabharfar i
gcrích sula mbeidh a bhailíocht imithe in éag agus an tréimhse ama ina bhféadfar sin a dhéanamh go fóill;
(c) na coinníollacha faoina bhféadfaidh an Coimisiún cinntí a
eisiúint ag iarraidh ar na Ballstáit cinneadh a bhaineann le
faisnéis cheangailteach a chúlghairm nó a leasú agus le faisnéis cheangailteach eile a thabhairt i gcomparáid le cinntí eile
ar an ábhar céanna.
glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
9.
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos na coinníollacha faoina n-eiseofar cinntí eile a bhaineann le faisnéis
cheangailteach, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta
rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in
Airteagal 184(4).

Roinn 5

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 23 ná ag Airteagal 24 maidir le
hachomhairc a thaiscfear d’fhonn neamhniú, cúlghairm nó leasú
cinnidh a bhainfidh le cur i bhfeidhm na reachtaíochta custaim
agus a dhéanfaidh údarás breithiúnach, nó údaráis custaim, ag
gníomhú dóibh mar údaráis bhreithiúnacha.
Airteagal 23
Ceart achomhairc
1. Beidh sé de cheart ag duine ar bith achomharc a dhéanamh
i gcoinne aon chinnidh a dhéanfaidh na húdaráis custaim i dtaca
le cur i bhfeidhm na reachtaíochta custaim a bhaineann leis go
díreach agus go leithleach.
Duine ar bith a bhfuil iarratas ar chinneadh curtha chuig na
húdaráis custaim aige agus nach mbeidh an cinneadh faoin iarratas sin faighte aige laistigh de na teorainneacha ama dá dtagraítear
in Airteagal 16(2), beidh sé i dteideal ceart achomhairc a fheidhmiú freisin.
2. Féadfar ceart achomhairc a fheidhmiú in dhá chéim ar a
laghad:
(a) i dtús báire, os comhair an údaráis custaim nó os comhair
údaráis bhreithiúnaigh nó os comhair comhlachta eile a
cheapfaidh na Ballstáit chun na críche sin;

Pionóis

Airteagal 21

(b) ina dhiaidh sin, os comhair comhlachta neamhspleách ar
airde é ná sin, a fhéadfaidh a bheith ina údarás breithiúnach
nó ina choibhéis de chomhlacht speisialaithe, de réir na
bhforálacha a bheidh i bhfeidhm sna Ballstáit.

Cur i bhfeidhm pionós
3.
Caithfear an t-achomharc a thaisceadh sa Bhallstát ina
ndearnadh an cinneadh nó ina ndearnadh iarratas air.
1.
Déanfaidh gach Ballstát foráil do phionóis mar gheall ar
mhainneachtain reachtaíocht chustaim an Chomhphobail a
chomhlíonadh. Beidh na pionóis sin éifeachtúil, comhréireach
agus athchomhairleach.

4. Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfar dearbhú nó ceartú pras
a dhéanamh, leis an nós imeachta achomhairc, ar chinntí arna
ndéanamh ag na húdaráis custaim.
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Airteagal 24
Fionraí ar chur chun feidhme
1.
Ní bheidh taisceadh achomhairc ina chúis le fionraí ar chur
chun feidhme an chinnidh is ábhar díospóide.
2.
Cuirfidh údaráis custaim, áfach, cur chun feidhme cinnidh
den sórt sin go hiomlán nó go páirteach ar fionraí i gcás ina
mbeidh cúis mhaith acu le creidiúint nach bhfuil an cinneadh is
ábhar díospóide ag luí leis an reachtaíocht chustaim nó go bhfuil
an eagla ann go ndéanfar damáiste neamh-indeisithe don duine
lena mbaineann.
3.
Sna cásanna dá dtagraítear i mír 2, ina bhfuil sé d’éifeacht
ag an gcinneadh is ábhar díospóide go mbeadh dleachtanna ar allmhairí nó ar onnmhairí iníoctha, beidh fionraí an chinnidh sin ag
brath ar sholáthar ráthaíochta, mura suífear, ar bhonn meastacháin dhoiciméadaithe, gur dóigh do ráthaíocht den sórt sin a
bheith ina cúis go mbeadh deacrachtaí tromchúiseacha eacnamaíocha nó sóisialta ag an bhféichiúnaí.
Féadfaidh an Coimisiún bearta a ghlacadh, i gcomhréir leis an nós
imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 184(2), chun an
chéad fhomhír den mhír seo a chur chun feidhme.

Roinn 7
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Déanfar rialuithe bunaithe ar fhaisnéis agus ar chritéir den sórt sin
a chur i gcrích gan dochar do rialuithe eile a chuirfear i gcrích i
gcomhréir le mír 1 agus le mír 2 nó i gcomhréir le forálacha eile
a bheidh i bhfeidhm.
3. Gan dochar do mhír 2 den Airteagal seo, glacfaidh an Coimisiún bearta cur chun feidhme, i gcomhréir leis an nós imeachta
rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 184(2), lena leagfar síos an
méid seo a leanas:
(a) creat comhchoiteann bainistíochta riosca;
(b) critéir chomhchoiteanna agus limistéir chomhchoiteanna
rialaithe tosaíochta;
(c) an fhaisnéis faoi riosca agus an anailís ar riosca a bheidh le
malartú idir riaracháin custaim.
Airteagal 26
Comhoibriú idir údaráis
1. I gcás ina mbeidh rialuithe seachas rialuithe custaim le
feidhmiú, i dtaca leis na hearraí céanna, ag údaráis inniúla seachas
na húdaráis custaim, déanfaidh údaráis custaim a ndícheall, i
ndlúthchomhar leis na húdaráis eile sin, lena áirithiú go bhfeidhmeofar na rialuithe sin, a mhéid is féidir, an tráth céanna agus san
áit chéanna le rialuithe custaim (ionad uileghnó), agus beidh an
ról comhordaithe ag údaráis custaim chun é sin a bhaint amach.

Rialú Earraí

Airteagal 25
Rialuithe custaim
1.
Féadfaidh na húdaráis custaim na rialuithe custaim uile a
dhéanamh a mheasfaidh siad a bheith riachtanach.
D’fhéadfadh sé gurb éard a bheadh sna rialuithe custaim go
háirithe, earraí a scrúdú, samplaí a thógáil, sonraí dearbhaithe
agus marthain agus barántúlacht doiciméad a fhíorú, cuntais
oibreoirí eacnamaíocha agus taifid eile a scrúdú, cigireacht a
dhéanamh ar mheáin iompair, ar bhagáiste agus ar earraí eile a
bheidh á iompar ag daoine nó orthu agus fiosrúcháin oifigiúla
agus gníomhartha eile den sórt sin a dhéanamh.

2. Faoi chuimsiú na rialuithe dá dtagraítear sa Roinn seo,
maidir le sonraí a gheofar i gcomhthéacs teacht isteach, imeacht
amach, idirthuras, stóráil agus úsáid deiridh earraí a ghluaisfear
idir críoch custaim an Chomhphobail agus críocha eile, agus i
gcomhthéacs láithreacht agus ghluaiseacht earraí neamhChomhphobail agus earraí a chuirtear faoin nós imeachta um
úsáid deiridh, lena n-áirítear trácht poist, laistigh den chríoch
custaim, agus maidir le torthaí aon rialaithe, féadfaidh údaráis
custaim agus údaráis inniúla eile, i gcás inar gá sin chun críocha
riosca a íoslaghdú agus calaois a chomhrac, na sonraí agus na
torthaí sin a mhalartú eatarthu féin agus leis an gCoimisiún. Féadfaidh údaráis custaim agus an Coimisiún sonraí den sórt sin a
mhalartú lena chéile freisin chun cur i bhfeidhm aonfhoirmeach
na reachtaíochta Comhphobail a áirithiú.
Airteagal 27
Rialú iarscaoilte

2.
Beidh rialuithe custaim, seachas seiceálacha amasacha, bunaithe go príomha ar anailís riosca ina mbainfear úsáid as teicnící
próiseála sonraí leictreonacha arb é is cuspóir di an riosca a aithint
agus meastóireacht a dhéanamh air agus na frithbhearta is gá a
fhorbairt, ar bhonn critéar a forbraíodh ar an leibhéal náisiúnta,
ar leibhéal an Chomhphobail, agus i gcás ina mbeidh fáil orthu,
ar an leibhéal idirnáisiúnta.
Déanfaidh na Ballstáit, i gcomhar leis an gCoimisiún, creat
coitianta bainistíochta riosca a fhorbairt, a chothabháil agus a
úsáid, is creat a bheidh bunaithe ar mhalartú faisnéise faoi riosca
agus anailíse riosca idir riaracháin custaim, agus lena mbunófar,
inter alia, critéir chomhchoiteanna chun meastóireacht a dhéanamh ar riosca, bearta rialaithe chomhchoiteanna agus limistéir
thosaíochta rialaithe chomhchoiteanna.

Féadfaidh na húdaráis custaim, tar éis na hearraí a scaoileadh agus
chun cruinneas na sonraí san achoimre nó sa dearbhú custaim a
áirithiú, cigireacht a dhéanamh ar aon doiciméid agus ar aon sonraí a bhaineann leis na hoibríochtaí i dtaca leis na hearraí lena
mbaineann nó le hoibríochtaí tráchtála a rinneadh roimhe sin nó
ina dhiaidh sin a bhain leis na hearraí sin. Féadfaidh na húdaráis
sin iniúchadh a dhéanamh freisin ar na hearraí sin agus/nó samplaí a ghlacadh i gcás ina bhféadfaidh siad fós é sin a dhéanamh.
Féadfar na cigireachtaí sin a dhéanamh ag áitreabh shealbhóir na
n-earraí nó ag áitreabh a ionadaí, ag áitreabh duine ar bith eile a
bheidh bainteach leis na hoibríochtaí sin i gcáil gnó nó ag áitreabh aon duine eile a mbeidh na doiciméid agus na sonraí ina
sheilbh aige chun críocha gnó.

4.6.2008

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

GA

17

Airteagal 28

Roinn 8

Eitiltí agus turais farraige laistigh den Chomhphobal

Coinneáil doiciméad agus faisnéise eile;
muirir agus costais

1.
Ní dhéanfar rialuithe custaim nó foirmiúlachtaí custaim a
chur i gcrích i dtaca le bagáiste cábáin nó bagáiste boilg de chuid
daoine atá ar eitilt laistigh den Chomhphobal ná i dtaca le bagáiste
de chuid daoine ar thuras farraige laistigh den Chomhphobal, ach
amháin i gcás ina bhforálfar do rialuithe nó d’fhoirmiúlachtaí den
sórt sin sa reachtaíocht chustaim.
2.
Beidh feidhm ag mír 1 gan dochar do cheachtar den dá ní
seo a leanas:

Airteagal 29
Coinneáil doiciméad agus faisnéise eile
1.
Coinneoidh an duine lena mbaineann, chun críocha
rialuithe custaim, na doiciméid agus an fhaisnéis dá dtagraítear in
Airteagal 9(1) ar feadh trí bliana féilire ar a laghad, trí aon mheán
a mbeidh inrochtana ag na húdaráis custaim orthu agus a bheidh
inghlactha acu.

(a) seiceálacha slándála nó sábháilteachta;
(b) seiceálacha a bhaineann le toirmisc nó le srianta.
3.
Glacfaidh an Coimisiún bearta, i gcomhréir leis an nós
imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 184(2), chun an
tAirteagal seo a chur chun feidhme, lena leagfar síos na cásanna
ina bhféadfar rialuithe agus foirmiúlachtaí custaim a chur i
bhfeidhm maidir leis na nithe seo a leanas agus na coinníollacha
faoina bhféadfar sin a dhéanamh:
(a) bagáiste cábáin agus bagáiste boilg:
(i)

de chuid daoine a bheidh ar eitilt in aerárthach a bheidh
ag teacht ó aerfort neamh-Chomhphobail agus a leanfaidh lena n-aistear, tar éis agastaid ag aerfort Comhphobail, go dtí aerfort Comhphobail eile;

(ii) de chuid daoine a bheidh ar eitilt in aerárthach a dhéanfaidh agastad ag aerfort Comhphobail sula rachaidh sé ar
aghaidh go dtí aerfort neamh-Chomhphobail;
(iii) de chuid daoine a bhainfidh úsáid as seirbhís mhuirí san
árthach céanna ach go ndéantar an t-aistear scríob ar
scríob ag imeacht ó chalafort neamh-Chomhphobail, ag
tabhairt cuairt air, nó ag baint ceann scríbe amach ann;
(iv) de chuid daoine a bheidh ar bord árthaigh áineasa agus
in aerárthach turasóireachta nó gnó;
(b) bagáiste cábáin agus bagáiste boilg:
(i)

a thiocfaidh go dtí aerfort Comhphobail ar bord
aerárthaigh a thiocfaidh ó aerfort neamh-Chomhphobail
agus a aistreofar ag an aerfort Comhphobail sin go dtí
aerárthach eile a bheidh ag dul ar eitilt laistigh den
Chomhphobal;

(ii) a bheidh luchtaithe ag aerfort Comhphobail ar aerárthach a bheidh ag dul ar eitilt laistigh den Chomhphobal
le haghaidh aistrithe ag aerfort Comhphobail eile go dtí
aerárthach ar aerfort neamh-Chomhphobail is ceann
scríbe dó.

I gcás earraí a scaoilfear i saorchúrsaíocht in imthosca seachas na
himthosca dá dtagraítear sa tríú mír, nó i gcás earraí a dhearbhófar lena n-onnmhairiú, rithfidh an tréimhse sin ó dheireadh na bliana ina nglacfar na dearbhuithe custaim maidir le scaoileadh i
saorchúrsaíocht nó maidir le honnmhairiú.
I gcás earraí a scaoilfear i saorchúrsaíocht saor ó dhleacht nó ag
ráta laghdaithe dleachta ar allmhairí de bharr a n-úsáide deiridh,
rithfidh an tréimhse sin ó dheireadh na bliana ina scoirfidh siad
de bheith faoi réir maoirseachta custaim.
I gcás earraí a chuirfear faoi nós imeachta custaim eile, rithfidh an
tréimhse sin ó dheireadh na bliana ina dtiocfaidh deireadh leis an
nós imeachta custaim lena mbaineann.
2. Gan dochar d’Airteagal 68(4), i gcás ina dtaispeánfaidh rialú
custaim i ndáil le fiach custaim go gcaithfear an iontráil ábhartha
sna cuntais a cheartú agus ina dtabharfar fógra don duine lena
mbaineann ina leith sin, coinneofar na doiciméid agus an fhaisnéis ar feadh trí bliana thar an teorainn ama dá bhforáiltear i mír
1 den Airteagal seo.
I gcás ina dtaiscfear achomharc, nó ina gcuirfear tús le himeachtaí
cúirte, ní mór na doiciméid agus an fhaisnéis a choinneáil ar feadh
na tréimhse dá bhforáiltear i mír 1 den Airteagal seo nó go dtí go
gcríochnófar an nós imeachta achomhairc nó na himeachtaí
cúirte, cibé acu is déanaí.

Airteagal 30
Muirir agus costais
1. Ní ghearrfaidh údaráis custaim muirir ar fheidhmiú rialuithe
custaim nó ar aon chur i bhfeidhm eile reachtaíochta custaim le
linn uaireanta oifigiúla oscailte a n-oifig inniúla custaim.
Féadfaidh na húdaráis custaim muirear a ghearradh áfach nó costais a aisghabháil i gcás ina bhfeidhmeofar seirbhísí sonracha, go
háirithe na nithe seo a leanas:
(a) tinreamh foirne custaim, ar iarratas, lasmuigh d’uaireanta
oifigiúla oscailte oifige nó ag áitreabh seachas áitreabh
custaim;
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(b) anailísí nó tuarascálacha saineolaíochta ar earraí agus táillí
poist chun earraí a thabhairt ar ais d’iarratasóir, go háirithe i
ndáil le cinntí a dhéanfar de bhun Airteagal 20 nó i ndáil le
faisnéis a chur ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 8(1);

4.6.2008

dátaí agus teorainneacha ama (1), seachas i gcás ina bhforálfar a
mhalairt go sonrach sa reachtaíocht Chomhphobail chustaim.
TEIDEAL II

(c) iniúchadh nó sampláil earraí chun críocha fíoraithe, nó
díothú earraí, i gcás ina mbeidh costais i gceist seachas an
costas a bhaineann le leas a bhaint as foireann custaim;

TOSCA AR AR A mBONN A CHUIRTEAR I bhFEIDHM
DLEACHTANNA AR ALLMHAIRÍ AGUS AR ONNMHAIRÍ
AGUS BEARTA EILE I nDÁIL LE TRÁDÁIL IN EARRAÍ

(d) bearta eisceachtúla rialaithe, i gcás ina mbeidh siad riachtanach de bharr chineál na n-earraí nó de bharr riosca a
d’fhéadfadh a bheith ann.

CAIBIDIL 1

Comhtharaif Custaim agus rangú earraí de réir taraife

2.
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, agus lena leagtar síos
bearta chun an dara fomhír de mhír 1 a chur chun feidhme, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
CAIBIDIL 3

Comhshó airgeadra agus teorainneacha ama
Airteagal 31

Airteagal 33
Comhtharaif Custaim
1. Beidh dleachtanna a dhlitear ar allmhairí agus ar onnmhairí
bunaithe ar an gComhtharaif Custaim.
Déanfar bearta eile a fhorordóidh forálacha Comhphobail lena
rialófar réimsí sonracha i ndáil le trádáil in earraí a chur i
bhfeidhm, i gcás inarb iomchuí sin, i gcomhréir le rangú taraife na
n-earraí sin.

Comhshó airgeadra
2.
1.
Foilseoidh na húdaráis inniúla an ráta malairte infheidhme,
agus/nó cuirfidh siad ar fáil ar an Idirlíon é, i gcás inar gá airgeadra a chomhshó ar cheann de na cúiseanna a leanas:
(a) de bhrí go ndéantar tosca a mbainfear úsáid astu chun luach
custaim na n-earraí a chur in iúl in airgeadra seachas airgeadra an Bhallstáit ina gcinntear an luach custaim;
(b) de bhrí go bhfuil luach an euro in airgeadraí náisiúnta ag
teastáil chun rangú taraife earraí agus méid na dleachta ar allmhairí agus ar onnmhairí, lena n-áirítear tairseacha luacha sa
Taraif Custaim Chomhphobail, a chinneadh.
2.
I gcás inar gá airgeadra a chomhshó ar chúiseanna seachas
na cúiseanna dá dtagraítear i mír 1, déanfar luach an euro in airgeadraí náisiúnta a bheidh le cur i bhfeidhm faoi chuimse na
reachtaíochta custaim a shocrú uair in aghaidh na bliana ar a
laghad.
3. I gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in
Airteagal 184(2), glacfaidh an Coimisiún bearta chun an tAirteagal
seo a chur i bhfeidhm.
Airteagal 32
Teorainneacha ama
1.
I gcás ina ndéanfar tréimhse, dáta nó teorainn ama a leagan
síos sa reachtaíocht chustaim, ní chuirfear síneadh leis an tréimhse sin ná ní laghdófar í ná ní chuirfear siar ná ní chuirfear chun
cinn an dáta sin nó an teorainn ama sin mura ndéanfar foráil
shonrach sna forálacha lena mbaineann.
2.
Beidh feidhm ag na rialacha is infheidhme maidir le tréimhsí ama, dátaí agus teorainneacha ama a leagtar amach i Rialachán
(CEE, Euratom) Uimh. 1182/71 ón gComhairle an 3 Meitheamh
1971 lena gcinntear na rialacha is infheidhme maidir le tréimhsí,

Cuimseofar na nithe seo a leanas sa Chomhtharaif Custaim:

(a) Ainmníocht Chomhcheangailte na n-earraí mar a leagtar síos
í i Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil
1987 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus
leis an gComhtharaif Custaim (2);
(b) aon ainmníocht eile bunaithe go hiomlán nó go páirteach ar
an Ainmníocht Chomhcheangailte nó a fhorálann do bhreis
foranna léi, agus a bhunaítear le forálacha Comhphobail lena
rialaítear réimsí sonracha d’fhonn bearta taraife i ndáil le
trádáil in earraí a chur i bhfeidhm;
(c) na dleachtanna uathrialacha traidisiúnta nó na gnáthdhleachtanna uathrialacha custaim is infheidhme maidir le hearraí a fholaítear leis an Ainmníocht Chomhcheangailte;
(d) na bearta fabhracha taraife atá i gcomhaontuithe a thug an
Comhphobal i gcrích le tíortha nó le críocha áirithe lasmuigh
de chríoch custaim an Chomhphobail nó le grúpaí tíortha
den sórt sin nó grúpaí críoch den sórt sin;
(e) na bearta fabhracha taraife a ghlac an Comhphobal go haontaobhach i ndáil le tíortha áirithe nó le críocha áirithe
lasmuigh de chríoch custaim an Chomhphobail nó i ndáil le
grúpaí tíortha den sórt sin nó le grúpaí críoch den sórt sin;
(f) bearta uathrialacha lena bhforáiltear do laghdú nó do
dhíolúine ó dhleachtanna custaim i leith earraí áirithe;
(g) cóireáil fhabhrach taraife a shonraítear le haghaidh earraí
áirithe mar gheall ar a gcineál nó ar a n-úsáid deiridh, faoi
chuimse na mbeart dá dtagraítear faoi phointí (c) go (f) nó (h);
(1) IO L 124, 8.6.1971, lch. 1.
(2) IO L 256, 7.9.1987, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le
Rialachán (CE) Uimh. 733/2007 (IO L 169, 29.6.2007, lch. 1).
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(h) bearta taraife eile dá bhforáiltear sa reachtaíocht talmhaíochta, nó sa reachtaíocht tráchtála nó i reachtaíocht
Chomhphobail eile.
3.
I gcás ina gcomhlíonfaidh na hearraí a bheidh i dtrácht na
coinníollacha a bheidh sna bearta a leagtar síos i bpointí (d) go (g)
de mhír 2, beidh feidhm ag na bearta dá dtagraítear sna forálacha
sin, arna iarraidh sin don dearbhóir, in ionad na mbeart dá
bhforáiltear i bpointe (c) den mhír sin. Féadfar an cur i bhfeidhm
sin a fheidhmiú go cúlghabhálach, ar choinníoll go gcloífear leis
na teorainneacha ama agus leis na coinníollacha a leagtar síos sa
bheart ábhartha nó sa Chód.
4.
I gcás ina ndéanfar cur i bhfeidhm na mbeart dá dtagraítear
i bpointí (d) go (g) de mhír 2, nó an díolúine ó bhearta dá dtagraítear i bpointe (h) di, a theorannú d’oiread áirithe allmhairí nó
onnmhairí, scoirfidh an cur i bhfeidhm sin nó an díolúine sin, i
gcás cuótaí taraife, a luaithe a ghnóthófar an méid sonraithe allmhairí nó onnmhairí.
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(b) bearta, seachas bearta taraife, a bhunaítear le forálacha Comhphobail lena rialaítear réimsí sonracha a bhaineann le trádáil
in earraí;
(c) bearta eile Comhphobail a bhaineann le tionscnamh earraí.

Airteagal 36
Éadáil tionscnaimh
1. Earraí a fhaightear go hiomlán i dtír amháin nó i gcríoch
amháin, measfar go bhfuil a n-áit tionscnaimh sa tír sin nó sa
chríoch sin.
2. Earraí a bhfuil níos mó ná tír nó críoch amháin bainteach
lena dtáirgeadh, measfar gur de thionscnamh na tíre nó na críche
ina ndearnadh an claochlú substainteach deireanach orthu iad.

I gcás uasteorainneacha taraife scoirfidh an cur i bhfeidhm sin de
bhua gnímh dhlíthiúil ón gComhphobal.
Airteagal 37

5. I gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in
Airteagal 184(3), glacfaidh an Coimisiún bearta chun mír 1 agus
mír 4 den Airteagal seo a chur chun feidhme.

Cruthúnas ar thionscnamh

Airteagal 34

1. I gcás ina gcuirfear tionscnamh in iúl sa dearbhú custaim de
bhun na reachtaíochta custaim, féadfaidh na húdaráis custaim a
éileamh ar an dearbhóir tionscnamh na n-earraí a chruthú.

Rangú earraí de réir taraife
1.
Chun an Chomhtharaif Custaim a chur i bhfeidhm, is éard é
‘rangú taraife’ earraí ceann d’fho-cheannteidil nó d’fhoranna breise na hAinmníochta Comhcheangailte faoina mbeidh na hearraí
sin le rangú a chinneadh.
2.
Chun na bearta neamhtharaife a chur i bhfeidhm, is éard é
‘rangú taraife’ earraí ceann d’fho-cheannteidil nó d’fhoranna breise na hAinmníochta Comhcheangailte faoina mbeidh na hearraí
sin le rangú, nó ceann d’fho-cheannteidil nó d’fhoranna breise aon
ainmníochta eile a shocrófar le forálacha Comhphobail agus a
bhunófar go hiomlán nó go páirteach ar an Ainmníocht Chomhcheangailte nó a fhorálfaidh do bhreis foranna a chur léi, faoina
mbeidh na hearraí sin le rangú a chinneadh.

2. I gcás ina ndéanfar cruthúnas ar thionscnamh earraí a chur
ar fáil de bhun na reachtaíochta custaim nó de bhun reachtaíochta
Comhphobail eile lena rialaítear réimsí áirithe, féadfaidh na
húdaráis custaim, i gcás amhrais réasúnaigh, aon fhianaise bhreise a éileamh a theastaíonn lena áirithiú go gcomhlíonfaidh sonrú
an tionscnaimh na rialacha a leagfar síos leis an reachtaíocht
Chomhphobail ábhartha.
3. Féadfaidh doiciméad lena gcruthófar tionscnamh a eisiúint
sa Chomhphobal i gcás ina n-éileoidh riachtanais trádála
amhlaidh.

3.
Bainfear úsáid as an bhfo-cheannteideal nó as an bhforoinn
bhreise a chinnfear i gcomhréir le mír 1 agus le mír 2 chun na
bearta a bhfuil ceangal idir iad agus an fo-cheannteideal sin a chur
i bhfeidhm.

Bearta cur chun feidhme

CAIBIDIL 2

Glacfaidh an Coimisiún bearta, i gcomhréir leis an nós imeachta
rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 184(2), chun Airteagal 36
agus Airteagal 37 a chur chun feidhme.

Tionscnamh earraí

Airteagal 38

Roinn 1

Roinn 2

Tionscnamh neamhfhabhrach

Tionscnamh fabhrach

Airteagal 35
Raon feidhme
Leagtar síos le hAirteagal 36, le hAirteagal 37 agus le
hAirteagal 38 rialacha d’fhonn tionscnamh earraí neamhfhabhracha a chinneadh chun na nithe a leanas a chur i bhfeidhm:
(a) an Chomhtharaif Custaim cé is moite de na bearta dá dtagraítear i bpointí (d) agus (e) d’Airteagal 33(2);

Airteagal 39
Tionscnamh fabhrach earraí
1. Le go dtairbheoidh siad de na bearta dá dtagraítear i bpointí
(d) nó (e) d’Airteagal 33(2) nó de bhearta fabhracha neamhtharaife, comhlíonfaidh earraí na rialacha maidir le tionscnamh
fabhrach dá dtagraítear i mír 2 go mír 5 den Airteagal seo.
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2.
I gcás earraí a thairbhíonn de bhearta fabhracha atá i gcomhaontuithe a thug an Comhphobal i gcrích le tíortha áirithe nó le
críocha áirithe lasmuigh de chríoch custaim an Chomhphobail nó
le grúpaí tíortha den sórt sin nó le grúpaí críoch den sórt sin, leagfar síos na rialacha maidir le tionscnamh fabhrach sna comhaontuithe sin.

3. Beidh feidhm ag an luach idirbhirt ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha a leanas:
(a) nach mbeidh aon srianta ar an díoltóir maidir le diúscairt nó
le húsáid na n-earraí, seachas ceann ar bith de na srianta seo
a leanas:

3.
I gcás earraí a thairbhíonn de bhearta fabhracha a ghlac an
Comhphobal go haontaobhach i ndáil le tíortha áirithe nó le
críocha áirithe lasmuigh de chríoch custaim an Chomhphobail nó
le grúpaí tíortha den sórt sin nó grúpaí críoch den sórt sin, seachas na tíortha agus na críocha dá dtagraítear i mír 5, glacfaidh
an Coimisiún bearta, i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin
dá dtagraítear in Airteagal 184(2), lena leagfar síos na rialacha
maidir le tionscnamh fabhrach.
4.
I gcás earraí a thairbhíonn de bhearta fabhracha is infheidhme sa trádáil idir críoch custaim an Chomhphobail agus
Ceuta agus Melilla mar atá i bPrótacal 2 atá i gceangal le hIonstraim Aontachais 1985, glacfar na rialacha maidir le tionscnamh
fabhrach i gcomhréir le hAirteagal 9 den Phrótacal sin.
5.
I gcás earraí a thairbhíonn de bhearta fabhracha atá i
socruithe fabhracha i bhfabhar na dtíortha agus na gcríocha thar
lear atá comhlachaithe leis an gComhphobal, glacfar na rialacha
maidir le tionscnamh fabhrach i gcomhréir le hAirteagal 187 den
Chonradh.
6.
Glacfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta
rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 184(2), na bearta is gá, chun
na rialacha dá dtagraítear i mír 2 go mír 5 den Airteagal seo a chur
chun feidhme.

(i)

Airteagal 40
Raon feidhme
Cinnfear, i gcomhréir le hAirteagail 41 go 43, luach custaim earraí chun críocha chur i bhfeidhm na Comhtharaife Custaim agus
na mbeart neamhtharaife a leagfar síos le forálacha Comhphobail
lena rialaítear réimsí sonracha a bhaineann le trádáil in earraí.
Airteagal 41
Modh luachála custaim bunaithe ar luach an idirbhirt
1.
Is é príomhbhunús luach custaim earraí an luach idirbhirt,
eadhon an praghas iarbhír a íocadh nó a bheidh iníoctha iarbhír i
leith earraí nuair a dhíoltar iad lena n-onnmhairiú go dtí críoch
custaim an Chomhphobail, agus iad oiriúnaithe, i gcás inar gá, i
gcomhréir le bearta a ghlacfar de bhun Airteagal 43.
2.
An praghas a íocadh iarbhír nó atá iníoctha iarbhír, is é an
íocaíocht iomlán a dhéanann an ceannaitheoir leis an díoltóir nó
a dhéanann an ceannaitheoir le tríú páirtí chun leasa an díoltóra
ar na hearraí allmhairithe é agus cuimsíonn sé na híocaíochtaí uile
a rinneadh nó a bheidh le déanamh mar choinníoll a ghabhann le
díol na n-earraí allmhairithe.

srianta a fhorchuirtear nó a cheanglaítear a chur le dlí nó
a fhorchuireann údaráis phoiblí sa Chomhphobal;

(ii) teorainneacha an limistéir gheografaigh ina bhféadfar na
hearraí a dhíol an athuair;
(iii) srianta nach ndéanfaidh difear substainteach do luach
custaim na n-earraí;
(b) nach mbeidh an díol nó an praghas faoi réir aon choinníll nó
aon toisce nach féidir a luach a chinneadh i ndáil leis na hearraí a bheidh á luacháil;
(c) nach bhfabhróidh aon chuid d’fháltas aon díola, ná aon diúscartha ná aon athúsáide earraí ag an díoltóir ina dhiaidh sin,
go díreach nó go hindíreach don díoltóir, murar féidir coigeartú iomchuí a dhéanamh i gcomhréir le bearta a ghlacfar
de bhun Airteagal 43;
(d) nach mbeidh gaol ag an díoltóir leis an gceannaitheoir nó
nach mbeidh tionchar ag an ngaol ar an bpraghas.
Airteagal 42
Modhanna tánaisteacha luachála custaim

CAIBIDIL 3

Luach earraí chun críocha custaim
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1. I gcás nach bhféadfar luach custaim earraí a chinneadh faoi
Airteagal 41, cinnfear é trí dhul go seicheamhach ó phointe (a) go
dtí pointe (d) de mhír 2 den Airteagal seo, go dtí go sroichfear an
chéad phointe faoinar féidir luach custaim earraí a chinneadh.
Déanfar ord chur i bhfeidhm phointí (c) agus (d) a mhalartú má
éilíonn an dearbhóir é sin.
2.

Is éard a bheidh sa luach custaim, de bhun mhír 1:

(a) luach idirbhirt earraí comhionanna a dhíolfar lena
n-onnmhairiú go dtí críoch custaim an Chomhphobail agus
a onnmhaireofar an tráth céanna nó thart ar an tráth céanna
leis na hearraí a bheidh á luacháil;
(b) luach idirbhirt earraí dá macasamhail a dhíolfar lena
n-onnmhairiú go dtí críoch custaim an Chomhphobail agus
a onnmhaireofar an tráth céanna nó thart ar an tráth céanna
leis na hearraí a bheidh á luacháil;
(c) an luach a bheidh bunaithe ar an bpraghas aonaid ar a ndéanfar na hearraí allmhairithe, nó earraí is ionann leo nó earraí
allmhairithe dá macasamhail a dhíol laistigh de chríoch
custaim an Chomhphobail sa mhéid comhiomlán is mó le
daoine nach bhfuil gaol acu leis na díoltóirí;
(d) an luach ríofa.
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3.
I gcás nach bhféadfar an luach custaim a chinneadh faoi
mhír 1, cinnfear é ar bhonn sonraí a bheidh ar fáil i gcríoch
custaim an Chomhphobail, ag baint úsáide as meáin réasúnacha
a bheidh ag luí le prionsabail agus le forálacha ginearálta na nithe
seo a leanas:
(a) an comhaontú maidir le cur chun feidhme Airteagal VII den
Chomhaontú Ginearálta ar Tharaifí agus Thrádáil;
(b) Airteagal VII den Chomhaontú Ginearálta ar Tharaifí agus
Thrádáil;
(c) an chaibidil seo.
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3. Is é an dearbhóir a bheidh ina fhéichiúnaí. I gcás ionadaíochta indírí, beidh an duine a ndéantar an dearbhú custaim
thar a cheann ina fhéichiúnaí freisin.
I gcás ina ndéanfar dearbhú custaim i ndáil le haon cheann de na
nósanna imeachta dá dtagraítear i mír 1 a tharraingt suas ar bhonn
faisnéise arb é a toradh nár bailíodh na dleachtanna ar allmhairí
go hiomlán nó go páirteach, is féichiúnaí freisin an duine a rinne
an fhaisnéis a theastaigh chun an dearbhú a tharraingt suas a chur
ar fáil agus arbh eol dó nó ar cheart go réasúnach gurbh eol dó,
go raibh an fhaisnéis sin bréagach.
Airteagal 45

Airteagal 43

Forálacha speisialta a bhaineann le hearraí
neamhthionscnaimh

Bearta cur chun feidhme
I gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in
Airteagal 184(2), glacfaidh an Coimisiún na bearta lena leagfar
síos an méid seo a leanas:
(a) na heilimintí nach mór iad a chur leis an bpraghas iarbhír a
íocadh nó leis an bpraghas iarbhír a bheidh le híoc chun an
luach custaim a chinneadh, nó na heilimintí a fhéadfar a
eisiamh;
(b) eilimintí a úsáidfear chun an luach ríofa a chinneadh;
(c) an modh chun luach custaim a chinneadh i gcásanna sonracha, agus i dtaca le hearraí ar tabhaíodh fiach custaim ina
leith tar éis nós imeachta speisialta a úsáid;
(d) aon choinníollacha breise, aon fhorálacha breise agus aon
rialacha breise is gá chun Airteagal 41 agus Airteagal 42 a
chur i bhfeidhm.
TEIDEAL III
FIACH CUSTAIM AGUS RÁTHAÍOCHTAÍ

1.
I gcás ina mbeidh feidhm ag toirmeasc ar aistarraingt dleachtanna ar allmhairí, nó ag díolúine ó dhleachtanna ar allmhairí,
maidir le hearraí neamhthionscnaimh a mbainfear úsáid astu i
ndéantús táirgí a ndéanfar cruthúnas ar thionscnamh a eisiúint nó
a scríobh amach ina leith i gcreat socraithe fhabhraigh idir an
Comhphobal agus tíortha áirithe nó críocha áirithe lasmuigh de
chríoch custaim an Chomhphobail nó grúpaí tíortha den sórt sin
nó grúpaí críoch den sórt sin, tabhófar fiach custaim i dtaca le
hallmhairiú i ndáil leis na hearraí neamhthionscnaimh sin, trí
ghlacadh le fógra athonnmhairithe i ndáil leis na hearraí lena
mbaineann.
2.
I gcás ina dtabhófar fiach custaim de bhun mhír 1, cinnfear
méid na dleachta ar allmhairí a fhreagraíonn don fhiach sin faoi na
coinníollacha céanna ar fúthu a chinnfear fiach custaim a
d’eascródh ó ghlacadh, ar an dáta céanna, le dearbhú custaim
maidir le scaoileadh na n-earraí neamhthionscnaimh i saorchúrsaíocht a mbainfear úsáid astu i ndéantús na dtáirgí atá i gceist chun
críche nós imeachta próiseála isteach a thabhairt chun críche.
3. Beidh feidhm ag Airteagal 44(2) agus (3) mutatis mutandis. I
gcás earraí neamh-Chomhphobail dá dtagraítear in Airteagal 179,
áfach, is é an duine a thaiscfidh an fógra athonnmhairithe a bheidh
ina fhéichiúnaí. I gcás ionadaíochta indírí, beidh an duine a dtaiscfear an fógra thar a cheann ina fhéichiúnaí freisin.

CAIBIDIL 1

Fiach custaim a thabhú

Airteagal 46
Fiach custaim a thabhaítear trí neamhchomhlíonadh

Roinn 1
Fiach custaim i dtaca le hallmhairiú
Airteagal 44
Scaoileadh i saorchúrsaíocht agus ligean isteach sealadach
1.
Tabhófar fiach custaim i dtaca le hallmhairiú trí earraí
neamh-Chomhphobail ar a ndlitear dleachtanna ar allmhairí a
chur faoi cheachtar de na nósanna imeachta custaim a leanas:
(a) scaoileadh i saorchúrsaíocht, lena n-áirítear faoi na forálacha
úsáide deiridh;
(b) ligean isteach sealadach lena ngabhann faoiseamh páirteach
ó dhleachtanna ar allmhairí.
2.
Tabhófar fiach custaim tráth a nglacfar leis an dearbhú
custaim.

1. Maidir le hearraí ar a ndlitear dleachtanna ar allmhairí, tabhófar fiach custaim i dtaca le hallmhairiú trí neamhchomhlíonadh
aon cheann de na nithe seo a leanas:
(a) ceann de na hoibleagáidí a leagtar síos sa reachtaíocht
chustaim i ndáil le tabhairt isteach earraí neamhChomhphobail i gcríoch custaim an Chomhphobail, i ndáil
le maoirseacht chustaim a bhaint díobh nó i ndáil le
gluaiseacht, próiseáil, stóráil, ligean isteach sealadach nó
diúscairt earraí den sórt sin laistigh den chríoch sin;
(b) ceann de na hoibleagáidí a leagtar síos sa reachtaíocht
chustaim i ndáil le húsáid deiridh earraí laistigh de chríoch
custaim an Chomhphobail;
(c) coinníoll a rialaíonn earraí neamh-Chomhphobail a chur faoi
nós imeachta custaim nó a rialaíonn deonú, de bhua úsáid
deiridh na n-earraí, díolúine ó dhleacht nó ráta laghdaithe
dleachta custaim.

22

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

GA

2. Is ag ceachtar den dá thráth seo a leanas a thabhófar an fiach
custaim:
(a) ag an tráth nach gcomhlíonfar an oibleagáid ar as a neamhchomhlíonadh a eascróidh an fiach custaim nó ag an tráth a
scoirfidh sí de bheith comhlíonta;
(b) ag an tráth a nglacfar le dearbhú custaim chun earraí a chur
faoi nós imeachta custaim i gcás ina suífear ina dhiaidh sin
nár comhlíonadh iarbhír coinníoll lena rialaítear earraí a chur
faoin nós imeachta sin nó deonú díolúine ó dhleacht nó ráta
laghdaithe dleachta ar allmhairiú de bhua úsáide deiridh
earraí.
3.
I gcásanna dá dtagraítear faoi phointí (a) agus (b) de mhír 1,
is duine díobh seo a leanas a bheidh ina fhéichiúnaí:

4.6.2008

Beidh feidhm ag an gcéad fhomhír mutatis mutandis i gcás ina
dtabhófar fiach custaim i ndáil le fuíoll agus le dramhaíl a bheidh
mar thoradh ar dhíothú na n-earraí sin.
2.
I gcás ina dtabhófar fiach custaim, de bhun Airteagal 46(1), i
ndáil le hearraí a chuirtear faoi ordú ligin isteach shealadaigh le faoiseamh páirteach ó dhleachtanna custaim, déanfar méid na dleachta
ar allmhairí a íocadh faoin fhaoiseamh páirteach a asbhaint ó mhéid
na dleachta ar allmhairí a fhreagraíonn don fhiach custaim.
Roinn 2
Fiach custaim i dtaca le honnmhairiú
Airteagal 48
Próiseáil onnmhairithe agus próiseáil amach

(a) aon duine a gceanglófar air na hoibleagáidí lena mbaineann
a chomhlíonadh;

1. Tabhófar fiach custaim i dtaca le honnmhairiú trí earraí ar a
ndlitear dleachtanna ar onnmhairí a chur faoin nós imeachta
onnmhairíochta nó faoin nós imeachta próiseála amach.

(b) aon duine arbh fheasach dó nó ar cheart go réasúnach gurbh
fheasach dó go raibh oibleagáid faoin reachtaíocht chustaim
gan chomhlíonadh agus a ghníomhaigh thar ceann an duine
a raibh sé de cheangal air an oibleagáid a chomhlíonadh, nó
a bhí rannpháirteach sa ghníomh a raibh neamhchomhlíonadh na hoibleagáide de thoradh air;

2. Tabhófar an fiach custaim tráth a nglacfar leis an dearbhú
custaim.

(c) aon duine a fuair nó a choinnigh na hearraí lena mbaineann
agus arbh fheasach dó nó ar cheart go réasúnach gurbh
fheasach dó tráth a bhfuair sé na hearraí nó tráth ar glacadh
iad go raibh oibleagáid faoin reachtaíocht chustaim gan
chomhlíonadh.

I gcás ina dtarraingeofar suas dearbhú custaim ar bhonn faisnéise
arb é an toradh a bheidh uirthi nach mbaileofar na dleachtanna
ar allmhairí go hiomlán nó go páirteach, is féichiúnaí freisin a
bheidh sa duine a chuir an fhaisnéis ar fáil a éilítear chun an dearbhú a tharraingt suas agus arbh eol dó, nó ar cheart go réasúnach
gurbh eol dó, go raibh an fhaisnéis sin bréagach.

4.
I gcásanna dá dtagraítear faoi phointe (c) de mhír 1, is é an
féichiúnaí an duine a gceanglófar air na coinníollacha a chomhlíonadh lena rialaítear na hearraí a chur faoi nós imeachta
custaim nó lena rialaítear na hearraí lena mbaineann a dhearbhú
faoin nós imeachta sin nó lena rialaítear díolúine ó dhleacht nó
ráta laghdaithe dleachta ar allmhairí a dheonú de bhua úsáide
deiridh na n-earraí.

3. Is é an dearbhóir a bheidh ina fhéichiúnaí. I gcás ionadaíochta indírí, beidh an duine a ndéanfar an dearbhú custaim
thar a cheann ina fhéichiúnaí freisin.

Airteagal 49
Fiach Custaim a thabhaítear trí neamhchomhlíonadh
1. Maidir le hearraí ar a ndlitear dleachtanna ar allmhairí, tabhófar fiach custaim ar onnmhairiú i gcás nach gcomhlíonfar
ceachtar de na nithe seo a leanas:

I gcás ina dtarraingeofar suas dearbhú custaim i ndáil le haon
cheann de na nósanna imeachta dá dtagraítear i mír 1, nó i gcás
ina dtabharfar do na húdaráis custaim aon fhaisnéis a éilítear faoin
reachtaíocht chustaim a bhaineann leis na coinníollacha lena
rialaítear na hearraí a chur faoi nós imeachta custaim, agus gurb é
an toradh a bheidh ar an dearbhú nó ar an bhfaisnéis nach ndéanfar na dleachtanna ar allmhairí a bhailiú go hiomlán nó go
páirteach, is féichiúnaí freisin a bheidh sa duine a chuir an fhaisnéis a éilítear chun an dearbhú a tharraingt suas ar fáil agus arbh
eol dó, nó ar cheart go réasúnach gurbh eol dó, go raibh an fhaisnéis sin bréagach.

(a) ceann de na hoibleagáidí a leagtar síos sa reachtaíocht
chustaim i ndáil le himeacht na n-earraí;

Airteagal 47

(b) an tráth a shroichfidh na hearraí ceann scríbe seachas an
ceann scríbe a ceadaíodh dóibh tráth ar fhág siad críoch
custaim an Chomhphobail le faoiseamh iomlán nó le faoiseamh páirteach ó dhleachtanna ar onnmhairí;

Méid dleachta ar allmhairí a íocadh cheana féin a asbhaint
1.
I gcás ina dtabhófar fiach custaim de bhun Airteagal 46(1),
i ndáil le hearraí a scaoiltear i saorchúrsaíocht ag ráta laghdaithe
dleachta ar allmhairí de bharr a n-úsáide deiridh, déanfar méid na
dleachta ar allmhairí a íocadh nuair a scaoileadh na hearraí i
saorchúrsaíocht a asbhaint ó mhéid na dleachta ar allmhairí a
fhreagraíonn don fhiach custaim.

(b) na coinníollacha faoinar ligeadh do na hearraí imeacht ó
chríoch custaim an Chomhphobail le faoiseamh iomlán nó le
faoiseamh páirteach ó dhleachtanna ar onnmhairí.
2.
Is tráth de na tráthanna seo a leanas a thabhófar an fiach
custaim:
(a) an tráth a fhágfaidh na hearraí críoch custaim an Chomhphobail iarbhír gan dearbhú custaim;

(c) mura mbeidh na húdaráis custaim in ann an tráth dá dtagraítear i bpointe (b) a chinneadh, dáta éaga na tréimhse ama
a leagtar síos le haghaidh fianaise a thabhairt ar aird gur comhlíonadh na coinníollacha a chuireann na hearraí i dteideal
faoisimh dá leithéid.
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3.
I gcásanna dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1, is duine
díobh seo a leanas a bheidh ina fhéichiúnaí:
(a) aon duine ar ceanglaíodh air an oibleagáid lena mbaineann a
chomhlíonadh;
(b) aon duine arbh fheasach dó nó ar cheart go réasúnach gurbh
fheasach dó go raibh an oibleagáid lena mbaineann gan
chomhlíonadh agus a ghníomhaigh thar ceann duine a raibh
sé de cheangal air an oibleagáid a chomhlíonadh;
(c) aon duine a bhí rannpháirteach sa ghníomh arbh é an toradh
a bhí air neamhchomhlíonadh na hoibleagáide agus arbh
fheasach dó nó ar cheart go réasúnach gurbh fheasach dó nár
taisceadh dearbhú custaim ba cheart a thaisceadh.
4.
I gcásanna dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1, is é an
féichiúnaí aon duine ar a gceanglaítear na coinníollacha a chomhlíonadh faoinar ceadaíodh do na hearraí críoch custaim an
Chomhphobail a fhágáil le faoiseamh iomlán nó páirteach ó dhleachtanna ar onnmhairí.

Roinn 3
Forálacha is coiteann d’fhiacha custaim a
thabhaítear i dtaca le hallmhairiú agus le
honnmhairiú

Airteagal 50
Toirmisc agus srianta
1.
Tabhófar an fiach custaim i dtaca le hallmhairiú nó le honnmhairiú fiú má bhaineann sé le hearraí atá faoi réir bearta toirmisc nó srianta de chineál ar bith ar allmhairiú nó ar onnmhairiú.
2.
Ní thabhófar fiach custaim, áfach, ar cheachtar de na nithe
seo a leanas:
(a) airgeadra góchumtha a thabhairt isteach go mídhleathach i
gcríoch custaim an Chomhphobail;
(b) drugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha a thabhairt isteach i gcríoch custaim an Chomhphobail seachas i
gcás ina mbeidh siad faoi dhianmhaoirseacht ag na húdaráis
inniúla d’fhonn iad a úsáid chun críocha leighis agus
eolaíocha.
3.
Chun críocha pionós is infheidhme i leith cionta custaim,
measfar áfach gur tabhaíodh fiach custaim i gcás ina gcuirfidh dleachtanna custaim, nó ina gcuirfidh marthain féich custaim, an
bonn ar fáil ar air a gcinnfear pionóis faoi dhlí Ballstáit.

Airteagal 51
Féichiúnaithe leithleacha
I gcás ina ndlífidh roinnt daoine leithleacha méid na dleachta ar
allmhairí nó ar onnmhairí a fhreagraíonn d’fhiach custaim amháin
a íoc, beidh siad faoi dhliteanas i gcomhpháirt agus go leithleach
maidir le méid iomlán an fhéich.
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Airteagal 52

Rialacha ginearálta chun méid na dleachta ar allmhairí nó
ar onnmhairí a ríomh
1. Cinnfear méid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí ar
bhonn na rialacha sin chun méid na dleachta a ríomh a bhí infheidhme i leith na n-earraí lena mbaineann tráth ar tabhaíodh an
fiach custaim maidir leo.
2. I gcás nach féidir tráth tabhaithe an fhéich chustaim a chinneadh go beacht, measfar gurb é an tráth a dtiocfaidh na húdaráis
custaim ar an tuairim go bhfuil na hearraí i staid inar tabhaíodh
fiach custaim.
Ar a shon sin, i gcás ina gcuirfidh an fhaisnéis atá ar fáil do na
húdaráis custaim ar a gcumas a dheimhniú gur tabhaíodh an fiach
custaim sular tháinig siad ar an tuairim sin, measfar gur tabhaíodh
an fiach custaim an tráth is túisce arbh fhéidir an staid sin a
shuíomh.
Airteagal 53
Rialacha ginearálta chun méid na dleachta ar allmhairí
ríomh
1.
I gcás inar tabhaíodh costais stórála nó costais gnáthfhoirmeacha láimhseála laistigh de chríoch custaim an Chomhphobail i ndáil le hearraí a cuireadh faoi nós imeachta custaim, ní
chuirfear na costais sin ná an méadú ar luach san áireamh agus
méid na dleachta custaim ar allmhairí á ríomh i gcás ina gcuirfidh
an dearbhóir cruthúnas sásúil ar na costais sin ar fáil.
Ar a shon sin, cuirfear luach custaim, cainníocht, cineál agus tionscnamh earraí neamh-Chomhphobail a mbaintear úsáid astu sna
hoibríochtaí san áireamh agus méid na dleachta ar allmhairí á
ríomh.
2. I gcás ina dtiocfaidh athrú ar rangú taraife earraí a cuireadh
faoi nós imeachta custaim de bharr na ngnáthfhoirmeacha láimhseála laistigh de chríoch custaim an Chomhphobail, is é an rangú
taraife bunaidh le haghaidh na n-earraí a cuireadh faoin nós
imeachta a chuirfear i bhfeidhm arna iarraidh sin don dearbhóir.
3. I gcás ina dtabhófar fiach custaim i ndáil le táirgí próiseáilte
de thoradh ar an nós imeachta próiseála isteach, is ar bhonn rangú
taraife, luach custaim, chainníocht, chinéal agus thionscnamh na
n-earraí a chuirfear faoin nós imeachta isteach tráth a ghlacfar leis
an dearbhú custaim a bhaineann leis na hearraí sin a chinnfear
méid na dleachta ar allmhairí a bhaineann leis an bhfiach sin, arna
iarraidh sin don dearbhóir.
4. I gcás ina bhforálfar sa reachtaíocht chustaim do chóireáil
fhabhrach taraife earraí, d’fhaoiseamh nó do dhíolúine iomlán nó
do dhíolúine pháirteach ó dhleachtanna ar allmhairí nó ar onnmhairí, de bhun phointí (d) go (g) d’Airteagal 33(2), Airteagail 130
go 133, nó Airteagail 171 go 174, nó de bhun Rialachán (CEE)
Uimh. 918/83 ón gComhairle an 28 Márta 1983 ag cur córais
Chomhphobail socruithe saoirse ó dhleachtanna custaim ar
bun (1), beidh feidhm freisin ag an gcóireáil fhabhrach taraife sin,
ag an bhfaoiseamh sin nó ag an díolúine sin i gcásanna inar tabhaíodh fiach custaim de bhun Airteagal 46 nó Airteagal 49 den
Rialachán seo, ar an gcoinníoll nach iarracht ar mheabhlaireacht
a bheidh inti.
(1) IO L 105, 23.4.1983, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le
Rialachán (CE) Uimh. 274/2008 (IO L 85, 27.3.2008, lch. 1).
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Airteagal 54

CAIBIDIL 2

Bearta cur chun feidhme

Ráthaíocht i dtaca le fiach poitéinsiúil custaim nó le fiach
custaim atá ann

Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos na nithe
seo a leanas:

Airteagal 56
Forálacha ginearálta

(a) na rialacha chun méid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí is infheidhme i leith earraí a ríomh;
(b) rialacha speisialta breise le haghaidh nósanna imeachta
sonracha;
(c) maoluithe ar Airteagal 52 agus ar Airteagal 53, chun
imchéimniú ar na bearta taraife dá dtagraítear in
Airteagal 33(2)(h) a sheachaint,
glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
Airteagal 55
An áit a dtabhaítear an fiach custaim
1.
Tabhófar fiach custaim san áit a dtaiscfear an dearbhú
custaim nó an fógra athonnmhairithe dá dtagraítear in
Airteagal 44, in Airteagal 45 agus in Airteagal 48 nó ag an áit a
bhfuil an dearbhú forlíontach dá dtagraítear in Airteagal 110(3) le
taisceadh.
I ngach cás eile, is ag an áit a tharlóidh na teagmhais as a
n-eascróidh an fiach custaim a thabhófar é.
I gcás nach féidir an áit sin a chinneadh, tabhófar an fiach custaim
ag an áit a dtiocfaidh na húdaráis custaim ar an tuairim maidir léi
go bhfuil na hearraí i staid inar tabhaíodh fiach custaim.
2.
Más rud é gur cuireadh na hearraí isteach le haghaidh nós
imeachta custaim nár urscaoileadh, agus mura féidir an áit a chinneadh, de bhun na dara fomhíre agus na tríú fomhíre de mhír 1,
laistigh de thréimhse shonraithe, tabhófar an fiach custaim ag an
áit ar cuireadh na hearraí faoin nós imeachta lena mbaineann nó
ag an áit ar tugadh isteach i gcríoch custaim an Chomhphobail iad
faoin nós imeachta sin.
Na nósanna imeachta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar
síos an tréimhse dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo,
glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
3.
I gcás ina gcuirfidh an fhaisnéis atá ar fáil do na húdaráis
custaim ar a gcumas a shuíomh go bhféadfaí an fiach custaim a
thabhú in áiteanna leithleacha, measfar an fiach custaim a bheith
tabhaithe ag an áit ar tabhaíodh den chéad uair é.
4.
Má shuíonn údarás custaim gur tabhaíodh fiach custaim
faoi Airteagal 46 nó faoi Airteagal 49 i mBallstát eile agus más lú
méid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí a fhreagraíonn don
fhiach sin ná EUR 10 000, measfar an fiach custaim a bheith tabhaithe sa Bhallstát inar suíodh amhlaidh.

1. Beidh feidhm ag an gCaibidil seo i ndáil le ráthaíochtaí i leith
fiach custaim arna dtabhú agus i leith fiach custaim a fhéadfar a
thabhú, mura sonraítear a mhalairt.
2. Féadfaidh údaráis custaim a éileamh go gcuirfear ráthaíocht
ar fáil chun íocaíocht mhéid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí a fhreagraíonn d’fhiach custaim a áirithiú. I gcás ina bhforálfar amhlaidh leis na forálacha ábhartha, féadfaidh an ráthaíocht a
éilítear muirir eile a fholú dá bhforáiltear faoi fhorálacha ábhartha
eile atá i bhfeidhm.
3.
I gcás ina n-éileoidh na húdaráis custaim go gcuirfear
ráthaíocht ar fáil, is ar an bhféichiúnaí nó ar an duine a fhéadfaidh
a bheith ina fhéichiúnaí a éileofar sin. Féadfaidh siad a cheadú freisin do dhuine eile seachas an duine ar a n-éileofar í an ráthaíocht
a chur ar fáil.
4. Gan dochar d’Airteagal 64, ní éileoidh na húdaráis custaim
go gcuirfear ach ráthaíocht amháin ar fáil i ndáil le hearraí sonracha nó i ndáil le dearbhú sonrach.
Beidh feidhm ag an ráthaíocht a sholáthraítear do dhearbhú sonrach maidir le méid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí a
fhreagraíonn don fhiach custaim agus do mhuirir eile i ndáil leis
na hearraí uile a fholaítear leis an dearbhú sin nó a scaoiltear mar
gheall air, cibé acu an ceart nó mícheart an dearbhú sin.
Murar scaoileadh an ráthaíocht, féadfar í a úsáid chomh maith,
laistigh de theorainneacha na méide atá urraithe, chun méideanna
dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí agus muirir eile atá iníoctha
i ndiaidh rialú iarscaoilte na n-earraí sin a aisghabháil.
5. Ar iarratas ón duine dá dtagraítear i mír 3 den Airteagal seo,
féadfaidh na húdaráis custaim, i gcomhréir le hAirteagal 62(1)
agus (2), soláthar ráthaíochta cuimsithí a údarú a chlúdóidh méid
na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí a fhreagraíonn don fhiach custaim i ndáil le dhá cheann nó níos mó d’oibríochtaí, de
dhearbhuithe nó de nósanna imeachta custaim.
6. Ní éileofar aon ráthaíocht ó Stáit, ó údaráis réigiúnacha ná
ó údaráis rialtas áitiúla ná ó aon chomhlachtaí eile a rialaítear leis
an dlí poiblí, i ndáil le gníomhaíochtaí lena ngabhann siad mar
údaráis phoiblí.
7. Féadfaidh na húdaráis custaim an ceangal maidir le soláthar
ráthaíochta a tharscaoileadh i gcás nach rachaidh méid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí a bheidh le hurrú thar an
tairseach staidrimh le haghaidh dearbhuithe a leagtar síos in
Airteagal 12 de Rialachán (CE) Uimh. 1172/95 ón gComhairle an
22 Bealtaine 1995 maidir le staidreamh a bhaineann le trádáil earraí ag an gComhphobal agus ag a Bhallstáit le tíortha nach
ballstáit (1).
(1) IO L 118, 25.5.1995, lch. 10. Rialachán arna leasú go deireanach le
Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003.
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8.
Beidh ráthaíocht arna glacadh nó arna húdarú ag na
húdaráis custaim bailí ar fud chríoch custaim an Chomhphobail
chun na gcríoch ar chucu a thugtar í.
9.
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos na nithe
seo a leanas:
— coinníollacha chun an tAirteagal seo a chur chun feidhme,
— cásanna, seachas na cásanna a leagtar síos i mír 6 den
Airteagal seo, nach n-éileofar ráthaíocht iontu,
— eisceachtaí ó mhír 8 den Airteagal seo,
glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
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Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagtar síos cathain
a bheidh ráthaíocht roghnach, glacfar iad i gcomhréir leis an nós
imeachta lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in
Airteagal 184(4).
Airteagal 59
Ráthaíocht a chur ar fáil
1. Féadfar ráthaíocht a chur ar fáil i gceann de na foirmeacha
seo a leanas:
(a) trí éarlais in airgead tirim nó trí aon chineál íocaíochta a
mheasfaidh na húdaráis custaim a bheith coibhéiseach le
héarlais in airgead tirim, a íocfar in euro nó in airgeadra an
Bhallstáit ina n-éilítear an ráthaíocht;
(b) trí ghealltanas a thabharfaidh ráthóir;

Ráthaíocht éigeantach

(c) trí aon fhoirm eile ráthaíochta a chuireann áirithiú coibhéiseach ar fáil go n-íocfar méid na dleachta ar allmhairí nó
ar onnmhairí a fhreagraíonn don fhiach custaim agus do
mhuirir eile.

1.
I gcás ina mbeidh sé éigeantach ráthaíocht a chur ar fáil,
agus faoi réir na rialacha a ghlacfar de bhun mhír 3, socróidh na
húdaráis méid na ráthaíochta sin ar leibhéal is ionann agus méid
beacht na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí a fhreagraíonn do
na fiacha custaim agus do na muirir eile i gcás inar féidir an méid
sin a shuíomh go cinnte an tráth a n-éilítear an ráthaíocht.

Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos na
foirmeacha ráthaíochta dá dtagraítear i bpointe (c) den chéad
fhomhír den mhír seo, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta
lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in
Airteagal 184(4).

I gcás nach féidir an méid beacht a shuíomh, socrófar an
ráthaíocht ag méid uasta na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí
a fhreagraíonn don fhiach custaim agus do na muirear eile a thabhófar nó a fhéadfar a thabhú, is méid a mheasfaidh na húdaráis
custaim.

2. Tabharfar ráthaíocht i bhfoirm éarlaise in airgead tirim nó
íocaíochta a mheastar a bheith coibhéiseach le héarlais in airgead
tirim, de réir na bhforálacha a bheidh i bhfeidhm sa Bhallstát ina
n-éilítear an ráthaíocht.

Airteagal 57

Airteagal 60
2.
Gan dochar d’Airteagal 62, i gcás ina gcuirfear ráthaíocht
chuimsitheach ar fáil le haghaidh na dleachta ar allmhairí nó ar
onnmhairí a fhreagraíonn d’fhiacha custaim agus do mhuirir eile
a n-athróidh a méid thar am, socrófar méid na ráthaíochta sin ar
leibhéal a chumasóidh méid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí a fhreagraíonn d’fiacha custaim agus do mhuirir eile a chumhdach tráth ar bith.
3.
Glacfaidh an Coimisiún bearta, i gcomhréir leis an nós
imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 184(2), chun mír
1 den Airteagal seo a chur chun feidhme.

Rogha ráthaíochta
Féadfaidh an duine ar a n-éilítear ráthaíocht a chur ar fáil roghnú
idir an dá fhoirm ráthaíochta a leagtar síos síos in Airteagal 59(1).
Féadfaidh na húdaráis custaim, áfach, diúltú don fhoirm
ráthaíochta a roghnaítear i gcás ina mbeidh sí ar neamhréir le
feidhmiú cuí an nós imeachta custaim lena mbaineann.
Féadfaidh na húdaráis a éileamh go gcoinneofar le foirm na
ráthaíochta a roghnaítear ar feadh tréimhse sonraí.

Airteagal 58

Airteagal 61

Ráthaíocht roghnach

Ráthóir

I gcás ina mbeidh soláthar ráthaíochta roghnach, éileoidh na
húdaráis custaim ráthaíocht den sórt sin ar aon chuma má
mheasann siad nach bhfuil sé cinnte go n-íocfar méid na dleachta
ar allmhairí nó ar onnmhairí a fhreagraíonn d’fhiach custaim agus
do mhuirir eile laistigh den tréimhse a leagtar síos. Socróidh na
húdaráis sin a méid, is méid nach rachaidh thar an leibhéal dá dtagraítear in Airteagal 57.

1.
Caithfidh an ráthóir dá dtagraítear i bpointe (b)
d’Airteagal 59(1) a bheith ina thríú duine atá bunaithe i gcríoch
custaim an Chomhphobail. Ní mór don ráthóir a bheith formheasta ag na húdaráis custaim a éilíonn an ráthaíocht mura foras
creidmheasa nó airgeadais nó cuideachta árachais é atá creidiúnaithe sa Chomhphobal i gcomhréir leis na forálacha Comhphobail atá i bhfeidhm.
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2.
Geallfaidh an ráthóir i scríbhinn méid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí atá urraithe agus a fhreagraíonn d’fhiach
custaim agus do mhuirir eile a íoc.

(b) úsáid na ráthaíochta cuimsithí, a bhfuil a méid laghdaithe dá
dtagraítear in Airteagal 62(2), a thoirmeasc ar bhonn
sealadach;

3. Féadfaidh na húdaráis custaim diúltú an ráthóir nó an cineál
ráthaíochta a thairgtear a fhormheas i gcás nach deimhin gur léir
go n-áiritheoidh ceachtar acu go n-íocfar méid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí a fhreagraíonn don fhiach custaim agus
na muirir eile laistigh den tréimhse fhorordaithe.

(c) mar bheart eisceachtúil i gcúinsí speisialta, úsáid ráthaíochta
cuimsithí a thoirmeasc ar bhonn sealadach i ndáil le hearraí
a bheidh sainithe mar nithe atá ina n-ábhar do chalaois ar
mhórscála le linn dóibh a bheith faoi ráthaíocht
chuimsitheach.

Airteagal 62
Ráthaíocht chuimsitheach
1.
Ní thabharfar an t-údarú dá dtagraítear in Airteagal 56(5)
ach do dhaoine a shásaíonn na coinníollacha seo a leanas:
(a) go bhfuil siad bunaithe i gcríoch custaim an Chomhphobail;
(b) go bhfuil taifead acu ar chomhlíonadh na gceanglas custaim
agus cánach;
(c) go n-úsáideann siad na nósanna imeachta custaim atá i gceist
go rialta nó gurb eol do na húdaráis custaim gur daoine iad a
bhfuil sé d’acmhainn acu a n-oibleagáidí a chomhlíonadh
maidir leis na nósanna imeachta sin.
2.
I gcás ina mbeidh ráthaíocht chuimsitheach le cur ar fáil i
leith fiach custaim agus muirear eile a d’fhéadfaí a thabhú, féadfar
a údarú d’oibreoir eacnamaíoch ráthaíocht chuimsitheach a úsáid
a bhfuil a méid laghdaithe nó tarscaoileadh ráthaíochta a thabhairt dó ar choinníoll go gcomhlíonfaidh sé na critéir seo a leanas;
(a) córas sásúil chun bainistíocht a dhéanamh ar thaifid tráchtála
agus ar thaifid iompair, más iomchuí, a cheadaíonn rialuithe
iomchuí custaim;
(b) sócmhainneacht chruthaithe.
3.
Glacfaidh an Coimisiún bearta, i gcomhréir leis an nós
imeachta dá dtagraítear in Airteagal 184(2), lena rialófar an nós
imeachta chun údaruithe a dheonú faoi mhír 1 agus faoi mhír 2
den Airteagal seo.

Airteagal 64
Ráthaíocht bhreise nó ráthaíocht athsholáthair
I gcás ina ndeimhneoidh na húdaráis custaim nach n-áiritheoidh
an ráthaíocht a bheidh curtha ar fáil, nó nach bhfuil sé cinnte go
n-áiritheoidh sí a thuilleadh, go n-íocfar méid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí a fhreagraíonn don fhiach custaim agus
do na muirir eile laistigh den tréimhse fhorordaithe, nó nach leor
í lena áirithiú amhlaidh, éileoidh siad ar dhuine de na daoine dá
dtagraítear in Airteagal 56(3) ráthaíocht bhreise a chur ar fáil nó
ráthaíocht nua a chur in ionad na ráthaíochta bunaidh, de réir a
rogha.
Airteagal 65
Scaoileadh na ráthaíochta
1.
Scaoilfidh na húdaráis custaim an ráthaíocht láithreach
nuair a mhúchfar an fiach custaim nó an dliteanas i leith muirear
eile nó nuair nach féidir go n-eascróidh sé a thuilleadh.
2. I gcás ina múchfar an fiach custaim nó an dliteanas i leith
muirear eile go páirteach nó i gcás nach féidir go n-eascróidh sé
ach amháin i ndáil le páirt den mhéid atá urraithe, scaoilfear páirt
chomhfhreagrach den ráthaíocht dá réir sin ar iarraidh ón duine
lena mbaineann ach amháin sa chás nach mbeidh bonn cirt faoi
déanamh amhlaidh mar gheall ar an méid atá i gceist.
3.
Féadfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta
rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 184(2), bearta a ghlacadh
chun an tAirteagal seo a chur chun feidhme.
CAIBIDIL 3

Aisghabháil agus íocaíocht dleachta agus aisíocaíocht agus
loghadh mhéid na dleachta ar allmhairí agus ar onnmhairí

Airteagal 63
Forálacha breise a bhaineann le húsáid ráthaíochtaí

Roinn 1

1.
I gcásanna ina bhféadfar fiach custaim a thabhú faoi chuimse
nósanna imeachta speisialta, beidh feidhm ag mír 2 agus ag mír 3.

Méid na dleachta ar allmhairí nó ar
onnmhairí a chinneadh, fógra a thabhairt
faoin bhfiach custaim agus iontráil sna
cuntais

2.
Ní bheidh feidhm ag an tarscaoileadh ráthaíochta a údarófar i gcomhréir le hAirteagal 62(2) maidir le hearraí a mheastar a
chruthaíonn tuilleadh riosca calaoise.

Airteagal 66

3.
Glacfaidh an Coimisiún bearta, i gcomhréir leis an nós
imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 184(2), lena ndéanfar na nithe seo a leanas:
(a) mír 2 den Airteagal seo a chur chun feidhme;

Méid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí a chinneadh
1.
Is iad na húdaráis custaim atá freagrach as an áit a dtabhaítear an fiach custaim, nó a mheasfar é a bheith tabhaithe i
gcomhréir le hAirteagal 55 inti, a chinnfidh méid na dleachta ar
allmhairí nó ar onnmhairí is iníoctha, a luaithe is a bheidh an
fhaisnéis riachtanach acu.
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2.
Gan dochar d’Airteagal 27, féadfaidh na húdaráis custaim
glacadh le méid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí is
iníoctha a chinnfidh an dearbhóir.
Airteagal 67
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4.
I gcás ina n-aischuirfear dliteanas i leith fiach custaim de
bhun Airteagal 79(5), measfar na tréimhsí a leagtar síos i mír 1
agus i mír 2 den Airteagal seo a bheith curtha ar fionraí ón dáta a
chuirfear isteach an t-iarratas ar aisíocaíocht nó ar loghadh i
gcomhréir le hAirteagal 84, go dtí go ndéanfar cinneadh maidir
le haisíoc nó le loghadh.

Fógra a thabhairt maidir leis an bhfiach custaim
1.
Tabharfar fógra don fhéichiúnaí maidir leis bhfiach custaim
san fhoirm a leagtar síos ag an áit a dtabhófar an fiach custaim,
nó a meastar é a bheith tabhaithe i gcomhréir le hAirteagal 55
inti.
Ní thabharfar an fógra dá dtagraítear sa chéad fhomhír sna cúinsí
seo a leanas:
(a) i gcás ina bhforchuirfear beart sealadach beartais tráchtála i
bhfoirm dleachta, go dtí go ndéanfar cinneadh críochnaitheach maidir le méid na dleachta ar allmhairí nó ar
onnmhairí;
(b) i gcás ina rachaidh méid na dleachta is iníoctha ar allmhairí
nó ar onnmhairí thar an méid a cinneadh ar bhonn cinnidh a
rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 20;
(c) i gcás inarb ar bhonn forálacha ginearálta a neamhbhailíodh
ag dáta níos deireanaí le cinneadh cúirte, a rinneadh an cinneadh bunaidh nach dtabharfaí fógra faoin bhfiach custaim
nó go dtabharfaí fógra faoi mhéid dleachta ar allmhairí nó ar
onnmhairí ba lú ná an méid ab iníoctha;
(d) i gcásanna ina ndíolmhaítear na húdaráis custaim ó fhógra a
thabhairt faoin bhfiach custaim faoin reachtaíocht chustaim.

Airteagal 69
Iontráil sna cuntais
1.
Iontrálfaidh na húdaráis custaim dá dtagraítear in
Airteagal 66 ina gcuntais, i gcomhréir leis an reachtaíocht
náisiúnta, méid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí is
iníoctha agus a chinnfear i gcomhréir leis an Airteagal sin.
Ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír i gcásanna dá dtagraítear
sa dara fomhír d’Airteagal 67(1).
Ní gá go n-iontrálfadh na húdaráis custaim sna cuntais méideanna
dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí a fhreastalaíonn d’fhiach
custaim nárbh fhéidir a thuilleadh fógra ina leith a thabhairt don
fhéichiúnaí.
2. Cinnfidh na Ballstáit na nósanna imeachta praiticiúla chun
méideanna na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí a iontráil sna
cuntais. Féadfaidh difríocht a bheith idir na nósanna imeachta sin,
ag brath ar cibé an mbeidh na húdaráis custaim sásta, i bhfianaise
na gcúinsí inar tabhaíodh an fiach, go n-íocfar na méideanna sin.
Airteagal 70
Tráth iontrála sna cuntais

Glacfaidh an Coimisiún bearta, i gcomhréir leis an nós imeachta
rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 184(2), chun pointe (d) den
dara fomhír den mhír seo a chur chun feidhme.
2.
I gcás inarb ionann méid na dleachta ar allmhairí nó ar
onnmhairí is iníoctha agus an méid atá iontráilte sa dearbhú
custaim, is ionann scaoileadh na n-earraí ag na húdaráis custaim
agus fógra faoin bhfiach custaim a thabhairt don fhéichiúnaí.
3.
I gcás nach mbeidh feidhm ag mír 2 den Airteagal seo, tabharfar fógra faoin bhfiach custaim don fhéichiúnaí laistigh de
cheithre lá dhéag ón dáta a mbeidh na húdaráis custaim in ann
méid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí is iníoctha a
chinneadh.
Airteagal 68

1.
I gcás ina dtabhófar fiach custaim de bharr gur glacadh le
dearbhú custaim i leith earraí le haghaidh nós imeachta custaim,
seachas ligean isteach sealadach le faoiseamh páirteach ó dhleachtanna ar allmhairí, nó de bharr aon ghnímh eile a bhfuil an
éifeacht dlí chéanna aige agus glacadh den sórt sin, iontrálfaidh na
húdaráis custaim méid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí
is iníoctha sna cuntais laistigh de cheithre lá dhéag ó thráth scaoilte na n-earraí.
I gcás ina mbeidh íocaíocht ráthaithe, áfach, féadfar méid iomlán
na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí a bhaineann leis na hearraí uile a scaoiltear d’aon duine amháin le linn tréimhse a socróidh
na húdaráis custaim agus nach rachaidh thar 31 lá, a chuimsiú in
aon iontráil amháin sna cuntais ag deireadh na tréimhse sin.
Déanfar iontráil den sórt sin laistigh de cheithre lá dhéag ó dháta
éaga na tréimhse lena mbaineann.

Tréimhse teorann maidir leis an bhfiach custaim
1.
Ní fhéadfar fógra a thabhairt don fhéichiúnaí maidir le fiach
custaim tar éis dul in éag do thréimhse trí bliana ón dáta ar tabhaíodh an fiach custaim.
2.
I gcás ina dtabhófar an fiach custaim de bharr gnímh a
d’fhéadfadh a bheith, tráth a ndearnadh é, ina chúis d’imeachtaí
coiriúla cúirte a thionscnamh, síneofar an tréimhse trí bliana atá
leagtha síos i mír 1 go deich mbliana.
3. I gcás ina dtaiscfear achomharc faoi Airteagal 23, cuirfear ar
fionraí na tréimhsí a leagtar síos i mír 1 agus i mír 2 den Airteagal
seo, a fhad a mhairfidh na himeachtaí achomhairc, ón dáta ar taisceadh an t-achomharc.

2. I gcás inar féidir earraí a scaoileadh faoi réir coinníollacha
áirithe a rialaíonn méid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí
is iníoctha a chinneadh nó a bhailiú, déanfar an iontráil sna cuntais laistigh de cheithre lá dhéag ón lá a gcinnfear méid na dleachta is iníoctha ar allmhairí nó ar onnmhairí nó laistigh de
cheithre lá dhéag ón lá a shocrófar an oibleagáid maidir leis an
dleacht sin a íoc.
I gcás ina mbainfidh an fiach custaim, áfach, le beart sealadach
beartais tráchtála i bhfoirm dleachta, iontrálfar méid na dleachta
ar allmhairí nó ar onnmhairí is iníoctha sna cuntais laistigh de dhá
mhí ón dáta a bhfoilseofar in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh an
Rialachán lena mbunaítear an beart críochnaitheach beartais
tráchtála.
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3.
I gcás ina dtabhófar fiach custaim i gcúinsí nach bhfolaítear
le mír 1, iontrálfar méid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí
is iníoctha sna cuntais laistigh de cheithre lá dhéag ón dáta a
mbeidh na húdaráis custaim in ann méid na dleachta ar allmhairí
nó ar onnmhairí atá i gceist a chinneadh agus cinneadh a
dhéanamh.
4.
Beidh feidhm mutatis mutandis ag mír 3 i ndáil le méid na
dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí a bheidh le haisghabháil nó
a bheidh fós le haisghabháil i gcás nach n-iontrálfar méid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí is iníoctha sna cuntais i gcomhréir le mír 1, le mír 2 agus le mír 3 nó i gcás ina gcinnfear agus
ina n-iontrálfar í sna cuntais ar leibhéal níos ísle ná an méid is
iníoctha.
5. Ní bheidh feidhm ag na teorainneacha ama le haghaidh iontrála sna cuntais a leagtar síos i mír 1, i mír 2 agus i mír 3 i gcúinsí
neamh-inthuartha nó i gcásanna force majeure.
Airteagal 71
Bearta cur chun feidhme
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos rialacha
maidir le hiontráil sna cuntais, glacfar iad i gcomhréir leis an nós
imeachta lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in
Airteagal 184(4).
Roinn 2
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3. Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos na coinníollacha maidir le fionraí na teorann ama le haghaidh íocaíochta
mhéid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí a fhreagraíonn
d’fhiach custaim sna cúinsí seo a leanas:
(a) i gcás ina ndéanfar iarratas ar loghadh dleachta i gcomhréir
le hAirteagal 84;
(b) i gcás ina bhfuiltear chun earraí a choigistiú, a dhíothú nó a
thréigean leis an Stát;
(c) i gcás inar tabhaíodh an fiach custaim de bhun Airteagal 46
agus ina mbeidh níos mó ná féichiúnaí amháin i gceist,
glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
Leagfar síos sna bearta sin, go háirithe, tréimhse na fionraí, agus
an tréimhse ama a mheastar a bheith réasúnach chun aon
fhoirmiúlachtaí a thabhairt chun críche nó chun méid na dleachta
ar allmhairí nó ar onnmhairí a fhreagraíonn don fhiach custaim a
aisghabháil á cur san áireamh.
Airteagal 73
Íocaíocht

méid na dleachta ar allmhairí nó ar
onnmhairí a íoc

1. Déanfar an íocaíocht in airgead tirim nó ar aon slí eile lena
mhacasamhail d’éifeacht comhlíonta, lena n-áirítear coigeartú
comhardú creidmheasa, i gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta.

Airteagal 72

2. Féadfaidh tríú duine an íocaíocht a dhéanamh in ionad an
fhéichiúnaí.

Teorainneacha ama ginearálta le haghaidh íocaíochta agus
an teorainn ama le haghaidh íocaíochta a chur ar fionraí
1.
Íocfaidh an féichiúnaí méideanna na dleachta ar allmhairí
nó ar onnmhairí a fhreagraíonn don fhiach custaim ar tugadh
fógra dó ina leith i gcomhréir le hAirteagal 67 laistigh den tréimhse a fhorordóidh na húdaráis custaim.
Gan dochar d’Airteagal 24(2), ní rachaidh an tréimhse sin thar
dheich lá tar éis fógra maidir leis an bhfiach custaim a bheith
tugtha don fhéichiúnaí. I gcás chomhshuimiú na n-iontrálacha
sna cuntais faoi na coinníollacha a leagtar síos sa dara fomhír
d’Airteagal 70(1), socrófar í amhail is nach mbeidh sé de chumas
ag an bhféichiúnaí tréimhse níos faide a fháil le haghaidh
íocaíochta ná mar a bheadh aige dá ndeonófaí dó dáta na híocaíochta a chur siar i gcomhréir le hAirteagal 74.
Féadfaidh na húdaráis custaim síneadh ama a chur leis an tréimhse sin ar iarraidh an fhéichiúnaí i gcás ina gcinnfear méid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí is iníoctha i gcúrsa an rialaithe
iarscaoilte dá dtagraítear in Airteagal 27. Gan dochar
d’Airteagal 77(1), ní rachaidh síntí den sórt sin thar an tréimhse is
gá don fhéichiúnaí chun na bearta cuí a dhéanamh lena oibleagáid
a chomhlíonadh.
2.
Má tá an féichiúnaí i dteideal aon cheann de na háiseanna
íocaíochta a leagtar síos in Airteagail 74 go 77, déanfar an
íocaíocht laistigh den tréimhse nó laistigh de na tréimhsí a shonraítear i ndáil leis na háiseanna sin.

3. Féadfaidh an féichiúnaí ar aon chuma méid iomlán na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí nó páirt de a íoc gan fanacht
go mbeidh an tréimhse a tugadh dó le haghaidh íocaíochta caite.
Airteagal 74
Iarchur íocaíochta
Gan dochar d’Airteagal 79, déanfaidh na húdaráis custaim, ar iarraidh an duine lena mbaineann agus ar ráthaíocht a bheith curtha
ar fáil dóibh, iarchur íocaíocht na dleachta is iníoctha a cheadú ar
aon cheann de na bealaí seo a leanas:
(a) go leithleach i ndáil le gach méid dleachta ar allmhairí nó ar
onnmhairí a iontrálfar sna cuntais i gcomhréir leis an gcéad
fhomhír d’Airteagal 70(1), nó le hAirteagal 70(4);
(b) ar dhóigh fhoriomlán i ndáil leis na méideanna dleachta uile
ar allmhairí nó ar onnmhairí a iontrálfar sna cuntais i gcomhréir leis an gcéad fhomhír d’Airteagal 70(1) le linn tréimhse
a shocróidh na húdaráis custaim agus nach rachaidh thar 31
lá;
(c) ar dhóigh fhoriomlán i ndáil leis na méideanna dleachta uile
ar allmhairí nó ar onnmhairí a ndéanfar iontráil amháin ina
leith i gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 70(1).
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Airteagal 75
Teorainneacha ama le haghaidh íocaíochta a bheidh curtha
siar
1.
Tríocha lá a bheidh sa tréimhse a gcuirtear íocaíocht siar ar
a feadh faoi Airteagal 74.
2.
I gcás ina gcuirfear íocaíocht siar i gcomhréir le pointe (a)
d’Airteagal 74, tosóidh an tréimhse ar an lá i ndiaidh an lae a dtabharfar fógra don fhéichiúnaí maidir leis an bhfiach custaim.
3.
I gcás ina gcuirfear íocaíocht siar i gcomhréir le pointe (b)
d’Airteagal 74, tosóidh an tréimhse ar an lá i ndiaidh an lae a dtiocfaidh deireadh leis an tréimhse chomhshuimithe. Laghdófar é
líon na laethanta a chomhfhreagraíonn do leath líon na laethanta
a fholaítear leis an tréimhse chomhshuimithe.
4.
I gcás ina gcuirfear íocaíocht siar i gcomhréir le pointe (c)
d’Airteagal 74, tosóidh an tréimhse ar an lá i ndiaidh dheireadh
na tréimhse a bheidh socraithe le haghaidh scaoileadh na n-earraí
atá i gceist. Laghdófar é líon na laethanta a chomhfhreagraíonn do
leath líon na laethanta a fholaítear leis an tréimhse atá i dtrácht.
5.
I gcás inar corruimhir líon na laethanta sna tréimhsí dá dtagraítear i mír 3 agus i mír 4, beidh líon na laethanta a chaithfear
a asbhaint ón tréimhse 30 lá de bhun na míreanna sin cothrom le
leath na chéad ré-uimhreach eile is ísle.
6.
I gcás inar seachtainí féilire na tréimhsí dá dtagraítear i mír
3 agus i mír 4, féadfaidh na Ballstáit a fhoráil go mbeidh méid na
dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí ar cuireadh siar an íocaíocht
ina leith le híoc ar an Aoine den cheathrú seachtain i ndiaidh na
seachtaine féilire atá i gceist ar a dhéanaí.
Más míonna féilire atá sna tréimhsí sin, féadfaidh na Ballstáit a
fhoráil go mbeidh méid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí
ar cuireadh siar an íocaíocht ina leith le híoc ar an séú lá déag den
mhí i ndiaidh na míosa féilire atá i gceist.
Airteagal 76
Bearta cur chun feidhme
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos na
rialacha maidir le híocaíocht a chur siar i gcásanna ina mbeidh an
dearbhú custaim simplithe i gcomhréir le hAirteagal 109, glacfar
iad i gcomhréir leis an nós imeachta lena ngabhann grinnscrudú
agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
Airteagal 77
Saoráidí íocaíochta eile
1.
Féadfaidh na húdaráis custaim saoráidí íocaíochta seachas
iarchur íocaíochta a dheonú don fhéichiúnaí ar choinníoll go
gcuirfear ráthaíocht ar fáil.

29

leathbhliain atá i gceist (‘an ráta tagartha’), móide aon phointe
céatadáin amháin.
I gcás Ballstáit nach bhfuil rannpháirteach sa tríú céim d’aontas
eacnamaíoch agus airgeadaíochta, is é an ráta tagartha dá dtagraítear thuas an ráta coibhéiseach a bheidh leagtha síos ag a
bhanc ceannais náisiúnta. Sa chás sin, beidh feidhm ar feadh na
sé mhí ina dhiaidh sin ag an ráta tagartha a bheidh i bhfeidhm ar
an gcéad lá féilire den leathbhliain a bheidh i gceist.
2.
Féadfaidh na húdaráis custaim staonadh ó ráthaíocht a
éileamh nó ó ús creidmheasa a mhuirearú i gcás ina suífear ar
bhonn measúnaithe dhoiciméadaithe ar staid an fhéichiúnaí, go
gcothódh sé sin deacrachtaí tromchúiseacha eacnamaíocha nó
sóisialta.
3.
Féadfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta
rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 184(2), bearta a ghlacadh
chun mír 1 agus mír 2 a chur chun feidhme.
Airteagal 78
Forfheidhmiú íocaíochta agus riaráistí
1.
I gcás nach n-íocfar méid na dleachta ar allmhairí nó ar
onnmhairí is iníoctha laistigh den tréimhse fhorordaithe, áiritheoidh na húdaráis custaim ar gach uile bhealach a bheidh ar fáil
dóibh faoi dhlí an Bhallstáit lena mbaineann go bhfaighfear
íocaíocht ar an méid sin.
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagtar síos bearta i
ndáil lena áirithiú go bhfaighfear íocaíocht ó ráthóirí faoi chuimse
nós imeachta speisialta, glacfar iad i gcomhréir leis an nós
imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
2. Déanfar ús a mhuirearú ar mhéid na dleachta ar allmhairí nó
ar onnmhairí ón dáta a rachaidh an tréimhse fhorordaithe in éag
go dtí an dáta a ndéanfar an íocaíocht.
Is é an ráta úis ar fhiacha a bheidh ar an bhféichiúnaí a íoc ar
riaráistí, suim an ráta úis a chuir an Banc Ceannais Eorpach i
bhfeidhm ar an bpríomhoibríocht athairgeadaithe is deireanaí a
rinne sé roimh an gcéad lá féilire den leathbhliain atá i gceist (‘an
ráta tagartha’), móide dhá phointe céatadáin.
I gcás Ballstáit nach bhfuil rannpháirteach sa tríú céim d’aontas
eacnamaíoch agus airgeadaíochta, is é an ráta tagartha dá dtagraítear thuas an ráta coibhéiseach a bheidh leagtha síos ag a
bhanc ceannais náisiúnta. Sa chás sin, beidh feidhm ar feadh na
sé mhí ina dhiaidh sin ag an ráta tagartha a bheidh i bhfeidhm ar
an gcéad lá féilire den leathbhliain a bheidh i gceist.
3. I gcás ina dtabharfar fógra de bhun Airteagal 67(3) faoi fhiach custaim, déanfar ús a mhuirearú de bhreis ar mhéid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí, ón dáta a thabhófar an fiach
custaim go dtí an dáta a dtabharfar an fógra faoi.
Leagfar síos an ráta úis ar riaráistí i gcomhréir le mír 2.

I gcás ina ndeonófar saoráidí de bhun na chéad fhomhíre, déanfar
ús creidmheasa a mhuirearú ar mhéid na dleachta ar allmhairí nó
ar onnmhairí. Is é an ráta creidmheasa úis an ráta úis a chuir an
Banc Ceannais Eorpach i bhfeidhm ar an bpríomhoibríocht athairgeadaithe is deireanaí a rinne sé roimh an gcéad lá féilire den

4. Féadfaidh na húdaráis custaim staonadh ó ús a mhuirearú ar
riaráistí i gcás ina suífear ar bhonn measúnaithe dhoiciméadaithe
ar staid an fhéichiúnaí, go gcothófaí deacrachtaí tromchúiseacha
eacnamaíocha nó sóisialta dá ndéanfaí é a mhuirearú.
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5.
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos na
cásanna, i dtéarmaí ama agus méideanna, ina bhféadfaidh na
húdaráis custaim bailiú úis ar riaráistí a tharscaoileadh, glacfar iad
i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann
grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
Roinn 3
Méid na dleachta ar allmhairí nó ar
onnmhairí a aisíoc agus a loghadh
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Airteagal 80

Méideanna dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí a
ró-mhuirearaíodh a aisíoc agus a loghadh
Déanfar méid dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí a aisíoc nó a
loghadh a mhéid a rachaidh an méid a fhreagraíonn don bhunfhiach custaim thar an méid is iníoctha, nó a mhéid gur tugadh
fógra don fhéichiúnaí maidir leis an bhfiach custaim ar mhodh a
bhí contrártha do phointe (c) nó do phointe (d) d’Airteagal 67(1).
Airteagal 81

Airteagal 79
Aisíoc agus loghadh
1. Faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos sa Roinn seo, déanfar méideanna dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí a aisíoc nó a
loghadh, ar choinníoll go rachaidh an méid a bheidh le haisíoc nó
le loghadh thar mhéid áirithe, ar na forais seo a leanas:
(a) méideanna na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí a
ró-mhuirearaíodh;
(b) earraí lochtacha nó earraí nach gcomhlíonann téarmaí an
chonartha;
(c) earráid a rinne na húdaráis inniúla;
(d) cothromas.
Chomh maith leis seo, i gcás inar íocadh méid dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí agus ina ndearnadh an dearbhú comhfhreagrach custaim a chur ó bhail, i gcomhréir le hAirteagal 114,
déanfar an méid sin a aisíoc.
2.
Faoi réir na rialacha um inniúlacht i leith cinnidh, i gcás ina
bhfaighidh na húdaráis custaim féin amach laistigh de na tréimhsí dá dtagraítear in Airteagal 84(1) go bhfuil méid dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí in-aisíoctha nó in-loghtha de bhun
Airteagal 80, Airteagal 82 nó Airteagal 83, déanfaidh siad é a
aisíoc nó a loghadh as a stuaim féin.
3. Ní dheonófar aon aisíoc ná aon loghadh nuair is de bharr go
ndearna an féichiúnaí calaois a d’eascair an staid arbh é an fógra
faoin bhfiach custaim an deireadh a bhí léi.
4. Ní eascróidh íocaíocht úis ag na húdaráis lena mbaineann as
aisíoc.
Íocfar ús, áfach, i gcás nach ndéanfar cinneadh lena ndeonaítear
aisíoc a chur chun feidhme laistigh de thrí mhí ón dáta a ndearnadh an cinneadh sin, mura taobh amuigh de rialú na n-údarás
custaim a tharla an teip cloí leis an spriocdháta.
I gcásanna den sórt sin, íocfar an t-ús ón dáta a rachaidh an tréimhse trí mhí in éag go dtí an dáta a ndéanfar an t-aisíoc. Socrófar
an ráta úis i gcomhréir le hAirteagal 77.
5.
I gcás inar trí earráid a dheonóidh an t-údarás inniúil an
t-aisíoc nó an loghadh, déanfar an fiach custaim bunaidh a athshuíomh sa mhéid nach bhfuil cosc ama air sin faoi Airteagal 68.
I gcásanna den sórt sin, caithfear aon ús a íocadh faoin dara fomhír de mhír 4 a aisíoc.

Earraí lochtacha nó earraí nach gcomhlíonann téarmaí an
chonartha
1. Déanfar méid dleachta ar allmhairí a aisíoc nó a loghadh má
bhaineann an fógra maidir leis an bhfiach custaim le hearraí a
dhiúltaigh an t-allmhaireoir de bhrí go raibh siad lochtach, tráth
ar scaoileadh iad, nó nár chomhlíon siad téarmaí an chonartha ar
ar a bhonn a allmhairíodh iad.
Measfar go bhfolaíonn earraí lochtacha earraí a ndearnadh
damáiste dóibh sular scaoileadh iad.
2. Deonófar aisíoc nó loghadh dleachtanna ar allmhairí ar
choinníoll nár baineadh úsáid as na hearraí, ach amháin cibé úsáid
a baineadh astu i dtosach agus a bhféadfadh sé go raibh gá léi
chun a dheimhniú go raibh siad lochtach nó nár chomhlíon siad
téarmaí an chonartha agus ar choinníoll go n-onnmhaireofar ó
chríoch custaim an Chomhphobail iad.
3. Ar iarraidh an duine lena mbaineann, ceadóidh na húdaráis
custaim go gcuirfear na hearraí faoin nós imeachta próiseála
isteach, lena n-áirítear chun iad a dhíothú, nó faoin nós imeachta
um idirthuras seachtrach, faoin nós imeachta um stórasú custaim
nó faoin nós imeachta saorchreasa, seachas iad a onnmhairiú.
Airteagal 82
Aisíoc nó loghadh mar gheall ar earráid a rinne na
húdaráis inniúla
1. I staideanna seachas na staideanna dá dtagraítear sa dara
fomhír d’Airteagal 79(1) agus in Airteagal 80, in Airteagal 81 agus
in Airteagal 83, agus i gcás ina raibh an méid a fhreagraíonn don
fhiach custaim a fógraíodh i dtús níos ísle ná an méid a bhí
iníoctha, mar gheall ar earráid a rinne na húdaráis inniúla, aisíocfar nó loghfar suim dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí, ar
choinníoll go sásófar na coinníollacha seo a leanas:
(a) nach bhféadfadh an féichiúnaí go réasúnach an earráid a
bhrath;
(b) go raibh an féichiúnaí ag gníomhú de mheon macánta.
2. I gcás inarb ar bhonn córais comhoibrithe riaracháin a
bhfuil baint ag údaráis tíre nó críche atá taobh amuigh de chríoch
custaim an Chomhphobail rannpháirteach leis a dheonaítear
cóireáil fhabhrach na n-earraí, beidh eisiúint deimhnithe ag na
húdaráis sin, má tharlaíonn sé go raibh sé mícheart, ina earráid
nach bhféadfaí a bhrath go réasúnach de réir bhrí phointe (a) de
mhír 1.
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Ní earráid a bheidh in eisiúint deimhnithe mhíchirt áfach, i gcás
ina mbeidh an deimhniú bunaithe ar chuntas mícheart ar na fíricí
a chuir an t-onnmhaireoir ar fáil, ach amháin i gcás inar léir gurbh
eol do na húdaráis eisiúna nó gur cheart gurbh eol dóibh nár
chomhlíon na hearraí na coinníollacha a leagadh síos le haghaidh
teidil chuig an gcóireáil fhabhrach.
Measfar gur ghníomhaigh an féichiúnaí de mheon macánta, más
féidir leis a thaispeáint gur ghníomhaigh sé, le linn thréimhse na
n-oibríochtaí trádála lena mbaineann, le dúthracht chuí lena
áirithiú gur comhlíonadh na coinníollacha uile maidir le cóireáil
fhabhrach.
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Airteagal 85
Bearta cur chun feidhme

Glacfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta
rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 184(2), bearta chun an
Roinn seo a chur chun feidhme. Leagfar síos sna bearta sin, go
háirithe, na cásanna ina gcinnfidh an Coimisiún, i gcomhréir leis
an nós imeachta bainistíochta dá dtagraítear in Airteagal 184(3),
an bhfuil bonn cirt faoi méid dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí a loghadh nó a aisíoc.
CAIBIDIL 4

Ní fhéadfaidh an féichiúnaí a bheith ag brath ar phléadáil gur
ghníomhaigh sé de mheon macánta má d’fhoilsigh an Coimisiún
fógra in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, inar sonraíodh go raibh
forais amhrais ann maidir le feidhmiú cuí na socruithe fabhracha
ag an tír thairbhíoch nó ag an gcríoch thairbhíoch.

Airteagal 83
Aisíoc agus loghadh i gcothromas
I staideanna seachas na staideanna dá dtagraítear sa dara fomhír
d’Airteagal 79(1) agus in Airteagal 80, in Airteagal 81 agus in
Airteagal 82, déanfar méid dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí
a aisíoc nó a loghadh ar mhaithe le cothromas, nuair is i gcúinsí
speisialta a tabhaíodh an fiach custaim agus nach féidir a chur i
leith an fhéichiúnaí gur meabhlaireacht nó faillí shoiléir a bhí i
gceist aige.

Airteagal 84
Nós imeachta um aisíoc agus loghadh
1.
Cuirfear iarratais ar aisíoc nó ar loghadh i gcomhréir le
hAirteagal 79 chuig an oifig custaim chuí laistigh de na tréimhsí
seo a leanas:
(a) i gcás dleachtanna a ró-mhuirearaíodh, i gcás earráide a rinne
na húdaráis inniúla, nó i gcás cothromais, laistigh de thrí bliana ón dáta a dtabharfar fógra faoin bhfiach custaim;
(b) i gcás earraí lochtacha nó earraí nach gcomhlíonann téarmaí
an chonartha, laistigh de bhliain ón dáta a dtabharfar fógra
faoin bhfiach custaim;
(c) i gcás ina gcuirfear dearbhú custaim ó bhail, laistigh den
tréimhse a shonraítear sna rialacha is infheidhme maidir le
neamhbhailíochtú.
Cuirfear síneadh leis an tréimhse a shonraítear i bpointe (a) agus i
bpointe (b) den chéad mhír i gcás ina gcuirfidh an t-iarratasóir
fianaise ar fáil gur cuireadh bac air a iarratas a chur isteach laistigh den tréimhse a forordaíodh de bharr cúinsí neamh-intuartha
nó de bharr force majeure.
2. I gcás inar taisceadh achomharc faoi Airteagal 23 in aghaidh
fhógra an fhéich custaim, cuirfear an tréimhse ábhartha a shonraítear sa chéad fhomhír de mhír 1 den Airteagal seo ar fionraí,
ón dáta a thaiscfear an t-achomharc, ar feadh ré na n-imeachtaí
achomhairc.

Fiach custaim a mhúchadh
Airteagal 86
Múchadh
1.
Gan dochar d’Airteagal 68 agus do na forálacha atá i
bhfeidhm maidir le neamh-aisghabháil mhéid na dleachta a fhreagraíonn d’fhiach custaim i gcás dhócmhainneacht an fhéichiúnaí
a deimhníodh go breithiúnach, déanfar fiach custaim maidir le
hallmhairiú nó le honnmhairiú a mhúchadh ar aon cheann de na
bealaí seo a leanas:
(a) trí mhéid na dleachta ar allmhairí nó ar onnmhairí a íoc;
(b) faoi réir mhír 4, trí mhéid na dleachta ar allmhairí nó ar
onnmhairí a loghadh;
(c) i gcás, maidir le hearraí atá dearbhaithe le haghaidh nós
imeachta custaim a bhéarfaidh oibleagáid dleachtanna a íoc,
ina gcuirfear an dearbhú custaim ó bhail;
(d) i gcás ina gcoigisteofar earraí ar a ndlitear dleachtanna ar allmhairí nó ar onnmhairí;
(e) i gcás ina ngabhfar earraí ar a ndlitear dleachtanna ar allmhairí nó ar onnmhairí agus ina gcoigisteofar iad an tráth
céanna nó ina dhiaidh sin;
(f) i gcás ina ndéanfar earraí ar a ndlitear dleachtanna ar allmhairí nó ar onnmhairí a dhíothú faoi mhaoirseacht custaim
nó ina dtréigfear leis an Stát iad;
(g) i gcás ina n-imeoidh na hearraí as amharc nó nach gcomhlíonfar na hoibleagáidí a eascraíonn ón reachtaíocht
chustaim de bharr dhíothú iomlán na n-earraí sin nó de bharr
iad a bheith imithe ó mhaith ar fad mar gheall ar chineál iarbhír na n-earraí, nó ar chúinsí neamh-intuartha nó force
majeure, nó de thoradh ar theagasc ó na húdaráis custaim;
chun críocha an phointe seo, measfar go bhfuil earraí caillte
ar fad nuair a bheidh siad curtha ó mhaith ag aon duine;
(h) i gcás inar tabhaíodh an fiach custaim de bhun Airteagal 46
nó Airteagal 49 agus inar comhlíonadh na coinníollacha seo
a leanas:
(i)

nach raibh éifeacht shuntasach ag an mainneachtain as
ar eascair tabhú an fhéich custaim ar oibriú ceart an nós
imeachta custaim lena mbaineann agus nach iarracht ar
mheabhlaireacht a bhí inti;

(ii) go ndearnadh ina dhiaidh sin na foirmiúlachtaí uile ba
ghá chun staid na n-earraí a chur ina ceart;
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(i)

i gcás inar onnmhairíodh, le cead ó na húdarás custaim, earraí a scaoileadh i saorchúrsaíocht saor ó dhleacht, nó ar ráta
laghdaithe dleachta ar allmhairí, de bhua a n-úsáide deiridh;

(j)

i gcás inar de bhun Airteagal 45 a tabhaíodh é agus i gcás ina
gcuirtear ar ceal na foirmiúlachtaí a cuireadh i gcrích chun go
bhféadfaí an chóireáil fhabhrach taraife dá dtagraítear san
Airteagal sin a dheonú;

(k) i gcás, faoi réir mhír 5 den Airteagal seo, gur de bhun
Airteagal 46 a tabhaíodh an fiach custaim agus i gcás ina
gcuirtear fianaise ar fáil chun sástacht na n-údarás custaim
nár úsáideadh na hearraí ná nár caitheadh iad agus gur onnmhairíodh ó chríoch custaim an Chomhphobail iad.
2.
I gcás coigistithe, dá dtagraítear i bpointe (d) de mhír 1,
measfar mar sin féin, chun críocha na bpionós is infheidhme
maidir le cionta custaim, nach mbeidh an fiach custaim múchta i
gcás inarb iad dleachtanna custaim nó fiach custaim an bunús,
faoi dhlí Ballstáit, ar a gcinntear pionóis.
3.
I gcás ina múchfar fiach custaim i gcomhréir le pointe (g) de
mhír 1, i ndáil le hearraí a urscaoiltear i saorchúrsaíocht saor ó
dhleacht nó a scaoiltear ag ráta laghdaithe dleachta ar allmhairí
mar gheall ar an úsáid deiridh atá beartaithe dóibh, measfar gur
earraí neamh-Chomhphobail aon fhuíoll nó aon dramhaíl a
bheidh mar thoradh ar a ndíothú.
4.
I gcás ina ndlífidh líon daoine méid na dleachta ar allmhairí
nó ar onnmhairí a fhreagraíonn don fhiach custaim a íoc agus go
ndeonaítear loghadh, ní mhúchfar an fiach custaim ach amháin i
ndáil leis an duine nó leis na daoine a ndeonaítear an loghadh
dóibh.
5.
Sa chás dá dtagraítear i bpointe (k) de mhír 1, ní mhúchfar
an fiach custaim i ndáil le duine nó le daoine a rinne iarracht ar
mheabhlaireacht.
6.
I gcás inar de bhun Airteagal 46 a tabhaíodh an fiach
custaim, múchfar é i ndáil leis an duine nár bhain aon iarracht ar
mheabhlaireacht lena iompar agus a chuidigh leis an gcomhrac i
gcoinne na calaoise.
7.
Féadfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta
rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 184(2), bearta a ghlacadh
chun an tAirteagal seo a chur chun feidhme.
TEIDEAL IV
EARRAÍ A THUGTAR ISTEACH I gCRÍOCH CUSTAIM AN
CHOMHPHOBAIL

CAIBIDIL 1

Dearbhú iontrála achomair
Airteagal 87
Oibleagáid dearbhú iontrála achomair a thaisceadh
1. Earraí a thugtar isteach i gcríoch custaim an Chomhphobail,
beidh siad faoi réir dearbhaithe iontrála achomair, cé is moite de
mheáin iompair a allmhairítear ar bhonn sealadach agus meáin
iompair agus na hearraí a iompraítear iontu nach bhfuil ach ar
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thuras trí uiscí teorann nó trí aerspás chríoch custaim an Chomhphobail gan stopadh laistigh den chríoch sin.
2.
Mura sonraítear a mhalairt sa reachtaíocht chustaim, taiscfear dearbhú iontrála achomair ag an oifig custaim inniúil sula
dtabharfar na hearraí isteach i gcríoch custaim an Chomhphobail.
In ionad thaisceadh an dearbhaithe iontrála achomair, féadfaidh
údaráis custaim glacadh le taisceadh fógra agus rochtain a bheith
acu ar shonraí maidir leis an dearbhú iontrála achomair i gcóras
ríomhaire an oibreora eacnamaíoch.
3. Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos na nithe
seo a leanas:
(a) na cásanna seachas na cásanna dá dtagraítear i mír 1 den
Airteagal seo, faoina bhféadfar an ceangal maidir le dearbhú
iontrála achomair a tharscaoileadh nó a oiriúnú agus na coinníollacha faoina bhféadfar an ceangal sin a tharscaoileadh nó
a oiriúnú;
(b) an dáta deiridh a mbeidh an dearbhú iontrála achomair le
taisceadh nó le cur ar fáil sula dtabharfar na hearraí isteach i
gcríoch custaim an Chomhphobail;
(c) na rialacha a bhaineann le heisceachtaí ón teorainn ama dá
dtagraítear i bpointe (b) agus aon athruithe uirthi;
(d) na rialacha lena gcinnfear an oifig custaim inniúil ina dtaiscfear nó in gcuirfear ar fáil an dearbhú iontrála achomair
agus ina ndéanfar an anailís riosca agus ina gcuirfear na
rialuithe iontrála rioscabhunaithe i gcrích,
glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
Agus na bearta sin á nglacadh, cuirfear an méid a leanas san
áireamh:
(a) cúinsí speisialta;
(b) cur i bhfeidhm na mbeart sin maidir le cineálacha éagsúla tráchta earraí, modhanna iompair nó oibreoirí
eacnamaíocha;
(c) comhaontuithe idirnáisiúnta ina bhforáiltear do shocruithe
speisialta slándála.

Airteagal 88
Taisceadh agus an duine atá freagrach
1. Taiscfear an dearbhú iontrála achomair le teicníc próiseála
sonraí leictreonacha. Féadfar úsáid a bhaint as faisnéis faoi thrácht,
faoi chalafort nó faoi iompar ar choinníoll go bhfuil na sonraí is
gá ann le haghaidh dearbhú iontrála achomair.
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I gcúinsí eisceachtúla, féadfaidh na húdaráis custaim glacadh le
dearbhuithe iontrála achomair páipéarbhunaithe, ar choinníoll go
gcuirfidh siad i bhfeidhm an leibhéal céanna bainistíochta riosca
a chuirtear i bhfeidhm i gcás dearbhuithe iontrála achomair a
dhéantar le teicníc próiseála sonraí leictreonacha agus gur féidir
na riachtanais maidir le malartú sonraí den sórt sin le hoifigí
custaim eile a chomhlíonadh.

(c) gur cheadaigh na húdaráis custaim na hearraí a aistriú ón áit
ar tíolacadh iad.

2.
Is é an duine a thabharfaidh na hearraí isteach i gcríoch
custaim an Chomhphobail, nó a ghlacfaidh freagracht as iad a
iompar isteach sa chríoch sin, a thaiscfidh an dearbhú iontrála
achomair.

(a) critéir chun forais le haghaidh leasúchán a shocrú tar éis
aistrithe;

2. Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos eisceachtaí ó phointe (c) de mhír 1 den Airteagal seo, ag sainmhíniú
go háirithe:

(b) na heilimintí sonraí a bhféadfar a leasú;
3.
D’ainneoin oibleagáidí an duine dá dtagraítear i mír 2, féadfaidh duine de na daoine seo a leanas an dearbhú iontrála achomair a thaisceadh:
(a) an t-allmhaireoir nó an coinsíní nó duine eile a ngníomhaíonn an duine dá dtagraítear i mír 2 ina ainm nó thar a
cheann;
(b) aon duine atá in ann na hearraí atá i gceist a thíolacadh don
údarás inniúil custaim nó atá in ann iad a chur á dtíolacadh
don údarás inniúil custaim.
4. I gcás ina dtaiscfidh duine seachas oibreoir an mhodha iompair inar tógadh na hearraí isteach i gcríoch custaim an Chomhphobail dearbhú iontrála achomair, taiscfidh an t-oibreoir sin
fógra teachta leis an oifig custaim iomchuí i bhfoirm lastliosta,
nóta seachadta nó bileoige lóid ina bhfuil an fhaisnéis atá riachtanach chun go bhféadfaí na hearraí uile a iompraíodh agus a bhfuil
dearbhú iontrála achomair lena gclúdach a aithint.
I gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in
Airteagal 184(2), glacfaidh an Coimisiún bearta lena sannfar an
fhaisnéis a chaithfidh a bheith ar an bhfógra faoi theacht.
Beidh feidhm ag mír 1, mutatis mutandis, maidir leis an bhfógra
faoi theacht a luaitear sa chéad fhomhír den mhír seo.

(c) an teorainn ama tar éis aistrithe ina bhféadfar an leasúchán a
cheadú,
glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).

Airteagal 90
Dearbhú custaim in ionad dearbhaithe iontrála achomair
Féadfaidh an oifig custaim inniúil an dearbhú iontrála achomair a
tharscaoileadh i ndáil le hearraí a dtaiscfear dearbhú custaim ina
leith roimh dháta éaga na teorann ama dá dtagraítear i bpointe (b)
den chéad fhomhír d’Airteagal 87(3). Sa chás sin, ní mór go
mbeadh, ar a laghad, na sonraí is gá don dearbhú iontrála achomair sa dearbhú. Go dtí go nglacfar leis an dearbhú custaim i
gcomhréir le hAirteagal 112, beidh stádas dearbhaithe iontrála
achomair aige.

CAIBIDIL 2

Teacht earraí

Roinn 1
Earraí a theacht isteach i gcríoch custaim
an Chomhphobail

Airteagal 89
Leasúchán ar dhearbhú iontrála achomair

Airteagal 91
Maoirseacht chustaim

1.
Ceadófar don duine a thaiscfidh an dearbhú iontrála achomair, ar a iarratas féin, ceann nó níos mó de shonraí an dearbhaithe sin a leasú tar éis dó a bheith taiscthe.
Ní fhéadfar leasú den sórt sin a dhéanamh áfach tar éis aon cheann
de na teagmhais a leanas:
(a) gur chuir na húdaráis chustaim in iúl don duine a thaisc an
dearbhú iontrála achomair go bhfuil rún acu na hearraí a
iniúchadh;
(b) gur dheimhnigh na húdaráis custaim go bhfuil na sonraí atá
i gceist mícheart;

1. Beidh earraí a thabharfar isteach i gcríoch custaim an Chomhphobail faoi réir maoirseachta custaim ó am a n-iontrála, agus
féadfaidh siad a bheith faoi réir rialuithe custaim. I gcás inarb infheidhme, beidh siad faoi réir na dtoirmeasc agus na srianta sin a
bhfuil bonn cirt leo ar mhaithe, inter alia, leis an moráltacht phoiblí, leis an mbeartas poiblí nó leis an tslándáil phoiblí; chun sláinte
agus saol daoine nó ainmhithe nó plandaí a chosaint; chun an
comhshaol a chosaint; chun seoda náisiúnta atá luachmhar ó thaobh na healaíne, na staire nó na seandálaíochta a chosaint agus
chun maoin tionscail agus tráchtála a chosaint, lena n-áirítear
rialú ar réamhtheachtaithe drugaí, earraí a sháraíonn cearta maoine intleachtúla áirithe agus airgead tirim ag teacht isteach sa
Chomhphobal, agus chun bearta bainistíochta agus caomhnaithe
iascaigh agus bearta beartais tráchtála a chur chun feidhme.
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Fanfaidh siad faoi mhaoirseacht custaim fad is gá lena stádas
custaim a chinneadh agus ní bhainfear iad ón maoirseacht sin gan
cead na n-údarás custaim.

eacnamúil, ar choinníoll nach ndéanfar féidearthachtaí maidir le
maoirseacht chustaim agus le rialú custaim a chur i mbaol dá
bharr sin.

Gan dochar d’Airteagal 166, ní bheidh earraí Comhphobail faoi
réir maoirseachta custaim nuair a bheidh a stádas custaim
deimhnithe.

5.
Ní bheidh feidhm ag mír 1 maidir le meán iompair agus
maidir le hearraí a iompraítear leo nach mbeidh ach ag imeacht
trí uiscí teorann nó trí aerspás chríoch custaim an Chomhphobail
gan stopadh laistigh den chríoch sin.

Fanfaidh earraí neamh-Chomhphobail faoi mhaoirseacht custaim
go dtí go dtiocfaidh athrú ar a stádas nó go dtí go n-onnmhaireofar
iad an athuair nó go dtí go ndíothófar iad.

Airteagal 93

2.
Le cead ó na húdaráis custaim, féadfaidh sealbhóir na
n-earraí atá faoi mhaoirseacht custaim na hearraí a iniúchadh nó
samplaí díobh a glacadh tráth ar bith, go háirithe chun a rangú
taraife, a luach custaim nó a stádas custaim a chinneadh.

Airteagal 92

Aersheirbhísí agus seirbhísí ar muir laistigh den
Chomhphobal
1. Ní bheidh feidhm ag Airteagail 87 go 90, 92(1) agus 94 go
97 i ndáil le hearraí a d’fhág go sealadach críoch custaim an
Chomhphobail le linn dóibh a bheith ag gluaiseacht idir dhá
phointe sa chríoch sin ar muir nó san aer, ar choinníoll gur ar
chonair dhíreach agus ar aer nó le seirbhís rialta loingis gan stopadh lasmuigh de chríoch custaim an Chomhphobail a rinneadh
an iompar.

Iompar go dtí an t-ionad cuí

1.
An duine a thabharfaidh earraí isteach i gcríoch custaim an
Chomhphobail, iompróidh sé iad gan mhoill, ar an gconair a
shonróidh na húdaráis custaim agus i gcomhréir lena dtreoracha,
más ann, go dtí oifig custaim a ainmneoidh a húdaráis custaim,
nó go dtí aon ionad eile a ainmneoidh nó a cheadóidh na húdaráis
sin, nó isteach i saorchrios.

2. Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos forálacha
speisialta le haghaidh aersheirbhísí agus seirbhísí rialta loingis, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).

Airteagal 94
Earraí a thabharfar isteach i saorchrios, tabharfar isteach go
díreach sa saorchrios sin iad, ar muir nó san aer nó, más ar tír, gan
dul trí aon chuid eile de chríoch custaim an Chomhphobail, i gcás
ina bhfuil an saorchrios ag síneadh leis an teorainn talún idir Ballstát agus tríú tír.

Tíolacfar na hearraí do na húdaráis custaim i gcomhréir le
hAirteagal 95.

2.
Aon duine a ghlacfaidh freagracht as earraí a iompar tar éis
dóibh a bheith tugtha isteach i gcríoch custaim an Chomhphobail,
beidh sé freagrach as comhlíonadh na hoibleagáide a leagtar síos
i mír 1.

3.
Fiú má tá siad lasmuigh de chríoch custaim an Chomhphobail, earraí a d’fhéadfadh a bheith faoi réir rialuithe custaim
Ballstáit de bharr comhaontaithe a rinneadh leis an tír nó leis an
gcríoch ábhartha lasmuigh de chríoch custaim an Chomhphobail,
caithfear leo ar an mbealach céanna agus a chaithfí le hearraí a
thabharfaí isteach i gcríoch custaim an Chomhphobail.

4.
Ní chuirfidh mír 1 bac ar fheidhm aon fhorálacha speisialta
i ndáil le litreacha, le cártaí poist agus le hábhar clóite agus lena
gcoibhéisí leictreonacha nó le hearraí atá á n-iompar ag taistealaithe, le hearraí a iompraítear laistigh de chriosanna teorann nó
i bpíblínte nó sreanga nó le haon trácht eile ar beag a thábhacht

Iompar faoi imthosca speisialta
1.
I gcás nach féidir an oibleagáid atá leagtha síos in
Airteagal 92(1) a chomhlíonadh de bharr imthosca nárbh fhéidir
a thuar nó force majeure, cuirfidh an duine a mbeidh an oibleagáid
sin de cheangal air nó aon duine eile a bheidh ag gníomhú thar
ceann an duine sin an fhaisnéis sin in iúl do na húdaráis custaim
gan mhoill. I gcás nach gcaillfear iomlán na n-earraí de bharr na
n-imthosca nach féidir a thuar nó force majeure, cuirfear na
húdaráis custaim ar an eolas freisin maidir leis an suíomh beacht
ina mbeidh siad.
2. I gcás ina mbeidh ar árthach nó ar aerárthach a thiocfaidh
faoi réim Airteagal 92(5), de bharr cúinsí nárbh fhéidir a thuar nó
force majeure, port a ghabháil nó dul i dtír i gcríoch custaim an
Chomhphobail agus nuair nach féidir an oibleagáid a leagtar síos
in Airteagal 92(1) a chomhlíonadh, déanfaidh an duine a thug an
t-árthach nó an t-aerárthach isteach i gcríoch custaim an Chomhphobail, nó aon duine eile atá ag gníomhú thar ceann an duine
sin, an scéal a chur in iúl do na húdaráis custaim gan mhoill.
3. Cinnfidh na húdaráis custaim na bearta is gá a ghlacadh
chun maoirseacht chustaim a cheadú maidir leis na hearraí dá dtagraítear i mír 1, nó maidir leis an árthach nó leis an aerárthach
agus le aon earraí a bheidh iontu sna cúinsí dá dtagraítear i mír 2,
agus chun a áirithiú, más cuí, go dtabharfar iad ina dhiaidh sin
chuig oifig custaim nó chuig áit eile a ainmneoidh nó a cheadóidh
na húdaráis.
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Roinn 2
Tíolacadh, díluchtú agus iniúchadh earraí
Airteagal 95
Tíolacadh earraí do chustam
1.
Earraí a thabharfar isteach i gcríoch custaim an Chomhphobail, tíolacfaidh aon duine de na daoine seo a leanas do chustam iad, a luaithe a thiocfaidh siad go dtí an oifig custaim
ainmnithe nó go dtí aon áit eile a ainmneoidh nó a cheadóidh
húdaráis custaim nó isteach sa saorchrios:
(a) an duine a thug na hearraí isteach i gcríoch custaim an
Chomhphobail;
(b) an duine a bhfuil an duine a thug na hearraí isteach sa chríoch
sin ag gníomhú ina ainm nó thar a cheann;
(c) an duine a ghlac freagracht as na hearraí a iompar tar éis
dóibh a bheith tugtha isteach i gcríoch custaim an
Chomhphobail.
2.
D’ainneoin oibleagáidí an duine a luaitear i mír 1, féadfaidh
duine de na daoine seo a leanas na hearraí a thíolacadh ina ionad:
(a) aon duine a chuireann na hearraí láithreach faoi nós imeachta
custaim;
(b) duine a bhfuil údarú aige chun áiseanna stórála a fheidhmiú
nó aon duine a bhíonn i mbun gníomhaíochta i saorchrios.
3.
Déanfaidh an duine a thíolacfaidh na hearraí tagairt don
dearbhú iontrála achomair nó don dearbhú custaim a taisceadh i
ndáil leis na hearraí.
4.
Ní chuirfidh mír 1 bac ar aon fhorálacha speisialta i ndáil le
litreacha, le cártaí poist agus le hábhar clóite nó lena gcoibhéisí
leictreonacha a choinnítear ar mheáin eile nó i ndáil le hearraí atá
á n-iompar ag taistealaithe, le hearraí a iompraítear laistigh de
chriosanna teorann nó i bpíblínte nó sreanga nó le haon trácht
eile ar beag a thábhacht eacnamúil, ar choinníoll nach ndéanfar
féidearthachtaí maidir le maoirseacht chustaim agus maidir le
rialú custaim a chur i mbaol dá bharr sin.
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3. Ní dhéanfar earraí a tíolacadh do chustam a aistriú ón áit ar
tíolacadh iad gan cead ó na húdaráis custaim.
Roinn 3
Foirmiúlachtaí tar éis an tíolactha
Airteagal 97
Oibleagáid earraí neamh-Chomhphobail a chur faoi nós
imeachta custaim
1. Gan dochar d’Airteagail 125 go 127, déanfar earraí neamhChomhphobail a thíolacfar do chustam a chur faoi nós imeachta
custaim.
2.
Mura bhforáiltear a mhalairt, beidh sé de shaoirse ag an
dearbhóir an nós imeachta faoinar mian leis na hearraí a chur
isteach a roghnú, faoi choinníollacha an nós imeachta sin, is cuma
faoina gcineál agus a méid, faoina dtír thionscnaimh, faoina
gcoinsíneacht nó faoina gceann scríbe.
Airteagal 98
Earraí a mheastar a bheith curtha i stóráil shealadach
1. Ach amháin i gcás ina gcuirfear earraí go láithreach faoi nós
imeachta custaim ar glacadh le dearbhú custaim ina leith, nó i
gcás ina gcuirfear i saorchrios iad, measfar go bhfuil earraí neamhChomhphobail a tíolacadh do chustam curtha i stóráil sealadach,
faoi réir Airteagal 151.
2. Gan dochar don oibleagáid a leagtar síos in Airteagal 87(2)
agus do na heisceachtaí nó don tarscaoileadh dá bhforáiltear sna
bearta a ghlacfar faoi Airteagal 87(3), i gcás ina suífear nach bhfuil
earraí neamh-Chomhphobail a tíolacadh do chustam cumhdaithe
faoi dhearbhú iontrála achomair, taiscfidh sealbhóir na n-earraí
dearbhú den sórt seo láithreach.
Roinn 4
Earraí a ghluaistear faoi nós imeachta
idirthurais
Airteagal 99
Tarscaoileadh maidir le hearraí a thagann faoi idirthuras

Airteagal 96
Díluchtú agus iniúchadh earraí
1. Is le cead ó na húdaráis custaim amháin sna háiteanna a ainmneoidh nó a fhaomhfaidh na húdaráis sin a dhíluchtófar nó a
aistreofar earraí ón meán iompair a bheidh á n-iompar.
Ní bheidh cead den sórt sin de dhíth áfach i gcás garchontúirte ina
gcaithfear iomlán nó cuid de na hearraí a dhíluchtú láithreach. Sa
chás sin cuirfear an scéal in iúl dá réir do na húdaráis custaim
láithreach.
2.
Féadfaidh na húdaráis custaim a éileamh tráth ar bith go
ndíluchtófaí nó go ndíphacálfaí na hearraí lena n-iniúchadh, chun
samplaí díobh a thógáil nó chun scrúdú a dhéanamh ar an meán
iompair a bheidh á n-iompar.

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 92 cé is moite den chéad fhomhír
de mhír 1 de, ná ag Airteagail 95 go 98 nuair a thabharfar earraí
atá faoi nós imeachta idirthurais cheana féin isteach i gcríoch
custaim an Chomhphobail.
Airteagal 100
Forálacha a bheidh infheidhme maidir le hearraí
neamh-Chomhphobail nuair a bheidh deireadh le nós
imeachta idirthurais
Beidh feidhm ag Airteagal 96, ag Airteagal 97 agus ag Airteagal 98
maidir le hearraí neamh-Chomhphobail a ghluaisfidh faoi nós
imeachta idirthurais, nuair a bheidh siad tíolactha don oifig
custaim chinn scríbe i gcríoch custaim an Chomhphobail, i gcomhréir leis na rialacha a rialaíonn idirthuras.
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RIALACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE STÁDAS CUSTAIM,
EARRAÍ A CHUR FAOI NÓS IMEACHTA CUSTAIM, FÍORÚ,
SCAOILEADH AGUS DIÚSCAIRT EARRAÍ
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(d) i gcás ina neamhbhaileofar an dearbhú um scaoileadh earraí
i saorchúrsaíocht tar éis an scaoilte i gcomhréir le bearta a
ghlacfar de bhun an dara fomhír d’Airteagal 114(2).

Airteagal 103
CAIBIDIL 1

Stádas custaim earraí

Airteagal 101
Toimhde maidir le stádas earraí Comhphobail
1.
Gan dochar d’Airteagal 161, toimhdeofar go mbeidh stádas
custaim earraí Comhphobail ag na hearraí uile i gcríoch custaim
an Chomhphobail, mura ndeimhneofar nach earraí Comhphobail
iad.

Earraí Comhphobail a fhágann an críoch custaim ar bhonn
sealadach
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos na coinníollacha faoinar féidir earraí Comhphobail gluaiseacht, gan a
bheith faoi réir nós imeachta custaim, ó phointe go chéile laistigh
de chríoch custaim an Chomhphobail agus amach as an gcríoch
sin ar bhonn sealadach gan a stádas custaim a athrú, glacfar iad i
gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann
grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).

2.
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, agus lena leagfar síos an
méid seo a leanas:

Earraí a chur faoi nós imeachta custaim

(a) na cásanna nach mbeidh feidhm ag an toimhde dá dtagraítear
i mír 1 den Airteagal seo;

Roinn 1

(b) na meáin trína bhféadfaí stádas custaim earraí Comhphobail
a bhunú;
(c) na cásanna nach mbeidh stádas custaim earraí Comhphobail
ag earraí a fuarthas go huile i gcríoch custaim an Chomhphobail má fhaightear iad ó earraí a cuireadh faoin nós
imeachta idirthurais sheachtraigh, faoi nós imeachta stórála,
faoin nós imeachta admhála sealadaí nó faoin nós imeachta
próiseála isteach,
glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).

Airteagal 102
Cailliúint stádais custaim mar earraí Chomhphobail
Beidh earraí Comhphobail ina n-earraí neamh-Chomhphobail sna
cásanna a leanas:
(a) i gcás ina n-aistreofar amach as críoch custaim an Chomhphobail iad, sa mhéid is nach mbeidh feidhm ag na rialacha
maidir le hidirthuras inmheánach nó ag na bearta a leagadh
síos i gcomhréir le hAirteagal 103.
(b) i gcás inar cuireadh faoin nós imeachta idirthurais sheachtraigh, nó faoi nós imeachta stórála nó faoin nós imeachta
próiseála isteach iad, sa mhéid is a cheadaíonn an reachtaíocht chustaim amhlaidh;
(c) i gcás inar cuireadh faoin nós imeachta um úsáid deiridh iad
agus ina dtréigfear ina dhiaidh sin iad leis an Stát, nó ina
ndíothófar agus gur dramhaíl atá fágtha;

CAIBIDIL 2

Forálacha ginearálta

Airteagal 104
Dearbhú custaim maidir le hearraí agus maoirseacht
chustaim ar earraí Comhphobail
1.
Folófar na hearraí uile a bheartaítear a chur faoi nós
imeachta custaim, seachas an nós imeachta saorchreasa, le dearbhú custaim a bheidh iomchuí don nós imeachta áirithe sin.
2. Earraí a dhearbhófar le haghaidh onnmhairithe, le haghaidh
idirthurais inmheánaigh sa Chomhphobal nó le haghaidh
próiseála amach, beidh siad faoi réir maoirseachta custaim ón am
a nglacfar leis an dearbhú dá dtagraítear i mír 1 go dtí go bhfágfaidh siad críoch custaim an Chomhphobail nó go dtí go dtréigfear leis an Stát iad nó go dtí go ndíothófar iad nó go dtí go
neamhbhaileofar an dearbhú custaim.

Airteagal 105
Oifigí inniúla custaim
1. Mura bhforáiltear a mhalairt sa reachtaíocht Chomhphobail,
cinnfidh na Ballstáit suímh agus inniúlacht na n-oifigí custaim
éagsúla atá lonnaithe ina gcuid críoch.
Áiritheoidh na Ballstáit go socrófar uaireanta oscailte oifigiúla do
na hoifigí sin a bheidh réasúnach agus feiliúnach, agus cineál na
tráchta agus na n-earraí agus na nósanna imeachta faoina gcuirfear iad á gcur san áireamh, sa chaoi is nach gcuirfear bac nó saobhadh ar shreabhadh na tráchta idirnáisiúnta.
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2. I gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in
Airteagal 184(2), glacfaidh an Coimisiún bearta lena sainmhíneofar róil éagsúla agus freagrachtaí éagsúla na n-oifigí custaim
inniúla, agus go háirithe róil agus freagrachtaí na n-oifigí seo a
leanas:
(a) oifigí custaim iontrála, allmhairithe, onnmhairithe nó
imeachta;
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(g) ról sonrach agus freagrachtaí sonracha na n-oifigí custaim
inniúla a bheidh i gceist, go háirithe maidir leis na rialuithe a
bheidh le cur i bhfeidhm;
(h) an fhoirm ina ndéanfar foirmiúlachtaí a chur i gcrích agus
aon teorainn ama lena gcur i gcrích,
glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).

(b) oifigí custaim ina gcuirtear i gcrích na foirmiúlachtaí chun
earraí a chur faoi nós imeachta custaim;

Cuirfidh na bearta sin an méid seo a leanas san áireamh:

(c) na hoifigí custaim a dheonaíonn údaruithe agus a dhéanann
maoirseacht ar nósanna imeachta custaim.

— maidir le pointe (c), i gcás ina mbeidh níos mó ná Ballstát
amháin bainteach leis, an t-iarratasóir a bheith ag comhlíonadh an chritéir a leagtar síos in Airteagal 14 maidir le
stádas oibreora eacnamaíoch údaraithe a dheonú,

Airteagal 106
Imréiteach lárnaithe
1.
Féadfaidh údaráis custaim duine a údarú chun dearbhú
custaim le haghaidh earraí a thíolactar do chustam in oifig custaim
eile a thaisceadh nó a chur ar fáil san oifig custaim atá freagrach
as an áit a bhfuil sé lonnaithe. Sna cásanna sin measfar gur san
oifig custaim inar taisceadh an dearbhú custaim nó inar cuireadh
ar fáil é a tabhaíodh an fiach custaim.
2.
Is í an oifig ina dtaiscfear an dearbhú custaim, nó ina gcuirfear ar fáil é, a chuirfidh na foirmiúlachtaí i gcrích maidir le fíorú
an dearbhuithe, le haisghabháil mhéid na dleachta ar allmhairí nó
ar onnmhairí a bhaineann le haon fhiacha custaim a bheidh ann
agus le scaoileadh a dheonú do na hearraí.
3.
Is í an oifig ina dtíolacfar na hearraí a chuirfidh i gcrích, gan
dochar dá rialuithe féin chun críocha slándála agus sábháilteachta,
aon iniúchadh a dhéanfaidh an oifig inar taisceadh na hearraí nó
inar cuireadh ar fáil iad a iarraidh go dlisteanach agus is í a cheadóidh na hearraí a scaoileadh, agus faisnéis a fuarthas ón oifig sin á
cur san áireamh.
4.
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos rialacha
maidir leis an méid seo a leanas, go háirithe:
(a) deonú an údaraithe dá dtagraítear i mír 1;
(b) na cásanna ina ndéanfar athbhreithniú ar an údarú;

— maidir le pointe (d), an láthair ina bhfuil príomhchuntais an
iarratasóra chun críocha custaim á gcoinneáil nó ina bhfuil
siad inrochtana, lena n-éascaítear rialuithe bunaithe ar
iniúchadh, agus ina gcuirfear i gcrích ar a laghad cuid de na
gníomhaíochtaí a chumhdóidh an t-údarú.
Airteagal 107
Cineálacha dearbhuithe custaim
1.
Taiscfear an dearbhú custaim trí úsáid a bhaint as teicníc
próiseála sonraí leictreonacha. Féadfaidh na húdaráis custaim a
cheadú gur i bhfoirm iontrála i dtaifid an dearbhóra a bheidh an
dearbhú custaim, ar choinníoll go mbeidh rochtain ag na húdaráis
custaim ar na sonraí sin i gcóras leictreonach an dearbhóra agus
go gcomhlíonfar na riachtanais maidir le haon mhalartú de na
sonraí sin is gá idir oifigí custaim.
2. I gás ina bhforálfar dó sin sa chustaim, féadfaidh na húdaráis
custaim glacadh le dearbhú custaim páipéarbhunaithe, nó le dearbhú custaim ó bhéal nó le dearbhú a dhéanfar trí aon ghníomh
eile lenar féidir earraí a chur faoi nós imeachta custaim.
3. I gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in
Airteagal 184(2), glacfaidh an Coimisiún bearta chun an tAirteagal
seo a chur chun feidhme.
Roinn 2
Dearbhuithe caighdeánacha custaim
Airteagal 108
Inneachar dearbhaithe agus doiciméid tacaíochta

(c) na coinníollacha faoina ndeonófar an t-údarú:
(d) an t-údarás inniúil a aithint chun an t-údarú a dheonú;
(e) dul i ndáil comhairle le húdaráis eile custaim agus faisnéis a
sholáthar dóibh, i gcás inarb iomchuí;
(f) na coinníollacha faoina bhféadfar an t-údarú a chur ar fionraí nó a chúlghairm;

1. Sna dearbhuithe custaim beidh na sonraí uile is gá chun na
forálacha a chur i bhfeidhm lena rialaítear an nós imeachta
custaim a ndearbhaítear na hearraí ina leith. Beidh síniú leictreonach nó meán eile fíordheimhnithe ar na dearbhuithe custaim a
dhéanfar trí úsáid a bhaint as teicníc leictreonach próiseála sonraí. Déanfar dearbhuithe páipéarbhunaithe a shíniú.
I gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in
Airteagal 184(2), glacfaidh an Coimisiún bearta ina leagfar síos na
sonraíochtaí nach mór do na dearbhuithe custaim cloí leo.

38

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

GA

4.6.2008

2.
Na doiciméid tacaíochta is gá chun na forálacha a chur i
bhfeidhm lena rialaítear an nós imeachta custaim a ndearbhaítear
na hearraí ina leith, cuirfear ar fáil do na húdaráis custaim iad
tráth a dtaiscfear an dearbhú.

2.
Measfar gur ionstraim dhoroinnte, aonair a rachaidh i
bhfeidhm ón dáta a nglacfar leis an dearbhú simplithe i gcomhréir
le hAirteagal 112 iad an dearbhú forlíontach agus an dearbhú
simplithe dá dtagraítear in Airteagal 109(1).

3.
Nuair a thaiscfear dearbhú custaim trí úsáid a bhaint as teicníc próiseála sonraí leictreonacha, féadfaidh na húdaráis custaim
a cheadú freisin go dtaiscfear na doiciméid tacaíochta trí úsáid a
bhaint as an teicníc sin. Féadfaidh na húdaráis custaim glacadh le
rochtain a bheith acu ar na sonraí ábhartha i gcóras ríomhaire an
oibreora eacnamaíoch, in ionad na doiciméid sin a thaisceadh.

I gcás inarb i bhfoirm iontrála i dtaifid an dearbhóra agus i
bhfoirm rochtana ag na húdaráis custaim ar na sonraí sin a bheidh
an dearbhú simplithe, beidh feidhm ag an dearbhú ón dáta a
ndearnadh an iontráil maidir leis na hearraí sna taifid.

Ar iarratas ón dearbhóir áfach, féadfaidh na húdaráis custaim a
cheadú go gcuirfí na doiciméid sin ar fáil tar éis scaoileadh na
n-earraí.

3. Chun críocha Airteagal 55, measfar gur san áit a taisceadh
an dearbhú custaim a dhéanfar an dearbhú forlíontach a thaisceadh i gcomhréir leis an údarú.
Roinn 4

4. I gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in
Airteagal 184(2), glacfaidh an Coimisiún bearta chun mír 2 agus
mír 3 den Airteagal seo a chur chun feidhme.

Forálacha is infheidhme maidir le gach
dearbhú custaim

Roinn 3

Airteagal 111

Dearbhuithe custaim simplithe

An duine a thaisceann dearbhú

Airteagal 109

1.
Gan dochar d’Airteagal 110(1), duine ar bith a bheidh in
ann na doiciméid uile a thaisceadh nó a chur ar fáil a theastaíonn
chun na forálacha lena rialaítear an nós imeachta custaim a ndearbhaítear na hearraí ina leith, féadfaidh sé dearbhú custaim a
dhéanamh. Féadfaidh an duine sin na hearraí a bheidh i gceist a
thíolacadh freisin don oifig inniúil custaim nó iad a chur á dtíolacadh don oifig sin.

Dearbhú simplithe
1.
Déanfaidh na húdaráis custaim, ar an gcoinníoll go gcomhlíonfar coinníollacha mhír 2 agus mhír 3 den Airteagal seo,
údarú a thabhairt d’aon duine earraí a chur faoi nós imeachta
custaim ar bhonn dearbhaithe simplithe a bhféadfadh cuid de na
sonraí agus de na doiciméid tacaíochta dá dtagraítear in
Airteagal 108 a bheith in easnamh air.
2.
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, a bhaineann leis na coinníollacha faoina bhfuil an t-údarú dá dtagraítear i mír 1 den
Airteagal seo le tabhairt, glacfar iad i gcomhréir leis an nós
imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
3.
Féadfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta
rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 184(2), bearta a ghlacadh a
bhaineann leis na sonraíochtaí a chaithfidh na dearbhuithe simplithe a chomhlíonadh.
Airteagal 110
Dearbhú forlíontach
1.
I gcás dearbhaithe simplithe de bhun Airteagal 109(1), cuirfidh an dearbhóir dearbhú forlíontach ar fáil ina mbeidh na sonraí breise a bheidh riachtanach chun an dearbhú custaim don nós
imeachta custaim lena mbaineann a chur i gcrích.

I gcás áfach ina gcuirfear oibleagáidí ar leith ar dhuine sonrach de
bharr gur glacadh le dearbhú custaim, ní mór gurb é an duine sin
nó a ionadaí a dhéanfaidh an dearbhú.
2. Beidh an dearbhóir bunaithe laistigh de chríoch custaim an
Chomhphobail. Ach ní bheidh ceanglas ar na dealbhóirí seo a
leanas a bheith bunaithe laistigh den Chomhphobal:
— daoine a thaisceann dearbhú maidir le hidirthuras nó maidir
le cead isteach sealadach,
— daoine a dhearbhaíonn earraí ó am go ham, ar an gcoinníoll
go measann na húdaráis custaim go bhfuil sin inchosanta.
3. Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos na
cásanna ina bhféadfar agus na coinníollacha faoina bhféadfar na
riachtanais dá dtagraítear i mír 2 a tharscaoileadh, glacfar iad i
gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann
grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
Airteagal 112

Féadfaidh an dearbhú breise seo a bheith de chineál ginearálta,
tréimhsiúil nó achoimreach.

Glacadh le dearbhú

Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos eisceachtaí ón gcéad fhomhír den mhír seo, glacfar iad i gcomhréir
leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus
dá dtagraítear in Airteagal 184(4).

1. Glacfaidh na húdaráis custaim le dearbhuithe a chomhlíonfaidh na coinníollacha a leagtar síos sa Chaibidil seo gan mhoill,
ar choinníoll gur cuireadh na hearraí dá dtagraíonn siad i láthair
na gcustam, nó gur cuireadh ar fáil do rialuithe custaim iad chun
sástacht na n-údarás custaim.
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I gcás inarb i bhfoirm iontrála i dtaifid an dearbhóra atá an dearbhú agus i bhfoirm rochtana ag na húdaráis custaim ar na sonraí
sin, measfar an dearbhú a bheith glactha an tráth a gcuirfear an
iontráil maidir leis na hearraí sna taifid. Féadfaidh na húdaráis
custaim, gan dochar d’oibleagáidí dlí an dearbhóra nó d’fheidhmiú
rialúchán slándála agus sábháilteachta an oibleagáid go mbeadh
na hearraí ar fáil le haghaidh rialaithe a tharscaoileadh.
2.
Gan dochar d’Airteagal 110(2) ná don dara fomhír de mhír
1 den Airteagal seo, i gcás ina dtaiscfear dearbhú custaim in oifig
seachas an oifig ina dtíolacfar na hearraí, glacfar leis an dearbhú
nuair a dhearbhóidh an oifig ina dtíolacfar na hearraí go bhfuil na
hearraí ar fáil do rialú custaim.
3.
Mura bhforáiltear a mhalairt, is é an dáta a nglacfaidh na
húdaráis custaim leis an dearbhú custaim an dáta a úsáidfear do
chur i bhfeidhm na bhforálacha lena rialófar an nós imeachta
custaim a ndearbhaítear na hearraí ina leith agus le haghaidh na
bhfoirmiúlachtaí allmhairí nó onnmhairí eile uile.
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(b) i gcás ina gcreidfidh siad nach bhfuil bonn cirt níos mó, de
thoradh imthosca speisialta, leis na hearraí a chur faoin nós
imeachta custaim dár dearbhaíodh iad.
I gcás inar chuir na húdaráis custaim in iúl don dearbhóir, áfach,
go bhfuil siad chun na hearraí a iniúchadh, ní ghlacfar le hiarratas
chun an dearbhú a neamhbhailiú go dtí go mbeidh an t-iniúchadh
curtha i gcrích.
2. Ní neamhbhaileofar an dearbhú tar éis do na hearraí a
bheith scaoilte.
Na bearta a ceapadh chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos eisceachtaí ón gcéad fhomhír den mhír seo, glacfar iad i gcomhréir
leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus
dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
Roinn 5

4. I gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in
Airteagal 184(2), glacfaidh an Coimisiún bearta lena leagfar síos
rialacha mionsonraithe chun an tAirteagal seo a chur chun
feidhme.
Airteagal 113
Dearbhú a leasú
1. Ceadófar don dearbhóir, ar a iarratas féin, leasú a dhéanamh
ar cheann amháin nó níos mó de shonraí an dearbhaithe tar éis
don dearbhú a bheith glactha ag an gcustam. Ní fhágfaidh an
leasúchán go mbeidh an dearbhú infheidhme maidir le hearraí
seachas na hearraí a d’fholaigh sé ó thús.
2.
Ní cheadófar leasúchán den sórt seo i gcás ina n-iarrfar é tar
éis aon cheann de na teagmhais seo a leanas:
(a) gur chuir na húdaráis custaim in iúl don dearbhóir go bhfuil
rún acu na hearraí a iniúchadh;
(b) gur dheimhnigh na húdaráis custaim go bhfuil na sonraí atá
i dtrácht mícheart;

Simplithe eile
Airteagal 115
Éascú a dhéanamh ar dhréachtú dearbhuithe custaim i
ndáil le hearraí a thagann faoi fho-cheannteidil taraife
éagsúla
I gcás coinsíneachta ina mbeidh earraí a thagann faoi fhocheannteidil éagsúla taraife agus go mbeadh ualach oibre agus caiteachais díréireach ann i gcomparáid leis na dleachtanna ar
allmhairí inmhuirir dá ndéileálafaí le gach ceann de na hearraí sin
i gcomhréir lena fho-cheannteidil taraife chun críche an dearbhú
a tharraingt suas, féadfaidh na húdaráis custaim a chomhaontú, ar
iarratas ón dearbhóir, go n-éileofaí dleachtanna allmhairí ar an
gcoinsíneacht iomlán ar bhonn fho-cheannteidil taraife na
n-earraí atá faoi réir an ráta dleachta is airde ar allmhairí nó ar
onnmhairí.
Féadfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta
rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 184(2), bearta a ghlacadh
chun an tAirteagal seo a chur chun feidhme.
Airteagal 116

(c) gur scaoil na húdaráis custaim na hearraí.
3.
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos eisceachtaí ó phointe (c) de mhír 2 den Airteagal seo, glacfar iad i
gcomhréir leis an nós imeachta lena ngabhann grinnscrúdú agus
dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
Airteagal 114
Dearbhú a neamhbhailiú
1.
Neamhbhaileoidh na húdaráis custaim, ar iarratas ón dearbhóir, dearbhú ar glacadh leis cheana féin sna cásanna a leanas:
(a) i gcás ina gcreidfidh siad go mbeidh na hearraí á gcur faoi nós
imeachta custaim eile láithreach;

Simpliú ar fhoirmiúlachtaí agus ar rialuithe custaim
1.
Féadfaidh na húdaráis custaim simplithe a údarú ar
fhoirmiúlachtaí agus ar rialuithe custaim, seachas na simplithe dá
dtagraítear faoi Roinn 3 den Chaibidil seo.
2. Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos rialacha
maidir leis na nithe seo a leanas go háirithe:
(a) deonú na n-údaruithe dá dtagraítear i mír 1;
(b) na cásanna ina ndéanfar athbhreithniú ar na húdaruithe agus
na coinníollacha faoina ndéanfaidh údaráis custaim
monatóireacht ar a n-úsáid;
(c) na coinníollacha faoina ndeonófar údaruithe;
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(d) na coinníollacha faoina bhféadfaidh údarás a thabhairt
d’oibreoir eacnamaíoch foirmiúlachtaí áirithe custaim a chur
i gcrích ar chóir d’údaráis custaim iad a chur i gcrích, i bprionsabal, lena n-áirítear féinmheasúnú ar dhleachtanna ar allmhairí agus ar dhleachtanna ar onnmhairí, agus rialuithe
áirithe a dhéanamh faoi mhaoirseacht custaim;

(b) éileamh a dhéanamh go dtíolacfadh an dearbhóir doiciméid
eile;

(e) an t-údaras custaim atá inniúil chun údaruithe a dheonú a
aithint;

(d) samplaí a thógáil le haghaidh anailíse nó le haghaidh mionscrúdú a dhéanamh ar na hearraí.

(c) scrúdú a dhéanamh ar na hearraí;

(f) dul i ndáil comhairle le húdaráis eile custaim agus faisnéis a
sholáthar dóibh, i gcás inarb iomchuí;
Airteagal 118
(g) na coinníollacha faoina bhféadfar údaruithe a chur ar fionraí
nó a chúlghairm;
(h) ról sonrach agus freagrachtaí sonracha na n-oifigí custaim
inniúla a bheidh i gceist, go háirithe maidir leis na rialuithe a
bheidh le cur i bhfeidhm;
(i)

an fhoirm ina ndéanfar foirmiúlachtaí a chur i gcrích agus
aon teorainn ama lena chur i gcrích,

glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
Cuirfidh na bearta sin an méid seo a leanas san áireamh:
— na foirmiúlachtaí custaim a bheidh le comhlíonadh agus na
rialuithe custaim a bheidh le cur i gcrích chun críocha
slándála agus sábháilteachta maidir le hearraí a thugtar
isteach i gcríoch custaim an Chomhphobail agus a thugtar
amach aisti,
— na rialacha a ghlacfar de bhun Airteagal 25(3),
— maidir le pointe (d), i gcás ina mbeidh níos mó ná Ballstát
amháin i gceist, beidh stádas oibreora eacnamaíoch údaraithe
ag an iarratasóir i gcomhréir le hAirteagal 14,
— maidir le pointe (e), an láthair ina bhfuil príomhchuntais an
iarratasóra chun críocha custaim á gcoinneáil nó ina bhfuil
siad inrochtana, lena n-éascaítear rialuithe bunaithe ar
iniúchadh, agus an láthair ina gcuirfear i gcrích ar a laghad
cuid de na gníomhaíochtaí a chumhdóidh an t-údarú.
CAIBIDIL 3

Fíorú agus scaoileadh earraí

Scrúdú agus sampláil ar earraí

1. Is é an dearbhóir a chuirfidh i gcrích iompar na n-earraí go
dtí na háiteanna ina ndéanfar scrúdú orthu agus ina dtógfar samplaí díobh nó a bheidh freagrach as an iompar sin, agus is é a
dhéanfaidh an láimhseáil uile is gá don scrúdú sin nó don tógáil
samplaí sin nó a bheidh freagrach as an láimhseáil sin. Íocfaidh an
dearbhóir na costais a thabhaítear.

2. Beidh sé de cheart ag an dearbhóir a bheith i láthair nó ionadaí a bheith i láthair thar a cheann nuair a dhéanfar scrúdú ar na
hearraí agus nuair a thógfar samplaí. I gcás ina mbeidh forais
réasúnacha ag na húdaráis custaim chuige, féadfaidh siad a
éileamh go mbeidh an dearbhóir i láthair nó go mbeidh ionadaí i
láthair thar a cheann nuair a dhéanfar scrúdú ar na hearraí nó
nuair a thógfar samplaí nó go dtabharfaidh sé an cúnamh is gá
dóibh chun an scrúdú sin nó an tógáil samplaí sin a éascú.

3.
Ar choinníoll go dtógfar na samplaí i gcomhréir leis na
forálacha atá i bhfeidhm, ní bheidh na húdaráis custaim faoi
dhliteanas aon chúiteamh a íoc ina leith ach iompróidh siad costais na hanailíse nó an scrúdaithe a rinneadh ar na samplaí.

Airteagal 119
Páirtscrúdú agus sampláil ar earraí

1. I gcás nach ndéanfar scrúdú ach ar chuid de na hearraí a
chumhdaítear le dearbhú custaim nó i gcás ina ndéanfar samplaí
a thógáil, measfar go mbainfidh torthaí an pháirtscrúdaithe, nó
torthaí anailíse nó scrúdú na samplaí, leis na hearraí uile a
fholaítear leis an dearbhú céanna.

Roinn 1
Fíorú
Airteagal 117
Dearbhú custaim a fhíorú

Féadfaidh an dearbhóir a iarraidh go ndéanfaí tuilleadh scrúdaithe
nó samplála ar na hearraí, áfach, má mheasann sé nach bhfuil
torthaí an pháirtscrúdaithe, nó torthaí na hanailíse nó torthaí an
scrúdaithe ar na samplaí a tógadh bailí maidir leis an gcuid eile de
na hearraí a dearbhaíodh. Géillfear don iarratas ar choinníoll nár
scaoileadh na hearraí fós nó, má scaoileadh iad, ar choinníoll go
gcruthóidh an dearbhóir nár athraíodh ar bhealach ar bith iad.

Chun cruinneas na sonraí atá i ndearbhú ar ghlac siad leis a fhíorú,
féadfaidh na húdaráis custaim:
(a) scrúdú a dhéanamh ar an dearbhú agus ar na doiciméid
tacaíochta uile;

2.
Chun críocha mhír 1, má chumhdaíonn dearbhú custaim
dhá ítim nó níos mó, measfar gur dearbhú ar leithligh iad na sonraí a bhaineann le gach ítim.
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3. I gcomhréir leis an nós imeachta bainistíochta dá dtagraítear
in Airteagal 184(3), glacfaidh an Coimisiún bearta lena leagfar
síos an nós imeachta a bheidh le leanúint i gcás torthaí éagsúla ar
scrúduithe de bhun mhír 1 den Airteagal seo.

Beidh feidhm ag an gcéad fhomhír freisin i gcás nach féidir an
fíorú dá dtagraítear in Airteagal 117 a thabhairt chun críche laistigh d’achar réasúnta ama agus mura gceanglaítear níos mó na
hearraí a bheith i láthair chun críocha fíoraithe.

Airteagal 120
Torthaí an fhíoraithe

2.
Scaoilfear an tráth céanna na hearraí uile a chumhdaítear
faoin dearbhú céanna.

1.
Déanfar na torthaí a thiocfaidh as fíorú an dearbhaithe
custaim a úsáid d’fhonn na forálacha lena rialaítear an nós
imeachta custaim faoina gcuirtear na hearraí a chur i bhfeidhm.

Chun críocha na chéad fhomhíre, i gcás ina gcumhdóidh dearbhú
custaim dhá ítim nó níos mó, measfar gur dearbhú custaim ar leithligh iad na sonraí a bhaineann le gach ítim.

2.
I gcás nach bhfíorófar an dearbhú custaim, beidh feidhm ag
mír 1 ar bhonn na sonraí a bheidh sa dearbhú.
3.
Beidh ag torthaí an fhíoraithe a dhéanfaidh na húdaráis
custaim an fheidhm dhochloíte chéanna ar fud chríoch custaim
an Chomhphobail.

3. I gcás ina dtíolacfar earraí in oifig custaim seachas an oifig
inar glacadh leis an dearbhú custaim, malartóidh na húdaráis
custaim lena mbaineann an fhaisnéis riachtanach chun na hearraí
a scaoileadh, gan dochar do na rialuithe cuí.

Airteagal 121

Airteagal 124

Bearta um aithint

Scaoileadh ag brath ar mhéid na dleachta ar allmhairí nó ar
onnmhairí a íoc a thiocfaidh leis an bhfiach custaim nó ag
brath ar ráthaíocht a sholáthar

1.
Déanfaidh na húdaráis custaim, nó i gcás inarb iomchuí,
oibreoirí eacnamaíocha a údaróidh na húdaráis custaim chuige
sin, na bearta is gá a ghlacadh chun na hearraí a aithint más gá iad
a aithint chun a áirithiú go gcomhlíonfar na forálacha lena
rialaítear an nós imeachta custaim ar dearbhaíodh na hearraí sin
ina leith.
Beidh an éifeacht chéanna ó thaobh dlí ag na bearta um aithint sin
ar fud chríoch custaim an Chomhphobail.
2.
Is iad na húdaráis custaim amháin, nó oibreoirí eacnamaíocha, i gcás ina n-údaróidh na húdaráis custaim iad chuige sin, a
aistreoidh nó a dhíothóidh meáin aitheantais atá greamaithe
d’earraí nó de mheáin iompair, ach amháin nuair is den riachtanas an t-aistriú nó an díothú, de bharr cúinsí nárbh fhéidir a thuar
nó de bharr force majeure, chun na hearraí nó na meáin iompair a
chosaint.
Airteagal 122
Bearta cur chun feidhme
Féadfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta
rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 184(2), bearta a ghlacadh
d’fhonn an Roinn seo a chur chun feidhme.
Roinn 2
Scaoileadh

1. I gcás ina n-eascróidh fiach custaim as earraí a chur faoi nós
imeachta custaim, scaoilfear na hearraí ar choinníoll go n-íocfar
suim na dleachta ar allmhairí nó suim na dleachta ar onnmhairí a
thiocfaidh leis an bhfiach custaim nó go gcuirfear ráthaíocht ar
fáil chun an fiach sin a chumhdach.
Ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír, áfach, gan dochar don tríú
fomhír, maidir le cead isteach sealadach lena ngabhann páirtfhaoiseamh ó dhleachtanna ar allmhairí.
I gcás ina n-éileoidh na húdaráis custaim, de bhun na bhforálacha
lena rialaítear an nós imeachta custaim a ndearbhaítear na hearraí
ina leith, go gcuirfear ráthaíocht ar fáil, ní scaoilfear na hearraí sin
le haghaidh an nós imeachta lena mbaineann go dtí go gcuirfear
an ráthaíocht sin ar fáil.
2. I gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in
Airteagal 184(2), féadfaidh an Coimisiún bearta a ghlacadh ina
leagfar síos eisceachtaí ón gcéad fhomhír agus ón tríú fomhír de
mhír 1 den Airteagal seo.

CAIBIDIL 4

Diúscairt earraí

Airteagal 123
Scaoileadh na n-earraí

Airteagal 125
Scriosadh earraí

1.
Gan dochar d’Airteagal 117, i gcás ina gcomhlíonfar na
coinníollacha faoinar cuireadh na hearraí faoin nós imeachta lena
mbaineann agus ar choinníoll go mbeidh aon srian curtha i
bhfeidhm agus nach mbeidh na hearraí faoi réir aon toirmisc,
scaoilfidh na húdaráis custaim na hearraí a luaithe a fhíorófar na
sonraí sa dearbhú custaim nó a luaithe a ghlacfar leo gan fíorú.

I gcás ina mbeidh forais réasúnta ag na húdaráis chuige, féadfaidh
siad a éileamh go ndéanfar earraí a tíolacadh do lucht custaim a
scriosadh agus cuirfidh siad an méid sin in iúl do shealbhóir na
n-earraí dá réir. Íocfaidh sealbhóir na n-earraí costais an scriosta.
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Airteagal 126

Airteagal 128

Bearta a ghlacfaidh na húdaráis custaim

Bearta cur chun feidhme

1.
Glacfaidh na húdaráis custaim aon bhearta is gá, lena
n-áirítear coigistiú agus díol, nó scriosadh, chun earraí a dhiúscairt
sna cásanna a leanas:

Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, agus a bhaineann leis an
gCaibidil seo a chur chun feidhme, glacfar iad i gcomhréir leis an
nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).

(a) i gcás nár comhlíonadh ceann de na hoibleagáidí a leagadh
síos sa reachtaíocht chustaim maidir le hearraí neamhChomhphobail a thabhairt isteach i gcríoch custaim an
Chomhphobail nó i gcás inar coinníodh na hearraí siar ó
mhaoirseacht chustaim;

TEIDEAL VI
CAOILEADH I SAORCHÚRSAÍOCHT AGUS FAOISEAMH Ó
DHLEACHTANNA AR ALLMHAIRÍ

(b) i gcás nach féidir na hearraí a scaoileadh ar cheann de na
cúiseanna a leanas:

CAIBIDIL 1

Scaoileadh i saorchúrsaíocht
(i)

i gcás nárbh fhéidir, ar chúiseanna atá inchurtha i leith
an dearbhóra, tabhairt faoi na hearraí a scrúdú nó faoi
leanúint lena scrúdú laistigh den tréimhse a leag na
húdaráis custaim síos;

(ii) i gcás nár cuireadh ar fáil na doiciméid a chaithfear a
thabhairt ar aird sular féidir na hearraí a chur faoin nós
imeachta a iarradh nó iad a scaoileadh le haghaidh an
nós imeachta sin;
(iii) i gcás nár cuireadh ar fáil laistigh den tréimhse a leagtar
síos íocaíochtaí nó ráthaíocht ba cheart a bheith déanta
nó curtha ar fáil maidir le dleachtanna ar allmhairí nó ar
onnmhairí;
(iv) i gcás ina bhfuil siad faoi réir toirmeasc nó srianta;

Airteagal 129
Raon feidhme agus éifeacht
1. Earraí neamh-Chomhphobail a bheartaítear a chur ar mhargadh an Chomhphobail nó a bheartaítear d’úsáid phríobháideach
nó do thomhailt phríobháideach laistigh den Chomhphobal,
scaoilfear i saorchúrsaíocht iad.
2.

Béarfaidh scaoileadh i saorchúrsaíocht an méid seo a leanas:

(a) aon dleachtanna ar allmhairí a bheidh dlite a bhailiú;
(b) muirir eile dá bhforáiltear faoi na forálacha ábhartha atá i
bhfeidhm maidir le bailiú na muirear sin a bhailiú, de réir mar
is cuí;

(c) i gcás nach n-aistreofar na hearraí laistigh de thréimhse
réasúnta i ndiaidh a scaoilte;

(c) bearta beartais tráchtála agus toirmisc agus srianta a chur i
bhfeidhm sa mhéid nach gá iad a chur i bhfeidhm ag céim
níos luaithe;

(d) i gcás ina bhfaighfear amach i ndiaidh a scaoilte nár chomhlíon na hearraí na coinníollacha le haghaidh an scaoilte sin;

(d) na foirmiúlachtaí eile a leagadh síos maidir le hallmhairiú na
n-earraí a chur i gcrích.

(e) i gcás ina dtréigfear earraí leis an Stát i gcomhréir le
hAirteagal 127.

3. Earraí neamh-Chomhphobail a scaoilfear i saorchúrsaíocht,
bronnfar stádas custaim earraí Comhphobail orthu.

2.
Earraí a tréigeadh leis an Stát, a urghabhadh nó a coigistíodh, measfar gur cuireadh faoin nós imeachta stórála sealadaí
iad.

CAIBIDIL 2

Airteagal 127
Tréigean
1.
Le réamhchead ó na húdaráis custaim, féadfaidh sealbhóir
an nós imeachta, nó, i gcás inarb infheidhme, sealbhóir na
n-earraí, earraí neamh-Chomhphobail agus earraí a cuireadh faoin
nós imeachta úsáide deiridh a thréigean leis an Stát.
2.
Ní bhéarfaidh tréigean aon chostas don Stát. Is é sealbhóir
an nós imeachta, nó, i gcás inarb infheidhme, sealbhóir na
n-earraí, a íocfaidh costais aon scriosadh nó aon diúscairt eile a
dhéanfar ar na hearraí.

Faoiseamh ó dhleachtanna ar allmhairí
Roinn 1
Earraí a thugtar ar ais
Airteagal 130
Raon feidhme agus éifeacht
1. Arna iarraidh sin don duine lena mbaineann, tabharfar faoiseamh ó dhleachtanna ar allmhairí d’earraí neamhChomhphobail a onnmhairíodh i gcéaduair mar earraí
Comhphobail ó chríoch custaim an Chomhphobail agus a tugadh
ar ais go dtí an chríoch sin laistigh de thréimhse trí bliana agus ar
dearbhaíodh go scaoilfí i saorchúrsaíocht iad.
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2.
Féadfar dul thar an tréimhse trí bliana dá dtagraítear i mír 1
chun imthosca speisialta a chur san áireamh.
3.
Na hearraí a tugadh ar ais, i gcás inar scaoileadh i saorchúrsaíocht saor ó dhleacht iad, nó ag ráta laghdaithe dleachta ar allmhairí mar gheall ar úsáid deiridh shonrach, sular onnmhairíodh
iad ó chríoch custaim an Chomhphobail, ní thabharfar faoiseamh
ó dhleacht faoi mhír 1 ach amháin más le haghaidh na húsáide
deiridh céanna atá siad le scaoileadh i saorchúrsaíocht.
I gcás nach ionann níos mó an úsáid deiridh a bhfuil na hearraí le
scaoileadh i saorchúrsaíocht di, laghdófar méid na dleachta ar allmhairí den mhéid a bailíodh ar na hearraí nuair a scaoileadh i
saorchúrsaíocht iad den chéad uair. Más mó é an méid sin ná an
méid a toibhíodh ar na hearraí a tugadh ar ais agus iad á scaoileadh i saorchúrsaíocht, ní dheonófar aon aisíocaíocht.
4.
I gcás ina mbeidh a stádas custaim mar earraí Comhphobail
caillte ag earraí Comhphobail de bhun phointe (b) d’Airteagal 102
agus ina scaoilfear i saorchúrsaíocht iad ina dhiaidh sin, beidh
feidhm ag mír 1, ag mír 2 agus ag mír 3 den Airteagal seo mutatis
mutandis.
5.
Ní dheonófar an faoiseamh ó dhleachtanna ar allmhairí ach
amháin má athallmhairítear earraí sa riocht inar onnmhairíodh
iad.

Airteagal 131
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2. Ar iarratas ón dearbhóir agus ar choinníoll go soláthraíonn
sé an fhaisnéis is gá, cinnfear méid na dleachta ar onnmhairí ar
earraí a chumhdaítear faoi mhír 1 den Airteagal seo i gcomhréir
le hAirteagal 53(3). Measfar gurb é an dáta a nglacfar leis an
bhfógra athonnmhairithe an dáta a scaoilfear na hearraí i
saorchúrsaíocht.
3. Ní dheonófar an faoiseamh ó dhleachtanna ar allmhairí dá
bhforáiltear in Airteagal 130 do tháirgí próiseáilte a onnmhairíodh i gcomhréir le pointe (b) d’Airteagal 142(2), mura
n-áirithítear nach gcuirfear aon earraí faoin nós imeachta próiseála
isteach.
Roinn 2
Iascaireacht mhara agus táirgí a thógtar ón
bhfarraige
Airteagal 133
Táirgí iascaireachta mara agus táirgí eile a thógtar as an
bhfarraige
Gan dochar d’Airteagal 36(1), beidh na táirgí a leanas saor ó dhleachtanna ar allmhairí nuair a scaoiltear i saorchúrsaíocht iad:
(a) táirgí iascaireachta mara agus táirgí eile a thógtar as farraige
theorann tíre nó críche lasmuigh de chríoch custaim an
Chomhphobail ag soithí atá cláraithe nó taifeadta go heisiatach i mBallstát agus a bhfuil bratach an stáit sin ar foluain
orthu;

Cásanna nach ndeonófar aon fhaoiseamh ó dhleachtanna
ar allmhairí iontu

(b) táirgí a fhaightear ó tháirgí dá dtagraítear i bpointe (a) ar bord
long próiseála a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar
síos sa phointe sin.

Ní dheonófar faoiseamh ó dhleachtanna ar allmhairí dá dtagraítear in Airteagal 130 sna cásanna a leanas:

Roinn 3
Bearta cur chun feidhme

(a) earraí a onnmhairítear ó chríoch custaim an Chomhphobail
faoin nós imeachta próiseála amach, mura bhfuil ceann
díobh seo a leanas infheidhme:
(i)

go bhfuil na hearraí sin sa riocht inarb onnmhairíodh iad
go fóill;

(ii) go gceadaítear é sin faoi na rialacha a glacadh i gcomhréir le hAirteagal 134;

Airteagal 134
Bearta cur chun feidhme
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, agus a bhaineann leis an
gCaibidil seo a chur chun feidhme, glacfar iad i gcomhréir leis an
nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
TEIDEAL VII

(b) earraí a thairbhigh de bhearta a leagadh síos faoin gcomhbheartas talmhaíochta a bhain lena n-onnmhairiú amach as
críoch custaim an Chomhphobail, ach amháin i gcás ina
gceadófar é sin faoi na rialacha a glacadh i gcomhréir le
hAirteagal 134.

NÓSANNA IMEACHTA SPEISIALTA
CAIBIDIL 1

Forálacha ginearálta

Airteagal 132

Airteagal 135

Earraí a cuireadh faoin nós imeachta próiseála isteach
cheana

Raon feidhme

1.
Beidh feidhm ag Airteagal 130 mutatis mutandis maidir le
táirgí próiseáilte a athonnmhairíodh i dtosach ó chríoch custaim
an Chomhphobail tar éis nós imeachta próiseála isteach.

Féadfar earraí a chur faoi aon cheann de na catagóirí nósanna
imeachta a leanas:
(a) idirthuras, lena gcuimseofar idirthuras seachtrach agus idirthuras inmheánach;
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(b) stóráil, lena gcuimseofar stóráil shealadach, stórasú custaim
agus saorchriosanna;
(c) úsáid shonrach, lena gcuimseofar cead isteach sealadach agus
úsáid deiridh;
(d) próiseáil, lena gcuimseofar próiseáil isteach agus próiseáil
amach.

Airteagal 136
Údarú
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Cuirfidh na bearta sin an méid seo a leanas san áireamh:
(a) maidir le pointe (c) den chéad fhomhír, i gcás ina mbeidh
níos mó ná Ballstát amháin bainteach leis, an t-iarratasóir a
bheith ag comhlíonadh na gcritéar a leagtar síos in
Airteagal 14 maidir le stádas oibreora eacnamaíoch údaraithe
a dheonú;
(b) maidir le pointe (d) den chéad fhomhír, an láthair ina bhfuil
príomhchuntais an iarratasóra á gcoinneáil nó ar fáil chun
críocha custaim, lena n-éascaítear rialuithe bunaithe ar
iniúchadh, agus ina gcuirfear i gcrích cuid de na gníomhaíochtaí a chumhdóidh an t-údarú, ar a laghad.

1.
Ceanglófar údarú ó na húdaráis custaim don méid seo a
leanas:

3. Ach amháin i gcás ina bhforálfar a mhalairt sa reachtaíocht
chustaim deonófar an t-údarú dá dtagraítear i mír 1 do na daoine
seo a leanas amháin:

— an nós imeachta próiseála isteach agus amach, an nós
imeachta um chead isteach sealadach nó an nós imeachta
úsáide deiridh a úsáid,

(a) daoine atá bunaithe i gcríoch custaim an Chomhphobail;

— áiseanna stórála a oibriú do stóráil shealadach nó do stórasú
custaim earraí, ach amháin i gcás inarb é an t-údarás custaim
féin an t-oibreoir.
Leagfar amach san údarú na coinníollacha faoina gceadófar ceann
nó níos mó de na nósanna imeachta dá dtagraítear thuas nó oibriú
na n-áiseanna stórála.
2.
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagtar síos rialacha
maidir leis an méid seo a leanas, go háirithe:
(a) deonú an údaraithe dá dtagraítear i mír 1;
(b) na cásanna ina ndéanfar athbhreithniú ar an údarú;
(c) na coinníollacha faoina ndeonaítear an t-údarú;
(d) an t-údarás custaim atá inniúil ar an údarú a dheonú a
shainaithint;
(e) dul i ndáil chomhairle le húdaráis eile custaim agus faisnéis a
sholáthar dóibh, i gcás inarb iomchuí;
(f) na coinníollacha faoinar féidir an t-údarú a chur ar fionraí nó
a chúlghairm;
(g) ról sonrach agus freagrachtaí sonracha na n-oifigí custaim
inniúla a bheidh i gceist, go háirithe maidir leis na rialuithe a
bheidh le cur i bhfeidhm;
(h) an fhoirm ina ndéanfar na foirmiúlachtaí a thabhairt chun
críche agus aon teorainn ama lena dtabhairt chun críche,
glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).

(b) daoine a chuireann an dearbhú riachtanach ar fáil maidir le
stiúradh cuí na n-oibríochtaí agus, i gcásanna ina dtabhaítear
fiach custaim nó muirir eile mar gheall ar earraí a chuirtear
faoi nós imeachta speisialta, daoine a chuireann ráthaíocht ar
fáil i gcomhréir le hAirteagal 56;
(c) i gcás na nósanna imeachta um chead isteach sealadach nó na
nósanna imeachta próiseála isteach, an duine a bhainfidh
úsáid as na hearraí nó a dhéanfaidh socruithe maidir lena
n-úsáid nó a chuirfidh oibríochtaí próiseála i gcrích maidir
leis na hearraí nó a shocróidh go gcuirfear i gcrích iad faoi
seach.
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena bhforáiltear do mhaoluithe ón gcéad fhomhír den alt seo, glacfar iad i gcomhréir leis
an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá
dtagraítear in Airteagal 184(4).
4.
Ach amháin i gcás ina ndéanfar foráil dá mhalairt agus sa
bhreis ar mhír 3, ní dheonófar an t-údarú dá dtagraítear i mír 1,
ach amháin i gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas:
(a) i gcás ina mbeidh na húdaráis custaim in ann maoirseacht
chustaim a fheidhmiú gan gá le socruithe riaracháin a bheadh
neamhchomhréireach leis na riachtanais eacnamúla lena
mbaineann;
(b) i gcás nach ndéanfaidh údarú nós imeachta próiseála dochar
do leasanna sár-riachtanacha táirgeoirí Comhphobail (coinníollacha eacnamúla).
Measfar nach ndéantar dochar do leasanna sár-riachtanacha tháirgeoirí an Chomhphobail dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad
fhomhír, ach amháin i gcás ina mbeidh fianaise ar a mhalairt ann
nó i gcás ina bhforálfaidh an reachtaíocht chustaim na coinníollacha eacnamaíocha a mheastar a bheith comhlíonta.
I gcás ina mbeidh fianaise ann gur dóigh go ndéanfar dochar do
leasanna sár-riachtanacha táirgeoirí Comhphobail, déanfar scrúdú
ar na coinníollacha eacnamaíocha i gcomhréir le hAirteagal 185.
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Glacfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta
rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 184(2), bearta lena rialaítear
an méid seo a leanas:
(a) scrúdú ar na tosca eacnamaíocha;
(b) cásanna a chinneadh ar dóigh go ndéanfaidís dochar do leasanna sár-riachtanacha táirgeoirí Comhphobail, agus bearta
tráchtála agus bearta beartais talmhaíochta á gcur san
áireamh;
(c) cásanna a chinneadh ina measfar go bhfuil na tosca eacnamaíocha comhlíonta.
5.
Tabharfaidh sealbhóir an údaraithe fógra do na húdaráis
custaim faoi na tosca uile a thiocfaidh chun cinn i ndiaidh dheonú
an údaraithe agus a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar leanúint
leis an údarú nó ar inneachar an údaraithe.

Airteagal 137

45

3. Na hearraí nár urscaoileadh nós imeachta ina leith faoi na
coinníollacha a leagtar amach, glacfaidh na húdaráis custaim na
bearta uile is gá chun a n-imthosca a thabhairt chun rialtachta.
Airteagal 139
Aistriú ceart agus oibleagáidí
Féadfar cearta agus oibleagáidí sealbhóra nós imeachta maidir le
hearraí a cuireadh faoi nós imeachta speisialta seachas idirthuras
a aistriú go hiomlán nó go páirteach, faoi na coinníollacha a
leagann na húdaráis custaim síos, chuig daoine eile a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar síos don nós imeachta lena
mbaineann.
Airteagal 140
Gluaiseacht earraí
1. Féadfar earraí a cuireadh faoi nós imeachta speisialta seachas
nós imeachta idirthurais nó nós imeachta i saorchrios a aistriú idir
áiteanna éagsúla i gcríoch custaim an Chomhphobail, a mhéid a
fhoráiltear dó sin faoin reachtaíocht chustaim.

Taifid
1.
Seachas i gcás an nós imeachta idirthurais nó i gcás ina
bhforálfar a mhalairt faoin reachtaíocht chustaim coinneoidh sealbhóir an údaraithe, sealbhóir an nós imeachta, agus na daoine uile
atá i mbun gníomhaíochta a bhaineann le stóráil, le hoibriú nó le
próiseáil earraí, nó le díol nó ceannach earraí i saorchriosanna, taifid i bhfoirm a cheadóidh na húdaráis custaim.
Caithfidh na taifid a chur ar chumas na n-údarás custaim maoirseacht a dhéanamh ar an nós imeachta lena mbaineann, go
háirithe i dtaca le sainaithint na n-earraí a chuirfear faoin nós
imeachta sin, a stádas custaim agus a ngluaiseachtaí.
2.
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, a bhaineann leis an
Airteagal seo a chur chun feidhme, glacfar iad i gcomhréir leis an
nós imeachta lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in
Airteagal 184(4).

Airteagal 138
Urscaoileadh nós imeachta
1.
I gcásanna seachas an nós imeachta idirthurais agus gan
dochar d’Airteagal 166, urscaoilfear nós imeachta speisialta nuair
a chuirfear na hearraí a cuireadh faoin nós imeachta, nó na táirgí
próiseáilte, faoi nós imeachta custaim ina dhiaidh sin, nó nuair a
bheidh críoch custaim an Chomhphobail fágtha acu, nó nuair a
bheidh siad scriosta agus gan aon dramhaíl fágtha ina ndiaidh, nó
nuair a thréigfear leis an Stát iad i gcomhréir le hAirteagal 127.
2.
Urscaoilfidh na húdaráis custaim an nós imeachta idirthurais nuair a bheidh siad in ann a dheimhniú, ar bhonn comparáide idir na sonraí atá ar fáil d’oifig custaim na háite fágála agus
na sonraí atá ar fáil don oifig custaim chinn scríbe, go bhfuil
críoch mar is ceart leis an nós imeachta.

2. I gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in
Airteagal 184(2), glacfaidh an Coimisiún bearta chun an tAirteagal
seo a chur chun feidhme.
Airteagal 141
Gnáthfhoirmeacha láimhseála
Féadfar earraí a cuireadh faoi nós imeachta stórasaithe custaim nó
faoi nós imeachta próiseála nó i saorchrios a láimhseáil sna gnáthfhoirmeacha a cheapfar chun iad a chaomhnú, chun a gcuma nó
a gcáilíocht margaíochta a fheabhsú nó chun iad a ullmhú le
haghaidh a ndáilte nó a n-athdhíolta.
Airteagal 142
Earraí coibhéiseacha
1.
Is éard is earraí coibhéiseacha ann earraí Comhphobail a
stóráiltear, a úsáidtear nó a phróiseáiltear in ionad na n-earraí a
cuireadh faoi nós imeachta speisialta.
Faoin nós imeachta próiseála amach, is éard is earraí coibhéiseacha ann earraí neamh-Chomhphobail a phróiseáiltear in
ionad earraí Comhphobail atá faoin nós imeachta próiseála
amach.
Beidh an cód Ainmníochta Comhcheangailte ocht ndigit céanna,
an cháilíocht tráchtála chéanna agus na saintréithe teicniúla
céanna ag na hearraí coibhéiseacha agus atá ag na hearraí a ngabhfaidh siad a n-ionad.
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena bhforáiltear do mhaoluithe ar an tríú fomhír den mhír seo, glacfar iad i gcomhréir leis
an nós imeachta lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear
in Airteagal 184(4).
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2.
Údaróidh na húdaráis custaim an méid a liostaítear thíos, ar
choinníoll go n-áiritheofar iompar ceart an nós imeachta, go
háirithe maidir le maoirseacht chustaim:

CAIBIDIL 2

(a) earraí coibhéiseacha a úsáid faoi nós imeachta speisialta seachas an nós imeachta idirthurais, an nós imeachta um chead
isteach sealadach agus an nós imeachta stórála sealadaí;

Roinn 1

Idirthuras

Idirthuras seachtrach agus idirthuras
inmheánach

(b) i gcás an nós imeachta próiseála isteach, go n-onnmhaireofar
táirgí próiseáilte a fhaightear ó earraí coibhéiseacha sula
n-allmhairítear na hearraí a bhfuil a n-ionaid á ngabháil acu;
(c) i gcás an nós imeachta próiseála amach, go n-allmhaireofar
táirgí próiseáilte a fhaightear ó earraí coibhéiseacha roimh
onnmhairiú na n-earraí a bhfuil a n-ionaid á ngabháil acu.
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagtar síos na
cásanna ina bhféadfadh údaráis custaim úsáid earraí coibhéiseacha
a údarú faoin nós imeachta um chead isteach sealadach, glacfar
iad i gcomhréir leis an nós imeachta lena ngabhann grinnscrúdú
agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
3. Ní cheadófar earraí coibhéiseacha a úsáid ina aon cheann de
na cásanna seo a leanas:
(a) i gcás nach ndéantar ach na gnáthfhoirmeacha láimhseála a
shainmhínítear in Airteagal 141 a chur i gcrích faoi phróiseáil
isteach;
(b) i gcás ina mbeidh feidhm ag toirmeasc ar aisíocaíocht dleachtanna ar allmhairí, nó ag díolúine ó dhleachtanna ar allmhairí maidir le hearraí neamhthionscnaimh a mbainfear
úsáid astu i monarú táirgí a ndéanfar cruthúnas tionscnaimh
a eisiúint nó a scríobh amach ina leith i gcreat socraithe fhabhraigh idir an Comhphobal agus tíortha áirithe nó críocha
áirithe lasmuigh de chríoch custaim an Chomhphobail nó
grúpaí tíortha den sórt sin nó grúpaí críoch den sórt sin; nó
(c) i gcás ina mbeadh buntáiste nach mbeadh bonn cirt faoi ann
ó thaobh na dleachta ar allmhairí mar thoradh uirthi.
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena sonraítear cásanna
breise nach bhféadfaí earraí coibhéiseacha a údarú iontu, glacfar
iad i gcomhréir leis an nós imeachta lena ngabhann grinnscrúdú
agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
4.
Sa chás dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 2 den Airteagal
seo agus i gcás ina mbeadh dleachtanna ar onnmhairí le híoc ar
na táirgí próiseáilte mura n-onnmhaireofaí iad i gcomhthéacs an
nós imeachta próiseála isteach, cuirfidh sealbhóir an údaraithe
ráthaíocht ar fáil chun íocaíocht na ndleachtanna a áirithiú mura
n-allmhaireofar na hearraí laistigh den tréimhse ama dá dtagraítear in Airteagal 169(3).
Airteagal 143
Bearta cur chun feidhme
I gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in
Airteagal 184(2), glacfaidh an Coimisiún bearta chun na nósanna
imeachta faoin Teideal seo a oibriú.

Airteagal 144
Idirthuras seachtrach
1.
Faoin nós imeachta idirthurais sheachtraigh, féadfar earraí
neamh-Chomhphobail a aistriú ó áit amháin go háit eile laistigh
de chríoch custaim an Chomhphobail gan a bheith faoi réir aon
cheann díobh seo a leanas:
(a) dleachtanna ar allmhairí;
(b) muirir eile dá bhforáiltear faoi fhorálacha ábhartha eile atá i
bhfeidhm;
(c) bearta beartais tráchtála, a mhéid nach gcuireann siad cosc ar
earraí teacht isteach i gcríoch custaim an Chomhphobail nó
dul amach aisti.
2. Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagtar síos na
cásanna inar féidir agus na coinníollacha faoina gcuirfear earraí
Comhphobail faoi idirthuras seachtrach, glacfar iad i gcomhréir
leis an nós imeachta lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
3.
Féadfar an t-aistriú dá dtagraítear i mír 1 a dhéanamh ar
cheann de na bealaí a leanas:
(a) faoi nós imeachta idirthurais seachtrach an Chomhphobail;
(b) i gcomhréir le Coinbhinsiún TIR ar choinníoll:
(i)

gur tosaíodh nó go gcríochnófar an t-aistriú lasmuigh de
chríoch custaim an Chomhphobail; nó

(ii) go ndéantar an t-aistriú sin idir dhá phointe laistigh de
chríoch custaim an Chomhphobail trí chríoch tíre nó trí
chríoch críche atá lasmuigh de chríoch custaim an
Chomhphobail;
(c) i gcomhréir le Coinbhinsiún ATA/Coinbhinsiún Iostanbúl i
gcás ina dtarlóidh aistriú idirthurais;
(d) faoi chlúdach Fhardal na Réine (Airteagal 9 den Choinbhinsiún Athbhreithnithe um Loingseoireacht na Réine);
(e) faoi chlúdach fhoirm 302 dá bhforáiltear sa Chomhaontas
idir na Páirtithe i gConradh an Atlantaigh Thuaidh maidir le
Stádas a gcuid Fórsaí, a síníodh i Londain an 19 Meitheamh
1951;
(f) faoin gcóras poist, i gcomhréir le hachtanna an Aontais
Phoist Uilechoitinn, nuair a iompraíonn sealbhóirí ceart agus
oibleagáidí faoi na hachtanna sin na hearraí nó nuair a iompraítear iad ar a son.
4.
Beidh feidhm ag idirthuras seachtrach gan dochar
d’Airteagal 140.
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Airteagal 145
Idirthuras inmheánach
1.
Faoin nós imeachta idirthurais inmheánaigh agus faoi na
coinníollacha a leagtar síos i mír 2 agus i mír 3, féadfar earraí
Comhphobail a aistriú ó phointe amháin go pointe eile laistigh de
chríoch custaim an Chomhphobail, agus gabháil trí chríoch eile
lasmuigh den chríoch sin, gan aon athrú ar a stádas custaim.
2.
Tarlóidh an t-aistriú dá dtagraítear i mír 1 ar cheann de na
bealaí a leanas:
(a) faoi nós imeachta idirthurais inmheánaigh an Chomhphobail, ar choinníoll go bhforáiltear d’fhéidearthacht den
sórt sin i gcomhaontas idirnáisiúnta;
(b) i gcomhréir le Coinbhinsiún TIR;
(c) i gcomhréir le Coinbhinsiún ATA/Coinbhinsiún Iostanbúl i
gcás ina dtarlóidh aistriú idirthurais;
(d) faoi chlúdach Fhardal na Réine (Airteagal 9 den Choinbhinsiún Athbhreithnithe um Loingseoireacht na Réine);
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(b) na forálacha custaim maidir leis an nós imeachta a
chomhlíonadh;
(c) ráthaíocht a sholáthar, mura bhforáiltear a mhalairt sa reachtaíocht chustaim, lena áirithiú go n-íocfar suim na dleachta ar
allmhairí nó suim na dleachta ar onnmhairí a bheidh ar comhréir le haon fhiach custaim nó le haon mhuirir eile, dá
bhforáiltear faoi fhorálacha ábhartha eile atá i bhfeidhm, a
d’fhéadfaí a thabhú i ndáil leis na hearraí.
2.
Comhlíonfar oibleagáid shealbhóir an nós imeachta agus
cuirfear deireadh leis an nós imeachta idirthurais nuair a bheidh
na hearraí a cuireadh faoi nós imeachta agus an fhaisnéis a éilítear
ar fáil san oifig custaim chinn scríbe i gcomhréir leis an reachtaíocht chustaim.
3. Iompróir nó faighteoir earraí a ghlacann le hearraí arb eol
dó iad a bheith á n-aistriú faoi nós imeachta idirthurais an Chomhphobail, beidh sé freagrach freisin as na hearraí a thíolacadh slán
ag oifig custaim chinn scríbe laistigh den tréimhse ama a leagtar
síos agus i gcomhlíonadh na mbeart a ghlac na húdaráis custaim
chun a sainaithint a áirithiú.
Airteagal 147

(e) faoi fhoirm 302 dá bhforáiltear sa Chomhaontas idir na Páirtithe i gConradh an Atlantaigh Thuaidh maidir le Stádas a
gcuid Fórsaí, arna shíniú i Londain an 19 Meitheamh 1951;

Earraí a ghluaiseann trí chríoch tíre lasmuigh de chríoch
custaim an Chomhphobail faoi nós imeachta idirthurais
sheachtraigh an Chomhphobail

(f) faoin gcóras poist, i gcomhréir le hachtanna an Aontais
Phoist Uilechoitinn, nuair a iompraíonn sealbhóirí ceart agus
oibleagáidí faoi na hachtanna sin na hearraí nó nuair a iompraítear iad ar a son.

1.
Beidh feidhm ag nós imeachta idirthurais sheachtraigh an
Chomhphobail maidir le hearraí atá ag taisteal trí chríoch
lasmuigh de chríoch custaim an Chomhphobail má chomhlíonfar ceann de na coinníollacha a leanas:

3.
Sna cásanna dá dtagraítear i bpointí (b) go (f) de mhír 2, ní
choinneoidh earraí a stádas custaim mar earraí Comhphobail ach
sa chás go ndeimhnítear an stádas sin faoi choinníollacha áirithe
agus trí mhodhanna a leagtar síos sa reachtaíocht chustaim.

(a) go bhforáiltear dó sin faoi chomhaontas idirnáisiúnta;

Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagtar síos coinníollacha faoinar féidir stádas custaim a bhunú agus na bealaí ina
bhféadfaí stádas custaim a bhunú, glacfar iad i gcomhréir leis an
nós imeachta lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in
Airteagal 184(4).
Roinn 2
Idirthuras Comhphobail
Airteagal 146
Oibleagáidí shealbhóir nós imeachta idirthurais an
Chomhphobail agus iompróir agus fhaighteoir na n-earraí a
aistrítear faoi nós imeachta idirthurais an Chomhphobail
1.
Beidh sealbhóir nós imeachta idirthurais an Chomhphobail
freagrach as na nithe a leanas:
(a) na hearraí a thíolacadh slán mar aon leis an bhfaisnéis a
cheanglaítear ag an oifig custaim chinn scríbe laistigh den
teorainn ama a leagadh síos agus i gcomhlíonadh na mbeart
a ghlac na húdaráis custaim chun a sainaithint a áirithiú;

(b) gur faoi chlúdach doiciméid aonair iompair arna dhréachtú i
gcríoch custaim an Chomhphobail a dhéantar iompar sa
chríoch sin.
2.
Sa chás dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1, fionrófar
oibriú nós imeachta idirthurais sheachtraigh an Chomhphobail le
linn do na hearraí a bheith lasmuigh de chríoch custaim an
Chomhphobail.
CAIBIDIL 3

Stóráil
Roinn 1
Forálacha Coiteanna
Airteagal 148
Raon feidhme
1.
Faoi nós imeachta stórála, féadfar earraí neamhChomhphobail a stóráil i gcríoch custaim an Chomhphobail gan
a bheith faoi réir aon cheann díobh seo a leanas:
(a) dleachtanna ar allmhairí;
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(b) muirir eile dá bhforáiltear faoi fhorálacha ábhartha eile atá i
bhfeidhm;
(c) bearta beartais tráchtála, a mhéid nach gcuireann siad cosc ar
earraí teacht isteach i gcríoch custaim an Chomhphobail nó
imeacht aisti.
2.
Féadfar earraí Comhphobail a chur faoin nós imeachta
stórála custaim nó saorchreasa i gcomhréir leis an reachtaíocht
chustaim nó leis an reachtaíocht Chomhphobail lena rialaítear
réimsí sonracha, nó d’fhonn leas a bhaint as cinneadh a cheadaíonn aisíocaíocht nó dleachtanna ar allmhairí a mhaitheamh.

4.6.2008

(b) in imthosca eisceachtúla, go háirithe i gcás ina bhféadfadh
cineál agus nádúr na n-earraí, i gcás stórála fadtéarmaí, sláinte
an duine, sláinte ainmhithe, sláinte plandaí nó an comhshaol
a chur i mbaol.
3. Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagtar síos na
cásanna dá dtagraítear i mír 2, glacfar iad i gcomhréir leis an nós
imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
Roinn 2

Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos na
cásanna inar féidir earraí Comhphobail a chur faoi na nósanna
imeachta stórála custaim nó saorchreasa agus na coinníollacha
faoinar féidir earraí Comhphobail a chur faoi na nósanna imeachta
stórála custaim nó saorchreasa, glacfar iad i gcomhréir leis an nós
imeachta lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in
Airteagal 184(4).
Airteagal 149
Freagrachtaí shealbhóir an údaraithe nó an nós imeachta

Stóráil shealadach
Airteagal 151
Earraí a chur i stóráil shealadach
1. I gcás nach ndearbhófar a mhalairt do nós imeachta custaim,
measfar go mbeidh na hearraí neamh-Chomhphobail seo a leanas
á ndearbhú le haghaidh an nós imeachta stórála sealadaí ag sealbhóir na n-earraí tráth a dtíolactha do chustam:

1. Beidh sealbhóir an údaraithe agus sealbhóir an nós imeachta
freagrach as an méid a leanas:

(a) earraí a thabharfar isteach i gcríoch custaim an Chomhphobail, seachas earraí a thabharfar go díreach isteach i
saorchrios;

(a) a áirithiú nach dtógfar earraí atá faoin nós imeachta stórála
sealadaí nó faoin nós imeachta stórasaithe custaim amach as
maoirsiú custaim;

(b) earraí a thabharfar ó shaorchrios isteach i gcuid eile de
chríoch custaim an Chomhphobail;

(b) na hoibleagáidí a chomhlíonadh a eascraíonn as stóráil earraí a chumhdaíonn na nósanna imeachta stórála sealadaí nó
stórasaithe custaim;
(c) na coinníollacha ar leith a chomhlíonadh a shonraítear san
údarú chun stóras custaim nó áiseanna stórála sealadaí a
oibriú.
2.
De mhaolú ar mhír 1, i gcás ina mbainfidh an t-údarú le
stóras custaim poiblí, féadfaidh sé a fhoráil go gcineachfar na freagrachtaí dá dtagraítear i bpointí (a) nó (b) de mhír 1 go heisiatach
do shealbhóir an nós imeachta.
3.
Beidh sé de fhreagracht ar shealbhóir an nós imeachta i
gcónaí na hoibleagáidí a eascraíonn as na hearraí a chur faoi
nósanna imeachta stórála sealadaí nó stórasaithe custaim a
chomhlíonadh.
Airteagal 150
Ré nós imeachta stórála

(c) earraí a bhfuil deireadh tagtha leis an nós imeachta idirthurais
sheachtraigh a bhain leo.
Measfar gur taisceadh an dearbhú custaim agus gur ghlac na
húdaráis custaim leis tráth thíolactha na n-earraí do chustam.
2. Beidh an dearbhú iontrála achomair, nó an doiciméad idirthurais a chuirfear ina ionad, ina dhearbhú custaim le haghaidh an
nós imeachta stórála sealadaí.
3. Féadfaidh na húdaráis custaim a cheangal ar shealbhóir na
n-earraí ráthaíocht a chur ar fáil d’fhonn a áirithiú go n-íocfar aon
fhiach custaim nó táille eile a d’fhéadfaí a thabhú, dá bhforáiltear
faoi fhorálacha ábhartha eile atá i bhfeidhm.
4. I gcás nach féidir, ar aon chúis, earraí a chur faoin nós
imeachta stórála sealadaí, glacfaidh na húdaráis custaim gan
mhoill na bearta uile is gá chun staid na n-earraí a thabhairt chun
rialtachta. Beidh feidhm ag Airteagal 125 go hAirteagal 127 mutatis mutandis.

1.
Ní bheidh teorainn leis an tréimhse ama ar féidir earraí a
choinneáil faoi nós imeachta stórála.

5.
Féadfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta
rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 184(2), bearta a ghlacadh
chun an tAirteagal seo a chur chun feidhme.

2. Féadfaidh na húdaráis custaim, áfach, teorainn ama a leagan
síos faoina gcaithfear nós imeachta stórála a urscaoileadh, i gceann
de na cásanna seo a leanas:

Airteagal 152

(a) i gcás ina mbeidh áis stórála á hoibriú ag na húdaráis custaim
agus go mbeidh sí ar fáil lena húsáid ag aon duine le haghaidh
earraí a stóráil go sealadach faoi Airteagal 151;

Earraí i stóráil shealadach
1. Earraí a bheidh faoin nós imeachta stórála sealadaí, ní stórálfar iad ach in ionaid atá údaraithe le haghaidh stórála sealadaí.
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2.
Gan dochar d’fhorálacha Airteagal 91(2), ní bheidh earraí
atá faoin nós imeachta stórála sealadaí ach faoi réir na
bhfoirmeacha láimhseála sin a ceapadh chun a áirithiú go gcaomhnófaí i riocht neamhathraithe iad gan modhnú ar a gcuma ná ar
a saintréithe teicniúla.
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3. Féadfaidh daoine, earraí agus modhanna iompair a thagann
isteach i saorchrios nó a théann amach as a bheith faoi réir
rialuithe custaim.
Airteagal 156

Roinn 3
Stórasú custaim

Foirgnimh agus gníomhaíochtaí i saorchriosanna
1.
Ní mór cead a fháil roimh ré ó na húdaráis custaim chun
aon fhoirgneamh a thógáil laistigh de shaorchrios.

Airteagal 153
Stóráil i stórais custaim
1.
Faoin nós imeachta stórála custaim, féadfar earraí neamhChomhphobail a stóráil in áitreabh nó in aon láthair eile atá
údaraithe don nós imeachta sin ag na húdaráis custaim agus faoi
mhaoirsiú custaim, dá ngairfear ‘stórais custaim’ anseo feasta.
2.
Féadfar stórais custaim a chur ar fáil d’aon duine chun earraí a stóráil (stóras custaim poiblí), nó do shealbhóir an údaraithe
stórála custaim chun earraí a stóráil (stóras custaim
príobháideach).

2.
Faoi réir na reachtaíochta custaim, ceadófar aon ghníomhaíocht thionsclaíoch, tráchtála nó seirbhíse laistigh de shaorchrios. Beidh cur i gcrích gníomhaíochtaí den sórt sin faoi réir
fógra a thabhairt fúthu, roimh ré, do na húdaráis custaim.
3. Féadfaidh na húdaráis custaim toirmisc nó srianta a chur i
bhfeidhm maidir leis na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i mír 2, ag
féachaint do chineál na n-earraí lena mbaineann, nó do riachtanais maoirseachta custaim, nó do riachtanais slándála nó
sábháilteachta.

3.
Féadfar earraí a cuireadh faoin nós imeachta stórála custaim
a aistriú ar bhonn sealadach ón stóras custaim. Caithfidh an
t-aistriú sin a bheith údaraithe roimh ré ag na húdaráis custaim,
ach amháin i gcás force majeure.

4. Daoine nach gcuireann an deimhniú riachtanach go bhfuiltear ag comhlíonadh na bhforálacha custaim ar fáil, féadfaidh na
húdaráis custaim bac a chur orthu dul i mbun gníomhaíochta i
saorchrios.

Airteagal 154

Airteagal 157

Earraí Comhphobail, úsáid deiridh agus gníomhaíochtaí
próiseála

Earraí a thíolacadh agus a chur faoin nós imeachta

1.
I gcás ina mbeidh riachtanas eacnamaíoch ann agus nach
ndéanfar dochar do mhaoirseacht chustaim, féadfaidh na húdaráis
custaim a údarú go ndéanfaí na nithe a leanas i stóras custaim:

1. Earraí a thugtar isteach i saorchrios, tíolacfar do chustam iad
agus bainfidh na foirmiúlachtaí custaim a forordaíodh leo sna
cásanna a leanas:

(a) earraí Comhphobail a stóráil;

(a) i gcás ina dtugtar isteach go díreach sa saorchrios iad ó áit
lasmuigh de chríoch custaim an Chomhphobail;

(b) próiseáil earraí faoin nós imeachta próiseála isteach nó faoin
nós imeachta úsáide deiridh, faoi réir na gcoinníollacha dá
bhforáiltear faoi na nósanna imeachta sin.
2.
Sna cásanna dá dtagraítear i mír 1, ní mheasfar na hearraí a
bheith faoin nós imeachta stórasaithe custaim.
Roinn 4

(b) i gcás inar faoi nós imeachta custaim atá críochnaithe nó a
urscaoileadh a bhíonn siad nuair a chuirtear faoi réir an nós
imeachta saorchreasa iad;
(c) i gcás ina gcuirfear faoin nós imeachta saorchreasa iad
d’fhonn leas a bhaint as cinneadh a cheadaíonn aisíocaíocht
nó loghadh dleachtanna ar allmhairí;

Saorchriosanna
Airteagal 155
Saorchriosanna a ainmniú
1.
Féadfaidh na Ballstáit codanna de chríoch custaim an Chomhphobail a ainmniú mar shaorchriosanna.
Maidir le gach saorchrios, cinnfidh an Ballstát an limistéar a
chumhdaítear agus tabharfaidh sé sainmhíniú ar na pointí iontrála
agus fágála.
2.

Beidh saorchriosanna iata.

Beidh an imlíne agus na pointí isteach i limistéar na saorchriosanna agus na pointí amach as faoi réir maoirseachta custaim.

(d) i gcás ina bhforálfar leis an reachtaíocht d’fhoirmiúlachtaí den
sórt sin seachas sa reachtaíocht chustaim.
2. Earraí a thugtar isteach i saorchrios faoi chúinsí seachas na
cúinsí a chumhdaítear le mír 1, ní gá iad a thíolacadh do chustam.
3. Gan dochar d’Airteagal 158, measfar earraí a thugtar isteach
i saorchrios a bheith faoin nós imeachta saorchreasa:
(a) tráth a dtiocfaidh siad isteach i saorchrios, ach amháin má
cuireadh faoi réir nós imeachta custaim eile cheana iad;
(b) tráth a gcríochnóidh nós imeachta idirthurais, mura gcuirfear
faoi réir nós imeachta custaim eile iad láithreach.
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Airteagal 158
Earraí Comhphobail i saorchriosanna
1.
Féadfar earraí Comhphobail a thabhairt isteach i saorchrios
agus iad a stóráil, a aistriú, a úsáid, a phróiseáil nó a thomhailt
laistigh de shaorchrios. Sna cásanna sin, ní mheasfar na hearraí a
bheith faoin nós imeachta saorchreasa.
2.
Ar iarratas ón duine lena mbaineann, deimhneoidh na
húdaráis custaim stádas custaim mar earraí Comhphobail na
n-earraí seo a leanas:
(a) earraí Comhphobail a thagann isteach i saorchrios;
(b) earraí Comhphobail a ndearnadh oibríochtaí próiseála orthu
laistigh de shaorchrios;
(c) earraí a scaoiltear i saorchúrsaíocht laistigh de shaorchrios.
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Beidh feidhm ag Airteagail 91 go 98 mutatis mutandis maidir le
hearraí a thugtar isteach i gcodanna eile de chríoch custaim an
Chomhphobail.
Airteagal 161
Stádas custaim
I gcás ina dtabharfar earraí amach as saorchrios agus isteach i
gcuid eile de chríoch custaim an Chomhphobail nó má chuirtear
faoi nós imeachta custaim iad, measfar iad a bheith ina n-earraí
neamh-Chomhphobail mura mbeidh a stádas custaim mar earraí
Comhphobail á chruthú ag an deimhniú dá dtagraítear in
Airteagal 158(2) nó ag aon doiciméad stádais eile dá bhforáiltear
i reachtaíocht chustaim an Chomhphobail.
Ar a shon sin, d’fhonn dleachtanna ar onnmhairí agus ceadúnais
onnmhairíochta nó bearta rialaithe onnmhairí a leagtar síos faoi
chomhbheartais tráchtála nó talmhaíochta a chur i bhfeidhm,
measfar gur earraí Comhphobail iad earraí den sórt sin mura suitear nach bhfuil stádas custaim earraí Comhphobail acu.
CAIBIDIL 4

Airteagal 159

Úsáid shonrach

Earraí neamh-Chomhphobail i saorchriosanna
Roinn 1
1.
Fad a bheidh siad i saorchrios, féadfar earraí neamhChomhphobail a scaoileadh i saorchúrsaíocht nó a chur faoin nós
imeachta próiseála isteach, faoin nós imeachta um chead isteach
sealadach nó faoin nós imeachta úsáide deiridh, faoi na coinníollacha a leagtar síos le haghaidh na nósanna sin.

Cead isteach sealadach
Airteagal 162
Raon feidhme

I gcásanna den sórt sin ní mheasfar na hearraí a bheith faoin nós
imeachta saorchreasa.
2.
Gan dochar do na forálacha is infheidhme maidir le soláthairtí nó bia-earraí a stóráil, i gcás ina bhforálfar amhlaidh sa nós
imeachta lena mbaineann, ní chuirfidh mír 1 den Airteagal seo
bac ar úsáid ná ar thomhailt earraí nach ndéanfaí dleachtanna ar
allmhairí ná bearta a leagtar síos faoi na comhbheartais talmhaíochta agus tráchtála a chur i bhfeidhm de thoradh a scaoilte i
saorchúrsaíocht ná cead isteach sealadach a thabhairt dóibh.
I gcás úsáide nó tomhailte den sórt sin, ní éileofar aon dearbhú
custaim maidir le scaoileadh i saorchúrsaíocht nó maidir leis an
nós imeachta um chead isteach sealadach.
Éileofar dearbhú den sórt sin áfach, más rud é go bhfuil na hearraí sin faoi réir tairif-chuóta nó uasteorann.

Airteagal 160
Earraí a thabhairt amach as saorchrios
Gan dochar don reachtaíocht i réimsí seachas réimse an chustaim,
féadfar earraí i saorchrios a onnmhairiú nó a athonnmhairiú
amach as críoch custaim an Chomhphobail, nó a thabhairt isteach
i gcuid eile de chríoch custaim an Chomhphobail.

1. Faoin nós imeachta um chead isteach sealadach, féadfar earraí neamh-Chomhphobail a bheartaítear a athonnmhairiú a úsáid
laistigh de chríoch custaim an Chomhphobail, agus faoiseamh
páirteach nó faoiseamh iomlán acu ó dhleachtanna ar allmhairí,
agus gan a bheith faoi réir aon cheann díobh seo a leanas:
(a) muirir eile dá bhforáiltear faoi fhorálacha ábhartha eile atá i
bhfeidhm;
(b) bearta beartais tráchtála, a mhéid nach gcuireann siad bac ar
earraí a thabhairt isteach i gcríoch custaim an Chomhphobail
nó ar earraí a thabhairt amach aisti.
2. Ní fhéadfar an nós imeachta um chead isteach sealadach a
úsáid ach amháin má chomhlíontar na coinníollacha a leanas:
(a) nach mbeartaítear aon athrú a dhéanamh ar na hearraí, seachas an gnáth-dhíluachadh de bharr na húsáide a bhaintear
astu;
(b) gur féidir a áirithiú gur féidir na hearraí a cuireadh faoin nós
imeachta a shainaithint, ach amháin i gcás nach dóigh, ag
féachaint do chineál na n-earraí nó don úsáid a bheartaítear
a bhaint astu, go n-eascróidh aon mhí-úsáid as an nós
imeachta d’uireasa na mbeart sainaitheanta nó, sa chás dá
dtagraítear in Airteagal 142, i gcás inar féidir a fhíorú gur
comhlíonadh na coinníollacha a leagtar síos maidir le hearraí coibhéiseacha;
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(c) go bhfuil sealbhóir an nós imeachta bunaithe lasmuigh de
chríoch custaim an Chomhphobail, ach amháin i gcás ina
bhforálfar a mhalairt sa reachtaíocht chustaim;

Beidh an méid sin iníoctha i leith gach míosa nó gach codáin de
mhí inar cuireadh na hearraí faoi chead isteach sealadach, le faoiseamh páirteach ó dhleachtanna ar allmhairí.

(d) go gcomhlíontar na ceanglais maidir le faoiseamh iomlán nó
faoiseamh páirteach ó dhleacht a leagtar síos i reachtaíocht
chustaim an Chomhphobail.

2. Ní rachaidh méid na ndleachtanna ar allmhairí thar an méid
a bheadh le híoc dá mba ar an dáta a cuireadh faoin nós imeachta
um chead isteach sealadach iad a scaoileadh na hearraí atá i gceist
i saorchúrsaíocht.

Airteagal 163
An tréimhse ina bhféadfaidh earraí fanacht faoin nós
imeachta um chead isteach sealadach
1. Cinnfidh na húdaráis custaim an tréimhse ina gcaithfear earraí a cuireadh faoin nós imeachta um chead isteach sealadach a
athonnmhairiú nó a chur faoi nós imeachta eile. Ba cheart go
mbeadh an tréimhse sin fada go leor chun go bhféadfaí an cuspóir maidir le húsáid údaraithe a bhaint amach.
2.
24 mhí an tréimhse uasta ina bhféadfaidh earraí fanacht
faoin nós imeachta um chead isteach sealadach chun na críche
céanna agus faoi fhreagracht an tsealbhóra chéanna, fiú má
urscaoileadh an nós imeachta trí na hearraí a chur faoi nós
imeachta speisialta eile agus trína gcur faoin nós imeachta um
chead isteach sealadach arís ina dhiaidh sin.
3.
I gcás nach féidir, i gcúinsí eisceachtúla, an úsáid údaraithe
a bhaint amach laistigh de na tréimhsí dá dtagraítear i mír 1 agus
i mír 2, féadfaidh na húdaráis custaim, ar iarraidh a bhfuil bonn
cirt léi ó shealbhóir an údaraithe, síneadh a chur leis na tréimhsí
sin ar feadh tréimhse réasúnta.

Airteagal 164
Cúinsí a chumhdaítear le cead isteach sealadach
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, agus lena leagtar síos na
cásanna inar féidir an nós imeachta um chead isteach sealadach a
úsáid agus inar féidir faoiseamh iomlán nó faoiseamh páirteach i
leith dleachtanna ar allmhairí a dheonú agus na coinníollacha
faoinar féidir déanamh amhlaidh, glacfar iad i gcomhréir leis an
nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).

Roinn 2
Úsáid deiridh

Airteagal 166
Nós imeachta úsáide deiridh
1.
Faoin nós imeachta úsáide deiridh, féadfar earraí a scaoileadh i saorchúrsaíocht faoi dhíolúine ó dhleacht nó faoi ráta
laghdaithe dleachta de bharr a n-úsáide sonraí. Fanfaidh siad faoi
mhaoirseacht chustaim.
2.
Tiocfaidh deireadh le maoirseacht chustaim faoin nós
imeachta úsáide deiridh sna cásanna a leanas:
(a) i gcás inar baineadh úsáid as na hearraí chun na gcríoch a
leagtar síos maidir le feidhmiú na díolúine ó dhleacht nó an
ráta laghdaithe dleachta;
(b) i gcás ina n-allmhairítear na hearraí, i gcás ina scriostar iad nó
i gcás ina dtréigtear leis an Stát iad;
(c) i gcás inar baineadh úsáid as na hearraí chun críocha seachas
na críocha a leagtar síos i leith fheidhmiú na díolúine ó dhleacht nó an ráta laghdaithe dleachta agus gur íocadh na dleachtanna ar allmhairí atá infheidhme.
3.
I gcás ina dteastóidh ráta brabaigh, beidh feidhm ag
Airteagal 167 mutatis mutandis maidir leis an nós imeachta úsáide
deiridh.

CAIBIDIL 5

Próiseáil
Trí na bearta sin a ghlacadh, cuirfear comhaontuithe idirnáisiúnta
agus cineál agus úsáid na n-earraí san áireamh.
Roinn 1
Airteagal 165
Méid an dleachta ar allmhairí i gcás cead isteach sealadach
atá faoi fhaoiseamh páirteach ó dhleachtanna ar allmhairí
1.
Socrófar méid na ndleachtanna ar allmhairí maidir le hearraí a chuirfear faoin nós imeachta um chead isteach sealadach faoi
fhaoiseamh páirteach ó dhleachtanna ar allmhairí ag 3 % de
mhéid na ndleachtanna ar allmhairí a bheadh iníoctha maidir leis
na hearraí sin dá mba ar an dáta ar cuireadh faoin nós imeachta
um chead isteach sealadach iad a scaoileadh i saorchúrsaíocht iad.

Forálacha ginearálta

Airteagal 167
Ráta brabaigh
Seachas i gcás ina sonrófar ráta brabaigh sa reachtaíocht Chomhphobail lena rialaítear réimsí sonracha, socróidh na húdaráis
custaim ráta brabaigh nó meánráta brabaigh na hoibríochta
próiseála nó, más iomchuí, an modh trína gcinnfear an ráta sin.
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Cinnfear an ráta brabaigh nó an meánráta brabaigh ar bhonn na
gcúinsí iarbhír ina gcuirfear na hoibríochtaí próiseála i gcrích, nó,
ina mbeidh siad le cur i gcrích. Féadfar coigeartú a dhéanamh ar
an ráta sin, más iomchuí, i gcomhréir le hAirteagal 18 agus le
hAirteagal 19.

Roinn 2

4.6.2008

2. Féadfaidh na húdaráis custaim síneadh, ar feadh ré réasúnta,
leis an tréimhse a shonraítear de bhun mhír 1 a dheonú ach iarratas a bhfuil bonn cirt leis a bheith taiscthe ag sealbhóir an
údaraithe chuige sin.
Féadfar a shonrú san údarú go gcríochnóidh tréimhse a thosaíonn
le linn míosa, ráithe nó seimeastair féilire ar an lá deireanach de
mhí, de ráithe nó de sheimeastar féilire ina dhiaidh sin, faoi seach.

Próiseáil isteach

Airteagal 168
Raon feidhme
1.
Gan dochar d’Airteagal 142, faoin nós imeachta próiseála
isteach, féadfar earraí neamh-Chomhphobail a úsáid i gcríoch
custaim an Chomhphobail in oibríocht próiseála amháin nó níos
mó ná sin gan a bheith faoi réir aon cheann díobh seo a leanas:
(a) dleachtanna ar allmhairí;
(b) muirir eile dá bhforáiltear faoi fhorálacha ábhartha eile atá i
bhfeidhm;
(c) bearta beartais tráchtála, a mhéid nach gcuireann siad bac ar
earraí a thabhairt isteach i gcríoch custaim an Chomhphobail
nó ar iad a thabhairt amach aisti.

3.
I gcásanna réamhonnmhairithe i gcomhréir le pointe (b)
d’Airteagal 142(2), sonróidh na húdaráis custaim an tréimhse inar
gá na hearraí neamh-Chomhphobail a dhearbhú le haghaidh an
nós imeachta. Rithfidh an tréimhse sin ón dáta ar glacadh leis an
dearbhú onnmhairíochta a bhaineann leis na táirgí próiseáilte a
fhaightear ó na hearraí coibhéiseacha comhfhreagracha.

Airteagal 170
Athonnmhairiú sealadach le haghaidh próiseála breise
Faoi réir údarú na n-údarás custaim, féadfar roinnt de na hearraí
nó na hearraí ar fad a cuireadh faoin nós imeachta próiseála
isteach, nó na táirgí próiseáilte, a athonnmhairiú chun críocha
próiseála breise lasmuigh de chríoch custaim an Chomhphobail, i
gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar síos le haghaidh an nós
imeachta próiseála amach.

Roinn 3
2.
Féadfar úsáid a bhaint as an nós imeachta próiseála isteach
i gcásanna seachas deisiúchán agus scriosadh ach amháin, gan
dochar d’úsáid comhghabhálas táirgthe, i gcás inar féidir na hearraí a cuireadh faoin nós imeachta a aithint sna táirgí próiseáilte.
Sa chás dá dtagraítear in Airteagal 142, féadfar úsáid a bhaint as
an nós imeachta i gcás inar féidir a fhíorú gur comhlíonadh na
coinníollacha a leagtar síos maidir le hearraí coibhéiseacha.
3.
De bhreis ar mhír 1 agus ar mhír 2, féadfar an nós imeachta
próiseála isteach a úsáid le haghaidh na n-earraí a leanas:
(a) earraí a mbeartaítear oibríochtaí a dhéanamh orthu d’fhonn
a áirithiú go gcomhlíonann siad na ceanglais theicniúla
maidir lena scaoileadh i saorchúrsaíocht;
(b) earraí a ndéantar na gnáthchineálacha láimhseála orthu i
gcomhréir le hAirteagal 141.

Airteagal 169
Tréimhse urscaoilte
1.
Sonróidh na húdaráis custaim an tréimhse inar gá an nós
imeachta próiseála isteach a urscaoileadh, i gcomhréir le
hAirteagal 138.
Rithfidh an tréimhse sin ón dáta a gcuirfear na hearraí neamhChomhphobail faoin nós imeachta agus cuirfear san áireamh an
méid ama is gá chun na hoibríochtaí próiseála a thabhairt chun
críche agus an nós imeachta a urscaoileadh.

Próiseáil amach

Airteagal 171
Raon feidhme
1. Faoin nós imeachta próiseála amach, féadfar earraí Comhphobail a onnmhairiú ar bhonn sealadach ó chríoch custaim an
Chomhphobail chun go ndéanfaí oibríochtaí próiseála orthu.
Féadfar na táirgí próiseáilte a dhéanfar as na hearraí sin a scaoileadh i saorchúrsaíocht faoi fhaoiseamh iomlán nó faoi fhaoiseamh páirteach ó dhleachtanna ar allmhairí ar iarratas ó
shealbhóir an údaraithe nó ó aon duine eile atá bunaithe i gcríoch
custaim an Chomhphobail ar choinníoll go bhfuarthas toiliú
shealbhóir an údaraithe agus go gcomhlíonfar coinníollacha an
údaraithe.
2. Ní cheadófar próiseáil amach i ndáil leis na hearraí Comhphobail a leanas:
(a) earraí a mbeadh aisíocaíocht nó loghadh dleachtanna ar allmhairí mar thoradh ar a n-onnmhairiú;
(b) earraí a scaoileadh i saorchúrsaíocht faoi dhíolúine ó dhleacht nó faoi ráta laghdaithe dleachta de bhua a n-úsáide
deiridh, sular onnmhairíodh iad, fad nach mbeidh cuspóirí na
húsáide deiridh sin comhlíonta, seachas má dhéantar
oibríochtaí deisiúcháin ar na hearraí sin;
(c) earraí a mbeadh deonú aisíocaí ar onnmhairí mar thoradh ar
a n-onnmhairiú;
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(d) earraí a ndeonaítear buntáiste airgeadais seachas na haisíocaí
dá dtagraítear i bpointe (c) ina leith faoin gcomhbheartas
talmhaíochta de bhua onnmhairiú na n-earraí sin.
3.
I gcásanna nach gcumhdaítear faoi Airteagal 172 agus faoi
Airteagal 173 agus ina mbeidh dleachtanna ad valorem i gceist,
déanfar méid na dleachta ar allmhairí a ríomh ar bhonn chostas
na hoibríochta próiseála ar tugadh fúithi lasmuigh de chríoch
custaim an Chomhphobail.
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos na
rialacha maidir leis an ríomh sin agus na rialacha i gcás ina mbeidh
dleachtanna sonracha i gceist, glacfar iad i gcomhréir leis an nós
imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
4. Sonróidh na húdaráis custaim an tréimhse ar laistigh di is gá
earraí a onnmhairítear ar bhonn sealadach a athallmhairiú i
gcríoch custaim an Chomhphobail i bhfoirm táirgí próiseáilte,
agus a scaoileadh i saorchúrsaíocht, d’fhonn leas a bhaint as faoiseamh iomlán nó faoiseamh páirteach ó dhleachtanna ar allmhairí. Féadfaidh siad síneadh a chur leis an tréimhse sin, ar feadh
achair réasúnta, ach iarratas a bhfuil bonn cirt leis a bheith taiscthe ag sealbhóir an údaraithe chuige sin.
Airteagal 172
Earraí a deisíodh saor in aisce
1.
I gcás ina ndeimhneofar chun sástacht na n-údarás custaim
gur deisíodh earraí saor in aisce, de bharr oibleagáide conarthaí nó
de bharr oibleagáide reachtúla a d’eascair as ráthaíocht nó de bharr
fabht déantúsaíochta nó fabht san ábhar, deonófar faoiseamh
iomlán ina leith ó dhleachtanna ar allmhairí.

53

Tarscaoilfidh na húdaráis custaim an ceanglas a leagtar síos sa
chéad fhomhír, áfach, más rud é gur cuireadh an táirge athsholáthair ar fáil saor in aisce, de bharr oibleagáide conarthaí nó de
bharr oibleagáide reachtúla mar chuid de ráthaíocht nó de bharr
fabht sa déantúsaíocht nó san ábhar.
5. Na forálacha a bheadh infheidhme maidir leis na táirgí
próiseáilte, beidh feidhm acu freisin maidir leis na táirgí
athsholáthair.
Airteagal 174
Réamhallmhairiú táirgí athsholáthair
1.
Údaróidh na húdaráis custaim, faoi na coinníollacha a
leagann siad síos, agus ar iarratas ón duine lena mbaineann, táirgí
athsholáthair a allmhairiú sula n-onnmhaireofar na hearraí
fabhtacha.
I gcás ina ndéanfar réamhallmhairiú den sórt seo ar tháirge athsholáthair, cuirfear ráthaíocht ar fáil lena gcumhdófar méid na
ndleachtanna ar allmhairí a bheadh le híoc i gcás nach
n-onnmhaireofaí na hearraí fabhtacha i gcomhréir le mír 2.
2.
Onnmhaireofar na hearraí fabhtacha laistigh de thréimhse
dhá mhí ón dáta a nglacfaidh na húdaráis custaim leis an dearbhú
chun na táirgí athsholáthair a scaoileadh i saorchúrsaíocht.
3. I gcúinsí eisceachtúla, i gcás nach féidir na hearraí fabhtacha
a onnmhairiú laistigh den tréimhse dá dtagraítear i mír 2, féadfaidh na húdaráis custaim, ar iarratas a bhfuil bonn cirt leis ón
duine lena mbaineann, síneadh a chur leis an tréimhse sin ar feadh
ré réasúnta.
TEIDEAL VIII

2.
Ní bheidh feidhm ag mír 1 i gcás inar cuireadh an fabht
déantúsaíochta nó an fabht san ábhar san áireamh tráth ar scaoileadh na hearraí lena mbaineann i saorchúrsaíocht den chéad
uair.

EARRAÍ A IMEOIDH AS CRÍOCH CUSTAIM AN
CHOMHPHOBAIL

CAIBIDIL 1

Airteagal 173

Earraí a fhágfaidh críoch custaim an Chomhphobail

Córas malartaithe caighdeánach
Airteagal 175
1.
Faoin gcóras malartaithe caighdeánach, féadfaidh táirge allmhairithe dá ngairfear ‘táirge athsholáthair’ anseo feasta, ionad
táirge phróiseáilte a ghabháil i gcomhréir le mír 2 go mír 5.
2.
Údaróidh na húdaráis custaim an córas malartaithe caighdeánach a úsáidfear nuair a bhainfidh an oibríocht próiseála le
deisiúchán earraí fabhtacha Comhphobail seachas na hearraí atá
faoi réir beart a leagtar síos faoin gcomhbheartas talmhaíochta nó
faoi réir na socruithe sonracha atá infheidhme maidir le hearraí
áirithe a eascraíonn as próiseáil táirgí talmhaíochta.
3.
Beidh an cód Ainmníochta Comhcheangailte ocht ndigit
céanna, an cháilíocht tráchtála céanna agus na tréithe teicniúla
céanna ag na táirgí athsholáthair agus a bheadh ag na hearraí
fabhtacha dá ndéanfaí deisiúchán orthu.
4.
I gcás inar baineadh úsáid as na hearraí fabhtacha sular
onnmhairíodh iad, ní mór úsáid a bheith bainte as na táirgí athsholáthair freisin.

Oibleagáid dearbhú réamhimeachta a thaisceadh
1. Earraí a bhfuil sé i ndán dóibh críoch custaim an Chomhphobail a fhágáil cumhdófar le dearbhú réamhimeachta iad a thaiscfear nó a chuirfear ar fáil sula dtabharfar na hearraí amach as
críoch custaim an Chomhphobail.
Ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír, áfach, maidir le hearraí a
iompraítear ar mheáin iompair nach ndéanann ach dul trí uiscí
teorann nó trí aerspás chríoch custaim an Chomhphobail gan stopadh laistigh di.
2.
Beidh an dearbhú réamhimeachta i bhfoirm ceann díobh
seo a leanas:
(a) i gcás inar cuireadh earraí atá ag fágáil chríoch custaim an
Chomhphobail faoi nós imeachta custaim a dteastaíonn dearbhú custaim dó, an dearbhú custaim iomchuí;
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(b) fógra athonnmhairíochta, i gcomhréir le hAirteagal 179;
(c) i gcás nach mbeidh gá le dearbhú custaim ná le fógra
athonnmhairíochta, an dearbhú imeachta achomair dá dtagraítear in Airteagal 180.
3.
Beidh ar a laghad na sonraí atá riachtanach don dearbhú
imeachta achomair sa dearbhú réamhimeachta.
Airteagal 176

4.6.2008

2. Earraí a bhfuil sé i ndán dóibh críoch custaim an Chomhphobail a fhágáil, tíolacfar do chustam iad ag an oifig custaim atá
inniúil don áit a bhfágfaidh na hearraí críoch custaim an Chomhphobail, agus bheidh siad faoi réir cur i bhfeidhm foirmiúlachtaí
imeachta, lena n-áireofar, de réir mar is iomchuí, an méid seo a
leanas:
(a) dleachtanna ar allmhairí a aisíoc nó a loghadh nó aisíocaí
onnmhairíochta a íoc;
(b) dleachtanna ar onnmhairí a bhailiú;

Bearta lena suitear sonraí áirithe
1.
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, agus a bhaineann leis an
méid seo a leanas:
(a) na cásanna nach mbeidh na hearraí atá ag fágáil chríoch
custaim an Chomhphobail faoi réir dearbhaithe réamhimeachta agus na coinníollacha nach mbeidh na hearraí atá ag
fágáil chríoch custaim an Chomhphobail faoi réir dearbhaithe réamhimeachta fúthu;
(b) na coinníollacha faoinar féidir an ceanglas maidir le dearbhú
réamhimeachta a tharscaoileadh nó a oiriúnú;
(c) an teorainn ama faoina gcaithfear an dearbhú réamhimeachta
a thaisceadh nó a chur ar fáil sula dtabharfar na hearraí amach
as críoch custaim an Chomhphobail;
(d) aon eisceachtaí ón teorainn ama dá dtagraítear i bpointe (c)
agus aon athruithe uirthi;
(e) cinneadh na hoifige custaim inniúla ina mbeidh an dearbhú
réamhimeachta le taisceadh nó le cur ar fáil agus ina mbeidh
anailís riosca agus rialuithe rioscabhunaithe onnmhairithe
agus imeachta á gcur i gcrích,
glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).
2.
Agus na bearta sin á nglacadh, cuirfear an méid a leanas san
áireamh:
(a) cúinsí speisialta;
(b) cur i bhfeidhm na mbeart sin maidir le cineálacha éagsúla
tráchta earraí, modhanna iompair nó oibreoirí
eacnamaíocha;
(c) comhaontuithe idirnáisiúnta ina bhforáiltear do shocruithe
speisialta slándála.

(c) na foirmiúlachtaí a éilítear faoi na forálacha atá i bhfeidhm i
ndáil le muirir eile;
(d) toirmisc agus srianta a chur i bhfeidhm a bhfuil bonn cirt leo
ar mhaithe, inter alia, leis an moráltacht phoiblí, leis an
mbeartas poiblí nó leis an tslándáil phoiblí; chun sláinte agus
beatha an duine nó ainmhithe nó plandaí a chosaint; chun
seoda náisiúnta atá luachmhar ó thaobh na healaíne, na staire
nó na seandálaíochta a chosaint; chun bearta bainistíochta
agus caomhnaithe iascaigh a chur i bhfeidhm, agus chun
beartais tráchtála a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear rialuithe
ar réamhtheachtaithe drugaí, ar earraí a sháraíonn cearta
maoine intleachtúla áirithe agus ar airgead tirim ag fágáil an
Chomhphobail.
3. Earraí a bhfuil sé i ndán dóibh críoch custaim an Chomhphobail a fhágáil, cuirfidh duine de na daoine seo a leanas faoi
bhráid custaim iad:
(a) an duine a mbeidh na hearraí á n-onnmhairiú ó chríoch
custaim an Chomhphobail aige;
(b) an duine a mbeidh an duine a bhfuil na hearraí á
n-onnmhairiú aige ón gcríoch sin ag gníomhú ina ainm nó
thar a cheann;
(c) an duine a ghlac an fhreagracht air féin earraí a iompar sular
onnmhairíodh ó chríoch custaim an Chomhphobail iad.
4. Deonófar scaoileadh chun imeachta ar an gcoinníoll go
bhfágfaidh na hearraí lena mbaineann críoch custaim an Chomhphobail sa riocht céanna ina raibh siad nuair a glacadh leis an
dearbhú réamhimeachta.
5. I gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in
Airteagal 184(2), glacfaidh an Coimisiún bearta, chun mír 1, mír 2
agus mír 3 den Airteagal seo a chur chun feidhme.

CAIBIDIL 2

Airteagal 177

Onnmhairiú agus athonnmhairiú

Maoirseacht chustaim agus foirmiúlachtaí imeachta
1.
Earraí a fhágfaidh críoch custaim an Chomhphobail, beidh
siad faoi réir maoirseachta custaim agus rialuithe custaim. I gcás
inarb iomchuí, féadfaidh na húdaráis custaim, i gcomhréir leis na
bearta a glacadh faoi mhír 5, an bealach a úsáidfear agus an teorainn ama a bheidh le hurramú a chinneadh nuair a beidh earraí
ar tí críoch custaim an Chomhphobail a fhágáil.

Airteagal 178
Earraí Comhphobail
1. Earraí a bhfuil sé i ndán dóibh críoch custaim an Chomhphobail a fhágáil, cuirfear faoin nós imeachta onnmhairíochta iad.
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Ní bheidh feidhm ag mír 1 maidir leis na hearraí a leanas:

(a) earraí a cuireadh faoin nós imeachta úsáide deiridh nó faoin
nós imeachta próiseála amach;
(b) earraí a cuireadh faoin nós imeachta idirthurais inmheánaigh
nó a bhfuil críoch custaim an Chomhphobail á fágáil go
sealadach acu, i gcomhréir le hAirteagal 103.
3. I gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in
Airteagal 184(2), glacfaidh an Coimisiún bearta lena leagfar síos
na foirmiúlachtaí onnmhairíochta a bheidh infheidhme maidir le
hearraí arna gcur faoin nós imeachta úsáide deiridh nó faoin nós
imeachta próiseála amach.

Airteagal 179
Earraí neamh-Chomhphobail
1.
Beidh earraí neamh-Chomhphobail a bhfuil sé i ndán dóibh
críoch custaim an Chomhphobail a fhágáil faoi réir fógra
athonnmhairíochta a thaiscfear san oifig custaim inniúil agus faoi
réir na bhfoirmiúlachtaí imeachta.
2.
Beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 104 go
hAirteagal 124 maidir leis an bhfógra athonnmhairíochta.
3.

Ní bheidh feidhm ag mír 1 maidir leis na hearraí seo a leanas:

(a) earraí a cuireadh faoin nós imeachta idirthurais sheachtraigh
agus nach bhfuil ann ach go bhfuil siad ag dul trí chríoch
custaim an Chomhphobail;
(b) earraí a trasloingsíodh laistigh de shaorchrios nó a athonnmhairíodh go díreach ó shaorchrios;
(c) earraí faoin nós imeachta stórála sealadaí a onnmhairítear go
díreach ó áis stórála sealadaí údaraithe.
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In ionad thaisceadh an dearbhaithe imeachta achomair, féadfaidh
údaráis custaim glacadh le taisceadh fógra agus rochtain a bheith
acu ar shonraí maidir leis an dearbhú imeachta achomair i gcóras
ríomhaire an oibreora eacnamaíoch.
4.
Taiscfidh duine díobh seo a leanas an dearbhú imeachta
achomair:
(a) an duine a thabharfaidh na hearraí amach as críoch custaim
an Chomhphobail, nó a ghlacfaidh freagracht as na hearraí a
iompar amach as críoch custaim an Chomhphobail;
(b) an t-onnmhaireoir nó an coinsíneoir nó duine eile a ngníomhóidh na daoine dá dtagraítear i bpointe (a) ina ainm nó thar
a cheann;
(c) duine ar bith a bheidh in ann na hearraí atá i gceist a thíolacadh nó a bheidh in ann iad a chur á dtíolacadh don údarás
inniúil custaim.

Airteagal 181
Leasú ar an dearbhú imeachta achomair
Ceadófar don dearbhóir, ar a iarraidh sin dó, leasú a dhéanamh ar
cheann nó níos mó de shonraí an dearbhaithe sin i ndiaidh a
thaiscthe.
Ní fhéadfar leasú ar bith a dhéanamh, áfach, i ndiaidh aon cheann
de na teagmhais a leanas:
(a) gur thug na húdaráis custaim le fios don duine a thaisc an
dearbhú achomair go bhfuil rún acu na hearraí a scrúdú;
(b) gur dheimhnigh na húdaráis custaim go bhfuil na sonraí atá
i gceist mícheart;
(c) go raibh ceadaithe ag na húdaráis custaim cheana féin na
hearraí a thabhairt amach.

Airteagal 180
Dearbhú imeachta achomair
1.
I gcás a mbeidh sé i ndán d’earraí críoch custaim an Chomhphobail a fhágáil agus nach mbeidh gá le dearbhú custaim nó le
fógra athonnmhairíochta, taiscfear dearbhú imeachta achomair
san oifig custaim inniúil, i gcomhréir le hAirteagal 175.
2.
Déanfar an dearbhú imeachta achomair le teicníc próiseála
sonraí leictreonacha. Féadfar úsáid a bhaint as faisnéis tráchtála,
chalafoirt nó as iompar ar choinníoll go mbeidh na sonraí is gá
inti le haghaidh dearbhú imeachta achomair.

Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagtar síos eisceachtaí ar phointe (c) den dara fomhír den Airteagal seo, glacfar
iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann
grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).

CAIBIDIL 3

Faoiseamh ó dhleachtanna ar onnmhairí

Airteagal 182
3.
In imthosca eisceachtúla, féadfaidh na húdaráis custaim glacadh le dearbhuithe imeachta achomair páipéarbhunaithe, ar
choinníoll go gcuirfidh siad i bhfeidhm an leibhéal céanna bainistíochta riosca a chuirtear i bhfeidhm i gcás dearbhuithe imeachta
achomair a dhéantar le teicníc próiseála sonraí leictreonacha agus
gur féidir na riachtanais maidir le malartú sonraí den sórt sin le
hoifigí custaim eile a chomhlíonadh.

Onnmhairíocht shealadach
1. Gan dochar d’Airteagal 171, féadfar earraí Comhphobail a
onnmhairiú ar bhonn sealadach ó chríoch custaim an Chomhphobail agus féadfaidh siad leas a bhaint as faoiseamh ó dhleacht
ar onnmhairí, ar choinníoll go n-athallmhairítear iad.
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2. I gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in
Airteagal 184(2), glacfaidh an Coimisiún bearta chun an tAirteagal
seo a chur chun feidhme.

2.
I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag
Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag
féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

TEIDEAL IX

Trí mhí a bheidh sa tréimhse a leagtar síos in Airteagal 5(6) de
Chinneadh 1999/468/CE.

AN COISTE UM AN gCÓD CUSTAIM AGUS FORÁLACHA
CRÍOCHNAITHEACHA

3.
I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag
Airteagal 4 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag
féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

CAIBIDIL 1

An coiste um an gCód custaim

Trí mhí a bheidh sa tréimhse a leagtar síos in Airteagal 4(3) de
Chinneadh 1999/468/CE.

Airteagal 183

4. I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo beidh feidhm ag
Airteagal 5a(1) go (4) agus Airteagal 7 de Chinneadh
1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

Bearta cur chun feidhme breise
1. I gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in
Airteagal 184(2), glacfaidh an Coimisiún rialacha maidir le hidirinoibritheacht chórais custaim na mBallstát agus maidir leis na
comhpháirteanna ábhartha Comhphobail chun comhoibriú
feabhsaithe bunaithe ar mhalartú sonraí leictreonacha idir údaráis
custaim, idir údaráis custaim agus an Coimisiún agus idir údaráis
custaim agus oibreoirí eacnamaíocha a thabhairt i gcrích.
2.
Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den
Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, lena leagfar síos na nithe
seo a leanas:
(a) na coinníollacha faoina bhféadfaidh an Coimisiún cinntí a
eisiúint ag iarraidh ar na Ballstáit go ndéanfadh siad cinneadh a chúlghairm nó a leasú — seachas na cinntí dá dtagraítear in Airteagal 20(8)(c) a eisíodh faoi chuimsiú na
reachtaíochta custaim a chlaonann ó chinntí atá inchurtha
leis a rinne údaráis inniúla eile sa dóigh gur laige de cur i
bhfeidhm aonfhoirmeach na reachtaíochta custaim dá bharr;

Airteagal 185
Ábhair bhreise
Ar thionscnamh an Choimisiúin nó ar iarratas ó ionadaí ar Bhallstát, féadfaidh an Coiste aon cheist a scrúdú a tharraingeoidh an
cathaoirleach anuas maidir leis an reachtaíocht chustaim, agus a
bhaineann go háirithe leis an méid seo a leanas:
(a) aon fhadhb a eascraíonn as cur i bhfeidhm na reachtaíochta
custaim;
(b) aon seasamh a bheidh le glacadh ag an gComhphobal ar
choistí, i meithleacha oibre, agus ar phainéil a bhunaítear faoi
chomhaontuithe idirnáisiúnta a dhéileálann leis an reachtaíocht chustaim.

CAIBIDIL 2

Forálacha críochnaitheacha
(b) aon bhearta cur chun feidhme eile, i gcás inar gá, lena
n-áirítear an cás inar ghlac an Comhphobal le gealltanais agus
oibleagáidí i ndáil le comhaontuithe idirnáisiúnta a éilíonn
oiriúnú fhorálacha an Chóid;

Airteagal 186

(c) cásanna agus coinníollacha breise faoina bhféadfaí cur i
bhfeidhm an Chóid seo a shimpliú,

Aisghairtear leis seo Rialachán (CEE) Uimh. 3925/91, Rialachán
(CEE) Uimh. 2913/92 agus Rialachán (CE) Uimh. 1207/2001.

glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 184(4).

Déanfar tagairtí do na Rialacháin a aisghaireadh a fhorléiriú mar
thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad i gcomhréir leis na
táblaí comhghaoil a leagtar amach san Iarscríbhinn.

Airteagal 184

Airteagal 187

An Coiste

Teacht i bhfeidhm

1. Tabharfaidh an Coiste um an gCód Custaim, dá ngairfear ‘an
Coiste’ anseo feasta, cúnamh don Choimisiún.

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a
fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Aisghairm

4.6.2008
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Airteagal 188
Cur i bhfeidhm
1.
An dara fomhír d’Airteagal 1(3), an dara fomhír
d’Airteagal 5(1), an chéad fhomhír d’Airteagal 5(2),
Airteagal 10(2), Airteagal 11(3), an dara fomhír d’Airteagal 12(2),
Airteagal 15(1), Airteagal 16(5), Airteagal 18(4), Airteagal 19(5),
Airteagal 20(7), Airteagal 20(8), Airteagal 20(9), an dara fomhír
d’Airteagal 24(3), Airteagal 25(3), Airteagal 28(3), Airteagal 30(2),
Airteagal 31(3), Airteagal 33(5), Airteagal 38, Airteagal 39(3),
Airteagal 39(6), Airteagal 43, Airteagal 54, an dara fomhír
d’Airteagal 55(2), Airteagal 56(9), Airteagal 57(3), an dara fomhír
d’Airteagal 58, an dara fomhír d’Airteagal 59(1), Airteagal 62(3),
Airteagal 63(3), Airteagal 65(3), an tríú fomhír d’Airteagal 67(1),
Airteagal 71, an chéad fhomhír d’Airteagal 72(3), Airteagal 76,
Airteagal 77(3), an dara fomhír d’Airteagal 78(1), Airteagal 78(5),
Airteagal 85, Airteagal 86(7), an chéad fhomhír d’Airteagal 87(3),
an dara fomhír d’Airteagal 88(4), Airteagal 89(2), Airteagal 93(2),
Airteagal 101(2), Airteagal 103, Airteagal 105(2), an chéad fhomhír d’Airteagal 106(4), Airteagal 107(3), an dara fomhír
d’Airteagal 108(1), Airteagal 108(4), Airteagal 109(2),
Airteagal 109(3), an tríú fomhír d’Airteagal 110(1),
Airteagal 111(3), Airteagal 112(4), Airteagal 113(3), an dara fomhír d’Airteagal 114(2), an dara fomhír d’Airteagal 115, an chéad
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fhomhír d’Airteagal 116(2), Airteagal 119(3), Airteagal 122,
Airteagal 124(2), Airteagal 128, Airteagal 134, an chéad fhomhír
d’Airteagal 136(2), an dara fomhír d’Airteagal 136(3), an ceathrú
fomhír d’Airteagal 136(4), Airteagal 137(2), Airteagal 140(2), an
ceathrú fomhír d’Airteagal 142(1), an dara fomhír
d’Airteagal 142(2), an dara fomhír d’Airteagal 142(3),
Airteagal 143, Airteagal 144(2), an dara fomhír
d’Airteagal 145(3), an dara fomhír d’Airteagal 148(2),
Airteagal 150(3), Airteagal 151(5), an chéad fhomhír
d’Airteagal 164, an dara fomhír d’Airteagal 171(3),
Airteagal 176(1), Airteagal 177(5), Airteagal 178(3), an tríú fomhír d’Airteagal 181, Airteagal 182(2), Airteagal 183(1) agus
Airteagal 183(2), beidh feidhm acu ón 24 Meitheamh 2008.
2.
Beidh feidhm ag na forálacha eile uile a luaithe a bheidh
feidhm ag na forálacha cur chun feidhme a glacadh ar bhonn na
nAirteagal dá dtagraítear i mír 1. Tiocfaidh na forálacha cur chun
feidhme i bhfeidhm an 24 Meitheamh 2009 ar a luaithe.
Ainneoin theacht i bhfeidhm na bhforálacha cur chun feidhme,
beidh feidhm ag na forálacha sin den Rialachán seo dá dtagraítear
sa mhír seo ón 24 Meitheamh 2013 ar a dheireanaí.
3.

Beidh feidhm ag Airteagal 30(1) ón 1 Eanáir 2011.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go
díreach i ngach Ballstát.
Arna dhéanamh in Strasbourg, an 23 Aibreán 2008.
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa
An tUachtarán

Thar ceann na Comhairle
An tUachtarán

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ
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1. Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92
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RIALACHÁN (CE) Uimh. 451/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE
an 23 Aibreán 2008
lena mbunaítear aicmiú nua staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) agus lena n-aisghairtear
Rialachán (CEE) Uimh. 3696/93 ón gComhairle
(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS
EORPAIGH,

(7)

Tá gá le staidreamh iontaofa agus inchomparáide chun a
chur ar chumas fiontar a gcumas iomaíochta a mheas, agus
is áis é d’institiúidí an Chomhphobail chun bac a chur le
saobhadh iomaíochta.

(8)

Ní dhlíonn bunú comhaicmithe staidrimh ar tháirgí de réir
gníomhaíochta eacnamaíche per se ar Bhallstáit sonraí a
bhailiú, a fhoilsiú ná a chur ar fáil. Is sa chás go n-úsáidfidh
na Ballstáit aicmithe táirge atá nasctha le haicmiú an Chomhphobail amháin a fhéadfar eolas comhtháite a chur ar fáil
atá iontaofa, gasta, solúbtha agus mionsonraithe, a oiread
agus is gá chun an margadh inmheánach a bhainistiú.

(9)

Ba cheart soláthar a dhéanamh chun go bhféadfadh na
Ballstáit catagóirí breise atá bunaithe ar an CPA a lánpháirtiú ina n-aicmithe náisiúnta, chun a gceanglais
náisiúnta a chomhlíonadh.

(10)

Éilíonn an inchomparáideacht idirnáisiúnta ar staidreamh
eacnamúil go n-úsáidfeadh na Ballstáit agus institiúidí an
Chomhphobail aicmithe táirgí atá nasctha go díreach leis
an Aicmiú Lárnach Táirgí (CPC) Leag. 2, arna ghlacadh ag
Coimisiún Staidrimh na Náisiún Aontaithe.

(11)

Éilíonn úsáid an CPA go dtabharfaidh an Coiste um an gClár
Staidrimh a bunaíodh le Cinneadh 89/382/CEE ón gComhairle, Euratom (3) cúnamh don Choimisiún go háirithe
maidir le hiniúchadh a dhéanamh ar fhadhbanna a
eascraíonn as an CPA a chur chun feidhme, agus maidir le
leasuithe ar an CPA a ionchorprú.

(12)

Tugann bunú aicmithe nua staidrimh ar tháirgí le tuiscint
gur gá tagairtí don CPA a leasú go sonrach. Is gá, dá bhrí
sin, Rialachán (CEE) Uimh. 3696/93 a aisghairm.

(13)

Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur
chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh
1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999, ag
leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na
gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don
Choimisiún (4). Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de
chumhacht don Choimisiún an CPA a leasú chun forbairtí
teicneolaíocha nó eacnamaíocha a chur san áireamh agus
chun é a chur ar comhréim le haicmithe eile eacnamaíocha
agus sóisialta. Ó tharla go bhfuil raon feidhme ginearálta
ag na bearta sin agus gur ceapadh iad le heilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú inter alia trína
fhorlíonadh le heilimintí nua neamhriachtanacha, caithfear
iad a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin
lena ngabhann grinnscrúdú agus dá bhforáiltear in
Airteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE.

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh,
agus go háirithe Airteagal 285(1) de,
Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,
Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos
in Airteagal 251 den Chonradh (1),
De bharr an méid seo a leanas:
(1)

Bunaíodh aicmiú staidrimh ar tháirgí de réir gníomhaíochta (CPA) i gComhphobal Eacnamaíochta na hEorpa
le Rialachán (CEE) Uimh. 3696/93 (2).

(2)

D’fhonn forbairt theicneolaíoch agus athruithe
struchtúracha an gheilleagair a léiriú, ba cheart CPA
cothrom le dáta a bhunú.

(3)

Seachnaítear leathadh scéimeanna códaithe neamhghaolmhara trí struchtúrú a dhéanamh ar aicmiú ar tháirgí i gcomhréir leis an ngníomhaíocht táirgthe atá i gceist, agus bíonn
sin ina chuidiú ag táirgeoirí le margaí ábhartha a aithint.

(4)

(5)

(6)

Is gá creat tagartha a chruthú inar féidir comparáid a
dhéanamh idir sonraí staidrimh maidir le táirgeadh, le tomhaltas, le tráchtáil sheachtrach agus le hiompar.
Is gné lárnach d’iarrachtaí leanúnacha an Choimisiúin
ollchóiriú a dhéanamh ar staidreamh an Chomhphobail é
CPA cothrom le dáta; meastar go n-eascróidh rialú eacnamaíoch níos fearr as sin, ag leibhéal an Chomhphobail
agus ag an leibhéal náisiúnta, trí bhíthin sonraí atá níos
inchomparáide agus níos ábhartha.
Éilíonn an margadh inmheánach, d’fhonn go bhfeidhmeoidh sé, caighdeáin staidrimh is infheidhme ar staidreamh náisiúnta agus Comhphobail a bhailiú, a tharchur
agus a fhoilsiú sa tslí gur féidir sonraí staidrimh iontaofa
agus inchomparáide a sholáthar d’fhiontair, d’institiúidí airgeadais, do rialtais agus do gach oibreoir eile sa mhargadh
inmheánach. Chuige sin tá sé ríthábhachtach go ndéanfar
catagóirí éagsúla an CPA a léiriú go haonfhoirmeach
i ngach Ballstát.

(1) Tuairim ó Phairlimint na hEorpa an 10 Iúil 2007 (nár foilsíodh go fóill
san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh an 14 Feabhra 2008 ón gComhairle.
(2) IO L 342, 31.12.1993, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le
Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle (IO L 284, 31.10.2003, lch. 1).

(3) IO L 181, 28.6.1989, lch. 47.
(4) IO L 184, 17.7.1999, lch. 23. Cinneadh arna leasú le Cinneadh
2006/512/CE (IO L 200, 22.7.2006, lch. 11).
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Ós rud é nach féidir cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon
CPA nua a bhunú, a ghnóthú go leordhónathach agus gur
fearr, dá bhrí sin, is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an
Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar
amach in Airteagal 5 den Chonradh. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin,
ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun
an cuspóir sin a bhaint amach.

(f) séú leibhéal, arb é a bheidh ann ceannteidil a shainaithneofar
trí chód uimhriúil sé dhigit (fochatagóirí).

Chuathas i gcomhairle leis an gCoiste um an gClár
Staidrimh,

Úsáidfidh an Coimisiún an CPA do gach staidreamh a aicmítear
de réir táirgí de réir gníomhaíochta.

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

2.

Leagtar amach an CPA san Iarscríbhinn.

Airteagal 3
Úsáid an CPA

Airteagal 4
Aicmithe náisiúnta ar tháirgí de réir gníomhaíochta
eacnamaíche

Airteagal 1
Ábhar agus raon feidhme
1.
Bunaítear leis an Rialachán seo CPA comhchoiteann nua
laistigh den Chomhphobal d’fhonn ábharthacht a áirithiú maidir
leis an staid eacnamaíoch mar atá agus d’fhonn inchomparáideacht a áirithiú idir aicmithe náisiúnta, aicmithe Comhphobail agus
aicmithe idirnáisiúnta agus, dá réir sin, idir staidreamh náisiúnta,
staidreamh Comhphobail agus staidreamh idirnáisiúnta.
2.
Ciallóidh an téarma ‘táirge’ táirgeacht gníomhaíochtaí eacnamaíocha, cibé acu an earraí nó seirbhísí iad.
3.
Is i leith úsáid an aicmithe chun críocha staidrimh amháin a
bheidh feidhm ag an Rialachán seo.

Airteagal 2
Leibhéil agus struchtúr an CPA
1.

Is é an méid seo a leanas a bheidh sa CPA:

(a) céad leibhéal, arb é a bheidh ann ceannteidil a shainaithneofar trí chód aibítreach (ranna);
(b) dara leibhéal, arb é a bheidh ann ceannteidil a shainaithneofar trí chód uimhriúil dédhigiteach (rannáin);
(c) tríú leibhéal, arb é a bheidh ann ceannteidil a shainaithneofar
trí chód uimhriúil trí dhigit (grúpaí);
(d) ceathrú leibhéal, arb é a bheidh ann ceannteidil a shainaithneofar trí chód uimhriúil ceithre dhigit (aicmí);
(e) cúigiú leibhéal, arb é a bheidh ann ceannteidil a shainaithneofar trí chód uimhriúil cúig dhigit (catagóirí); agus

1. Féadfaidh na Ballstáit an CPA a úsáid d’oiriúnú comhiomlánaithe nó mionsonraithe náisiúnta, sainiúil nó feidhmiúil, bunaithe ar fhochatagóirí an CPA.
2. Déanfar nasc idir na haicmithe sin agus an CPA i gcomhréir
leis na rialacha seo a leanas:
(a) aicmithe atá níos comhiomlánaithe ná an CPA, is éard a
bheidh iontu comhiomlánuithe beachta d’fhochatagóirí an
CPA;
(b) aicmithe atá níos mionsonraithe ná an CPA, arb é a bheidh
iontu ceannteidil a chuimsítear go hiomlán le fochatagóirí an
CPA.
D’fhéadfaí go mbeadh códú difriúil ar na haicmithe a dhíorthaítear
i gcomhréir leis an mír seo ar an dóigh seo.
3. Féadfaidh na Ballstáit aicmiú náisiúnta ar tháirgí de réir
gníomhaíochta eacnamaíche a úsáid a dhíorthaíonn ón CPA. I
gcás den sórt sin seolfaidh siad na dréachtaí ina sainmhínítear a
n-aicmiú náisiúnta chuig an gCoimisiún. Déanfaidh an Coimisiún
a fhíorú, laistigh de 3 mhí tar éis dó dréacht den sórt sin a fháil,
go gcomhlíonann an t-aicmiú náisiúnta atá beartaithe mír 2 agus
tarchuirfidh sé é sin chuig na Ballstáit eile mar eolas dóibh. Áireofar tábla comhghaoil idir na haicmithe náisiúnta agus an CPA in
aicmithe náisiúnta na mBallstát.

Airteagal 5
Gníomhaíochtaí an Choimisiúin
Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, scaipeadh,
cothabháil agus cur chun cinn an CPA a áirithiú, go háirithe, ar
na dóigheanna seo a leanas:
(a) nótaí míniúcháin a bhaineann leis an CPA a dhréachtú, a
thabhairt cothrom le dáta agus a fhoilsiú;
(b) treoirlínte maidir le cur i bhfeidhm an CPA a tharraingt suas
agus a fhoilsiú;
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(c) táblaí comhghaoil a fhoilsiú idir leagan nua an CPA agus an
leagan a bhí ann roimhe sin; an leagan a bhí ann roimhe sin
agus leagan nua an CPA; agus an CPA agus an Chomhainmníocht (CN), atá le fáil freisin in Iarscríbhinn I a ghabhann le
Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil
1987 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus
leis an gComhtharaif Chustaim (1); agus
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3. Ní mór aird a thabhairt ar an bprionsabal gur gá gur mó na
buntáistí a bhainfeadh leis an CPA a thabhairt cothrom le dáta ná
na costais a bheadh i gceist leis sin, agus ar an bprionsabal go
gcuirfí teorainn réasúnta le costais bhreise agus leis an ualach
breise.
Airteagal 7
An Coiste

(d) oibriú chun comhchuibheas le haicmithe eile a fheabhsú.

1. Tabharfaidh an Coiste um an gClár Staidrimh cúnamh don
Choimisiún.

Airteagal 6
Bearta cur chun feidhme
1.
Na bearta seo a leanas a cheapfar chun an Rialachán seo a
chur chun feidhme agus a thabhairt cothrom le dáta, glacfar iad
i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in
Airteagal 7(2):
(a) cinntí is gá i gcás fadhbanna a eascraíonn as cur chun feidhme
an CPA, lena n-áirítear táirgí a shannadh d’aicmí sonracha;
agus

2.
I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag
Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag
féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.
Trí mhí a shocrófar don tréimhse a leagtar amach in Airteagal 5(6)
de Chinneadh 1999/468/CE.
3.
I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag
Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh
1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.
Airteagal 8

(b) bearta teicniúla a áiritheoidh idirthréimhse lánchomhordaithe ón leagan roimhe sin den CPA.
2.
Na bearta seo a leanas a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, inter alia trína fhorlíonadh,
glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 7(3):
(a) leasuithe ar an CPA a cheapfar chun forbairtí teicneolaíocha
nó eacnamaíocha a chur san áireamh; agus
(b) leasuithe ar an CPA a cheapfar chun an CPA a chur ar comhréim le haicmithe eile eacnamaíocha agus sóisialta.

Aisghairm Rialachán (CEE) Uimh. 3696/93
Aisghairfear Rialachán (CEE) Uimh. 3696/93 le héifeacht ón
1 Eanáir 2008.
Airteagal 9
Teacht i bhfeidhm
Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a
fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.
Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2008.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go
díreach i ngach Ballstát.
Arna dhéanamh in Strasbourg, an 23 Aibreán 2008.
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa
An tUachtarán

Thar ceann na Comhairle
An tUachtarán

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

(1) IO L 256, 7.9.1987, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le
Rialachán (CE) Uimh. 275/2008 (IO L 85, 27.3.2008, lch. 3).
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IARSCRÍBHINN
CPA 2008
(g.a.e.. gan aicmiú in áit ar bith eile; (*): cuid de)

Cód

Ceannteideal

CPC leag. 2

A

TÁIRGÍ TALMHAÍOCHTA, FORAOISEACHTA AGUS IASCAIREACHTA

01

Táirgí talmhaíochta, seilge agus seirbhísí gaolmhara

01.1

Barra neamh-ilbhliantúla

01.11

Gránaigh (seachas rís), barra pischineálacha agus síolta ola

01.11.1

Cruithneacht

01.11.11

Cruithneacht durum

01111 (*)
01112 (*)

01.11.12

Cruithneacht, seachas cruithneacht durum

01111 (*)
01112 (*)

01.11.2

Min bhuí

01.11.20

Min bhuí

01.11.3

Eorna, seagal agus coirce

01.11.31

Eorna

01151
01152

01.11.32

Seagal

01161
01162

01.11.33

Coirce

01171
01172

01.11.4

Sorgam, muiléad agus gránaigh eile

01.11.41

Sorgam

01141
01142

01.11.42

Muiléad

01181
01182

01.11.49

Gránaigh eile

01190

01.11.5

Gránaigh, tuí agus crotail

01.11.50

Gránaigh, tuí agus crotail

01.11.6

Glasraí glasa pischineálacha

01.11.61

Pónairí, glas

01241

01.11.62

Piseanna, glas

01242

01.11.69

Glasraí glasa eile pischineálacha

01249

01.11.7

Glasraí pischineálacha triomaithe

01.11.71

Pónairí, tirim

01701

01.11.72

Pónairí leathana, tirim

01702

01.11.73

Sicphiseánaigh, tirim

01703

01.11.74

Lintilí, tirim

01704

01.11.75

Piseanna, tirim

01705

01.11.79

Pulsanna (glasraí pischineálacha triomaithe) g.a.e.

01709

01121
01122

01913
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01.11.8

Pónairí soighe, piseanna talún agus síol cadáis

01.11.81

Pónairí soighe

01411
01412

01.11.82

Piseanna talún, sa bhlaosc

01421
01422

01.11.83

Piseanna talún, blaoscanna bainte

21421

01.11.84

Síol cadáis

01431
01432

01.11.9

Síolta eile ola

01.11.91

Ros lín

01441

01.11.92

Síol mustaird

01442

01.11.93

Ola ráibe nó síol colza

01443

01.11.94

Síol seasamain

01444

01.11.95

Síol lus na gréine

01445

01.11.99

Síolta eile ola g.a.e.

01446
01449

01.12

Rís, neamhscilligthe

01.12.1

Rís, neamhscilligthe

01.12.10

Rís, neamhscilligthe

01.13

Glasraí agus mealbhacáin, fréamhacha agus tiúbair

01.13.1

Glasraí duilleacha nó glasraí lorgaí

01.13.11

Lus súch

01211

01.13.12

Cabáistí

01212

01.13.13

Cóiliseacha agus brocailí

01213

01.13.14

Leitís

01214 (*)

01.13.15

Siocaire

01214 (*)

01.13.16

Spionáiste

01215

01.13.17

Bliosáin

01216

01.13.19

Glasraí eile duilleacha nó glasraí eile lorgaí

01219

01.13.2

Mealbhacáin

01.13.21

Mealbhacáin uisce

01221

01.13.29

Mealbhacáin eile

01229

01.13.3

Glasraí eile a thugann torthaí

01.13.31

Cillithe agus piobair, glas (capsicum amháin)

01231

01.13.32

Cúcamair agus gircíní

01232

01.13.33

Ubhthorthaí

01233

01.13.34

Trátaí

01234

01.13.39

Glasraí eile a thugann torthaí g.a.e.

01235
01239

01.13.4

Glasraí fréimhe, glasraí bleibe nó glasraí tiúbracha

01.13.41

Cairéid agus tornapaí

01251

01.13.42

Gairleog

01252

01.13.43

Oinniúin

01253

01131
01132
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01.13.44

Cainneanna agus glasraí eile den chinéal Allicae

01254

01.13.49

Glasraí eile fréimhe, glasraí eile bleibe nó glasraí eile tiúbracha (gan cion ard stáirse ná
ionúiline)

01259

01.13.5

Glasraí fréimhe agus glasraí tiúbair inite a bhfuil cion ard stáirse nó ionúiline iontu

01.13.51

Prátaí

01510

01.13.52

Prátaí milse

01591

01.13.53

Casabhach

01592

01.13.59

Fréamhacha eile inite agus tiúbair eile inite ina bhfuil cion ard stáirse nó ionúiline

01593
01599

01.13.6

Síolta glasraí, seachas síolta biatais

01.13.60

Síolta glasraí, seachas síolta biatais

01.13.7

Biatas siúcra agus síolta biatais siúcra

01.13.71

Biatas siúcra

01801

01.13.72

Síolta biatais siúcra

01803

01.13.8

Beacáin agus strufail

01.13.80

Beacáin agus strufail

01.13.9

Glasraí, úr, g.a.e.

01.13.90

Glasraí, úr, g.a.e.

01.14

Cána siúcra

01.14.1

Cána siúcra

01.14.10

Cána siúcra

01.15

Tobac neamh-mhonaraithe

01.15.1

Tobac neamh-mhonaraithe

01.15.10

Tobac neamh-mhonaraithe

01.16

Barra snáithín

01.16.1

Barra snáithín

01.16.11

Cadás, scilligthe nó gan scilligeadh

01921

01.16.12

Siúit, kenaf agus snáithíní eile cáiteoige teicstíle, amh nó portaithe, seachas líon, fíorchnáib agus ráimí

01922

01.16.19

Líon, fíorchnáib agus barra amha snáithín g.a.e.

01929

01.19

Barra eile neamh-ilbhliantúla

01.19.1

Barra foráiste

01.19.10

Barra foráiste

01.19.2

Bláthanna gearrtha agus bachlóga bláthanna; síolta bláthanna

01.19.21

Bláthanna gearrtha agus bachlóga bláthanna

01962

01.19.22

Síolta bláthanna

01963

01.19.3

Síolta biatais, síolta do phlandaí foráiste; ábhair eile ghlasrúla amha

01.19.31

Síolta biatais (seachas síolta biatais siúcra) agus síolta do phlandaí foráiste

01940

01.19.39

Ábhair ghlasrúla amha g.a.e.

01990

01.2

Barra ilbhliantúla

01260

01270

01290

01802
01809

01970
25010

01911
01912
01919
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01.21

Fíonchaora

01.21.1

Fíonchaora

01.21.11

Fíonchaora tábla

01330 (*)

01.21.12

Fíonchaora eile, úr

01330 (*)

01.22

Torthaí trópaiceacha agus fothrópaiceacha

01.22.1

Torthaí trópaiceacha agus fothrópaiceacha

01.22.11

Abhacáid

01311

01.22.12

Bananaí, plantáin agus a leithéidí

01312
01313

01.22.13

Dátaí

01314

01.22.14

Figí

01315

01.22.19

Torthaí eile trópaiceacha agus fothrópaiceacha

01316
01317
01318
01319

01.23

Torthaí citris

01.23.1

Torthaí citris

01.23.11

Pomelo agus seadóga

01321

01.23.12

Líomóidí agus teilí

01322

01.23.13

Oráistí

01323

01.23.14

Táinséiríní, mandairíní, cleimintíní

01324

01.23.19

Torthaí eile citris

01329

01.24

Torthaí póma agus torthaí cloiche

01.24.1

Úlla

01.24.10

Úlla

01.24.2

Torthaí eile póma agus torthaí eile cloiche

01.24.21

Piorraí

01352 (*)

01.24.22

Cainchí

01352 (*)

01.24.23

Aibreoga

01353

01.24.24

Silíní

01354

01.24.25

Péitseoga

01355 (*)

01.24.26

Neachtairíní

01355 (*)

01.24.27

Plumaí

01356 (*)

01.24.28

Airní

01356 (*)

01.24.29

Torthaí eile póma agus torthaí eile cloiche g.a.e.

01359

01.25

Torthaí eile agus cnónna eile crann agus tor

01.25.1

Caora agus torthaí na haicme vaccinium

01.25.11

Torthaí cíobhaí

01342

01.25.12

Sútha craobh

01343

01.25.13

Sútha talún

01344

01.25.19

Caora eile, torthaí na haicme vaccinium g.a.e.

01341
01349

01.25.2

Síolta torthaí

01351
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01.25.20

Síolta torthaí

01360

01.25.3

Cnónna (seachas cnónna fiáine inite, piseanna talún agus cnónna cócó)

01.25.31

Almóinní

01371
21422

01.25.32

Castáin

01373
21429 (*)

01.25.33

Collchnónna

01374
21423

01.25.34

Cnónna pistéise

01375
21429 (*)

01.25.35

Gallchnónna

01376
21429 (*)

01.25.39

Cnónna eile (seachas cnónna fiáine inite, piseanna talún agus cnónna cócó)

01372
01377
01379
21424
21429 (*)

01.25.9

Torthaí eile crann agus tor g.a.e.

01.25.90

Torthaí eile crann agus tor g.a.e.

01.26

Torthaí olúla

01.26.1

Ológa

01.26.11

Ológa tábla

01450 (*)

01.26.12

Ológa do tháirgeadh ola olóige

01450 (*)

01.26.2

Cnónna cócó

01.26.20

Cnónna cócó

01.26.9

Torthaí eile olúla

01.26.90

Torthaí eile olúla

01.27

Barra dí

01.27.1

Barra dí

01.27.11

Pónairí caife, neamhrósta

01610

01.27.12

Duilleoga tae

01620

01.27.13

Duilleoga maté

01630

01.27.14

Pónairí cócó

01640

01.28

Spíosraí, barra cumhra, barra drugaí agus barra cógaisíochta

01.28.1

Spíosraí, neamhphróiseáilte

01.28.11

Piobar (piper spp.), amh

01651

01.28.12

Cillithe agus piobair, tirim (capsicum spp.), amh

01652

01.28.13

Noitmig, maicis agus cardamaim, amh

01653

01.28.14

Ainís, badian, lus an choire, cuimín, cearbhas, finéal agus caora aitil, amh

01654

01.28.15

Cainéal (canella), amh

01655

01.28.16

Clóibh (gais iomlána), amh

01656

01.28.17

Sinséar, tirim, amh

01657

01391
01399

01460
21429 (*)

01491
01499
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01.28.18

Fanaile, amh

01658

01.28.19

Spíosraí eile, neamhphróiseáilte

01690

01.28.2

Buaircíní leannlusa

01.28.20

Buaircíní leannlusa

01.28.3

Plandaí a úsáidtear go príomha sa chumhradóireacht, sa chógaisíocht, nó chun críocha
feithidmharfacha, fungasnimhithe nó a leithéid

01.28.30

Plandaí a úsáidtear go príomha sa chumhradóireacht, sa chógaisíocht, nó mar
fheithidicídí, fungaicídí nó a leithéidí

01.29

Barra eile ilbhliantúla

01.29.1

Rubar nádúrtha

01.29.10

Rubar nádúrtha

01.29.2

Crainn Nollag, gearrtha

01.29.20

Crainn Nollag, gearrtha

01.29.3

Ábhair ghlasrúla den sórt a úsáidtear go príomha do thrilseánú, nó do líonadh nó stuáil,
nó i ndathú nó i súdaireacht

01.29.30

Ábhair ghlasrúla de chineál a úsáidtear go príomha do trilseánú, nó mar líonadh nó
stuáil, nó i ndathú nó i súdaireacht

01.3

Ábhair plandála: plandaí beo, bleibeanna, tiúbair agus fréamhacha, beangáin agus
slapair; sceith beacán

01.30

Ábhair plandála: plandaí beo, bleibeanna, tiúbair agus fréamhacha, beangáin agus
slapair; sceith beacán

01.30.1

Ábhair plandála: plandaí beo, bleibeanna, tiúbair agus fréamhacha, beangáin agus
slapair; sceith beacán

01.30.10

Ábhair plandála: plandaí beo, bleibeanna, tiúbair agus fréamhacha, beangáin agus
slapair; sceith beacán

01.4

Ainmhithe beo agus táirgí ainmhíocha

01.41

Ba bainne, beo, agus bainne amh ó bha bainne

01.41.1

Ba bainne, beo

01.41.10

Ba bainne, beo

01.41.2

Bainne amh ó bha bainne

01.41.20

Bainne amh ó bha bainne

01.42

Eallach eile agus buabhaill eile, beo, agus a seamhan

01.42.1

Eallach eile agus buabhaill eile, beo

01.42.11

Eallach eile agus buabhaill eile, seachas laonna, beo

0211 (*)

01.42.12

Laonna eallaigh agus laonna buabhall, beo

0211 (*)

01.42.2

Seamhan eallaigh agus seamhan buabhaill

01.42.20

Seamhan eallaigh agus seamhan buabhaill

01.43

Capaill agus ainmhithe eile eachaí, beo

01.43.1

Capaill agus ainmhithe eile eachaí, beo

01.43.10

Capaill agus ainmhithe eile eachaí, beo

01.44

Camaill agus camallaidí, beo

01.44.1

Camaill agus camallaidí, beo

01.44.10

Camaill agus camallaidí, beo

01.45

Caoirigh agus gabhair, beo; bainne amh agus olann lomtha ó chaoirigh agus ó ghabhair

01.45.1

Caoirigh agus gabhair, beo

01.45.11

Caoirigh, beo

02122

01.45.12

Gabhair, beo

02123

01659

01930 (*)

01950

03241

03250

01961 (*)

0211 (*)

0221

02411

02130

02121
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01.45.2

Bainne amh ó chaoirigh agus ó ghabhair

01.45.21

Bainne amh ó chaoirigh

02291

01.45.22

Bainne amh ó ghabhair

02292

01.45.3

Olann lomtha ó chaoirigh agus ó ghabhair, gréisceach, olann lomtha, lomra-nite san
áireamh

01.45.30

Olann lomtha ó chaoirigh agus ó ghabhair, gréisceach, olann lomtha, lomra-nite san
áireamh

01.46

Muc-ainmhithe, beo

01.46.1

Muc-ainmhithe, beo

01.46.10

Muc-ainmhithe, beo

01.47

Éanlaith, beo agus uibheacha

01.47.1

Éanlaith, beo

01.47.11

Sicíní, beo

02151

01.47.12

Turcaithe, beo

02152

01.47.13

Géanna, beo

02153

01.47.14

Lachain agus éanlaith guine, beo

02154
02155

01.47.2

Uibheacha, i mblaoscanna, úr

01.47.21

Uibheacha cearc i mblaoscanna, úr

02310

01.47.22

Uibheacha ó éanlaith eile i mblaoscanna, úr

02320

01.47.23

Uibheacha goir

02330

01.49

Ainmhithe eile a dhéantar a tháirgeadh ar fheirmeacha agus táirgí eile ainmhíocha

01.49.1

Ainmhithe eile a dhéantar a tháirgeadh ar fheirmeacha, beo

01.49.11

Coiníní clóis, beo

02191

01.49.12

Éin a dhéantar a tháirgeadh ar fheirmeacha g.a.e., beo

02193
02194

01.49.13

Reiptílí a dhéantar a tháirgeadh ar fheirmeacha (nathracha agus turtair san áireamh), beo

02195

01.49.19

Ainmhithe eile a dhéantar a tháirgeadh ar fheirmeacha g.a.e., beo

02129
02192
02196
02199

01.49.2

Táirgí eile ainmhithe feirme

01.49.21

Mil nádúrtha

02910

01.49.22

Bainne amh g.a.e.

02293
02299

01.49.23

Seilidí, úr, fuaraithe, reoite, triomaithe, saillte nó i sáile, seachas seilidí mara

02920

01.49.24

Táirgí inite de bhunadh ainmhithe feirme g.a.e.

02930

01.49.25

Cocúin seiriceán atá oiriúnach do thochras

02944

01.49.26

Céir feithidí agus spermaceti, bídís mínghlanta nó daite nó ná bíodh

02960

01.49.27

Suthanna ainmhithe do shíolrú

02419
02420

01.49.28

Táirgí do-ite ó ainmhithe feirme g.a.e.

02943

01.49.3

Craicne amha fionnaidh agus seithí agus craicne ilghnéitheacha amha

01.49.31

Craicne amha fionnaidh, seachas craicne uan fionnaitheach

02955 (*)

01.49.32

Craicne amha fionnaidh uan fionnaitheach

02955 (*)

02941

02140
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01.49.39

Craicne amha ainmhithe g.a.e. (úr nó leasaithe, ach gan aon ullmhú seachas sin)

02959

01.6

Seirbhísí talmhaíochta agus seirbhísí riar ainmhithe (seachas seirbhísí tréidliachta)

01.61

Seirbhísí tacaíochta do tháirgeadh barr

01.61.1

Seirbhísí tacaíochta do tháirgeadh barr

01.61.10

Seirbhísí tacaíochta do tháirgeadh barr

01.62

Seirbhísí tacaíochta do tháirgeadh ainmhithe

01.62.1

Seirbhísí tacaíochta do tháirgeadh ainmhithe

01.62.10

Seirbhísí tacaíochta do tháirgeadh ainmhithe

01.63

Seirbhísí i leith barr tar éis a mbainte

01.63.1

Seirbhísí i leith barr tar éis a mbainte

01.63.10

Seirbhísí i leith barr tar éis a mbainte

01.64

Seirbhísí próiseála síolta do shíolrú

01.64.1

Seirbhísí próiseála síolta do shíolrú

01.64.10

Seirbhísí próiseála síolta do shíolrú

01.7

Sealgaireacht agus gaisteoireacht agus seirbhísí gaolmhara

01.70

Sealgaireacht agus gaisteoireacht agus seirbhísí gaolmhara

01.70.1

Sealgaireacht agus gaisteoireacht agus seirbhísí gaolmhara

01.70.10

Sealgaireacht agus gaisteoireacht agus seirbhísí gaolmhara

02

Táirgí foraoiseachta, lománaíocht agus seirbhísí gaolmhara

02.1

Crainn foraoise agus seirbhísí plandlainne

02.10

Crainn foraoise agus seirbhísí plandlainne

02.10.1

Plandaí crann foraoise beo; síolta crann foraoise

02.10.11

Plandaí crann foraoise beo

01961 (*)

02.10.12

Síolta crann foraoise

01360

02.10.2

Seirbhísí plandlainne crann foraoise

02.10.20

Seirbhísí plandlainne crann foraoise

02.10.3

Crainn foraoise

02.10.30

Crainn foraoise

02.2

Adhmad neamhchóirithe

02.20

Adhmad neamhchóirithe

02.20.1

Adhmad neamhchóirithe

02.20.11

Lomáin adhmaid bhuaircínigh

03110

02.20.12

Lomáin adhmaid neamhbhuaircínigh, seachas adhmad trópaiceach

03120 (*)

02.20.13

Lomáin adhmaid thrópaicigh

03120 (*)

02.20.14

Adhmad breosla

03130 (*)

02.3

Táirgí nach táirgí adhmaid iad a fhásann go fiáin

02.30

Táirgí nach táirgí adhmaid iad a fhásann go fiáin

02.30.1

Gumaí nádúrtha

02.30.11

Balata, gutta-percha, guayula, chicle agus gumaí nádúrtha den chinéal céanna

03211

02.30.12

Lac, balsaim agus gumaí eile agus roisíní eile nádúrtha

03219

02.30.2

Corc nádúrtha, amh nó ullmhaithe go simplí

02.30.20

Corc nádúrtha, amh nó ullmhaithe go simplí

86119

86121

86111

86112

86130

86140 (*)

03300

03220
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02.30.3

Páirteanna de phlandaí, d’fhéara, de chaonaigh agus de léicin atá oiriúnach chun maisithe

02.30.30

Páirteanna de phlandaí, d’fhéara, de chaonaigh agus de léicin atá oiriúnach chun maisithe

02.30.4

Táirgí inite a fhásann go fiáin

02.30.40

Táirgí inite a fhásann go fiáin

02.4

Seirbhísí tacaíochta don fhoraoiseacht

02.40

Seirbhísí tacaíochta don fhoraoiseacht

02.40.1

Seirbhísí tacaíochta don fhoraoiseacht

02.40.10

Seirbhísí tacaíochta don fhoraoiseacht

03

Éisc agus táirgí eile iascaireachta; táirgí dobharshaothraithe; seirbhísí tacaíochta don
iascaireacht

03.0

Éisc agus táirgí eile iascaireachta; táirgí dobharshaothraithe; seirbhísí tacaíochta don
iascaireacht

03.00

Éisc agus táirgí eile iascaireachta; táirgí dobharshaothraithe; seirbhísí tacaíochta don
iascaireacht

03.00.1

Éisc, beo

03.00.11

Éisc mhaiseacha bheo

04111

03.00.12

Éisc bheo, muirí, neamhshaothraithe

04119 (*)

03.00.13

Éisc bheo, fionnuisce, neamhshaothraithe

04119 (*)

03.00.14

Éisc bheo, muirí, saothraithe

04119 (*)

03.00.15

Éisc bheo, fionnuisce, saothraithe

04119 (*)

03.00.2

Éisc, úr nó fuaraithe

03.00.21

Éisc úra nó fuaraithe, muirí, neamhshaothraithe

04120 (*)

03.00.22

Éisc úra nó fuaraithe, fionnuisce, neamhshaothraithe

04120 (*)

03.00.23

Éisc úra nó fuaraithe, muirí, saothraithe

04120 (*)

03.00.24

Éisc úra nó fuaraithe, fionnuisce, saothraithe

04120 (*)

03.00.3

Crústaigh, neamhreoite

03.00.31

Crústaigh, neamhreoite, neamhshaothraithe

04210 (*)

03.00.32

Crústaigh, neamhreoite, saothraithe

04210 (*)

03.00.4

Moilisc agus inveirteabraigh eile uisce, beo, úr nó fuaraithe

03.00.41

Oisrí, beo, úr nó fuaraithe, nach ndéantar a tháirgeadh ar fheirmeacha éisc

04220 (*)

03.00.42

Moilisc eile agus inveirteabraigh uisce eile, beo, úr nó fuaraithe, neamhshaothraithe

0429 (*)

03.00.43

Oisrí, beo, úr nó fuaraithe, saothraithe

04220 (*)

03.00.44

Moilisc eile agus inveirteabraigh eile uisce, beo, úr nó fuaraithe, saothraithe

0429 (*)

03.00.5

Péarlaí, neamhshaoirsithe

03.00.51

Péarlaí nádúrtha, neamhshaoirsithe

38210 (*)

03.00.52

Péarlaí saothraithe, neamhshaoirsithe

38210 (*)

03.00.6

Plandaí eile uisce, ainmhithe eile uisce agus a dtáirgí

03.00.61

Coiréal agus táirgí dá shamhail, sliogáin moileasc, crústach nó eicínideirmeacha agus
cnámh cudail

04910

03.00.62

Múscáin nádúrtha de bhunadh ainmhíoch

04920

03.00.63

Feamainn agus algaí eile, neamhshaothraithe

04930 (*)

03.00.64

Feamainn agus algaí eile, saothraithe

04930 (*)

03249

03230

86140 (*)
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03.00.69

Plandaí eile uisce, ainmhithe eile uisce agus a dtáirgí g.a.e.

0 (*)

03.00.7

Seirbhísí tacaíochta don iascaireacht agus don dobharshaothrú

03.00.71

Seirbhísí tacaíochta don iascaireacht

86150 (*)

03.00.72

Seirbhísí tacaíochta don dobharshaothrú

86150 (*)

B

MIANADÓIREACHT AGUS CAIRÉALÚ

05

Gual agus lignít

05.1

Gual crua

05.10

Gual crua

05.10.1

Gual crua

05.10.10

Gual crua

05.2

Lignít

05.20

Lignít

05.20.1

Lignít

05.20.10

Lignít

06

Peitriliam amh agus gás nádúrtha

06.1

Peitriliam amh

06.10

Peitriliam amh

06.10.1

Olaí peitriliam agus olaí a fhaightear ó mhianraí biotúmanacha, amh

06.10.10

Olaí peitriliam agus olaí a fhaightear ó mhianraí biotúmanacha, amh

06.10.2

Sceall biotúmanach nó ola agus gaineamh tarra

06.10.20

Sceall biotúmanach nó ola agus gaineamh tarra

06.2

Gás nádúrtha, leachtaithe nó i staid ghásach

06.20

Gás nádúrtha, leachtaithe nó i staid ghásach

06.20.1

Gás nádúrtha, leachtaithe nó i staid ghásach

06.20.10

Gás nádúrtha, leachtaithe nó i staid ghásach

07

Mianta miotail

07.1

Mianta iarainn

07.10

Mianta iarainn

07.10.1

Mianta iarainn

07.10.10

Mianta iarainn

07.2

Mianta miotail neamhfheiriúil

07.21

Mianta úráiniam agus tóiriam

07.21.1

Mianta úráiniam agus tóiriam

07.21.10

Mianta úráiniam agus tóiriam

07.29

Mianta eile agus tiúcháin miotail eile neamhfheiriúil

07.29.1

Mianta eile agus tiúcháin miotail eile neamhfheiriúil

07.29.11

Mianta agus tiúcháin copair

14210

07.29.12

Mianta agus tiúcháin nicile

14220

07.29.13

Mianta agus tiúcháin alúmanaim

14230

07.29.14

Mianta agus tiúcháin miotail lómhair

14240

07.29.15

Mianta agus tiúcháin luaidhe, since agus stáin

14290 (*)

07.29.19

Mianta eile agus tiúcháin eile miotail neamhfheiriúil g.a.e.

14290 (*)

08

Táirgí eile mianadóireachta agus cairéalaithe

11010

11030 (*)

12010

12030

12020

14100

13000
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08.1

Cloch, gaineamh agus cré

08.11

Cloch mhaiseach agus tógála, aolchloch, gipseam, cailc agus slinn

08.11.1

Cloch mhaiseach nó tógála

08.11.11

Marmar agus cloch chailcreach mhaiseach nó cloch eile tógála

15120

08.11.12

Eibhear, gaineamhchloch agus cloch eile mhaiseach nó tógála

15130

08.11.2

Aolchloch agus gipseam

08.11.20

Aolchloch agus gipseam

08.11.3

Cailc agus dolaimít neamhchailcínithe

08.11.30

Cailc agus dolaimít neamhchailcínithe

08.11.4

Slinn

08.11.40

Slinn

08.12

Gairbhéal, gaineamh, créanna agus caoilín

08.12.1

Gairbhéal agus gaineamh

08.12.11

Gainimh nádúrtha

15310

08.12.12

Gráinníní, sliseanna agus púdar; púróga, gairbhéal

15320 (*)

08.12.13

Meascáin de shlaig agus de tháirgí dramhaíola tionsclaíche dá samhail, bíodh púróga,
gairbhéal, scaineagán agus breochloch chun tógála iontu nó ná bíodh

15320 (*)

08.12.2

Créanna agus caoilín

08.12.21

Caoilín agus créanna eile caoilíneacha

15400 (*)

08.12.22

Créanna eile, andalúisít, ciainít agus silliminít; muilít; chamotte nó créanna dinas

15400 (*)

08.9

Táirgí mianadóireachta agus cairéalaithe g.a.e.

08.91

Mianraí ceimiceacha agus mianraí leasacháin

08.91.1

Mianraí ceimiceacha agus mianraí leasacháin

08.91.11

Cailciam nádúrtha nó fosfáití cailciam alúmanaim

16110

08.91.12

Pirítí neamhrósta iarainn; sulfar amh nó neamhscagtha

16120

08.91.19

Mianraí ceimiceacha eile agus mianraí leasacháin eile

16190 (*)

08.92

Móin

08.92.1

Móin

08.92.10

Móin

08.93

Salann agus clóiríd sóidiam íon, sáile

08.93.1

Salann agus clóiríd sóidiam íon, sáile

08.93.10

Salann agus clóiríd sóidiam íon, sáile

08.99

Táirgí eile mianadóireachta agus cairéalaithe g.a.e.

08.99.1

Biotúman agus asfalt, nádúrtha; asfailtítí agus carraig asfaltach

08.99.10

Biotúman agus asfalt, nádúrtha; asfailtítí agus carraig asfaltach

08.99.2

Clocha lómhara agus leathlómhara; diamaint thionsclaíocha, neamhshaoirsithe nó atá
díreach sáfa, scoilte nó brúidithe; slíogart; éimear; corandam nádúrtha, gairnéad
nádúrtha agus scríobaigh nádúrtha eile; mianraí eile

08.99.21

Clocha lómhara agus leathlómhara (seachas diamaint
neamhshaoirsithenó atá díreach sáfa nó a bhfuil cruth garbh orthu

15200

16330

15110

11040 (*)

16200 (*)

15330

thionsclaíocha),

16310
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08.99.22

Diamaint thionsclaíocha, neamhshaoirsithenó atá díreach sáfa, scoilte nó brúidithe;
slíogart; éimear; corandam nádúrtha, gairnéad nádúrtha agus scríobaigh eile nádúrtha

16320

08.99.29

Mianraí eile

16390

09

Seirbhísí tacaíochta mianadóireachta

09.1

Seirbhísí tacaíochta d’eastóscadh peitriliam agus gáis nádúrtha

09.10

Seirbhísí tacaíochta d’eastóscadh peitriliam agus gáis nádúrtha

09.10.1

Seirbhísí tacaíochta d’eastóscadh peitriliam agus gáis nádúrtha

09.10.11

Seirbhísí druileála d’eastóscadh peitriliam agus gáis nádúrtha

86211 (*)

09.10.12

Seirbhísí tógála, deisithe agus díchóimeála deirice agus seirbhísí tacaíochta gaolmhara
d’eastóscadh peitriliam agus gáis nádúrtha

86211 (*)

09.10.13

Seirbhísí leachtaithe agus athghásaithe gáis nádúrtha le haghaidh iompair a dhéantar ag
láithreán an mhianaigh

86211 (*)

09.9

Seirbhísí tacaíochta do mhianadóireacht eile agus do chairéalú eile

09.90

Seirbhísí tacaíochta do mhianadóireacht eile agus do chairéalú eile

09.90.1

Seirbhísí tacaíochta do mhianadóireacht eile agus do chairéalú eile

09.90.11

Seirbhísí tacaíochta d’eastóscadh guail chrua

86219 (*)

09.90.19

Seirbhísí tacaíochta do mhianadóireacht eile agus do chairéalú eile g.a.e.

86219 (*)

C

TÁIRGÍ MONARAITHE

10

Táirgí bia

10.1

Feoil leasaithe agus táirgí feola

10.11

Feoil phróiseáilte agus leasaithe

10.11.1

Feoil bó-ainmhithe, muc-ainmhithe, caorach, gabhar, capall agus ainmhithe eile eachaí,
úr nó fuaraithe

10.11.11

Feoil bó-ainmhithe, úr nó fuaraithe

21111
21112

10.11.12

Feoil muc-ainmhithe, úr nó fuaraithe

21113

10.11.13

Feoil caorach, úr nó fuaraithe

21115

10.11.14

Feoil gabhar, úr nó fuaraithe

21116

10.11.15

Feoil capall agus ainmhithe eile eachaí, úr nó fuaraithe

21118

10.11.2

Miodamas inite bó-ainmhithe, muc-ainmhithe, caorach, gabhar, capall agus ainmhithe
eile eachaí, úr nó fuaraithe

10.11.20

Miodamas inite bó-ainmhithe, muc-ainmhithe, caorach, gabhar, capall agus ainmhithe
eile eachaí, úr nó fuaraithe

10.11.3

Feoil agus miodamas inite reoite; feoil eile agus miodamas eile inite

10.11.31

Feoil bó-ainmhithe, reoite

21131
21132

10.11.32

Feoil muc-ainmhithe, reoite

21133

10.11.33

Feoil caorach, reoite

21135

10.11.34

Feoil gabhar, reoite

21136

10.11.35

Feoil capall agus ainmhithe eile eachaí, reoite

21138

21151 (*)
21152 (*)
21153 (*)
21155 (*)
21156 (*)
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10.11.39

Feoil agus miodamas inite eile, úr, fuaraithe nó reoite

21114
21117
21119
21134
21137
21139
21151 (*)
21152 (*)
21153 (*)
21155 (*)
21156 (*)
21159
21190

10.11.4

Olann tharraingthe agus seithí amha agus craicne bó-ainmhithe nó ainmhithe eachaí,
caorach agus gabhar

10.11.41

Olann tharraingthe, gréisceach, olann tharraingthe lomra-nite san áireamh

02942

10.11.42

Seithí amha iomlána agus craicne iomlána bó-ainmhithe nó ainmhithe eachaí

02951

10.11.43

Seithí agus craicne amha eile bó-ainmhithe nó ainmhithe eachaí

02952

10.11.44

Seithí amha agus craicne caorach nó uan

02953

10.11.45

Seithí amha agus craicne gabhar nó meannán

02954

10.11.5

Saillte bó-ainmhithe, caorach, gabhar nó muc

10.11.50

Saillte bó-ainmhithe, caorach, gabhar nó muc

10.11.6

Miodamas amh, do-ite

10.11.60

Miodamas amh, do-ite

10.11.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú feola próiseáilte agus leasaithe

10.11.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú feola próiseáilte agus leasaithe

10.12

Feoil éanlaithe phróiseáilte agus leasaithe

10.12.1

Éineoil, úr nó fuaraithe

10.12.10

Éineoil, úr nó fuaraithe

10.12.2

Éineoil, reoite

10.12.20

Éineoil, reoite

10.12.3

Saillte éineola

10.12.30

Saillte éineola

10.12.4

Miodamas inite éineola

21511 (*)
21512
21513
21514
21515
21519 (*)
21521

39110 (*)

88111 (*)

21121
21122
21123
21124
21125

21141
21142
21143
21144
21149

21511 (*)
21522
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10.12.40

Miodamas inite éineola

21160

10.12.5

Cleití agus craicne éan cleití

10.12.50

Cleití agus craicne éan cleití

10.12.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú éineola próiseáilte agus leasaithe

10.12.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú éineola próiseáilte agus leasaithe

10.13

Táirgí feola agus táirgí éineola

10.13.1

Subha agus ullmhóidí feola, miodamais feola nó fola

10.13.11

Feoil muc-ainmhithe, gearrthacha, saillte, triomaithe nó deataithe (bagún agus liamhás)

21171

10.13.12

Feoil bó-ainmhithe, saillte, triomaithe nó deataithe

21172

10.13.13

Feoil eile agus miodamas inite eile feola, saillte, i sáile, triomaithe nó deataithe (seachas
feoil muc-ainmhithe agus feoil bó-ainmhithe); plúir inite agus béilí feola nó miodamais
feola

21173

10.13.14

Ispíní agus táirgí dá samhail as feoil nó as miodamas nó as fuil

21174

10.13.15

Feoil eile, miodamas eile feola nó fuil, atá ullmhaithe agus leasaithe, seachas miasa
ullmhaithe d’fheoil agus de mhiodamas

21179

10.13.16

Plúir, min agus millíní feola atá mí-oiriúnach mar bhia don duine; assáin

21181
21182
21183
21184
21185
21186
21187
21188
21189

10.13.9

Cócaireacht agus seirbhísí eile ullmhúcháin chun táirgí feola a tháirgeadh; oibriúcháin
ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí feola agus táirgí éineola

10.13.91

Cócaireacht agus seirbhísí ullmhúcháin eile chun táirgí feola a tháirgeadh

88111 (*)

10.13.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí feola agus táirgí éineola

88111 (*)

10.2

Éisc, crústaigh agus moilisc phróiseáilte agus leasaithe

10.20

Éisc, crústaigh agus moilisc phróiseáilte agus leasaithe

10.20.1

Éisc, úr, fuaraithe nó reoite

10.20.11

Filléid éisc agus feoil éisc eile (bídís mionaithe nó gan mionú), úr nó fuaraithe

21221

10.20.12

Aenna agus eochraí éisc, úr nó fuaraithe

21225

10.20.13

Éisc, reoite

21210

10.20.14

Filléid éisc, reoite

21222

10.20.15

Feoil éisc (bíodh sé mionaithe nó gan mionú), reoite

21223

10.20.16

Aenna agus eochraí éisc, reoite

21226

10.20.2

Éisc, ullmhaithe nó leasaithe ar shlí eile; caibheár agus caibheár ionaid

10.20.21

Filléid éisc, triomaithe, salannaithe nó i sáile, ach gan deatú

21224

10.20.22

Aenna agus eochraí éisc, triomaithe, deataithe, salannaithe nó i sáile; plúir, min agus
millíní éisc, atá oiriúnach mar bhia don duine

21227
21233 (*)

39110 (*)

88111 (*)
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10.20.23

Éisc, triomaithe, bídís salannaithe nó gan salannú, nó i sáile

21231

10.20.24

Éisc, filléid san áireamh, deataithe

21232

10.20.25

Éisc, ullmhaithe nó leasaithe ar shlí eile, seachas miasa éisc ullmhaithe

21242 (*)

10.20.26

Caibheár agus caibheár ionaid

21243

10.20.3

Crústaigh, moilisc agus inveirteabraigh eile uisce, reoite, ullmhaithe nó leasaithe

10.20.31

Crústaigh, reoite

21250

10.20.32

Moilisc, reoite, triomaithe, salannaithe nó i sáile, deataithe

21261

10.20.33

Inveirteabraigh eile uisce, reoite, triomaithe, salannaithe nó i sáile, deataithe

21269

10.20.34

Crústaigh, ullmhaithe nó leasaithe ar shlí eile; moilisc agus inveirteabraigh eile uisce,
ullmhaithe nó leasaithe ar shlí eile

21270
21280

10.20.4

Plúir, min agus millíní, atá mí-oiriúnach mar bhia don duine, agus táirgí éisc nó crústach,
moileasc nó inveirteabrach eile uisce g.a.e.

10.20.41

Plúir, min agus millíní éisc, crústach, moileasc nó inveirteabrach eile uisce, atá
mí-oiriúnach mar bhia don duine

21291

10.20.42

Táirgí do-ite éisc, crústach, moileasc nó inveirteabrach eile uisce

21299

10.20.9

Deatú agus seirbhísí eile leasaithe agus ullmhúcháin do mhonarú táirgí éisc; oibriúcháin
ar fochonradh mar chuid de mhonarú éisc, crústach agus moileasc próiseáilte agus leasaithe

10.20.91

Deatú agus seirbhísí eile leasaithe agus ullmhúcháin chun táirgí éisc a mhonarú

88111 (*)

10.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú éisc, crústach agus moileasc
próiseáilte agus leasaithe

88111 (*)

10.3

Torthaí agus glasraí próiseáilte agus leasaithe

10.31

Prátaí próiseáilte agus leasaithe

10.31.1

Prátaí próiseáilte agus leasaithe

10.31.11

Prátaí, reoite

21313

10.31.12

Prátaí triomaithe, bídís gearrtha nó ina slisní nó ná bíodh, ach gan tuilleadh ullmhúcháin
déanta orthu

21393 (*)

10.31.13

Prátaí triomaithe i bhfoirm plúir, mine, calóg, gráinneach agus millíní

21392

10.31.14

Prátaí, ullmhaithe nó leasaithe

21323 (*)

10.31.9

Seirbhísí cócaireachta agus seirbhísí eile ullmhúcháin do phrátaí agus do tháirgí prátaí;
oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú prátaí próiseáilte agus leasaithe

10.31.91

Seirbhísí cócaireachta agus seirbhísí eile ullmhúcháin do phrátaí agus do tháirgí prátaí

88111 (*)

10.31.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú prátaí próiseáilte agus prátaí leasaithe

88111 (*)

10.32

Súnna torthaí agus súnna glasraí

10.32.1

Súnna torthaí agus súnna glasraí

10.32.11

Sú tráta

21331

10.32.12

Sú oráiste

21431

10.32.13

Sú seadóige

21432

10.32.14

Sú anainn

21433

10.32.15

Sú fíonchaoire

21434
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10.32.16

Sú úill

21435

10.32.17

Meascáin de shúnna torthaí agus súnna glasraí

21339

10.32.19

Súnna eile torthaí agus súnna eile glasraí

21439

10.32.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú súnna torthaí agus súnna glasraí

10.32.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú súnna torthaí agus súnna glasraí

10.39

Torthaí eile agus glasraí eile próiseáilte agus leasaithe

10.39.1

Glasraí eile atá próiseáilte agus leasaithe, seachas prátaí

10.39.11

Glasraí, reoite

21311
21312
21319

10.39.12

Glasraí leasaithe go sealadach

21399 (*)

10.39.13

Glasraí triomaithe

21393 (*)

10.39.14

Glasraí agus torthaí gearrtha agus pacáistithe

0 (*)

10.39.15

Pónairí, leasaithe ar shlí seachas le fínéagar nó le haigéad aicéiteach, seachas miasa ullmhaithe glasraí

21321

10.39.16

Piseanna, leasaithe ar shlí seachas le fínéagar nó le haigéad aicéiteach, seachas miasa ullmhaithe glasraí

21322

10.39.17

Glasraí eile (seachas prátaí), leasaithe ar shlí seachas le fínéagar nó le haigéad aiceatach,
seachas miasa ullmhaithe glasraí

21329 (*)
21399

10.39.18

Glasraí (seachas prátaí), torthaí, cnónna agus páirteanna eile inite de phlandaí, ullmhaithe nó leasaithe le fínéagar nó le haigéad aicéiteach

21394

10.39.2

Torthaí agus cnónna próiseáilte agus leasaithe

10.39.21

Torthaí agus cnónna, neamhchócaráilte nó cócaráilte, reoite

21493

10.39.22

Subha milse, glóthacha torthaí agus puree agus leafaois torthaí nó cnónna

21494

10.39.23

Cnónna, piseanna talún rósta, salannaithe nó ullmhaithe ar shlí eile

21495

10.39.24

Torthaí agus cnónna, leasaithe go sealadach, nach féidir a ithe láithreach

21496

10.39.25

Torthaí eile ullmhaithe nó leasaithe

21411
21412
21419
21491
21492

10.39.3

Ábhair ghlasrúla agus dramhaíl ghlasrúil, iarmhair ghlasrúla agus seachtháirgí glasrúla

10.39.30

Ábhair ghlasrúla agus dramhaíl ghlasrúla, iarmhair ghlasrúla agus seachtháirgí glasrúla

10.39.9

Cócaireacht agus seirbhísí eile ullmhúcháin chun torthaí agus glasraí a leasú; oibriúcháin
ar fochonradh mar chuid de mhonarú torthaí agus glasraí eile próiseáilte agus leasaithe

10.39.91

Cócaireacht agus seirbhísí eile ullmhúcháin chun torthaí agus glasraí a leasú

88111 (*)

10.39.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú torthaí agus glasraí eile próiseáilte
agus leasaithe

88111 (*)

10.4

Olaí agus saillte glasrúla agus ainmhíocha

10.41

Olaí agus saillte

10.41.1

Olaí agus saillte ainmhíocha, a gcodrána, amh

10.41.11

Stéirin blonaige, ola bhlonaige, stéirin ola, oleo-ola agus ola gheire, nach bhfuil eiblithe,
measctha ná ullmhaithe ar shlí eile

88111 (*)

39120 (*)

21529 (*)
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10.41.12

Saillte agus olaí agus a sainchodáin, as éisc agus mamaigh mara

21524
21525
21526

10.41.19

Saillte agus olaí ainmhíocha eile agus a gcodrána, bídís scagtha nó ná bíodh, ach gan iad
a bheith modhnaithe go ceimiceach

21519 (*)
21523
21529 (*)

10.41.2

Olaí glasrúla, amh

10.41.21

Ola shoighe, amh

21531

10.41.22

Ola phis talún, amh

21532

10.41.23

Ola olóige, amh

21537

10.41.24

Ola lus na gréine, amh

21533

10.41.25

Ola shíl cadáis, amh

21538

10.41.26

Ola ráibe, cholsa agus mhustaird, amh

21534

10.41.27

Ola phailme, amh

21535

10.41.28

Ola chócó, amh

21536

10.41.29

Olaí glasrúla eile, amh

21539 (*)

10.41.3

Clúimh chadáis

10.41.30

Clúimh chadáis

10.41.4

Olacháca agus iarmhair eile sholadacha, de shaillte nó d’olaí glasrúla; plúir agus min
síolta ola nó torthaí olúla

10.41.41

Olacháca agus iarmhair eile sholadacha, de shaillte nó d’olaí glasrúla

21710

10.41.42

Plúir agus min síolta ola nó torthaí olúla, seachas síolta mustaird

21720

10.41.5

Olaí scagtha, seachas iarmhair

10.41.51

Ola shoighe agus a codánra, scagtha ach gan modhnú ceimiceach a bheith déanta orthu

21541

10.41.52

Ola phis talún agus a codánra, scagtha ach gan modhnú ceimiceach a bheith déanta
orthu

21542

10.41.53

Ola olóige agus a codánra, scagtha ach gan modhnú ceimiceach a bheith déanta orthu

21547

10.41.54

Ola lus na gréine agus a codánra, scagtha ach gan modhnú ceimiceach a bheith déanta
orthu

21543

10.41.55

Ola shíl cadáis agus a codánra, scagtha ach gan modhnú ceimiceach a bheith déanta
orthu

21548

10.41.56

Ola ráibe, cholsa agus mhustaird agus a gcodánra, scagtha ach gan modhnú ceimiceach
a bheith déanta orthu

21544

10.41.57

Ola phailme agus a codánra, scagtha ach gan modhnú ceimiceach a bheith déanta orthu

21545

10.41.58

Ola chócó agus a codánra, scagtha ach gan modhnú ceimiceach a bheith déanta orthu

21546

10.41.59

Olaí eile agus a gcodánra, scagtha ach gan modhnú ceimiceach a bheith déanta orthu;
saillte soladacha glasrúla agus olaí glasrúla eile (seachas ola mhine buí) agus a gcodánrag.a.e. scagtha ach gan modhnú ceimiceach a bheith déanta orthu

21549 (*)

10.41.6

Saillte agus olaí ainmhíocha nó glasrúla agus a gcodánra hidriginithe, eistearaithe, ach
gan ullmhúchán breise a bheith déanta orthu

10.41.60

Saillte agus olaí ainmhíocha nó glasrúla agus a sainchodáin, hidriginithe, eistearaithe,
ach gan ullmhúchán breise a bheith déanta orthu

10.41.7

Céaracha glasrúla (seachas tríghlicrídí); degras; iarmhair a thagann ó chóiriú substaintí
sailleacha nó ó chóiriú céaracha ainmhíocha nó glasrúla

10.41.71

Céaracha glasrúla (seachas tríghlicrídí)

21731

10.41.72

Degras; iarmhair a thagann ó chóiriú substaintí sailleacha nó ó chóiriú céaracha ainmhíocha nó glasrúla

21732

10.41.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú olaí agus saillte

10.41.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú olaí agus saillte

21600

21590 (*)

88111 (*)

4.6.2008

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

GA

Cód

Ceannteideal

85
CPC leag. 2

10.42

Margairín agus saillte inite dá shamhail

10.42.1

Margairín agus saillte inite dá shamhail

10.42.10

Margairín agus saillte inite dá shamhail

10.42.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú margairín agus saillte inite dá
shamhail

10.42.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú margairín agus saillte inite dá
shamhail

10.5

Táirgí déiríochta

10.51

Táirgí déiríochta agus cáise

10.51.1

Bainne agus uachtar leachtach próiseáilte

10.51.11

Bainne leachtach próiseáilte

22110

10.51.12

Bainne agus uachtar le > 6 % saill, neamhdhlúth agus neamh-mhilsithe

22120

10.51.2

Bainne i bhfoirmeacha soladacha

10.51.21

Púdar bainne bhearrtha

22212

10.51.22

Púdar bainne

22211

10.51.3

Leatháin ime agus déiríochta

10.51.30

Leatháin ime agus déiríochta

10.51.4

Bainne agus gruth

10.51.40

Bainne agus gruth

10.51.5

Táirgí déiríochta eile

10.51.51

Bainne agus uachtar, dlúth nó a bhfuil siúcra nó ábhar eile milsithe leis, seachas
i bhfoirmeacha soladacha

22221
22222
22229

10.51.52

Iógart agus bainne eile nó uachtar eile coipthe nó aigéadaithe

22230

10.51.53

Cáséin

22260

10.51.54

Lachtós agus síoróip lachtóis

23210 (*)

10.51.55

Meadhg

22130
22219 (*)

10.51.56

Táirgí déiríochta g.a.e.

22290

10.51.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí déiríochta agus cáise

10.51.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí déiríochta agus cáise

10.52

Uachtar reoite

10.52.1

Uachtar reoite agus oighear eile inite

10.52.10

Uachtar reoite agus oighear eile inite

10.52.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú uachtair reoite

10.52.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú uachtair reoite

10.6

Táirgí muilinn gráin, stáirsí agus táirgí stáirse

21550

88111 (*)

22241
22242
22249

22251
22252
22253
22254
22259

88111 (*)

22270

88111 (*)
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10.61

Táirgí muilinn gráin

10.61.1

Rís, leathmhuilte nó lánmhuilte, nó scilligthe nó briste

10.61.11

Rís scilligthe

23162

10.61.12

Rís, leathmhuilte nó lánmhuilte, nó briste

23161

10.61.2

Plúr gránbhairr agus glasrúil; meascáin de na plúir sin

10.61.21

Plúr cruithneachta nó meislin

23110

10.61.22

Plúr gránbhairr eile

23120

10.61.23

Plúr glasrúil agus min ghlasrúil

23170

10.61.24

Meascáin le hagaidh ullmhúchán d’earraí bácúis

23180

10.61.3

Coirce scilligthe, min agus millíní agus táirgí eile gránbhairr

10.61.31

Coirce scilligthe agus min chruithneachta

23130 (*)

10.61.32

Coirce scilligthe gránbhairr, min agus millíní g.a.e.

23130 (*)

10.61.33

Gránach bricfeasta agus táirgí eile gránbhairr

23140

10.61.4

Bran, géaráin agus iarmhair eile ó oibriú gránbharr

10.61.40

Bran, géaráin agus iarmhair eile ó oibriú gránbharr

10.61.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí muilinn gráin

10.61.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí muilinn gráin

10.62

Stáirsí agus táirgí stáirse

10.62.1

Stáirsí agus táirgí stáirse; siúcraí agus síoróipí siúcra g.a.e.

10.62.11

Stáirsí; iniúilin; glútan cruithneachta; deisliní agus stáirsí modhnaithe eile

23220

10.62.12

Taipióca agus ionadáin ullmhaithe as stáirse i gcalóga, i ngránaigh agus a leithéidí

23230

10.62.13

Glúcós agus síoróip ghlúcóis; fruchtós agus síoróip fhruchtóis; siúcra inbhéartaithe;
siúcraí agus síoróipí siúcra g.a.e.

23210 (*)

10.62.14

Ola mhine buí

21539 (*)
21549 (*)

10.62.2

Iarmhair as monarú stáirse agus iarmhair dá samhail

10.62.20

Iarmhair as monarú stáirse agus iarmhair dá samhail

10.62.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú stáirsí agus táirgí stáirse

10.62.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú stáirsí agus táirgí stáirse

10.7

Táirgí bácúis agus plúrmhara

10.71

Arán; cácaí úra agus earraí úra taosráin

10.71.1

Arán, cácaí úra agus earraí úra taosráin

10.71.11

Arán úr

23491

10.71.12

Cácaí úra agus earraí úra taosráin

23431

10.71.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú aráin, earraí taosráin agus cácaí atá
úr nó reoite

10.71.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú aráin, cácaí agus earraí taosráin atá
úr nó reoite

39120 (*)

88111 (*)

39130

88111 (*)

88111 (*)
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10.72

Roscaí agus brioscaí; cácaí leasaithe agus earraí leasaithe taosráin

10.72.1

Roscaí agus brioscaí; cácaí leasaithe agus earraí leasaithe taosráin

10.72.11

Brioscarán, roscaí, arán tósta agus táirgí tósta dá samhail

23410

10.72.12

Arán sinséir agus a leithéid; brioscaí milse; vaiféil agus brioscóga

23420

10.72.19

Earraí eile bácúis, iad tirim nó leasaithe

23439
23499

10.72.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú roscaí agus brioscaí; cácaí leasaithe
agus earraí leasaithe taosráin

10.72.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú roscaí agus brioscaí; cácaí leasaithe
agus earraí leasaithe taosráin

10.73

Macarón, núdail, cúscús agus táirgí plúrmhara dá samhail

10.73.1

Macarón, núdail, cúscús agus táirgí plúrmhara dá samhail

10.73.11

Macarón, núdail agus táirgí plúrmhara dá samhail

23710

10.73.12

Cúscús

23721 (*)

10.73.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú macaróin, núdal, cúscúis agus táirgí
plúrmhara dá samhail

10.73.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú macaróin, núdal, cúscúis agus táirgí
plúrmhara dá samhail

10.8

Táirgí eile bia

10.81

Siúcra

10.81.1

Siúcra cána nó biatais amh nó mínphróiseáilte; molás

10.81.11

Siúcra cána nó biatais amh, i bhfoirm sholadach

23511
23512

10.81.12

Siúcra mínphróiseáilte cána nó biatais agus siúcrós atá íon ó thaobh ceimice, i bhfoirm
sholadach, nach bhfuil ábhar blaistithe ná dathaithe breise ann

23520

10.81.13

Siúcra mínphróiseáilte cána nó biatais, ina bhfuil ábhar breise blaistithe nó dathaithe;
siúcra mailpe agus síoróip mhailpe

23530

10.81.14

Molás

23540

10.81.2

Laíon biatais, bagasse agus dramhaíl eile ó mhonarú siúcra

10.81.20

Laíon biatais, bagasse agus dramhaíl eile ó mhonarú siúcra

10.81.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú siúcra

10.81.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú siúcra

10.82

Cócó, seacláid agus milseogra siúcra

10.82.1

Leafaos cócó, bíodh sé díshaillte nó ná bíodh, im cócó, saill agus ola, púdar cócó

10.82.11

Leafaos cócó, bíodh sé díshaillte nó ná bíodh

23610

10.82.12

Im cócó, saill chócó agus ola chócó

23620

10.82.13

Púdar cócó nach bhfuil siúcra ná substaint eile mhilsithe ann

23630

10.82.14

Púdar cócó a bhfuil siúcra nó substaint eile mhilsithe ann

23640

10.82.2

Seacláid agus milseogra siúcra

10.82.21

Seacláid agus ullmhóidí bia ina bhfuil cócó (seachas púdar milsithe cócó), i mbulcfhoirmeacha

23650

10.82.22

Seacláid agus ullmhóidí bia ina bhfuil cócó (seachas púdar milsithe cócó), seachas
i mbulcfhoirmeacha

23660

10.82.23

Milseogra siúcra (seacláid bhán san áireamh), nach bhfuil cócó iontu

23670

10.82.24

Torthaí, cnónna, craiceann torthaí agus páirteanna eile de phlandaí, leasaithe le siúcra

21499

10.82.3

Mogaill, blaoscanna, craicne cócó agus dramhaíl eile chócó

88111 (*)

88111 (*)

39140

88111 (*)
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10.82.30

Mogaill, blaoscanna, craicne cócó agus dramhaíl eile chócó

39150

10.82.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cócó, seacláide agus milseogra siúcra

10.82.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cócó, seacláide agus milseogra siúcra

10.83

Caife agus tae próiseáilte

10.83.1

Caife agus tae proseáilte

10.83.11

Caife, gan chaiféin nó rósta

23911

10.83.12

Ionadáin chaife eastóscáin, úscraí agus tiúcháin chaife nó ionadáin chaife; blaoscanna
agus craicne caife

23912

10.83.13

Tae glas (gan choipeadh), tae dubh (coipthe) agus tae leathchoipthe, i neasphacálacha ina
bhfuil ≤ 3 kg

23913

10.83.14

Eastóscáin, úscraí, tiúcháin agus ullmhóidí tae nó maté

23914

10.83.15

Insiltí luibheanna

01930 (*)

10.83.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú caife agus tae

10.83.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú caife agus tae

10.84

Tarsainn agus blastanais

10.84.1

Fínéagar; anlainn; tarsainn mheasctha; plúr mustaird nó min mhustaird; mustard
ullmhaithe

10.84.11

Fínéagar agus ionadáin fínéagair a fhaightear as aigéad aicéiteach

23994

10.84.12

Anlainn; tarsainn mheasctha agus blastanais mheasctha; plúr mustaird agus min
mhustaird agus mustard ullmhaithe

23995

10.84.2

Spíosraí, próiseáilte

10.84.21

Piobar (piper spp.), próiseáilte

23921

10.84.22

Cillithe agus piobair, tirim (capsicum spp.), próiseáilte

23922

10.84.23

Cainéal, próiseáilte; spíosraí eile próiseáilte

23923
23924
23925
23926
23927
23928

10.84.3

Salann de ghrád bia

10.84.30

Salann de ghrád bia

10.84.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú tarsann agus blastanas

10.84.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú tarsann agus blastanas

10.85

Béilí agus miasa ullmhaithe

10.85.1

Béilí agus miasa ullmhaithe

10.85.11

Béilí agus miasa ullmhaithe atá bunaithe ar fheoil, ar mhiodamas feola nó ar fhuil

21176

10.85.12

Béilí agus miasa ullmhaithe atá bunaithe ar éisc, ar chrústaigh agus ar mhoilisc

21241
21242 (*)

10.85.13

Béilí agus miasa ullmhaithe atá bunaithe ar ghlasraí

21391

10.85.14

Béilí agus miasa ullmhaithe atá bunaithe ar pasta

23721 (*)
23722

10.85.19

Miasa agus béilí eile ullmhaithe (píotsa reoite san áireamh)

23997

10.85.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú béilí agus miasa ullmhaithe

10.85.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú béilí agus miasa ullmhaithe

88111 (*)

88111 (*)

16200 (*)

88111 (*)

88111 (*)
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10.86

Ullmhóidí bia aonghnéithithe agus bia bia-eolaíochta

10.86.1

Ullmhóidí bia aonghnéithithe agus bia bia-eolaíochta

10.86.10

Ullmhóidí bia aonghnéithithe agus bia bia-eolaíochta

10.86.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ullmhóidí bia aonghnéithithe agus
bia bia-eolaíochta

10.86.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ullmhóidí bia aonchineálaithe agus
bia bia-eolaíochta

10.89

Táirgí eile bia g.a.e.

10.89.1

Anraithí, uibheacha, giostaí agus táirgí eile bia; eastóscáin agus súnna feola, éisc agus
inveirteabrach uisce

10.89.11

Anraithí agus bratanna agus ullmhóidí a dhéantar astu

23992

10.89.12

Uibheacha, nach bhfuil sa bhlaosc, agus buíocáin uibhe úra nó leasaithe; uibheacha sa
bhlaosc atá leasaithe nó cócaráilte; albaimin uibhe

22300
23993

10.89.13

Giostaí (gníomhach nó neamhghníomhach); miocrorgánaigh eile aoncheallacha, marbh;
púdair ullmhaithe bhácála

23996

10.89.14

Eastóscáin agus súnna feola, éisc agus inveirteabrach uisce

21175

10.89.15

Súlaigh agus eastóscáin ghlasrúla; substaintí peipteacha; gumalachtaí agus tiúsóirí

23999 (*)

10.89.19

Táirgí ilghnéitheacha bia g.a.e.

23210 (*)
23999 (*)

10.89.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile bia g.a.e.

10.89.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile bia g.a.e.

10.9

Beathaí ullmhaithe d’ainmhithe

10.91

Beathaí ullmhaithe d’ainmhithe feirme

10.91.1

Beathaí ullmhaithe d’ainmhithe feirme, seachas min agus millíní alfalfa

10.91.10

Beathaí ullmhaithe d’ainmhithe feirme, seachas min agus millíní alfalfa

10.91.2

Min agus millíní alfalfa

10.91.20

Min agus millíní alfalfa

10.91.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú beathaí ullmhaithe d’ainmhithe
feirme

10.91.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú beathaí ullmhaithe d’ainmhithe
feirme

10.92

Bianna ullmhaithe do pheataí

10.92.1

Bianna ullmhaithe do pheataí

10.92.10

Bianna ullmhaithe do pheataí

10.92.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú bianna ullmhaithe do pheataí

10.92.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú bianna ullmhaithe do pheataí

11

Deochanna

11.0

Deochanna

11.01

Deochanna meisciúla driogtha

11.01.1

Deochanna meisciúla driogtha

23991

88111 (*)

88111 (*)

23311
23313
23315
23319

23320

88111 (*)

23314

88111 (*)

90

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

GA

Cód

Ceannteideal

4.6.2008
CPC leag. 2

11.01.10

Deochanna meisciúla driogtha

24131
24139

11.01.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú deochanna meisciúla driogtha

11.01.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú deochanna meisciúla driogtha

11.02

Fíon ó fhíonchaor

11.02.1

Fíon ó fhíonchaora úra; úrfhíon fíonchaor

11.02.11

Fíon súilíneach ó fhíonchaora úra

24211

11.02.12

Fíon ó fhíonchaora úra, seachas fíon súilíneach; úrfhíon fíonchaor

24212

11.02.2

Moirt fíona; argol

11.02.20

Moirt fíona; argol

11.02.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú fíona ó fhíonchaora

11.02.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú fíona ó fhíonchaora

11.03

Leann úll agus fíonta eile torthaí

11.03.1

Deochanna coipthe eile (e.g. leann úll, leann piorraí, meá); deochanna measctha a bhfuil
alcól iontu

11.03.10

Deochanna coipthe eile (e.g., leann úll, leann piorraí, meá); deochanna measctha a bhfuil
alcól iontu

11.03.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú leann úll agus fíonta eile torthaí

11.03.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú leann úll agus fíonta eile torthaí

11.04

Deochanna eile coipthe neamhdhriogtha

11.04.1

Fíon bormónta agus fíon eile ó fhíonchaora úra le blastanais

11.04.10

Fíon bormónta agus fíon eile ó fhíonchaora úra le blastanais

11.04.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú deochanna eile coipthe neamhdhriogtha

11.04.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú deochanna eile coipthe neamhdhriogtha

11.05

Beoir

11.05.1

Beoir, seachas dríodair ó ghrúdaireacht

11.05.10

Beoir, seachas dríodair ó ghrúdaireacht

11.05.2

Dríodair ghrúdaireachta nó driogtha

11.05.20

Dríodair ghrúdaireachta nó driogtha

11.05.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú beorach

11.05.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú beorach

11.06

Braich

11.06.1

Braich

11.06.10

Braich

11.06.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú braiche

11.06.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú braiche

11.07

Deochanna boga; uiscí mianraí agus uiscí eile buidéalaithe

11.07.1

Uiscí mianraí agus deochanna boga

11.07.11

Uiscí mianraí agus uiscí aeraithe, gan milseoir ná blastanas iontu

88111 (*)

39170

88111 (*)

24230

88111 (*)

24220

88111 (*)

24310

39160

88111 (*)

24320

88111 (*)

24410
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11.07.19

Deochanna eile neamh-mheisciúla

24490

11.07.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú uiscí mianraí agus deochanna boga

11.07.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú uiscí mianraí agus deochanna boga

12

Táirgí tobac

12.0

Táirgí tobac

12.00

Táirgí tobac

12.00.1

Táirgí tobac, seachas dramhaíl

12.00.11

Todóga, seiriúit, cigarillos agus toitíní, as tobac nó as ionaid tobac

25020

12.00.19

Tobac eile monaraithe agus ionaid eile tobac; tobac aonghnéithithe nó athdhéanta;
eastóscáin agus úscraí tobac

25090

12.00.2

Dramhaíl tobac

12.00.20

Dramhaíl tobac

12.00.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí tobac

12.00.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí tobac

13

Teicstílí

13.1

Snáth agus snáithe teicstíle

13.10

Snáth agus snáithe teicstíle

13.10.1

Gréisc olla (úsc olla san áireamh)

13.10.10

Gréisc olla (úsc olla san áireamh)

13.10.2

Snáithíní nádúrtha teicstíle ullmhaithe lena sníomh

13.10.21

Síoda amh (neamhchaite)

26110

13.10.22

Olann, díbhealaithe nó carbónaithe, neamhchardáilte agus neamhchíortha

26130

13.10.23

Scothanna olla nó scothanna d’fhionnadh mín ainmhíoch

26140

13.10.24

Olann agus fionnadh ainmhíoch mín nó garbh, cardáilte nó cíortha

26150

13.10.25

Cadás, cardáilte nó cíortha

26160

13.10.26

Siúit agus snáithíní teicstíle eile (seachas líon, fíorchnáib agus ráimí), próiseáilte ach nár
sníomhadh

26170

13.10.29

Snáithíní teicstíle glasrúla eile, próiseáilte ach nár sníomhadh

26190

13.10.3

Snáithíní stáplacha teicstíle saorga próiseáilte lena sníomh

13.10.31

Snáithíní sintéiseacha stáplacha, cardáilte, cíortha nó próiseáilte ar shlí eile lena sníomh

26210

13.10.32

Snáithíní saorga stáplacha, cardáilte, cíortha nó próiseáilte ar shlí eile lena sníomh

26220

13.10.4

Snáth síoda agus snáth a sníomhadh as fuílleach síoda

13.10.40

Snáth síoda agus snáth a sníomhadh as fuílleach síoda

13.10.5

Snáth olla atá cóirithe nó nach bhfuil cóirithe lena mhiondíol; snáth as fionnadh
ainmhíoch mín nó garbh, nó as rón

13.10.50

Snáth olla atá cóirithe nó nach bhfuil cóirithe lena mhiondíol; snáth as fionnadh
ainmhíoch mín nó garbh, nó as rón

13.10.6

Snáth cadáis; snáithe fuála cadáis

13.10.61

Snáth cadáis (seachas snáithe fuála)

26360
26370

13.10.62

Snáithe fuála cadáis

26350

88111 (*)

39180

88112

21519 (*)

26310

26320
26330
26340
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13.10.7

Snáth teicstíle snáithíní glasrúla seachas cadás (líon, siúit, coighir agus fíorchnáib san
áireamh); snáth páipéir

13.10.71

Snáth lín

26380 (*)

13.10.72

Snáth siúite nó snáth eile teicstíle snáithíní basta; snáth snáithíní eile teicstíle glasrúla;
snáth páipéir

26380 (*)

13.10.8

Snáth teicstíle agus snáithe as filiméid shaorga nó as snáithíní stáplacha

13.10.81

Snáth as filiméid shaorga, iolrach nó cáblaithe (seachas snáithe fuála, snáth ardrighnis
polaimídí, poileistir nó réóin vioscóis) nach bhfuil cóirithe lena mhiondíol; snáth as
filiméid shaorga (seachas snáithe fuála) atá cóirithe lena mhiondíol

26420

13.10.82

Snáth seachas snáithe fuála as snáithíní sintéiseacha stáplacha, a bhfuil meáchan ≥ 85 %
de na snáithíní sin ann

26430

13.10.83

Snáth (seachas snáithe fuála) as snáithíní sintéiseacha stáplacha, a bhfuil meáchan < 85 %
de na snáithíní sin ann

26440

13.10.84

Snáth (seachas snáithe fuála) snáithíní saorga stáplacha, nach bhfuil cóirithe lena
mhiondíol

26450
26460

13.10.85

Snáithe agus snáth fuála as filiméid shaorga agus shintéiseacha agus as snáithíní saorga
agus sintéiseacha

26410

13.10.9

Stoc gairnéadaithe; seirbhísí ullmhúcháin snáithíní teicstíle nádúrtha; oibriúcháin ar
fochonradh mar chuid de mhonarú snátha agus snáithe teicstíle

13.10.91

Stoc gairnéadaithe olla nó fionnaidh ainmhíoch atá mín nó garbh

39213

13.10.92

Stoc gairnéadaithe agus fuíoll eile cadáis

39215

13.10.93

Seirbhísí ullmhúcháin snáithíní teicstíle nádúrtha

88121 (*)

13.10.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú snátha agus snáithe teicstíle

88121 (*)

13.2

Teicstílí fite

13.20

Teicstílí fite

13.20.1

Uigí (seachas uigí speisialta), as snáithíní nádúrtha seachas cadás

13.20.11

Uigí as síoda nó as fuíoll síoda

26510

13.20.12

Uigí, olann chardáilte nó chíortha as fionnadh ainmhíoch mín nó as fionnadh ainmhíoch garbh nó as rón

26520
26530
26540
26550

13.20.13

Uigí lín

26560

13.20.14

Uigí siúite agus snáithíní eile teicstíle basta (seachas líon, fíorchnáib agus ráimí)

26570

13.20.19

Uigí as snáithíní eile teicstíle glasrúla; uigí as snáth páipéir

26590

13.20.2

Uigí cadáis

13.20.20

Uigí cadáis

13.20.3

Uigí (seachas fabraicí speisialta), as filiméid shaorga agus snáithíní stáplacha eile

13.20.31

Uigí de shnáth as filiméid shintéiseacha agus de shnáth as filiméid shaorga

26710
26720
26730

13.20.32

Uigí as snáithíní stáplacha sintéiseacha

26740
26760 (*)
26770 (*)
26790 (*)

26610
26620
26630
26690
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13.20.33

Uigí as snáithíní saorga stáplacha

26750
26760 (*)
26770 (*)
26790 (*)

13.20.4

Fabraicí caitíneacha, gibíneach agus fabraicí eile speisialta

13.20.41

Uigí caitíneacha agus fabraicí chenille (seachas gibíneach agus fabraicí cúnga)

26810
26820
26830

13.20.42

Gibíneach agus uigí súiteacha dá shamhail (seachas fabraicí cúnga) as cadás

26840

13.20.43

Gibíneach eile agus uigí súiteacha dá shamhail (seachas fabraicí cúnga)

26850

13.20.44

Fabraicí (seachas fabraicí cúnga)

26860

13.20.45

Fabraicí teicstíle stothacha, seachas cairpéid

26880

13.20.46

Uigí (uigí cúnga san áireamh) as snáithíní gloine

26890

13.20.5

Bréagfhionnadh trí shníomh

13.20.50

Bréagfhionnadh trí shníomh

13.20.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú fabraicí teicstíle

13.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú fabraicí teicstíle

13.3

Seirbhísí bailchríche teicstíle

13.30

Seirbhísí bailchríche teicstíle

13.30.1

Seirbhísí bailchríche teicstíle

13.30.11

Seirbhísí tuartha agus dathaithe snáithíní agus snátha teicstíle

88122 (*)

13.30.12

Seirbhísí tuartha fabraicí agus earraí teicstíle (corpbheart san áireamh)

88122 (*)

13.30.13

Seirbhísí dathaithe fabraicí agus earraí teicstíle (corpbheart san áireamh)

88122 (*)

13.30.14

Seirbhísí priontála fabraicí agus earraí teicstíle (corpbheart san áireamh)

88122 (*)

13.30.19

Seirbhísí bailchríche teicstílí agus earraí teicstíle (corpbheart san áireamh)

88122 (*)

13.9

Teicstílí eile

13.91

Fabraicí cniotáilte agus cróiseáilte

13.91.1

Fabraicí cniotáilte nó cróiseáilte

13.91.11

Fabraicí caitíneacha, fabraicí gibíneacha, cniotáilte nó cróiseáilte

28110

13.91.19

Fabraicí eile cniotáilte nó cróiseáilte, bréagfhionnadh cniotáilte san áireamh

28190
28330

13.91.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú fabraicí cniotáilte nó cróiseáilte

13.91.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú fabraicí cniotáilte nó cróiseáilte

13.92

Earraí déanta teicstíle, seachas éadaí

13.92.1

Earraí déanta teicstíle don bhaile

13.92.11

Blaincéid agus rugaí taistil, seachas blaincéid leictreacha

27110

13.92.12

Línéadach leapa

27120 (*)

13.92.13

Línéadach tábla

27120 (*)

13.92.14

Línéadach leithris agus cistine

27120 (*)

13.92.15

Cuirtíní (scaraoidí san áireamh) agus dallóga intí; cuirtíní nó crochtáin leapa

27130

28330

88121 (*)

88121 (*)
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13.92.16

Earraí troscáin g.a.e.; sraitheanna uige fhite agus snátha chun rugaí, taipéisí agus a
leithéidí a dhéanamh astu

27140

13.92.2

Earraí eile déanta teicstíle

13.92.21

Saic agus málaí, den sórt a úsáidtear chun earraí a phacáil

27150

13.92.22

Tarpóil, scáthbhrait agus dallóga gréine; seolta le haghaidh bád, clár seoil nó árthaí talún;
pubaill agus earraí campála (tochtanna neomatacha san áireamh)

27160

13.92.23

Parasiúit (parasiúit instiúrtha san áireamh) agus rótarsiúit; páirteanna díobh sin

27170

13.92.24

Cuilteanna, fannchlúmháin, cuisíní, suísteoga, piliúir, málaí codlata agus a leithéidí, atá
feistithe le spriongaí nó líonta nó feistithe taobh istigh le haon ábhar nó atá déanta as
rubar ceallach nó as plaistigh

27180

13.92.29

Earraí eile déanta teicstíle (éadaí urláir, éadaí soithí, glantóirí deannaigh agus ceirteacha
eile glantacháin den sórt sin, seaicéid tarrthála agus baoithe tarrthála)

27190

13.92.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí déanta teicstíle, seachas éadaí

13.92.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí déanta teicstíle, seachas éadaí

13.93

Cairpéid agus rugaí

13.93.1

Cairpéid agus rugaí

13.93.11

Cairpéid agus clúdaigh eile urláir teicstíle, snaidhmthe

27210

13.93.12

Cairpéid agus clúdaigh eile urláir teicstíle, fite, nach bhfuil stothach ná bailithe

27220

13.93.13

Cairpéid agus clúdaigh eile urláir teicstíle, stothach

27230

13.93.19

Cairpéid eile agus clúdaigh eile urláir teicstíle (cairpéid agus clúdaigh urláir feilte san
áireamh)

27290

13.93.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cairpéad agus rugaí

13.93.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cairpéad agus rugaí

13.94

Téadra, téad, sreangán agus líontán

13.94.1

Téadra, téad, sreangán agus líontán, seachas fuíoll

13.94.11

Sreangán, téadra, téad agus cáblaí, as siúit nó as snáithíní eile teicstíle basta

27310

13.94.12

Mogallra snaidhmthe as sreangán, téadra nó téad, líonta déanta as ábhair teicstíle; earraí
snátha, stiall g.a.e.

27320

13.94.2

Ceirteacha, fuíoll sreangáin, téadra, téad agus cáblaí agus earraí seanchaite as ábhair
teicstíle

13.94.20

Ceirteacha, fuíoll sreangáin, téadra, téad agus cáblaí agus earraí seanchaite as ábhair
teicstíle

13.94.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú téadra, téide, sreangáin agus líontáin

13.94.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú téadra, téide, sreangáin agus líontáin

13.95

Ábhair neamhfhite agus earraí déanta as ábhair neamhfhite, seachas éadaí

13.95.1

Ábhair neamhfhite agus earraí déanta as ábhair neamhfhite, seachas éadaí

13.95.10

Ábhair neamhfhite agus earraí déanta as ábhair neamhfhite, seachas éadaí

13.95.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ábhar neamhfhite agus earraí déanta
as ábhair neamhfhite, seachas éadaí

13.95.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ábhar neamhfhite agus earraí déanta
as ábhair neamhfhite, seachas éadaí

13.96

Teicstílí eile teicniúla agus tionsclaíocha

88121 (*)

88121 (*)

39218

88121 (*)

27922

88121 (*)
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13.96.1

Snáth miotalaithe nó snáth miotalaithe galúnaithe; fabraicí fite as snáithe miotail agus
uigí as snáth miotalaithe; snáithe agus corda rubair, clúdaithe le teicstíl agus táirgí agus
earraí teicstíle chun críocha teicniúla

13.96.11

Snáth miotalaithe nó snáth miotalaithe galúnaithe

27993

13.96.12

Uigí as snáithe miotail agus uigí as snáth miotalaithe g.a.e.

27994

13.96.13

Snáithe agus corda rubair, clúdaithe le teicstíl; snáth teicstíle agus stiall theicstíle atá
líonta nó clúdaithe le rubar nó le plaistigh

27992

13.96.14

Fabraicí teicstíle atá líonta, brataithe nó clúdaithe g.a.e.

27997

13.96.15

Fabraic chorda boinn de shnáth ardrighnis as níolón nó as polaimídí eile, as poileistir nó
as réón vioscóis

27996

13.96.16

Táirgí agus earraí teicstíle chun críocha teicniúla (buaicis, cochaill gháis, píobáin,
criosanna iompair, éadach boltálaithe agus éadach scagtha san áireamh)

27998

13.96.17

Uigí cúnga; fabraicí cúnga dlúith gan inneach a chuirtear le chéile le greamaitheach
(bolducs); gearrthóga agus a leithéidí

27911

13.96.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú teicstílí teicniúla agus tionsclaíocha

13.96.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú teicstílí teicniúla agus tionsclaíocha

13.99

Teicstílí eile g.a.e.

13.99.1

Fialsíodaí, lása agus bróidnéireacht; snáth agus stiallacha galúnaithe; snáth chenille; snáth
buinne lúibe

13.99.11

Fialsíodaí agus fabraicí eangacha eile, seachas fabraicí, cniotáilte nó cróiseáilte;
bróidnéireacht sa phíosa, i mbandaí nó i móitífeanna

27912

13.99.12

Bróidnéireacht sa phíosa, i mbandaí nó i móitífeanna

27913

13.99.13

Feilt atá brataithe, clúdaithe nó lannaithe

27921

13.99.14

Snáithíní teicstíle ≤ 5mm ar fhad (flocas), dusta teicstíle agus brutha muilinn

27991 (*)

13.99.15

Snáth agus stiallacha galúnaithe; snáth chenille; snáth buinne lúibe

27995

13.99.16

Táirgí teicstíle cuilteáilte sa phíosa

27999

13.99.19

Teicstílí eile agus táirgí eile teicstíle g.a.e.

38994 (*)

13.99.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú teicstílí eile g.a.e.

13.99.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú teicstílí eile g.a.e.

14

Corpbheart

14.1

Corpbheart, seachas éadaí fionnaidh

14.11

Éadaí leathair

14.11.1

Éadaí déanta as leathar nó as leathar athdhéanta

14.11.10

Éadaí déanta as leathar nó as leathar athdhéanta

14.11.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú éadaí leathair

14.11.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú éadaí leathair

14.12

Éadaí oibre

14.12.1

Éadaí oibre fear

14.12.11

Ensembles, seaicéid agus bléasair fear, tionsclaíoch agus ceirde

28231 (*)

14.12.12

Treabhsar fear, rabhlaer beannóg is guailleán, bríste agus bríste sciota, tionsclaíoch agus
ceirde

28231 (*)

88121 (*)

88121 (*)

28241

88124 (*)
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14.12.2

Éadaí oibre ban

14.12.21

Ensembles, seaicéid agus bléasair ban, tionsclaíoch agus ceirde

28233 (*)

14.12.22

Treabhsar ban, rabhlaer beannóg is guailleán, bríste agus bríste sciota, tionsclaíoch agus
ceirde

28233 (*)

14.12.3

Éadaí eile oibre

14.12.30

Éadaí eile oibre

14.12.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú éadaí oibre

14.12.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú éadaí oibre

14.13

Éadaí seachtracha eile

14.13.1

Éadaí seachtracha, cniotáilte nó cróiseáilte

14.13.11

Cótaí móra fear nó buachaillí, cótaí gluaisteáin, cábaí, clócaí, anaraicí, cídeoga, seaicéid
ghaoithe agus earraí comhchosúla, cniotáilte nó cróiseáilte

28221 (*)

14.13.12

Ensembles, cultacha, seaicéid, bléasair, treabhsair, rabhlaer beannóg is guailleán, brístí
agus brístí sciota fear nó buachaillí, cniotáilte nó cróiseáilte

28221 (*)

14.13.13

Cótaí móra, cótaí gluaisteáin, cábaí, clócaí, anaraicí, cídeoga, seaicéid ghaoithe agus
earraí comhchosúla ban nó cailíní, cniotáilte nó cróiseáilte

28223 (*)

14.13.14

Ensembles, cultacha, seaicéid, bléasair, gúnaí, sciortaí, sciortaí roinnte, treabhsair,
rabhlaer beannóg is guailleán, brístí agus brístí sciota, ban nó cailíní, cniotáilte nó
cróiseáilte

28223 (*)

14.13.2

Éadaí seachtracha, d’fhir agus do bhuachaillí

14.13.21

Cótaí móra, cótaí báistí, cótaí gluaisteáin, cábaí, clócaí, anaraicí, cídeoga, seaicéid
ghaoithe agus earraí comhchosúla fear nó buachaillí, as fabraicí teicstíle, nach bhfuil
cniotáilte nó cróiseáilte

28231 (*)

14.13.22

Cultacha agus ensembles fear nó buachaillí as fabraicí teicstíle, nach bhfuil cniotáilte nó
cróiseáilte

28231 (*)

14.13.23

Seaicéid agus bléasair fear nó buachaillí déanta as fabraicí teicstíle, nach bhfuil cniotáilte
nó cróiseáilte

28231 (*)

14.13.24

Treabhsar, rabhlaer beannóg is guailleán, bríste agus bríste sciota déanta as fabraicí
teicstíle, nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte

28231 (*)

14.13.3

Éadaí seachtracha eile, do mhná agus do chailíní

14.13.31

Cótaí móra, cótaí gluaisteáin, cábaí, clócaí, anaraic, cídeoga, seaicéid ghaoithe agus baill
éadaigh den chineál céanna, atá déanta as fabraicí teicstíle, nach bhfuil cniotáilte nó
cróiseáilte

28233 (*)

14.13.32

Cultacha agus ensembles ban nó cailíní déanta as fabraicí teicstíle, nach bhfuil cniotáilte
nó cróiseáilte

28233 (*)

14.13.33

Seaicéid agus bléasair ban nó cailíní déanta as fabraicí teicstíle, nach bhfuil cniotáilte nó
cróiseáilte

28233 (*)

14.13.34

Gúnaí, sciortaí agus sciortaí roinnte ban nó cailíní déanta as fabraicí teicstíle, nach bhfuil
cniotáilte nó cróiseáilte

28233 (*)

14.13.35

Treabhsar, rabhlaer beannóg is guailleán, brístí agus brístí sciota ban agus cailíní déanta
as fabraicí teicstíle, nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte

28233 (*)

14.13.4

Éadaí caite agus baill éadaigh chaite eile

14.13.40

Éadaí caite agus baill éadaigh chaite eile

14.13.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú éadaí seachtracha

14.13.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú éadaí seachtracha

28236 (*)

88123 (*)

39217

88123 (*)
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14.14

Fo-éadaí

14.14.1

Fo-éadaí, cniotáilte nó cróiseáilte

14.14.11

Léinte fear nó buachaillí, cniotáilte nó cróiseáilte

28222 (*)

14.14.12

Fobhrístí fear nó buachaillí, brístíní, léinte oíche, pitseámaí, fallaingeacha folctha,
fallaingeacha seomra agus baill éadaigh den chineál céanna, cniotáilte nó cróiseáilte

28222 (*)

14.14.13

Blúsanna ban nó cailíní, léinte agus blúsléinte, cniotáilte nó cróiseáilte

28224 (*)

14.14.14

Fobhrístí, fo-ghúnaí, brístíní, mionbhrístíní, gúnaí oíche, pitseámaí, fallaingeacha
seomra, negligees, fallaingeacha folctha, agus baill éadaigh den chineál céanna, cniotáilte
nó cróiseáilte

28224 (*)

14.14.2

Fo-éadaí nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte

14.14.21

Léinte fear nó buachaillí déanta as fabraicí teicstíle, nach bhfuil cniotáilte nó cróiseáilte

28232 (*)

14.14.22

Singléid fear nó buachaillí agus veisteanna eile, fobhrístí, brístíní, léinte oíche, pitseámaí,
fallaingeacha folctha, fallaingeacha seomra, atá déanta as fabraic theicstíle ach nach
bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte

28232 (*)

14.14.23

Blúsanna ban nó cailíní, léinte agus blúisléinte, atá déanta as fabraic theicstíle ach nach
bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte

28234 (*)

14.14.24

Singléid agus veisteanna eile, fobhrístí, fo-ghúnaí, brístíní, mionbhrístíní, gúnaí oíche,
pitseámaí, negligees, fallaingeacha folctha, fallaingeacha seomra, agus baill éadaigh den
chineál céanna, atá déanta as fabraic theicstíle nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte

28234 (*)

14.14.25

Cíochbhearta, sursaingí, cóirséid, guailleáin, crochóga gairtéir agus baill éadaigh den
chineál céanna agus páirteanna díobh, bíodh siad cniotáilte nó cróiseáilte nó ná bíodh

28237

14.14.3

T-léinte, singléid agus veisteanna eile, cniotáilte nó cróiseáilte

14.14.30

T-léinte, singléid agus veisteanna eile, cniotáilte nó cróiseáilte

14.14.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú fo-éadaí

14.14.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú fo-éadaí

14.19

Corpbhearta seachtracha agus gabhálais

14.19.1

Baill éadaigh do bhabaithe, cultacha spóirt agus baill eile éadaigh, gabhálais éadaigh agus
páirteanna éadaí, cniotáilte nó cróiseáilte

14.19.11

Baill éadaigh agus gabhálais éadaigh do bhabaithe, cniotáilte nó cróiseáilte

28227

14.19.12

Cultacha spóirt, cultacha sciála, feistis snámha agus baill éadaigh eile, cniotáilte nó
cróiseáilte

28228

14.19.13

Lámhainní, mitíní agus miotóga, cniotáilte nó cróiseáilte

28229 (*)

14.19.19

Gabhálais déanta eile éadaigh agus páirteanna de bhaill éadaigh nó de ghabhálais
éadaigh, cniotáilte nó cróiseáilte

28229 (*)

14.19.2

Baill éadaigh do bhabaithe, baill eile éadaigh agus gabhálais eile éadaigh, déanta as fabraic
theicstíle nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte

14.19.21

Baill éadaigh agus gabhálais éadaigh do bhabaithe, déanta as fabraic theicstíle nach bhfuil
cniotáilte ná cróiseáilte

28235

14.19.22

Cultacha spóirt, cultacha sciála agus feistis snámha; baill eile éadaigh, as fabraic theicstíle,
nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte

28236 (*)

14.19.23

Ciarsúir, seálta, scaifeanna, caillí, carbhait, muiníl charbhait, lámhainní agus gabhálais
eile déanta éadaigh; páirteanna de bhaill éadaigh nó gabhálais éadaigh, atá déanta as
fabraic theicstíle, nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte, g.a.e.

28238

14.19.3

Gabhálais éadaigh atá déanta as leathar; baill éadaigh atá déanta as feilt nó as ábhar
neamhfhite; baill éadaigh atá déanta as fabraicí teicstíle brataithe

28225

88123 (*)
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14.19.31

Gabhálais éadaigh atá déanta as leathar nó as leathar athdhéanta, seachas lámhainní
spóirt

28242

14.19.32

Ball éadaigh atá déanta as feilt nó as ábhair neamhfhite, fabraicí teicstíle atá líonta nó
brataithe

28250

14.19.4

Hataí agus ceannbhearta

14.19.41

Foirmeacha hata, coirp hata agus húdaí feilte, ardchláir agus manchons feilte; cruthanna
hata, atá trilsithe nó a dhéantar trí stiallacha d’aon ábhar a chur i dtoll a chéile

28261

14.19.42

Hataí agus ceannbhearta eile, déanta as feilt, atá trilsithe nó a dhéantar trí stiallacha d’aon
ábhar a chur i dtoll a chéile, nó atá cniotáilte nó cróiseáilte nó déanta as lása nó as fabraic
theicstíle eile sa phíosa; eangacha gruaige

28262

14.19.43

Ceannbhearta eile, seachas ceannbhearta déanta as rubar nó as plaistigh, ceannbhearta
sábháilteachta agus ceannbhearta aispeiste; stiallacha inmheánacha, líneálacha, clúdaigh,
bunsraitheanna hataí, frámaí hataí, feirceanna agus smigirisí, do cheannbheart

28269

14.19.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú corpbheart eile agus gabhálais eile

14.19.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú corpbheart eile agus gabhálais eile

14.2

Earraí fionnaidh

14.20

Earraí fionnaidh

14.20.1

Baill éadaigh, gabhálais éadaí agus earraí eile déanta as craiceann fionnaidh, seachas
ceannbhearta

14.20.10

Baill éadaigh, gabhálais éadaí agus earraí eile déanta as craiceann fionnaidh, seachas
ceannbhearta

14.20.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí fionnaidh

14.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí fionnaidh

14.3

Corpbheart atá cniotáilte agus cróiseáilte

14.31

Góiséireacht atá cniotáilte agus cróiseáilte

14.31.1

Riteoga, stocaí, gearrstocaí agus góiséireacht eile, cniotáilte nó cróiseáilte

14.31.10

Riteoga, stocaí, gearrstocaí agus góiséireacht eile, cniotáilte nó cróiseáilte

14.31.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú góiséireachta cniotáilte agus
cróiseáilte

14.31.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú góiséireachta cniotáilte agus
cróiseáilte

14.39

Corpbheart eile atá cniotáilte agus cróiseáilte

14.39.1

Geansaithe, forionair cairdeagain, bástcótaí agus earraí den chineál céanna, cniotáilte nó
cróiseáilte

14.39.10

Geansaithe, forionair cairdeagain, bástcótaí agus earraí den chineál céanna, cniotáilte nó
cróiseáilte

14.39.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú corpbheart eile cniotáilte agus
cróiseáilte

14.39.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú corpbheart eile cniotáilte agus
cróiseáilte

15

Táirgí leathair agus táirgí gaolmhara

15.1

Leathar coirtithe agus cóirithe; bagáiste, málaí láimhe, diallatra agus úmacha; fionnadh
cóirithe agus daite

15.11

Leathar coirtithe agus cóirithe; fionnadh cóirithe agus daite

15.11.1

Craicne fionnaidh atá coirtithe nó cóirithe

15.11.10

Craicne fionnaidh atá coirtithe nó cóirithe

88123 (*)

28320

88123 (*)

28210

88123 (*)

28226

88123 (*)

28310
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15.11.2

Leathar seamaí; snasleathar agus snasleathar lannaithe; leathar miotalaithe

15.11.21

Leathar seamaí

29110 (*)

15.11.22

Snasleathar agus snasleathar lannaithe; leathar miotalaithe

29110 (*)

15.11.3

Leathar, ó bhó-ainmhithe nó ó eachainmhithe, gan ghruaig

15.11.31

Leathar, ó bhó-ainmhithe, gan ghruaig, iomlán

29120 (*)

15.11.32

Leathar, ó bhó-ainmhithe, gan ghruaig, neamhiomlán

29120 (*)

15.11.33

Leathar, ó eachainmhithe, gan ghruaig

29120 (*)

15.11.4

Leathar ó chaoirigh, ó ghabhair nó ó mhuca, gan ghruaig

15.11.41

Leathar ó chraiceann caorach nó uain, gan olann

29130 (*)

15.11.42

Leathar ó chraiceann gabhair nó mionnáin, gan ghruaig

29130 (*)

15.11.43

Leathar ó mhuca

29130 (*)

15.11.5

Leathar ó ainmhithe eile; leathar saorga nó athdhéanta le bonn leathair

15.11.51

Leathar ó ainmhithe eile, gan ghruaig

29130 (*)

15.11.52

Leathar saorga nó athdhéanta le bonn leathair nó snáithín leathair

29130 (*)

15.11.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú leathair choirtithe agus chóirithe;
fionnadh cóirithe agus daite

15.11.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú leathair choirtithe agus chóirithe;
fionnadh cóirithe agus daite

15.12

Bagáiste, málaí láimhe agus a leithéidí, diallatra agus úmacha

15.12.1

Diallatra agus úmacha; bagáiste, málaí láimhe agus a leithéidí; earraí eile leathair

15.12.11

Diallatra agus úmacha d’aon ainmhí, déanta as aon ábhar

29210

15.12.12

Bagáiste, málaí láimhe agus a leithéidí, déanta as leathar, leathar saorga nó athdhéanta
bratra plaisteach, ábhair theicstíle, snáithín nó cairtchlár bolcánaithe; foirne taistil do
mhaisiúchán pearsanta, d’fhuáil, nó do ghlanadh bróg nó éadaí

29220

15.12.13

Strapaí uaireadóra (seachas strapaí miotail), bandaí uaireadóra agus bráisléid uaireadóra
agus páirteanna díobh

29230

15.12.19

Earraí eile leathair nó leathar saorga nó athdhéanta (earraí a úsáidtear in innealra nó
i bhfearais mheicniúla nó chun críocha eile teicniúla san áireamh) g.a.e.

29290

15.12.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú diallatra agus úmacha, bagáiste, málaí
láimhe agus a leithéidí

15.12.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú diallatra agus úmacha, bagáiste, málaí
láimhe agus a leithéidí

15.2

Coisbheart

15.20

Coisbheart

15.20.1

Coisbheart seachas coisbheart spóirt agus coisbheart cosanta agus bróga ortaipéideacha

15.20.11

Coisbheart uiscedhíonach, le boinn sheachtracha agus uachtair déanta as rubar nó as
plaistigh, seachas coisbheart a ionchorpraíonn bairbín cosanta miotail ann

29310

15.20.12

Coisbheart le boinn sheachtracha agus uachtair déanta as rubar nó as plaistigh, seachas
coisbheart uiscedhíonach nó coisbheart spóirt

29320

15.20.13

Coisbheart le huachtair leathair, seachas coisbheart spóirt, coisbheart a ionchorpraíonn
bairbín cosanta miotail agus coisbheart ilghnéitheach speisialta

29330

15.20.14

Coisbheart le huachtair atá déanta as ábhair teicstíle, seachas coisbheart spóirt

29340

15.20.2

Coisbheart spóirt

15.20.21

Bróga leadóige, bróga cispheile, bróga giomnáisiam, bróga traenála agus a leithéidí

29420

15.20.29

Coisbheart eile spóirt, seachas coisbheart sciála sneachta agus buataisí scátála

29490

88124 (*)

88124 (*)
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15.20.3

Coisbheart cosanta agus coisbheart eile g.a.e.

15.20.31

Coisbheart a ionchorpraíonn bairbín cosanta miotail

29510

15.20.32

Coisbheart adhmaid, coisbheart ilghnéitheach speisialta agus coisbheart eile g.a.e.

29520

15.20.4

Páirteanna de choisbheart leathair; boinn istigh inbhainte, cúisíní sála agus earraí den
chineál céanna; lóipéisí, luiteoga, agus earraí den chineál céanna, agus páirteanna díobh

15.20.40

Páirteanna de choisbheart leathair; boinn istigh inbhainte, cúisíní sála agus earraí den
chineál céanna; lóipéisí, luiteoga agus earraí den chineál céanna, agus páirteanna díobh

15.20.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú coisbheart

15.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú coisbheart

16

Adhmad agus táirgí adhmaid agus coirc, seachas troscán; earraí tuí agus ábhair
trilseánaithe

16.1

Adhmad, sáfa agus plánáilte

16.10

Adhmad, sáfa agus plánáilte

16.10.1

Adhmad, sáfa nó scealptha ar a fhad, sliste nó scafa, de thiús > 6 mm; trasnáin adhmaid
d’iarnróid nó do thrambhealaí, nach bhfuil líonta

16.10.10

Adhmad, sáfa nó scealptha ar a fhad, sliste nó scafa, de thiús > 6 mm; trasnáin adhmaid
d’iarnróid nó do thrambhealaí, nach bhfuil líonta

16.10.2

Adhmad atá múnlaithe go leanúnach ar aon cheann de na himill nó ar aon cheann de
na haghaidheanna; olann adhmaid; plúr adhmaid adhmad i sliseanna nó i gcáithníní

16.10.21

Adhmad, atá múnlaithe go leanúnach ar aon cheann de na himill nó ar aon cheann de
na haghaidheanna (stiallacha agus fríosanna d’urláir iontlaise, nár cuireadh le chéile agus
feirbeadh agus múnluithe san áireamh)

31210

16.10.22

Olann adhmaid; plúr adhmaid

31220

16.10.23

Adhmad i sliseanna nó i gcáithníní

31230

16.10.3

Adhmad neamhchóirithe; trasnáin adhmaid (trascheangail) d’iarnróid nó do
thrambhealaí, atá líonta nó atá cóirithe ar shlí eile

16.10.31

Adhmad neamhchóirithe, atá cóirithe le péint, le ruaim, le créasóid nó le leasaithigh eile

31310
31330 (*)

16.10.32

Trasnáin adhmaid (trascheangail) d’iarnróid nó do thrambhealaí, atá líonta

31320

16.10.39

Adhmad eile neamhchóirithe, cuaillí scoilte agus staiceanna san áireamh

31330 (*)

16.10.9

Seirbhísí ina ndéantar triomú, líonadh nó cóiriú ceimiceach ar adhmad; oibriúcháin ar
fochonradh mar chuid de mhonarú adhmaid atá sáfa agus plánáilte

16.10.91

Seirbhísí ina ndéantar triomú, líonadh nó cóiriú ceimiceach ar adhmad

88130 (*)

16.10.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú adhmaid atá sáfa agus plánáilte

88130 (*)

16.2

Táirgí adhmaid, coirc, tuí agus ábhar trilseánaithe

16.21

Brait veiníre agus painéil adhmad-bhunaithe

16.21.1

Sraithadhmad, painéil a bhfuil veinír curtha orthu agus adhmad lannaithe den chineál
céanna; boird cháithníneach agus boird adhmaid den chineál céanna nó déanta as ábhar
eile adhmadúil

16.21.11

Sraithadhmad, painéil a bhfuil veinír curtha orthu agus adhmad lannaithe den chineál
céanna, déanta as bambú

31410
31450

16.21.12

Sraithadhmad eile, painéil a bhfuil veinír curtha orthu agus adhmad lannaithe den
chineál céanna

31420

16.21.13

Boird cháithníneach agus boird adhmaid den chineál céanna nó boird déanta as ábhar
eile adhmadúil

31430

16.21.14

Bord snáithín as adhmad nó as ábhair eile adhmadúil

31440

16.21.2

Brait a bhfuil veinír curtha orthu; brait do shraithadhmad; adhmad dlúthaithe

16.21.21

Brait a bhfuil veinír curtha orthu agus brait do shraithadhmad agus adhmad eile atá sáfa
ar a fhad, nó sliste nó scafa, le tiús ≤ 6 mm

31510

16.21.22

Adhmad dlúthaithe, i mbloic, i bplátaí, i stiallacha nó i gcruthanna próifíle

31520

29600 (*)

88124 (*)

31100
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16.21.9

Seirbhísí críochnaithe bord agus painéal; oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de
mhonarú brat a bhfuil veinír curtha orthu agus painéal adhmadbhunaithe

16.21.91

Seirbhísí críochnaithe bord agus painéal

88130 (*)

16.21.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú brat a bhfuil veinír curtha orthu agus
painéal adhmadbhunaithe

88130 (*)

16.22

Urláir iontlaise chóimeáilte

16.22.1

Painéil iontlaise chóimeáilte

16.22.10

Painéil iontlaise chóimeáilte

16.22.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú urlár iontlaise cóimeáilte

16.22.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú urlár iontlaise cóimeáilte

16.23

Adhmadóireacht agus siúinéireacht eile do thógálaithe

16.23.1

Siúinéireacht agus adhmadóireacht do thógálaithe (seachas foirgnimh réamhdhéanta),
atá déanta as adhmad

16.23.11

Fuinneoga, fuinneoga francacha agus a gcuid frámaí, doirse agus a gcuid frámaí agus
tairseach, déanta as adhmad

31600 (*)

16.23.12

Comhlra d’obair tógála i gcoincréit, slinnte agus fabhtanna, déanta as adhmad

31600 (*)

16.23.19

Siúinéireacht agus adhmadóireacht do thógálaithe, g.a.e.

31600 (*)

16.23.2

Foirgnimh réamhdhéanta adhmaid

16.23.20

Foirgnimh réamhdhéanta adhmaid

16.23.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú píosaí adhmadóireachta agus
siúinéireachta eile do thógálaithe

16.23.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú píosaí adhmadóireachta agus
siúinéireachta eile do thógálaithe

16.24

Coimeádáin adhmaid

16.24.1

Coimeádáin adhmaid

16.24.11

Pailléid, pailléid bhosca agus boird ualaigh eile déanta as adhmad

31700 (*)

16.24.12

Bairillí agus táirgí cúipéirí déanta as adhmad

31700 (*)

16.24.13

Coimeádáin eile adhmaid agus páirteanna díobh

31700 (*)

16.24.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú coimeádán adhmaid

16.24.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú coimeádán adhmaid

16.29

Táirgí eile adhmaid; earraí déanta as corc, tuí agus ábhair trilsithe

16.29.1

Táirgí eile adhmaid

16.29.11

Uirlisí, cabhlacha uirlisí, lámha uirlise, cabhlacha agus lámha scuaibe, bloic do mhonarú
píopaí caite tobac, ceapa buataisí nó bróg, nó crainn bhuataisí nó bhróg, déanta as
adhmad,

31911

16.29.12

Gréithe boird agus cistine, déanta as adhmad

31912

16.29.13

Maircíneacht adhmaid agus adhmad inleagtha, cásanna do sheodra nó do sceanra agus
earraí den chineál céanna atá déanta as adhmad, deilbhíní agus ornáidí eile, déanta as
adhmad

31913

16.29.14

Frámaí adhmaid do phictiúir, do ghrianghraif, do scátháin nó d’earraí eile den sórt sin
agus d’earraí eile adhmaid

29600 (*)
31914
38922 (*)

16.29.2

Earraí coirc, tuí nó ábhar eile trilsithe; cis-earraí agus caoladóireacht

31600 (*)

88130 (*)

38701

88130 (*)

88130 (*)
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16.29.21

Corc nádúrtha, díchúlaithe, nó cearnaithe go garbh nó i mbloic, i bplátaí, i mbrait nó
i stiallacha; corc brúite, gránaithe nó meilte; dramhchorc

31921

16.29.22

Earraí coirc nádúrtha

31922 (*)

16.29.23

Bloic, plátaí, brait agus stiallacha, tíleanna de gach cruth, sorcóirí soladacha, atá déanta
as corc ceirtleánaithe

31922 (*)

16.29.24

Corc ceirtleánaithe; earraí déanta as corc ceirtleánaithe g.a.e.

31922 (*)

16.29.25

Earraí déanta as tuí, as alfa nó as ábhair eile trilsithe; cis-earraí agus caoladóireacht

31923

16.29.9

Adhmad agus corc, seachas troscán, agus seirbhísí monaraithe tuí agus ábhar trilsithe;
oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile adhmaid; earraí déanta as
corc, as tuí agus as ábhair thrilsithe

16.29.91

Adhmad agus corc, seachas troscán, agus seirbhísí monaraithe tuí agus ábhar trilsithe

88130 (*)

16.29.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile adhmaid, earraí atá déanta
as corc, as tuí agus as ábhair thrilsithe

88130 (*)

17

Páipéar agus táirgí páipéir

17.1

Laíon, páipéar agus cairtchlár

17.11

Laíon

17.11.1

Laíon adhmaid nó ábhair shnáithínigh cheallalósaigh eile

17.11.11

Laíon ceimiceach adhmaid, gráid tuaslagtha

32111

17.11.12

Sóid, sulfáit nó laíon ceimiceach adhmaid, seachas gráid tuaslagtha

32112 (*)

17.11.13

Suilfít nó laíon ceimiceach adhmaid, seachas gráid tuaslagtha

32112 (*)

17.11.14

Laíon meicniúil adhmaid; laíon leathcheimiceach adhmaid; laíon ábhair shnáithínigh
cheallalósaigh seachas adhmad

32113

17.11.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú laín

17.11.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú laín

17.12

Páipéar agus cairtchlár

17.12.1

Nuachtpháipéar, páipéar lámhdhéanta agus páipéar nó cairtchlár eile neamhbhrataithe
chun críocha grafacha

17.12.11

Nuachtpháipéar, i rollaí nó i mbileoga

32121

17.12.12

Páipéar lámhdhéanta agus cairtchlár

32122

17.12.13

Páipéar agus cairtchlár a úsáidtear mar bhunús do pháipéar fóta-íogair, teas-íogair nó
páipéar leictrea-íogair; páipéar bunúis charbónaithe; bonn ballapháipéir

32129 (*)

17.12.14

Páipéar agus cairtchlár eile chun críocha grafacha

32129 (*)

17.12.2

Stoc páipéir leithris nó aghaidhe, stoc tuáille nó naipcín, flocas ceallalóis agus fíocháin
snáithíní ceallalóis

17.12.20

Stoc páipéir leithris nó aghaidhe, stoc tuáille nó naipcín, flocas ceallalóis agus fíocháin
snáithíní ceallalóis

17.12.3

Bord soithigh

17.12.31

Kraftliner, neamhthuartha, neamhbhrataithe

32132 (*)

17.12.32

Kraftliner le barr bán; kraftliner brataithe

32132 (*)

17.12.33

Cuislín leathcheimiceach

32134 (*)

17.12.34

Cuislín athchúrsáilte agus cuislín eile

32134 (*)

17.12.35

‘Testliner’ (bord líneálaigh athchúrsáilte)

32135

17.12.4

Páipéar neamhbhrataithe

17.12.41

Paipéar kraft neamhbhrataithe; paipéar saic kraft, síprise nó rocach

88140 (*)

32131

32133 (*)
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17.12.42

Páipéar beartán suilfíte agus páipéar neamhbhrataithe eile (seachas an cineál a úsáidtear
do scríobh, do chlóbhualadh nó chun críocha grafacha eile)

32136 (*)

17.12.43

Scagpháipéar agus cairtchlár; páipéar feilte

32136 (*)

17.12.44

Páipéar toitíní nach bhfuil gearrtha de réir tomhais ná i bhfoirm leabhrán nó feadán

32136 (*)

17.12.5

Cairtchlár neamhbhrataithe (seachas an cineál a úsáidtear do scríobh, do chlóbhualadh
nó chun críocha grafacha eile)

17.12.51

Cairtchlár liath don taobh istigh, neamhbhrataithe

32133 (*)

17.12.59

Cairtchlár neamhbhrataithe eile

32133 (*)

17.12.6

Pár glasrúil, páipéir ghréiscdhíonacha, rianpháipéir agus páipéar gloinithe agus páipéir
eile atá glónraithe, trédhearcach nó tréshoilseach

17.12.60

Pár glasrúil, páipéir ghréiscdhíonacha, rianpháipéir agus páipéar gloinithe agus páipéir
eile atá glónraithe, trédhearcach nó tréshoilseach

17.12.7

Páipéar agus cairtchlár atá próiseáilte

17.12.71

Páipéar agus cairtchlár comhchodach, nach bhfuil brataithe ar an dromchla ná líonta

32141

17.12.72

Páipéar agus cairtchlár, síprise, rocach, cabhartha nó bréifneach

32142

17.12.73

Páipéar agus cairtchlár den chineál a úsáidtear do scríobh, do chlóbhualadh nó chun
críocha grafacha eile, atá brataithe le caoilín nó le substaintí eile neamhorgánacha

32143 (*)

17.12.74

Páipéar kraft (seachas páipéar den chineál a úsáidtear do scríobh, do chlóbhualadh nó
chun críocha grafacha eile), atá brataithe le caoilín nó le substaintí eile neamhorgánacha

32143 (*)

17.12.75

Cairtchlár kraft (seachas páipéar den chineál a úsáidtear do scríobh, do chlóbhualadh nó
chun críocha grafacha eile), atá brataithe le caoilín nó le substaintí eile neamhorgánacha

32143 (*)

17.12.76

Páipéar carbóin, páipéar féinchóipeála agus páipéar eile cóipeála nó aistrithe, i rollaí nó
i mbileoga

32149 (*)

17.12.77

Páipéar, cairtchlár, flocas ceallalóis agus fíocháin snáithíní ceallalósacha, atá brataithe,
líonta, clúdaithe, atá daite nó priontáilte ar an dromchla, i rollaí nó i mbileoga

32149 (*)

17.12.78

Cairtchlár eile don taobh istigh (seachas páipéar den chineál a úsáidtear do scríobh, do
chlóbhualadh nó chun críocha grafacha eile), atá brataithe le caoilín nó le substaintí
neamhorgánacha eile

32143 (*)

17.12.79

Cairtchlár eile (seachas páipéar den chineál a úsáidtear do scríobh, do chlóbhualadh nó
chun críocha grafacha eile), atá brataithe le caoilín nó le substaintí neamhorgánacha eile

32143 (*)

17.12.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú páipéir agus cairtchláir

17.12.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú páipéir agus cairtchláir

17.2

Earraí páipéir agus cairtchláir

17.21

Páipéar agus cairtchláir roctha agus coimeádáin déanta as páipéar agus as cairtchlár

17.21.1

Páipéar agus cairtchláir roctha agus coimeádáin déanta as páipéar agus as cairtchlár

17.21.11

Bord roctha, i rollaí nó i mbileoga

32151

17.21.12

Saic agus málaí atá déanta as páipéar

32152

17.21.13

Cartáin, boscaí agus cásanna, déanta as bord roctha nó cairtchlár roctha

32153 (*)

17.21.14

Cartáin, boscaí agus cásanna fillte, déanta as paipéar nó cairtchlár neamhroctha

32153 (*)

17.21.15

Comhaid bhosca, tráidirí litreach, boscaí storála agus earraí comhchosúla de chineál a
úsáidtear in oifigí, i siopaí nó a leithéidí, déanta as páipéar

32153 (*)

32137

88140 (*)
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17.21.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú páipéir agus cairtchláir roctha agus
coimeadáin pháipéir agus chairtchláir

17.21.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú páipéir agus cairtchláir roctha agus
coimeadáin pháipéir agus chairtchláir

17.22

Earraí teaghlaigh agus sláinteachais agus riachtanais mhaisiúcháin

17.22.1

Páipéar teaghlaigh agus leithris agus táirgí páipéir

17.22.11

Páipéar leithris, ciarsúir, páipéir agus tuáillí glantacháin nó aghaidhe, éadaí boird agus
naipcíní, déanta as laíon pháipéir, páipéar, flocas ceallalóis nó fíocháin snáithíní
ceallalóis

32193 (*)

17.22.12

Tuáillí sláinteachais agus súitíní, naipcíní agus líneálacha naipcín do bhabaithe agus
earraí sláinteachais den chineál céanna agus éadaí agus gabhálais éadaí, déanta as laíon
páipéir, páipéar, flocas ceallalóis, nó fíocháin snáithíní ceallalóis

27991 (*)
32193 (*)

17.22.13

Tráidirí, gréithe, plátaí agus cupáin agus a leithéidí, déanta as páipéar nó as cairtchlár

32199 (*)

17.22.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí teaghlaigh agus sláinteachais
agus riachtanais mhaisiúcháin

17.22.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí teaghlaigh agus sláinteachais
agus riachtanais mhaisiúcháin

17.23

Stáiseanóireacht pháipéir

17.23.1

Stáiseanóireacht pháipéir

17.23.11

Páipéar carbóin, páipéar féinchóipeála agus páipéir eile chóipeála nó aistrithe; stionsal
cóipeála agus seachphlátaí as páipéar; páipéar gumaithe nó greamaitheach

32191

17.23.12

Clúdaigh litreach, cártaí litreach, cártaí poist gan mhaisiú agus cártaí comhfhreagrais
déanta as páipéar nó as cairtchlár; boscaí, pocóidí, tiachóga agus coimrí scríbhneoireachta déanta as páipéar nó as cairtchlár, a bhfuil stáiseanóireacht pháipéir iontu

32192

17.23.13

Cláir, leabhair chuntais, ceangláin, foirmeacha agus cineálacha eile stáiseanóireachta,
déanta as páipéar nó as cairtchlár

32700

17.23.14

Páipéar agus cairtchlár eile, de chineál a úsáidtear do scríobh nó do phriontáil nó chun
críocha grafacha eile, atá priontáilte, cabhartha nó bréifneach

32199 (*)

17.23.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú stáiseanóireachta páipéir

17.23.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú stáiseanóireachta páipéir

17.24

Ballapháipéar

17.24.1

Ballapháipéar

17.24.11

Páipéar balla agus clúdaigh balla den chineál sin; trédhearcachtaí fuinneoige déanta as
páipéar

32194

17.24.12

Clúdaigh balla teicstíle

32195

17.24.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ballapháipéir

17.24.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ballapháipéir

17.29

Earraí eile déanta as páipéar agus as cairtchlár

17.29.1

Earraí eile déanta as páipéar agus as cairtchlár

17.29.11

Lipéid déanta as páipéar nó as cairtchlár

32197

17.29.12

Bloic, leaca agus plátaí scagtha, déanta as laíon páipéir

32198

17.29.19

Páipéar toitíní; eiteáin, spóil, próistí snátha agus tacaí den chineál sin; páipéar agus
cairtchlár scagtha; earraí eile déanta as páipéar agus as cairtchlár g.a.e.

32199 (*)

17.29.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí eile déanta as páipéar agus
cairtchlár

17.29.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí eile déanta as páipéar agus
cairtchlár

18
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88140 (*)
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18.1

Seirbhísí priontála agus seirbhísí a bhaineann le priontáil

18.11

Seirbhísí priontála nuachtán

18.11.1

Seirbhísí priontála nuachtán

18.11.10

Seirbhísí priontála nuachtán

18.12

Seirbhísí eile priontála

18.12.1

Seirbhísí eile priontála

18.12.11

Seirbhísí priontála do stampaí poist, stampaí cánach, doiciméid teidil, cártaí cliste,
seiceanna agus páipéir eile slándála agus a leithéidí

89121 (*)

18.12.12

Seirbhísí priontála do chatalóga fógraíochta, do réamheolairí, do phóstaeir agus
d’fhógraíocht eile chlóbhuailte

89121 (*)

18.12.13

Seirbhísí priontála d’iriseáin agus do thréimhseacháin a fhoilsítear níos lú ná ceithre
huaire sa tseachtain

89121 (*)

18.12.14

Seirbhísí priontála do leabhair, léarscáileanna, cairteacha hiodragrafacha nó cairteacha
comhchosúla de gach cineál, pictiúir, dearthaí agus grianghraif, cártaí poist

89121 (*)

18.12.15

Seirbhísí priontála do lipéid agus clibeanna

89121 (*)

18.12.16

Seirbhísí ina bpriontáiltear go díreach ar phlaisteach, ar ghloine, ar mhiotal, ar adhmad
agus ar earraí ceirmeacha

89121 (*)

18.12.19

Seirbhísí eile priontála g.a.e.

89121 (*)

18.13

Seirbhísí réamhphreasa agus réamh-mheáin chumarsáide

18.13.1

Seirbhísí réamhphreasa

18.13.10

Seirbhísí réamhphreasa

18.13.2

Plátaí nó sorcóirí priontála agus meáin clóite eile d’úsáid i bpriontáil

18.13.20

Plátaí nó sorcóirí priontála agus meáin clóite eile d’úsáid i bpriontáil

18.13.3

Fosheirbhísí a bhaineann le priontáil

18.13.30

Fosheirbhísí a bhaineann le priontáil

18.14

Seirbhísí ceangail agus seirbhísí gaolmhara

18.14.1

Seirbhísí ceangail agus seirbhísí gaolmhara

18.14.10

Seirbhísí ceangail agus seirbhísí gaolmhara

18.2

Seirbhísí atáirgthe ar mheáin thaifeadta

18.20

Seirbhísí atáirgthe ar mheáin thaifeadta

18.20.1

Seirbhísí atáirgthe ar thaifeadadh fuaime

18.20.10

Seirbhísí atáirgthe ar thaifeadadh fuaime

18.20.2

Seirbhísí atáirgthe ar thaifeadadh físeáin

18.20.20

Seirbhísí atáirgthe ar thaifeadadh físeáin

18.20.3

Seirbhísí atáirgthe ar bhogearraí

18.20.30

Seirbhísí atáirgthe ar bhogearraí

19

Táirgí cóic agus peitriliam scagtha

19.1

Táirgí oighinn chóic

19.10

Táirgí oighinn chóic

19.10.1

Cóc agus leathchóc ó ghual, ó lignít nó ó mhóin; carbón freangáin

19.10.10

Cóc agus leathchóc ó ghual, ó lignít nó ó mhóin; carbón freangáin

89121 (*)

89121 (*)

32800

89121 (*)

89121 (*)

89122 (*)

89122 (*)

89122 (*)

33100
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19.10.2

Tarra arna dhriogadh ó ghual, ó lignít nó ó mhóin; tarraí eile mianrach

19.10.20

Tarra arna dhriogadh ó ghual, ó lignít nó móin; tarraí eile mianrach

19.10.3

Pic agus cóc pice

19.10.30

Pic agus cóc pice

19.10.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí oighinn chóic

19.10.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí oighinn chóic

19.2

Táirgí peitriliam scagtha

19.20

Táirgí peitriliam scagtha

19.20.1

Brícíní, ubhchruthóideacha agus breoslaí soladacha den chineál céanna

19.20.11

Brícíní, ubhchruthóideacha agus breoslaí soladacha den chineál sin a dhéantar as gual

11020

19.20.12

Brícíní, ubhchruthóideacha agus breoslaí soladacha a dhéantar as lignít

11030 (*)

19.20.13

Brícíní, ubhchruthóideacha agus breoslaí tathagacha den chineál sin a dhéantar as móin

11040 (*)

19.20.2

Ola bhreosla agus gás; olaí bealaithe

19.20.21

Biotáille mhótair (gásailín), biotáille eitlíochta san áireamh

33310

19.20.22

Breosla scairdeitleáin de chineál biotáille (cineál gásailín)

33320

19.20.23

Olaí éadroma peitriliam, ullmhóidí éadroma g.a.e.

33330

19.20.24

Ceirisín

33341

19.20.25

Breosla scairdeitleáin de chineál ceirisín

33342

19.20.26

Olaí gáis

33360

19.20.27

Olaí peitriliam meánacha; ullmhóidí meánacha g.a.e.

33350

19.20.28

Olaí breosla g.a.e.

33370

19.20.29

Olaí peitriliam bealaithe; ullmhóidí troma g.a.e.

33380

19.20.3

Gáis pheitriliam agus hidreacarbóin ghásacha eile, seachas gás nádúrtha

19.20.31

Própán agus butáin, leachtaithe

33410

19.20.32

Eitiléin, próipiléin, búitiléin bútaidéin agus gáis eile pheitriliam nó hidreacarbóin
ghásacha, seachas gás nádúrtha

33420

19.20.4

Táirgí eile peitriliam

19.20.41

Glóthach pheitriliam; céir phairifín; peitriliam agus céaracha eile

33500 (*)

19.20.42

Cóc peitriliam; biotúman peitriliam agus iarmhair eile olaí peitriliam

33500 (*)

19.20.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí peitriliam scagtha

19.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí peitriliam scagtha

20

Ceimiceáin agus táirgí ceimiceacha

20.1

Ceimiceáin bhunúsacha, leasacháin agus comhdhúile nítrigine, plaistigh agus rubar
sintéiseach i bhfoirmeacha príomhúla

20.11

Gáis thionsclaíocha

20.11.1

Gáis thionsclaíocha

20.11.11

Hidrigin, argón, triathgháis, nítrigin agus ocsaigin

34210 (*)

20.11.12

Dé-ocsaíd charbóin agus comhdhúile eile neamhorgánacha neamh-mhiotal

34210 (*)

20.11.13

Aer leachtaithe agus aer comhbhrúite

34250 (*)

33200

34540 (*)

88151 (*)

88151 (*)
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20.11.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gás tionsclaíoch

20.11.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gás tionsclaíoch

20.12

Ruaimí agus dathlíocha

20.12.1

Ocsaídí, sárocsaídí agus hiodrocsaídí

20.12.11

Ocsaíd agus sárocsaíd since; ocsaídí tíotáiniam

34220 (*)

20.12.12

Ocsaídí agus hiodrocsaídí cróimiam, mangainéise, luaidhe agus copair

34220 (*)

20.12.19

Ocsaídí, sárocsaídí agus hiodrocsaídí eile miotail

34220 (*)

20.12.2

Eastóscáin súdaireachta nó eastóscáin ruaimneoireachta; tainniní agus a gcuid díorthach;
ábhar dathúcháin g.a.e.

20.12.21

Ábhar dathúcháin orgánach sintéiseach agus ullmhóidí arna mbunú air sin; táirgí
orgánacha sintéiseacha den chineál a úsáidtear mar oibreáin ghealaithe
shruthshoilseacha nó mar lúmanafóir; lochanna datha agus ullmhóidí arna mbunú orthu
sin

34310

20.12.22

Eastócáin súdaireachta de bhunús glasrúil; tainniní agus a gcuid salann, éitir, eistir agus
díorthaigh eile; ábhar dathúcháin de bhunús glasrúil nó ainmhíoch

34320

20.12.23

Substaintí súdaireachta orgánacha sintéiseacha; substaintí súdaireachta
neamhorgánacha; ullmhóidí súdaireachta; ullmhóidí einsímeacha do réamhshúdaireacht

34330

20.12.24

Ábhar dathúcháin g.a.e.; táirgí neamhorgánacha de chineál a úsáidtear mar lúmanafóir

34340

20.12.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ruaimí agus dathlíocha

20.12.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ruaimí agus dathlíocha

20.13

Ceimiceáin bhunúsacha neamhorgánacha eile

20.13.1

Úráiniam agus plútóiniam saibhrithe; úráiniam agus tóiriam laghdaithe; eilimintí eile
radaighníomhacha

20.13.11

Úráiniam agus plútóiniam saibhrithe agus a gcuid comhdhúl

33620
88152 (*)

20.13.12

Úráiniam agus tóiriam laghadaithe agus a gcuid comhdhúl

33630
88152 (*)

20.13.13

Eilimintí agus iseatóip agus comhdhúile eile radaighníomhacha; cóimhiotail, easruithe,
táirgí ceirmeacha agus meascáin a bhfuil na heilimintí, na hiseatóip agus na comhdhúile
sin le fáil iontu

33690

20.13.14

Eilimintí breosla (cartúis), neamhionradaithe d’imoibreoirí núicléacha

33710

20.13.2

Eilimintí ceimiceacha g.a.e; aigéid agus comhdhúile neamhorgánacha

20.13.21

Miotalóidigh

34231 (*)

20.13.22

Comhdhúile hailigine nó sulfair neamh-mhiotal

34231 (*)

20.13.23

Alcailí nó miotail cré-alcaileacha; miotail tearc-chré, scaindiam agus itriam; mearcair

34231 (*)

20.13.24

Clóiríd hidrigine; oiliam; peintea-ocsaíd défhosfair; aigéid eile neamhorgánacha;
dé-ocsaíd sileacain agus sulfair

34231 (*)
34232

20.13.25

Ocsaídí, hiodrocsaídí agus sárocsaídí; hiodraisín agus hiodrocsalaimín agus a gcuid
salann neamhorgánach

34231 (*)

88160 (*)

88160 (*)
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20.13.3

Hailigionáití miotalacha; fochlóirítí, clóráití agus sárchlóráití

20.13.31

Hailigionáití miotalacha

34240 (*)

20.13.32

Fochlóirítí, clóráití agus sárchlóráití

34240 (*)

20.13.4

Suilfídí, sulfáití; niotráití, fosfáití agus carbónáití

20.13.41

Suilfídí, suilfítí agus sulfáití

34240 (*)

20.13.42

Fofhoisfítí, fosfónáití, fosfáití, polafosfáití agus níotráití (seachas potaisiam)

34240 (*)

20.13.43

Carbónáití

34240 (*)

20.13.5

Salainn mhiotal eile

20.13.51

Salainn aigéad ocsóimhiotalach nó sárocsóimhiotalach; miotail lómhara chollóideacha

34250 (*)

20.13.52

Comhdhúile neamhorgánacha g.a.e., uisce driogtha san áireamh; malgaim seachas
malgaim de mhiotail lómhara

34250 (*)

20.13.6

Príomhcheimiceáin eile neamhorgánacha

20.13.61

Iseatóip g.a.e. agus comhdhúile díobh (uisce trom san áireamh)

34260

20.13.62

Ciainídí, ocsaídí ciainíde agus ciainídí coimpléascacha; fulmanáití, cianáití agus
tiaicianáití; sileacáití; bóráití; sárbhóráití; salainn eile aigéad neamhorgánach nó
sárocsó-aigéad

34270

20.13.63

Sárocsaíd hidrigine

34280 (*)

20.13.64

Foisfídí, cairbídí, hidrídí, nítrídí, aisídí, silicídí agus bóirídí

34280 (*)

20.13.65

Comhdhúile de mhiotail tearc-chré, d’itriam nó de scaindiam

34290

20.13.66

Sulfar, seachas sulfar néalaithe, sulfar deasctha agus sulfar collóideach

34520

20.13.67

Iarnphirití rósta

34530

20.13.68

Grianchloch písileictreach; clocha lómhara nó leathlómhara eile, iad sintéiseach nó
atógtha neamhoibrithe

34560

20.13.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú príomhcheimiceán eile
neamhorgánach

20.13.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú príomhcheimiceán eile
neamhorgánach

20.14

Príomhcheimiceáin neamhorgánacha eile

20.14.1

Hidreacarbóin agus a gcuid díorthach

20.14.11

Hidreacarbóin neamhthimthriallacha

34110 (*)

20.14.12

Hidreacarbóin thimthriallacha

34110 (*)

20.14.13

Díorthaigh chlóirínithe de hidreacarbóin neamhthimthriallacha

34110 (*)

20.14.14

Díorthaigh shulfónaithe, níotráitithe nó níotrasaithe de hidreacarbóin, cé acu hailiginithe
nó neamh-hailiginithe

34110 (*)

20.14.19

Díorthaigh eile de hidreacarbóin

34110 (*)

88160 (*)
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20.14.2

Alcóil, feanóil, feanól-alcóil agus a gcuid díorthach hailiginithe, sulfónaithe, níotráitithe
nó níotrasaithe; alcóil thionsclaíocha shailleacha

20.14.21

Alcóil thionsclaíocha shailleacha

34139 (*)

20.14.22

Alcóil aonhidreacha

34139 (*)

20.14.23

Dióil, polalcóil, alcóil thimthriallacha agus a gcuid díorthach

34139 (*)
34570 (*)

20.14.24

Feanóil; feanól-alcóil agus díorthaigh feanól

34139 (*)

20.14.3

Aigéid shailleacha thionsclaíocha aoncharbocsaileacha; aigéid charbocsaileacha agus a
gcuid díorthach

20.14.31

Aigéid shailleacha thionsclaíocha aoncharbocsaileacha; olaí aigéid ó scagadh

34120

20.14.32

Aigéid sháithithe neamhthimthriallacha aoncharbocsaileacha agus a gcuid díorthach

34140 (*)

20.14.33

Aigéid neamhsháithithe aoncharbocsaileacha, chioglánacha, chigléineacha nó chioglaiteirpéineacha neamhthimthriallacha pholacharbocsaileacha agus a gcuid díorthach

34140 (*)

20.14.34

Aigéid aramatacha pholacharbocsaileacha agus charbocsaileacha le feidhmeanna breise
ocsaigine; agus a gcuid díorthach, seachas aigéad salaicileach agus a chuid salann

34140 (*)

20.14.4

Comhdhúile orgánacha le feidhmeanna nitrigine

20.14.41

Comhdhúile le feidhm aimín

34150 (*)

20.14.42

Comhdhúile aimín le feidhm ocsaigine, seachas lísín agus aigéad glútamach

34150 (*)

20.14.43

Úiríní; comhdhúile le feidhm charbocsaimíde, comhdhúile le feidhm nítríle; a gcuid
díorthach

34150 (*)

20.14.44

Comhdhúile le feidhmeanna eile nítrigine

34150 (*)

20.14.5

Comhdhúile orgána-shulfair agus comhdhúile eile orgána-neamhorgánacha; comhdhúile heitrithimthriallacha g.a.e.

20.14.51

Orgána-shulfar agus comhdhúile eile orgána-neamhorgánacha

34160 (*)

20.14.52

Comhdhúile heitrithimthriallacha g.a.e; aigéid núicléacha agus a gcuid salann

34160 (*)

20.14.53

Eistir fhosfaracha agus a gcuid salann nó eistir aigéad eile neamhorgánach (seachas eistir hailídí hidrigine) agus a gcuid salann; agus a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe,
níotráitithe nó níotrasaithe

34180

20.14.6

Eitir; sárocsaídí, apocsaídí, aicéatail agus leathaicéatail orgánacha; comhdhúile eile
orgánacha

20.14.61

Comhdhúile le feidhm aildéid

34170 (*)

20.14.62

Comhdhúile le feidhm céatóin agus cuineoin

34170 (*)

20.14.63

Eitir; sárocsaídí, apocsaídí, aicéatail agus leathaicéatail orgánacha agus a gcuid díorthach

34170 (*)

20.14.64

Einsímí agus comhdhúile orgánacha eile g.a.e.

34170 (*)

20.14.7

Táirgí éagsúla príomhcheimicí orgánacha

20.14.71

Díorthaigh de tháirgí glasra nó roisín

34400

20.14.72

Gualach adhmaid

34510

20.14.73

Olaí agus táirgí eile ó dhriogadh tarra guail ardteochta, agus táirgí den chineál sin

34540 (*)
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20.14.74

Alcól eitile gan dínádúrú a bhfuil céatadán alcóil de réir toirte ann de ≥ 80 %

24110

20.14.75

Alcóil eitile agus biotáillí eile, dínádúraithe, de gach céatadán alcóil

34131

20.14.8

Buaic iarmhair ó mhonarú laín adhmaid, seachas ola ard

20.14.80

Buaic iarmhair ó mhonarú laín adhmaid, seachas ola ard

20.14.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú príomhcheimiceán orgánach eile

20.14.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú príomhcheimiceán orgánach eile

20.15

Leasacháin agus comhdhúile nítrigine

20.15.1

Aigéad nítreach; aigéid shulfainítreacha; amóinia

20.15.10

Aigéad nítreach; aigéid shulfainítreacha; amóinia

20.15.2

Clóiríd amóiniam; nítrítí

20.15.20

Clóiríd amóiniam; nítrítí

20.15.3

Leasacháin nítrigineacha, iad mianrach nó ceimiceach

20.15.31

Úiré

34611

20.15.32

Sulfáit amóiniam

34612

20.15.33

Níotráit amóiniam

34613

20.15.34

Salainn dhúbailte agus meascáin níotráite cailciam agus níotráite amóiniam

34614

20.15.35

Meascáin níotráite amóiniam le carbónáit chailciam nó le substaintí eile neamhorgánacha nach leasacháin iad

34615

20.15.39

Leasacháin agus meascáin eile nítrigineacha

34619

20.15.4

Leasacháin fhosfáiteacha, iad mianrach nó ceimiceach

20.15.41

Sárfhosfáití

34621

20.15.49

Leasacháin eile fhosfáiteacha

34629

20.15.5

Leasacháin photaise, iad mianrach nó ceimiceach

20.15.51

Clóiríd photaisiam (múireáit photaise)

34631

20.15.52

Sulfáit photaisiam (sulfáit photaise)

34632

20.15.59

Leasacháin eile photaise

34639

20.15.6

Níotráit sóidiam

20.15.60

Níotráit sóidiam

20.15.7

Leasacháin g.a.e.

20.15.71

Leasacháin ina bhfuil trí chothaitheach: nítrigin, fosfar agus potaisiam

34641

20.15.72

Hidriginortafhosfáit dé-amóiniam (fosfáit dé-amóiniam)

34642

20.15.73

Fosfáit aon-amóiniam

34643

20.15.74

Leasacháin ina bhfuil dhá chothaitheach: nítrigin agus fosfar

34644

20.15.75

Leasacháin ina bhfuil dhá chothaitheach: fosfar agus potaisiam

34645

20.15.76

Níotráití potaisiam

34646

20.15.79

Leasacháin mhianracha nó cheimiceacha ina bhfuil dhá chothaitheach ar a laghad (nítrigin, fosfáit, potaisiam) g.a.e.

34649
34659

39230

88160 (*)

34233
34651
34652

34653

34150 (*)
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20.15.8

Leasacháin ainmhíocha nó glasrúla g.a.e.

20.15.80

Leasacháin ainmhíocha nó glasrúla g.a.e.

20.15.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú leasachán agus comhdhúl nítrigine

20.15.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú leasachán agus comhdhúl nítrigine

20.16

Plaistigh i bhfoirmeacha príomhúla

20.16.1

Polaiméirí eitiléine, i bhfoirmeacha príomhúla

20.16.10

Polaiméirí eitiléine, i bhfoirmeacha príomhúla

20.16.2

Polaiméirí stiréine, i bhfoirmeacha príomhúla

20.16.20

Polaiméirí stiréine, i bhfoirmeacha príomhúla

20.16.3

Polaiméirí de chlóiríd vinile nó olaifíní hailiginithe eile, i bhfoirmeacha príomhúla

20.16.30

Polaiméirí de chlóiríd vinile nó olaifíní hailiginithe eile, i bhfoirmeacha príomhúla

20.16.4

Polaicéatail, poiléatair eile agus roisíní apocsaíde, i bhfoirmeacha príomhúla;
polacharbonáití, roisíní ailcíde, leistir pholaillile agus poileistir eile, i bhfoirmeacha
príomhúla

20.16.40

Polaicéatail, poiléatair eile agus roisíní apocsaíde, i bhfoirmeacha príomhúla;
polacharbonáití, roisíní ailcíde, leistir pholaillile agus poileistir eile, i bhfoirmeacha
príomhúla

20.16.5

Plaistigh eile i bhfoirmeacha príomhúla; ianmhalartóirí

20.16.51

Polaiméirí próipiléine nó olaifíní eile, i bhfoirmeacha príomhúla

34790 (*)

20.16.52

Polaiméirí vinilaicéatáite nó polaiméirí d’eistir vinile eile agus de pholaiméirí vinile eile,
i bhfoirmeacha príomhúla

34790 (*)

20.16.53

Polaiméirí aicrileacha, i bhfoirmeacha príomhúla

34790 (*)

20.16.54

Polaimídí, i bhfoirmeacha príomhúla

34790 (*)

20.16.55

Roisíní úiré, roisíní tia-úiré agus roisíní meilimín, i bhfoirmeacha príomhúla

34790 (*)

20.16.56

Aimínearoisíní agus roisíní feanólacha eile agus polúireatáin, i bhfoirmeacha príomhúla

34790 (*)

20.16.57

Sileacóin i bhfoirmeacha príomhúla

34790 (*)

20.16.59

Plaistigh eile i bhfoirmeacha príomhúla, g.a.e.

34790 (*)

20.16.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú plaisteach i bhfoirmeacha príomhúla

20.16.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú plaisteach i bhfoirmeacha príomhúla

20.17

Rubar sintéiseach i bhfoirmeacha príomhúla

20.17.1

Rubar sintéiseach i bhfoirmeacha príomhúla

20.17.10

Rubar sintéiseach i bhfoirmeacha príomhúla

20.17.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú rubair shintéisigh i bhfoirmeacha
príomhúla

20.17.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú rubair shintéisigh i bhfoirmeacha
príomhúla

20.2

Lotnaidicídí agus táirgí eile agraiceimiceacha

20.20

Lotnaidicídí agus táirgí eile agraiceimiceacha

20.20.1

Lotnaidicídí agus táirgí eile agraiceimiceacha

20.20.11

Feithidicídí

34661

20.20.12

Luibhicídí

34663 (*)

34654

88160 (*)

34710

34720

34730

34740

88170 (*)

34800

88170 (*)
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20.20.13

Táirgí frithphéactha agus rialaitheoirí fáis do phlandaí

34663 (*)

20.20.14

Díghalráin

34664

20.20.15

Fungaicídí

34662

20.20.19

Lotnaidicídí eile agus táirgí agraiceimiceacha

34666
34669

20.20.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú lotnaidicídí agus táirgí agraiceimiceacha eile

20.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú lotnaidicídí agus táirgí agraiceimiceacha eile

20.3

Péinteanna, vearnaisí agus bratuithe den chineál sin, dúch priontála agus maisteoga

20.30

Péinteanna, vearnaisí agus bratuithe den chineál sin, dúch priontála agus maisteoga

20.30.1

Péinteanna agus vearnaisí atá bunaithe ar pholaiméirí

20.30.11

Péinteanna agus vearnaisí atá bunaithe ar pholaiméirí aicrileacha nó vinile, i meán uiscí

35110 (*)

20.30.12

Péinteanna agus vearnaisí atá bunaithe ar phoileistir, ar pholaiméirí aicrileacha nó vinile, i meán neamhuiscí; tuaslagáin

35110 (*)

20.30.2

Péinteanna agus vearnaisí eile agus táirgí gaolmhara; dúch daite agus priontála
d’ealaíontóirí

20.30.21

Dathlíocha ullmhaithe, teimhneoirí agus dathanna, cruain agus glónraí inghloinithe,
engeobanna, loinnireacha leachtacha agus a leithéidí; friochtachán gloine

35110 (*)

20.30.22

Péinteanna agus vearnaisí eile; triomadóirí ullmhaithe

35110 (*)

20.30.23

Dathanna ealaíontóirí, mac léinn nó péintéirí clár, imreacha chun modhnaithe, dathanna
spraoi agus a leithéidí

35120

20.30.24

Dúch priontála

35130

20.30.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú péinteanna, vearnaisí agus brataithe
den chineál sin, dúigh phriontála agus maisteog

20.30.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú péinteanna, vearnaisí agus brat den
chineál sin, dúigh phriontála agus maisteog

20.4

Gallúnach agus glantaigh, ullmhóidí glantacháin agus snasaithe, cumhráin agus ullmhóidí maisiúcháin

20.41

Gallúnach agus glantaigh, ullmhóidí glantacháin agus snasaithe

20.41.1

Gliocról

20.41.10

Gliocról

20.41.2

Oibreáin orgánacha dromchlaghníomhacha, seachas gallúnach

20.41.20

Oibreáin orgánacha dromchlaghníomhacha, seachas gallúnach

20.41.3

Gallúnach, ullmhóidí níocháin agus glantacháin

20.41.31

Gallúnach agus táirgí agus ullmhóidí orgánacha dromchlaghníomhacha atá le húsáid
mar ghallúnach; páipéar, flocas, feilt agus ábhair neamhfhite, atá líonta, brataithe nó clúdaithe le gallúnach nó glantach

35321 (*)

20.41.32

Glantaigh agus ullmhóidí níocháin

35322

20.41.4

Ullmhóidí agus céaracha cumhra

88160 (*)

88160 (*)

34570 (*)

35310
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20.41.41

Ullmhóidí do chumhrú nó do dhíbholú seomraí

35331

20.41.42

Céaracha saorga agus céaracha ullmhaithe

35332

20.41.43

Snasáin agus smearthaí, do choisbheart, do throscán, d’urláir, d’obair chóiste, do ghloine
nó do mhiotal

35333

20.41.44

Leafaois agus púdair sciúrtha agus ullmhóidí sciúrtha eile

35334

20.41.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gallúnach agus glantach, ullmhóidí
glantacháin agus snasaithe

20.41.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gallúnach agus glantach, ullmhóidí
glantacháin agus snasaithe

20.42

Cumhráin agus ullmhóidí maisiúcháin

20.42.1

Cumhráin agus ullmhóidí maisiúcháin

20.42.11

Cumhráin agus uiscí maisiúcháin

35323 (*)

20.42.12

Ullmhóidí smididh liopaí agus súl

35323 (*)

20.42.13

Ullmhóidí lámh-mhaisithe nó cos-mhaisithe

35323 (*)

20.42.14

Púdair d’úsáid chosmaideach nó chun maisiúcháin

35323 (*)

20.42.15

Ullmhóidí áilleachta, smididh nó um chúram cnis (ullmhóidí chun dath gréine san
áireamh) g.a.e.

35323 (*)

20.42.16

Seampúnna, laicir ghruaige, ullmhóidí do bhuanthonnadh nó do bhuandhíriú gruaige

35323 (*)

20.42.17

Lóiseanna agus ullmhóidí eile atá le húsáid ar ghruaig g.a.e.

35323 (*)

20.42.18

Ullmhóidí do shláinteachas béil nó fiacla (leafaois agus púdair ghreamaitheacha do
dhéadchíora san áireamh), flas fiacla

35323 (*)

20.42.19

Ullmhóidí bearrtha; díbholaígh agus frithallasaáin phearsanta; ullmhóidí folctha;
ullmhóidí eile cumhradóireachta, cosmaideacha nó maisiúcháin g.a.e.

35321 (*)
35323 (*)

20.42.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cumhrán agus ullmhóidí maisiúcháin

20.42.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cumhrán agus ullmhóidí maisiúcháin

20.5

Táirgí ceimiceacha eile

20.51

Pléascáin

20.51.1

Pléascáin ullmhaithe; fiúsanna sábháilteachta; caipíní forbhuailte nó maidhmitheacha;
adhainteoirí; maidhmitheoirí leictreacha; tinte ealaíne

20.51.11

Púdair thiománta agus pléascáin ullmhaithe

35450 (*)

20.51.12

Fiúsanna sábháilteachta; fiúsanna maidhmitheacha; caipíní; adhainteoirí; maidhmitheoirí
leictreacha

35450 (*)

20.51.13

Tinte ealaíne

35460 (*)

20.51.14

Bladhmanna chomharthaíochta, roicéid fhearthainne, comharthaí ceo agus earraí piriteicniúla eile, seachas tinte ealaíne

35460 (*)

20.51.2

Lasáin

20.51.20

Lasáin

20.51.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú pléascán

20.51.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú pléascán

20.52

Gliúnna

20.52.1

Gliúnna

20.52.10

Gliúnna

88160 (*)

88160 (*)

38998

88160 (*)

35420 (*)
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20.52.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gliúnna

20.52.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gliúnna

20.53

Blátholaí

20.53.1

Blátholaí

20.53.10

Blátholaí

20.53.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú blátholaí

20.53.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú blátholaí

20.59

Táirgí eile ceimiceacha g.a.e.

20.59.1

Plátaí grianghrafacha agus scannán grianghrafach, scannán le priontáil ar an toirt;
ullmhóidí ceimiceacha agus táirgí neamh-mheasctha chun úsáidí grianghrafacha

20.59.11

Plátaí grianghrafacha agus scannán grianghrafach agus scannán le priontáil ar an toirt,
é íograithe, neamhnochtaithe; páipéar grianghrafach

48341

20.59.12

Eibleachtaí iníograithe chun úsáidí grianghrafacha; ullmhóidí ceimiceacha chun úsáidí
grianghrafacha g.a.e.

48342

20.59.2

Saillte agus olaí ainmhíocha nó glasrúla arna modhnú go ceimiceach; meascáin do-ite
saillte nó olaí ainmhíocha nó glasrúla

20.59.20

Saillte agus olaí ainmhíocha nó glasrúla arna modhnú go ceimiceach; meascáin do-ite
saillte nó olaí ainmhíocha nó glasrúla

20.59.3

Dúch scríbhneoireachta nó líníochta agus dúigh eile

20.59.30

Dúch scríbhneoireachta nó líníochta agus dúigh eile

20.59.4

Ullmhóidí bealaithe; breiseáin; ullmhóidí frithreoite

20.59.41

Ullmhóidí bealaithe

35430 (*)

20.59.42

Ullmhóidí frith-chnaig; breiseáin d’olaí mianraí agus do tháirgí den chineál sin

35430 (*)

20.59.43

Leachtanna coscán hiodrálach; ullmhóidí frithreoite agus leachtanna ullmhaithe
dí-oighrithe

35430 (*)

20.59.5

Táirgí ceimiceacha ilghnéitheacha

20.59.51

Peaptóin, substaintí eile próitéine agus a gcuid díorthach, g.a.e.; púdar seithe

35420 (*)

20.59.52

Leafaois chun múnlaithe; céir fiacla agus ullmhóidí eile chun úsáide san fhiaclóireacht le
bonn plástair; ullmhóidí agus luchtanna do mhúchtóirí dóiteáin; meáin saothráin
ullmhaithe chun microrgánaigh a fhorbairt; imoibrithe comhchodacha diagnóiseacha
nó saotharlainne g.a.e.

35440 (*)

20.59.53

Dúile ceimiceacha i bhfoirm diosca agus comhdhúile dópáilte chun úsáide i leictreonaic

35470

20.59.54

Carbón gníomhachtaithe

35490 (*)

20.59.55

Oibreáin bhailcríche, iompróirí ruaime le dlús a chur le ruaimniú nó le fosú ruaime, agus
táirgí den chineál sin

35490 (*)

20.59.56

Ullmhóidí picile; floscanna; brostaitheoirí ullmhaithe rubair; plaisteacháin
chomhchodacha agus daingnitheoirí do rubar nó do phlaistigh; ullmhóidí catalaíocha
g.a.e.; alcailbeinséiní measctha agus alcailnaftailéiní measctha g.a.e.

35490 (*)

20.59.57

Nascóirí ullmhaithe do mhúnlaí nó croíthe teilgcheárta táirgí ceimiceacha

35490 (*)

20.59.59

Táirgí ceimiceacha ilghnéitheacha eile g.a.e

35490 (*)

20.59.6

Geilitiní agus díorthaigh geilitiní, albaiminí bainne san áireamh

88160 (*)

35410

88160 (*)

34550

35140
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20.59.60

Geilitiní agus díorthaigh geilitiní, albaiminí bainne san áireamh

35420 (*)

20.59.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile ceimiceacha g.a.e.

20.59.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile ceimiceacha g.a.e.

20.6

Snáithíní saorga

20.60

Snáithíní saorga

20.60.1

Snáithíní sintéiseacha

20.60.11

Stápal agus barrach sintéiseach, gan cardáil ná cíoradh

35510

20.60.12

Snáth snáithín ardrighnis polaimíde agus poileistir

35520 (*)

20.60.13

Snáth snáithín sintéiseach eile, singil

35520 (*)

20.60.14

Aonfhiliméad sintéiseach; stiall agus a leithéid, as ábhair shintéiseacha teicstíle

35530

20.60.2

Snáithíní saorga

20.60.21

Stápal agus barrach saorga, gan cardáil ná cíoradh

35540

20.60.22

Snáth snáithín ardrighnis viscóis

35550 (*)

20.60.23

Snáth snáithín saorga eile, singil

35550 (*)

20.60.24

Aonfhiliméad saorga; stiall agus a leithéid, as ábhair shaorga teicstíle

35560

20.60.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú snáithíní saorga

20.60.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú snáithíní saorga

21

Táirgí bunúsacha cógaisíochta agus ullmhóidí bunúsacha cógaisíochta

21.1

Táirgí bunúsacha cógaisíochta

21.10

Táirgí bunúsacha cógaisíochta

21.10.1

Aigéad sailicileach, aigéad O-aicéatalsailicileach, a gcuid salann agus eistear

21.10.10

Aigéad sailicileach, aigéad O-aicéatalsailicileach, a gcuid salann agus eistear

21.10.2

Lísín, aigéad glútamach agus a gcuid salann; salainn agus hiodrocsaídí amóiniam
ceathartha; fosfaimínilipidí; aimídí agus a gcuid díorthach agus salainn na ndíorthach

21.10.20

Lísín, aigéad glútamach agus a gcuid salann; salainn agus hiodrocsaídí amóiniam
ceathartha; fosfaimínilipidí; aimídí agus a gcuid díorthach agus salainn na ndíorthach

21.10.3

Lachtóin, g.a.e., comhdhúile heitreafháinneacha le heitrea-adamh/adaimh nitrigine
amháin, ina bhfuil fáinne neamchomhleáite piorasóil, fáinne pirimidín, fáinne
pipioraisín, fáinne neamhchomhleáite triaisín nó córas fáinneach féinitiaisín nár
comhleádh tuilleadh; hiodantóin agus a cuid díorthach; sulfónaimídí

21.10.31

Lachtóin, g.a.e., comhdhúile heitreafháinneacha le heitrea-adamh/adaimh nitrigine
amháin, ina bhfuil fáinne neamchomhleáite piorasóil, fáinne pirimidín, fáinne
pipioraisín, fáinne neamhchomhleáite triaisín nó córas fáinne féinitiaisín nár comhleádh
tuilleadh; hiodantóin agus a cuid díorthach

35230 (*)

21.10.32

Sulfónaimídí

35230 (*)

21.10.4

Siúcraí, atá íon go ceimiceach, g.a.e.; eitir agus eistir siúcra agus a gcuid salann, g.a.e.

21.10.40

Siúcraí, atá íon go ceimiceach, g.a.e.; eitir agus eistir siúcra agus a gcuid salann, g.a.e.

21.10.5

Provitimíní, vitimíní agus hormóin; gliocóisídí agus alcalóidigh glasrúla agus a gcuid
díorthach; antaibheathaigh

21.10.51

Provitimíní, vitimíní agus a gcuid díorthach

35250 (*)

21.10.52

Hormóin, díorthaigh hormón; stéaróidigh eile, a úsáidtear go príomha mar hormóin

35250 (*)

21.10.53

Gliocóisídí, alcalóidigh ghlasrúla, a gcuid salann, eitir, eistir agus a gcuid díorthach eile

35250 (*)

21.10.54

Antaibheathaigh

35250 (*)

88160 (*)

88160 (*)

35210

35220

35240
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21.10.6

Faireoga agus orgáin eile; eastóscáin uathu agus substaintí eile ainmhíocha nó daonna
g.a.e.

21.10.60

Faireoga agus orgáin eile; eastóscáin uathu agus substaintí eile ainmhíocha nó daonna
g.a.e.

21.10.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí bunúsacha cógaisíochta

21.10.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí bunúsacha cógaisíochta

21.2

Ullmhóidí cógaisíochta

21.20

Ullmhóidí cógaisíochta

21.20.1

Íoc leighis

21.20.11

Íoc leighis, ina bhfuil peinicilliní nó antaibheathaigh eile

35260 (*)

21.20.12

Íoc leighis, ina bhfuil hormóin, ach gan antaibheathaigh

35260 (*)

21.20.13

Íoc leighis, ina bhfuil alcalóidigh nó díorthaigh, ach gan hormóin ná antaibheathaigh

35260 (*)

21.20.2

Ullmhóidí eile cógaisíochta

21.20.21

Aintiséaraim agus vacsaíní

35270 (*)

21.20.22

Ullmhóidí ceimiceacha frithghiniúna bunaithe ar hormóin nó ar speirmicídí

35270 (*)
35290 (*)

21.20.23

Imoibreáin dhiagnóiseacha agus ullmhóidí eile cógaisíochta

35270 (*)
35290 (*)

21.20.24

Cóirithe greamaitheacha, snáithe caoláin agus ábhair den chineál sin; boscaí garchabhrach

35270 (*)
35290 (*)

21.20.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ullmhóidí cógaisíochta

21.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ullmhóidí cógaisíochta

22

Táirgí rubair agus plaisteach

22.1

Táirgí rubair

22.11

Boinn agus feadáin rubair; atrácht agus atógáil bonn rubair

22.11.1

Boinn agus feadáin nua rubair

22.11.11

Boinn nua aeir, déanta as rubar, den chineál a úsáidtear ar ghluaisteáin

36111

22.11.12

Bonn nua aeir, déanta as rubar, den chineál a úsáidtear ar ghluaisrothair nó ar rothair

36112

22.11.13

Bonn nua aeir, atá déanta as rubar, den chineál a úsáidtear ar bhusanna, leoraithe nó ar
eitleáin

36113 (*)

22.11.14

Boinn thalmhaíochta; boinn nua eile aeir, as rubar

36113 (*)

22.11.15

Feadáin inmheánacha, boinn sholadacha nó chúisín, tráchta boinn idirmhalartaithe agus
flapaí boinn, as rubar

36114

22.11.16

Stiallacha droma camaill d’atrácht bonn rubair

36115

22.11.2

Boinn atráchta aeir, as rubar

22.11.20

Boinn atráchta aeir, as rubar

22.11.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú bonn agus feadán rubair; atrácht
agus atógáil bonn rubair

22.11.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú bonn agus feadán rubair; atrácht
agus atógáil bonn rubair

22.19

Táirgí eile rubair

35270 (*)

88160 (*)

88152
88160 (*)

36120

88170 (*)
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22.19.1

Rubar athchúrsáite i bhfoirmeacha príomhúla nó i bplátaí, i mbrait nó i stiallacha

22.19.10

Rubar athchúrsáite i bhfoirmeacha príomhúla nó i bplátaí, i mbrait nó i stiallacha

22.19.2

Rubar neamhbholcánaithe agus earraí déanta as; rubar bolcánaithe, seachas rubar crua,
i snáithe, i gcordaí, i bplátaí, i mbrait, i stiallacha, i slata agus i gcruthanna próifíle

22.19.20

Rubar neamhbholcánaithe agus earraí déanta as; rubar bolcánaithe, seachas rubar crua,
i snáithe, i gcordaí, i bplátaí, i mbrait, i stiallacha, i slata agus i gcruthanna próifíle

22.19.3

Feadáin, píopaí agus píobáin, as rubar bolcánaithe nach rubar crua

22.19.30

Feadáin, píopaí agus píobáin, as rubar bolcánaithe seachas rubar crua

22.19.4

Criosanna nó beilteanna iompair nó tarchurtha, as rubar bolcánaithe

22.19.40

Criosanna nó beilteanna iompair nó tarchurtha, as rubar bolcánaithe

22.19.5

Fabraicí teicstíle rubaraithe, seachas fabraic chorda do bhoinn

22.19.50

Fabraicí teicstíle rubaraithe, seachas fabraic chorda do bhoinn

22.19.6

Éadaí agus gabhálais éadaí, as rubar bolcánaithe nach rubar crua

22.19.60

Éadaí agus gabhálais éadaí, as rubar bolcánaithe nach rubar crua

22.19.7

Earraí rubair bholcánaithe g.a.e.; rubar crua; earraí rubair chrua

22.19.71

Earraí sláinteachais nó cógaisíochta (siní san áireamh), as rubar bolcánaithe nach rubar
crua

36270 (*)

22.19.72

Clúdaigh urláir agus mataí, as rubar bolcánaithe nach rubar ceallach

36270 (*)

22.19.73

Earraí eile déanta as rubar bolcánaithe g.a.e.; rubar crua ina fhoirmeacha uile agus earraí
déanta as; clúdaigh urláir agus mataí, as rubar bolcánaithe ceallach

29600 (*)
36270 (*)

22.19.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile rubair

22.19.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile rubair

22.2

Táirgí plaisteach

22.21

Plátaí, brait, feadáin agus próifílí plaisteacha

22.21.1

Aonfhiliméad > 1 mm, slata, bataí agus cruthanna próifíle, as plaistigh

22.21.10

Aonfhiliméad > 1 mm, slata, bataí agus cruthanna próifíle, as plaistigh

22.21.2

Feadáin, píopaí agus píobáin agus feistis a bhaineann leo, déanta as plaistigh

22.21.21

Putóga saorga, déanta as próitéiní cruaite nó as ábhair ceallalósacha; feadáin, píopaí agus
píobáin, righne, déanta as plaistigh

36320 (*)

22.21.29

Feadáin, píopaí agus píobáin agus feistis a bhaineann leo, déanta as plaistigh

36320 (*)

22.21.3

Plátaí, brait, scannán, scragall agus stiallacha, déanta as plaistigh, nach bhfuil á dtacú ná
á gcumasc ar an gcuma chéanna le hábhair eile

22.21.30

Plátaí, brait, scannán, scragall agus stiallacha, atá déanta as plaistigh, nach bhfuil á dtacú
ná á gcumasc ar an gcuma chéanna le hábhair eile

22.21.4

Plátaí, brait, scannán, scragall agus stiallacha eile, déanta as plaistigh

22.21.41

Plátaí, brait, scannán, scragall agus stiallacha eile, déanta as plaistigh, iad ceallach

36390 (*)

22.21.42

Plátaí, brait, scannán, scragall agus stiallacha eile, déanta as plaistigh, iad neamhcheallach

36390 (*)

22.21.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú plátaí, brat, feadán agus próifílí as
plaisteach

22.21.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú plátaí, brat, feadán agus próifílí as
plaisteach

22.22

Earraí pacálá plaisteacha

36210

36220

36230

36240

36250

36260

88170 (*)

36310

36330

88170 (*)
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22.22.1

Earraí pacálá plaisteacha

22.22.11

Saic agus málaí (cóin san áireamh), déanta as polaiméirí eitiléine

36410 (*)

22.22.12

Saic agus málaí (cóin san áireamh), déanta as plaistigh eile seachas polaiméirí eitiléine

36410 (*)

22.22.13

Boscaí, cásanna, cliathbhoscaí agus earraí den chineál sin, déanta as plaistigh

36490 (*)

22.22.14

Carbáigh, buidéil, fleascanna agus earraí den chineál sin, déanta as plaistigh

36490 (*)

22.22.19

Earraí eile pacálá plaisteacha

36490 (*)

22.22.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí pacála plaisteacha

22.22.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí pacála plaisteacha

22.23

Earraí as plaisteach do thógálaithe

22.23.1

Earraí as plaisteach do thógálaithe; lionóil agus clúdaigh chrua neamhphlaisteacha
dromchla urláir

22.23.11

Clúdaigh urláir, balla nó síleála déanta as plaistigh, i rollaí nó mar thíleanna

36910

22.23.12

Folcadáin, báisíní láimhe, pannaí agus clúdaigh leithris, sistéil shruthlaithe agus earraí
sláintíocha den chineál sin, déanta as plaistigh

36930

22.23.13

Taiscumair, tancanna, dabhcha agus coimeádáin den chineál sin, toilleadh > 300 l,
déanta as plaistigh

36950 (*)

22.23.14

Doirse, fuinneoga agus frámaí agus tairsigh do dhoirse; comhlaí, dallóga agus earraí den
chineál sin agus páirteanna díobh, déanta as plaistigh

36950 (*)

22.23.15

Lionóil agus clúdaigh chrua neamhphlaisteacha dromchla urláir, i.e. clúdaigh urláir
athléimneacha, amhail vinil, lionóil, etc.

38930

22.23.19

Earraí as plaistigh do thógálaithe, g.a.e.

36950 (*)

22.23.2

Foirgnimh réamhdhéanta as plaistigh

22.23.20

Foirgnimh réamhdhéanta as plaistigh

22.23.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí as plaistigh do thógálaithe

22.23.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí as plaistigh do thógálaithe

22.29

Táirgí eile plaisteacha

22.29.1

Éadaí agus gabhálais éadaí (lámhainní san áireamh), déanta as plaistigh

22.29.10

Éadaí agus gabhálais éadaí (lámhainní san áireamh), déanta as plaistigh

22.29.2

Táirgí eile plaisteacha g.a.e.

22.29.21

Plátaí féinghreamaitheacha, brait, scannán, scragall, téipeanna, stiallacha agus cruthanna
cothroma eile as plaistigh, i rollaí ar leithead ≤ 20 cm

36920 (*)

22.29.22

Plátaí féinghreamaitheacha eile, brait, scannán, scragall, téipeanna, stiallacha agus
cruthanna cothroma eile as plaistigh

36920 (*)

22.29.23

Earraí boird, earraí cistine, earraí eile teaghlaigh agus earraí leithris, déanta as plaistigh

36940

22.29.24

Páirteanna g.a.e. do lampaí agus d’fheisteas um shoilsiú, plátaí soilsithe ainm agus a
leithéidí, déanta as plaistigh

36960

22.29.25

Soláthar oifige nó scoile déanta as plaistigh

36990 (*)

22.29.26

Feistis do throscán, d’obair chóiste nó a leithéidí, déanta as plaistigh; deilbhíní agus earraí
ornáideacha eile, déanta as plaistigh

36990 (*)

88170 (*)

38703

88170 (*)

28243
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22.29.29

Earraí eile déanta as plaistigh

29600 (*)
36990 (*)
38922 (*)
38994 (*)

22.29.9

Seirbhísí monaraithe de tháirgí eile plaisteacha; oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de
mhonarú táirgí eile plaisteacha

22.29.91

Seirbhísí monaraithe de tháirgí eile plaisteacha

88170 (*)

22.29.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile plaisteacha

88170 (*)

23

Táirgí eile mianracha neamh-mhiotalacha

23.1

Gloine agus táirgí gloine

23.11

Gloine leactha

23.11.1

Gloine leactha

23.11.11

Gloine theilgthe, rollta, tharraingthe nó shéidte, i mbrait, ach neamhshaoirsithe seachas
sin

37112

23.11.12

Gloine leactha agus gloine snoite nó snasta ar a héadan, i mbrait, ach neamhshaoirsithe
seachas sin

37113

23.11.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gloine leactha

23.11.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gloine leactha

23.12

Gloine leactha atá múnlaithe agus próiseáilte

23.12.1

Gloine leactha atá múnlaithe agus próiseáilte

23.12.11

Gloine i mbrait, lúbtha, ciumhais oibrithe, greanta, druileáilte, cruanta nó saoirsithe ar
shlí éigin eile, ach nach bhfuil frámaithe ná gléasta

37114

23.12.12

Gloine shábháilteachta

37115

23.12.13

Scátháin ghloine; ilaonaid inslithe gloine le ballaí

37116

23.12.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gloine leactha atá múnlaithe agus
próiseáilte

23.12.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gloine leactha atá múnlaithe agus
próiseáilte

23.13

Tollghloine

23.13.1

Tollghloine

23.13.11

Buidéil, prócaí, buidéilíní agus gabhdáin eile, déanta as gloine, seachas ampaill; stopalláin, claibíní agus cláir eile, déanta as gloine

37191

23.13.12

Gloiní ólacháin seachas gloiní ceirmeacha

37193 (*)

23.13.13

Earraí gloine den chineál a úsáidtear chun críocha boird nó cistine, chun críocha leithris, oifige, maisiúcháin inmheánaigh tí agus a leithéidí

37193 (*)

23.13.14

Cuid inmheánach as gloine do fholúsfhleascáin nó d’árthaigh eile folúis

37199 (*)

23.13.9

Seirbhísí bailchríche do thollghloine; oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú
tollghloine

23.13.91

Seirbhísí baillchríche do ghloiní ólacháin agus earraí gloine eile de chineál a úsáidtear
chun críocha boird nó cistine

88180 (*)

23.13.92

Seirbhísí baillchríche do ghabhdáin ghloine

88180 (*)

23.13.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú tollghloine

88180 (*)

23.14

Snáithíní gloine

23.14.1

Snáithíní gloine

23.14.11

Slisní, caisirníní, snáth agus duail mhionghearrtha, déanta as snáithíní gloine

88180 (*)

88180 (*)

37121
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23.14.12

Voileanna, fíocháin, mataí, tochtanna, boird agus earraí eile déanta as snáithíní gloine,
seachas uigí

37129

23.14.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú snáithíní gloine

23.14.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú snáithíní gloine

23.19

Gloine phróiseáilte eile, earraí gloine teicniúla san áireamh

23.19.1

Gloine eile, leathchríochnaithe

23.19.11

Gloine sa mhais, i liathróidí (seachas micrisféir), i slata nó i bhfeadáin, neamhshaoirsithe

37111 (*)

23.19.12

Bloic phábhála, brící, tíleanna agus earraí eile gloine brúite nó múnlaithe; soilse luaidhe
agus a leithéidí; gloine ilcheallach nó cúrghloine i mbloic, i bplátaí nó i gcruthanna den
chineál sin

37117

23.19.2

Gloine theicniúil agus gloine eile

23.19.21

Clúdaigh ghloine, oscailte, agus páirteanna gloine díobh sin, do lampaí leictreacha,
feadáin gha-chatadóide nó a léithéidí

37192

23.19.22

Gloiní do chloig, d’uaireadóirí nó do spéaclaí nach bhfuil saoirsithe go hoptúil; tollsféir
agus a ndeighleoga, do mhonarú gloiní den sort sin

37194

23.19.23

Earraí gloine saotharlainne, sláinteachais nó cógaisíochta; ampaill ghloine

37195

23.19.24

Páirteanna gloine do lampaí agus d’fheistis um shoilsiú, comharthaí soilsithe, plátaí ainm
agus a leithéidí sin

37196

23.19.25

Inslitheoirí leictreacha déanta as gloine

37197

23.19.26

Earraí déanta as gloine g.a.e.

37199 (*)

23.19.9

Seirbhísí baillchríche do ghloine eile, earraí teicniúla déanta as gloine san áireamh;
oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gloine eile próiseáilte, earraí teicniúla
déanta as gloine san áireamh

23.19.91

Seirbhísí baillchríche do ghloine eile, earraí teicniúla déanta as gloine san áireamh

88180 (*)

23.19.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gloine eile próiseáilte, earraí teicniúla
déanta as gloine san áireamh

88180 (*)

23.2

Táirgí teasfhulangacha

23.20

Táirgí teasfhulangacha

23.20.1

Táirgí teasfhulangacha

23.20.11

Brící, bloic, tíleanna agus earraí ceirmeacha eile as min nó cré shiliciúil iontaise

37310

23.20.12

Brící teasfhulangacha, bloic, tíleanna agus earraí tógála ceirmeacha teasfhulangacha den
chineál sin, seachas min nó cré shiliciúil iontaise

37320

23.20.13

Stroighin theasfhulangach, moirtéir, coincréití agus meascáin den chineál sin g.a.e.

37330

23.20.14

Táirgí neamhloiscthe teasfhulangacha agus earraí eile ceirmeacha teasfhulangacha

37340

23.20.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí teasfhulangacha

23.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí teasfhulangacha

23.3

Ábhair tógála chré

23.31

Tíleanna agus leaca ceirmeacha

23.31.1

Tíleanna agus leaca ceirmeacha

23.31.10

Tíleanna agus leaca ceirmeacha

23.31.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú tíleanna ceirmeacha agus leac
ceirmeach

23.31.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú tíleanna ceirmeacha agus leac
ceirmeach

88180 (*)

88180 (*)

37370

88180 (*)
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23.32

Brící, tíleanna agus táirgí tógála, i gcré bhácáilte

23.32.1

Brící, tíleanna agus táirgí tógála, i gcré bhácáilte

23.32.11

Brící tógála ceirmeacha neamh-theasfhulangacha, bloic urláir, tíleanna taca nó líonacha
agus a leithéidí

37350 (*)

23.32.12

Tíleanna dín, potaí simléir, cochaill, líneálaigh simléir, maisiúcháin ailtireachta agus
earraí eile ceirmeacha tógála

37350 (*)

23.32.13

Píopaí ceirmeacha, seolphíopáin, gáitéarlach agus feistis do phíopaí

37360

23.32.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú brící, tíleanna agus táirgí tógála, i gcré
bhácáilte

23.32.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú brící, tíleanna agus táirgí tógála, i gcré
bhácáilte

23.4

Táirgí eile poircealláin agus ceirmeacha

23.41

Earraí ceirmeacha teaghlaigh agus ornáideacha

23.41.1

Earraí ceirmeacha teaghlaigh agus ornáideacha

23.41.11

Earraí boird, earraí cistine, earraí eile teaghlaigh agus earraí maisiúcháin, déanta as
poirceallán

37221 (*)

23.41.12

Earraí boird, earraí cistine, earraí eile teaghlaigh agus maisiúcháin, nach bhfuil déanta as
poirceallán

37221 (*)

23.41.13

Deilbhíní agus earraí eile ceirmeacha ornáideacha

37222

23.41.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí ceirmeacha teaghlaigh agus
ornáideacha

23.41.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí ceirmeacha teaghlaigh agus
ornáideacha

23.42

Daingneáin shláintíocha cheirmeacha

23.42.1

Daingneáin shláintíocha cheirmeacha

23.42.10

Daingneáin shláintíocha cheirmeacha

23.42.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú daingneán sláintíoch ceirmeach

23.42.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú daingneán sláintíoch ceirmeach

23.43

Inslitheoirí ceirmeacha agus feistis inslithe cheirmeacha

23.43.1

Inslitheoirí leictreacha ceirmeacha; feistis inslithe, do mheaisíní, fearais nó trealamh
leictreach, déanta as ceirmeach

23.43.10

Inslitheoirí leictreacha ceirmeacha; feistis inslithe, do mheaisíní, nó fearais leitreacha nó
trealamh leictreach, déanta as ábhar ceirmeach

23.43.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú inslitheoirí ceirmeacha agus feistis
inslithe ceirmeach

23.43.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú inslitheoirí ceirmeacha agus feistis
inslithe ceirmeach

23.44

Táirgí eile teicniúla ceirmeacha

23.44.1

Táirgí eile teicniúla ceirmeacha

23.44.11

Earraí ceirmeacha chun críocha saotharlainne, ceimiciúla nó úsáidí teicniúla eile, déanta
as poirceallán

37291 (*)

23.44.12

Earraí ceirmeacha chun críocha saotharlainne, ceimiciúla nó úsáidí teicniúla eile, nach
bhfuil déanta as poirceallán

37291 (*)
46932

23.44.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí teicniúla ceirmeacha eile

23.44.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí teicniúla ceirmeacha eile

23.49

Táirgí eile ceirmeacha

23.49.1

Táirgí eile ceirmeacha

88180 (*)

88180 (*)

37210

88180 (*)

37292

88180 (*)

88180 (*)
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23.49.11

Earraí ceirmeacha chun úsáide i réimse na talmhaíochta agus chun earraí a iompar nó
a phacáil

37291 (*)

23.49.12

Earraí eile ceirmeacha neamhstruchtúracha g.a.e.

37299

23.49.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile ceirmeacha

23.49.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile ceirmeacha

23.5

Stroighin, aol agus plástar

23.51

Stroighin

23.51.1

Stroighin

23.51.11

Clincir stroighne

37430

23.51.12

Stroighin Portland, stroighin alúmanach, stroighin slaige agus stroighin hiodrálach den
chineál sin

37440

23.51.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú stroighne

23.51.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú stroighne

23.52

Aol agus plástar

23.52.1

Aol beo, aol teilgthe agus aol hiodrálach

23.52.10

Aol beo, aol teilgthe agus aol hiodrálach

23.52.2

Plástar

23.52.20

Plástar

23.52.3

Dolaimít chailcínithe nó cheirtleánaithe

23.52.30

Dolaimít chailcínithe nó cheirtleánaithe

23.52.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú aoil agus plástair

23.52.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú aoil agus plástair

23.6

Earraí coincréite, stroighne nó plástair

23.61

Táirgí coincréite chun críocha tógála

23.61.1

Táirgí coincréite chun críocha tógála

23.61.11

Tíleanna, leaca, brící agus earraí den chineál sin, déanta as stroighin, as coincréit nó as
cloch shaorga

37540

23.61.12

Páirteanna struchtúracha réamhdhéanta do thógáil nó d’innealtóireacht shibhialta, atá
déanta as stroighin, as coincréit nó as cloch shaorga

37550

23.61.2

Foirgnimh réamhdhéanta as coincréit

23.61.20

Foirgnimh réamhdhéanta as coincréit

23.61.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí coincréite chun críocha tógála

23.61.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí coincréite chun críocha tógála

23.62

Táirgí plástair chun críocha tógála

23.62.1

Táirgí plástair chun críocha tógála

23.62.10

Táirgí plástair chun críocha tógála

23.62.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí plástair chun críocha tógála

23.62.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí plástair chun críocha tógála

23.63

Coincréit réamh-mheasctha

23.63.1

Coincréit réamh-mheasctha

88180 (*)

88180 (*)

37420

37410

37450

88180 (*)

38704

88180 (*)

37530 (*)

88180 (*)
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23.63.10

Coincréit réamh-mheasctha

37510 (*)

23.63.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú coincréite réamh-mheasctha

23.63.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú coincréite réamh-mheasctha

23.64

Moirtéil

23.64.1

Moirtéil

23.64.10

Moirtéil

23.64.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú moirtéal

23.64.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú moirtéal

23.65

Stroighin shnáithíneach

23.65.1

Earraí déanta as stroighin shnáithíneach

23.65.11

Boird, bloic agus earraí den chineál sin atá déanta as snáithín glasrúil, as tuí nó as
dramhaíl adhmaid, ceirtleánaithe le nascóirí mianracha

37520

23.65.12

Earraí déanta as stroighin aispeiste, stroighin shnáithíneach cheallalóis nó a leithéid

37570

23.65.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú stroighne snáithíní

23.65.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú stroighne snáithíní

23.69

Earraí eile déanta as coincréit, as plástar nó as stroighin

23.69.1

Earraí eile atá déanta as coincréit, as plástar nó as stroighin

23.69.11

Earraí eile atá déanta as plástair nó as cumaisc atá bunaithe ar phlástar g.a.e.

37530 (*)

23.69.19

Earraí stroighne, coincréite nó cloiche saorga g.a.e.

37560

23.69.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí eile stroighne, plástair agus
coincréite

23.69.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí eile stroighne, plástair agus
coincréite

23.7

Cloch ghearrtha, mhúnlaithe agus chríochnaithe

23.70

Cloch ghearrtha, mhúnlaithe agus chríochnaithe

23.70.1

Cloch ghearrtha, mhúnlaithe agus chríochnaithe

23.70.11

Marmar, trabhairtín, albastar, snoite, agus earraí a dhéantar astu (seachas blocáin, clocha
colbha, leaca, tíleanna, ciúbanna agus earraí den chineál sin); gráinníní atá daite go
saorga, sliseanna agus púdar marmair, trabhairtín agus albastair

37610

23.70.12

Clocha snoite, ornáideacha nó tógála eile agus earraí a dhéantar astu; gráinníní eile atá
daite go saorga agus púdar cloch nádúrtha; earraí slinne ceirtleánaithe

37690

23.70.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cloch gearrtha, múnlaithe agus
críochnaithe

23.70.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cloch gearrtha, múnlaithe agus
críochnaithe

23.9

Táirgí eile mianracha neamh-mhiotalacha

23.91

Táirgí scríobacha

23.91.1

Táirgí scríobacha

23.91.11

Clocha muilinn, clocha meilte, rothaí meilte agus a leithéidí, gan creatlach, chun clocha
a oibriú, agus páirteanna díobh, déanta as cloch nádúrtha, as scríobach ceirtleánaithe,
nádúrtha nó saorga, nó as ceirmeoir

88180 (*)

37510 (*)

88180 (*)

88180 (*)

88180 (*)

88180 (*)

37910 (*)
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23.91.12

Púdar nó grán scríobach, ar bhonn fabraic teicstíle, páipéir nó cairtchláir

37910 (*)

23.91.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí scríobacha

23.91.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí scríobacha

23.99

Táirgí eile mianracha neamh-mhiotalacha g.a.e.

23.99.1

Táirgí eile mianrach neamh-mhiotalacha g.a.e.

23.99.11

Snáithíní déanta aispeiste; meascáin ina bhfuil bonn aispeiste agus carbónáit
mhaignéisiam; earraí a dhéantar as meascáin den chinéal céanna, nó as aispeist; ábhar
frithchuimilte do choscáin, do chrága agus a leithéidí, neamhghléasta

37920

23.99.12

Earraí déanta as asfalt nó as ábhar den chinéal céanna

37930

23.99.13

Meascáin bhiotúmanacha atá bunaithe ar ábhair chloiche nádúrtha agus saorga agus
biotúman, asfalt nádúrtha nó substaintí gaolmhara mar cheanglóir

37940

23.99.14

Graifít shaorga; graifít chollóideach nó leathchollóideach; ullmhóidí atá bunaithe ar
ghraifít nó ar charbón eile i bhfoirm táirgí leathmhonaraithe

37950

23.99.15

Corandam saorga

37960

23.99.19

Táirgí mianracha neamh-mhiotalacha g.a.e.

37990

23.99.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile mianracha
neamh-mhiotalacha g.a.e.

23.99.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí eile mianracha
neamh-mhiotalacha g.a.e.

24

Miotail bhunúsacha

24.1

Iarann bunúsach agus cruach bhunúsach agus fearó-chóimhiotail

24.10

Iarann bunúsach agus cruach bhunúsach agus fearó-chóimhiotail

24.10.1

Ábhair phríomhúla iarainn agus chruaiche

24.10.11

Muciarann agus spiegeleisen i muca, i mbloic nó i bhfoirmeacha príomhúla eile

41111

24.10.12

Fearó-chóimhiotail

41112
41113
41114
41115

24.10.13

Táirgí feiriúla a fhaightear trí amhiarainn agus táirgí eile feiriúla spúinseacha a laghdú
go díreach, i gcnapanna, i millíní nó i bhfoirmeacha eile den chinéal céanna; iarann a
bhfuil íos-íonacht 99,94 % de réir meáchain ann, i gcnapanna, i millíní nó i
bhfoirmeacha eile den chinéal céanna,

41116

24.10.14

Gráinníní agus púdair muciarainn agus spiegeleisen, nó cruaiche

39350
41117

24.10.2

Amhchruach

24.10.21

Cruach neamh-chóimhiotail i dtinní nó i bhfoirmeacha príomhúla eile agus táirgí leathchríochnaithe cruaiche neamh-chóimhiotail

41121

24.10.22

Cruach dhosmálta i dtinní nó i bhfoirmeacha príomhúla eile agus táirgí leathchríochnaithe cruaiche dosmálta

41122 (*)

24.10.23

Cruach eile chóimhiotail i dtinní nó i bhfoirmeacha príomhúla eile agus táirgí leathchríochnaithe cruaiche eile cóimhiotail

41122 (*)

24.10.3

Táirgí cruaiche cothrom-rollta, gan oibriú breise seachas a bheith teorollta

24.10.31

Táirgí cothrom-rollta cruaiche neamh-chóimhiotail, gan oibriú breise seachas a bheith
teorollta, ar leithead ≥ 600 mm

41211

24.10.32

Táirgí cothrom-rollta cruaiche neamh-chóimhiotail, gan oibriú breise seachas a bheith
teorollta, ar leithead < 600 mm

41212

24.10.33

Táirgí cothrom-rollta cruaiche dosmálta, gan oibriú breise seachas a bheith teorollta, ar
leithead ≥ 600 mm

41213 (*)

24.10.34

Táirgí cothrom-rollta cruaiche dosmálta, gan oibriú breise seachas a bheith teorollta, ar
leithead < 600 mm

41214 (*)

88180 (*)

88180 (*)
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24.10.35

Táirgí cothrom-rollta cruaiche eile cóimhiotail, gan oibriú breise seachas a bheith
teorollta, ar leithead ≥ 600 mm

41213 (*)
41223 (*)

24.10.36

Táirgí cothrom-rollta cruaiche eile cóimhiotail, gan oibriú breise seachas a bheith teorollta, ar leithead < 600 mm (seachas táirgí cruaiche sileacan-leictrí)

41214 (*)

24.10.4

Táirgí cothrom-rollta cruaiche, gan oibriú breise seachas a bheith fuar-rollta, ar leithead
≥ 600 mm

24.10.41

Táirgí cothrom-rollta cruaiche neamh-chóimhiotail, gan oibriú breise seachas a bheith
fuar-rollta, ar leithead ≥ 600 mm

41221

24.10.42

Táirgí cothrom-rollta cruaiche dosmálta, gan oibriú breise seachas a bheith fuar-rollta,
ar leithead ≥ 600 mm

41223 (*)

24.10.43

Táirgí cothrom-rollta cruaiche eile cóimhiotail, gan oibriú breise seachas a bheith teorollta, ar leithead ≥ 600 mm

41223 (*)

24.10.5

Táirgí cothrom-rollta cruaiche, cumhdaithe, plátáilte nó brataithe agus táirgí cothromrollta cruaiche ardluais agus cruaiche sileacan-leictrí

24.10.51

Táirgí cothrom-rollta cruaiche neamh-chóimhiotail, ar leithead ≥ 600 mm, cumhdaithe,
plátáilte nó brataithe

41231 (*)

24.10.52

Táirgí cothrom-rollta cruaiche eile cóimhiotail, ar leithead ≥ 600 mm, cumhdaithe,
plátáilte nó brataithe

41232

24.10.53

Táirgí cothrom-rollta cruaiche sileacan-leictrí, ar leithead ≥ 600 mm

41233 (*)

24.10.54

Táirgí cothrom-rollta cruaiche sileacan-leictrí, ar leithead < 600 mm

41233 (*)

24.10.55

Táirgí cothrom-rollta cruaiche ardluais, ar leithead < 600 mm

41234

24.10.6

Barraí agus slata cruaiche teophróiseáilte

24.10.61

Barraí agus slata, teorollta, i gcornaí atá tochraiste go neamhrialta, atá déanta as cruach
neamh-chóimhiotail

41241

24.10.62

Barraí agus slata eile cruaiche, gan oibriú breise seachas a bheith gaibhnithe, teorollta,
teotharraingthe nó easbhrúite, ach na cinn sin a lúbtar tar éis a rollála san áireamh

41242

24.10.63

Barraí agus slata, teorollta, i gcornaí atá tochraiste go neamhrialta, déanta as cruach
dhosmálta

41243 (*)

24.10.64

Barraí agus slata eile cruaiche dosmálta, gan oibriú breise seachas a bheith gaibhnithe,
teorollta, teotharraingthe nó easbhrúite, ach na cinn sin a lúbtar tar éis a rollála san
áireamh

41244 (*)
41273 (*)

24.10.65

Barraí agus slata, teorollta, i gcornaí atá tochraiste go neamhrialta, déanta as cruach eile
neamh-chóimhiotail

41243 (*)

24.10.66

Barra agus slata eile cruaiche eile cóimhiotail, gan oibriú breise seachas a bheith gaibhnithe, teorollta, teotharraingthe nó easbhrúite, ach na cinn sin a lúbtar tar éis a rollála
san áireamh

41244 (*)
41271 (*)
41272 (*)
41273 (*)

24.10.67

Tollbharraí agus tollslata druileála

41275

24.10.7

Cónaisc oscailte teophróiseáilte cruaiche, bratphíleáil chruaiche agus ábhair déanta iarnróid nó trambhealaigh, déanta as cruach

24.10.71

Cónaisc oscailte, gan oibriú breise seachas a bheith teorollta, teotharraingthe nó easbhrúite, déanta as cruach neamh-chóimhiotail

41251

24.10.72

Cónaisc oscailte, gan oibriú breise seachas a bheith teorollta, teotharraingthe nó easbhrúite, déanta as cruach dhosmálta

41274 (*)

24.10.73

Cónaisc oscailte, gan oibriú breise seachas a bheith teorollta, teotharraingthe nó easbhrúite, déanta as cruach eile chóimhiotail

41274 (*)

24.10.74

Bratphíleáil, déanta as cruach agus cónaisc oscailte táite cruaiche

41252

24.10.75

Ábhar tógála iarnróid nó trambhealaigh déanta as cruach

41253

24.10.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú iarainn bhunúsaigh agus cruaiche
bunúsaí agus fearó-chóimhiotal

24.10.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú iarainn bhunúsaigh agus cruaiche
bunúsaí agus fearó-chóimhiotal

24.2

Feadáin, píobáin, tollphróifílí agus feistis ghaolmhara, déanta as cruach

88213 (*)
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24.20

Feadáin, píobáin, tollphróifílí agus feistis ghaolmhara, déanta as cruach

24.20.1

Feadáin, píobáin, tollphróifílí, gan uaim, déanta as cruach

24.20.11

Píobán líne den chineál a úsáidtear do phíblínte ola nó gáis, gan uaim, déanta as cruach

41281

24.20.12

Cásáil, feadánra agus píobán druilire, den chineál a úsáidtear le druileáil d’ola nó gás, gan
uaim, déanta as cruach

41282

24.20.13

Feadáin agus píobáin eile, de thrasghearradh ciorclach, déanta as cruach

41283

24.20.14

Feadáin agus píobáin, de thrasghearradh neamhchiorclach agus tollphróifílí, déanta as
cruach

41284

24.20.2

Feadáin agus píopaí, táthaithe, de thrasghearradh ciorclach, de thrastomhas seachtrach
> 406,4 mm, déanta as cruach

24.20.21

Píobán líne den chineál a úsáidtear do phíblínte ola nó gáis, táthaithe, de thrastomhas
seachtrach > 406,4 mm, déanta as cruach

41285 (*)

24.20.22

Cásáil agus feadánra, den chineál a úsáidtear le druileáil d’ola nó gás, táthaithe, de
thrastomhas seachtrach > 406,4 mm, déanta as cruach

41286 (*)

24.20.23

Feadáin agus píobáin eile, de thrasghearradh ciorclach, táthaithe, de thrastomhas
seachtrach > 406,4 mm, déanta as cruach

41287 (*)

24.20.24

Feadáin agus píobáin eile, de thrasghearradh ciorclach, mar shampla le huaim oscailte,
nó iad seamaithe nó dúnta ar bhealach den chinéal céanna, de thrastomhas seachtrach
> 406,4 mm, déanta as cruach

41289 (*)

24.20.3

Feadáin agus píobáin, de thrastomhas seachtrach ≤ 406,4 mm, táthaithe, déanta as
cruach

24.20.31

Píobán líne den chineál a úsáidtear do phíblínte ola nó gáis, táthaithe, de thrastomhas
seachtrach ≤ 406,4 mm, déanta as cruach

41285 (*)

24.20.32

Cásáil, agus feadánra, den chineál a úsáidtear le druileáil d’ola nó gás, táthaithe, de
thrastomhas seachtrach > 406,4 mm, déanta as cruach

41286 (*)

24.20.33

Feadáin agus píobáin eile, de thrasghearradh ciorclach, táthaithe, de thrastomhas
seachtrach ≤ 406,4 mm, déanta as cruach

41287 (*)

24.20.34

Feadáin agus píobáin, le trasghearradh neamhchiorclach, táite, de thrastomhas
seachtrach ≤ 406,4 mm, atá déanta as cruach

41288

24.20.35

Feadáin agus píobáin eile, mar shampla le huaim oscailte, iad seamaithe nó dúnta ar
bhealach comhchosúil, de thrastomhas seachtrach ≤ 406,4 mm, déanta as cruach

41289 (*)

24.20.4

Feistis fheadáin nó phíobáin déanta as cruach, neamhtheilgthe

24.20.40

Feistis fheadáin nó phíobáin déanta as cruach, neamhtheilgthe

24.20.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú feadán, píobán, tollphróifílí agus
feisteas gaolmhar, déanta as cruach

24.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú feadán, píobán, tollphróifílí agus
feisteas gaolmhar, déanta as cruach

24.3

Táirgí eile céad próiseála na cruaiche

24.31

Barraí fuartharraingthe

24.31.1

Barraí fuartharraingthe agus próifílí soladacha cruaiche neamh-chóimhiotail

24.31.10

Barraí fuartharraingthe agus próifílí soladacha cruaiche neamh-chóimhiotail

24.31.2

Barraí fuartharraingthe agus próifílí soladacha cruaiche cóimhiotail, seachas cruach
dhosmálta

24.31.20

Barraí fuartharraingthe agus próifílí soladacha cruaiche cóimhiotail, seachas cruach
dhosmálta

24.31.3

Barraí fuartharraingthe agus próifílí soladacha cruaiche dosmálta

24.31.30

Barraí fuartharraingthe agus próifílí soladacha cruaiche dosmálta

41293

88213 (*)

41261

41264 (*)
41271 (*)
41272 (*)
41274 (*)

41244 (*)
41264 (*)
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24.31.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú barraí fuartharraingthe

24.31.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú barraí fuartharraingthe

24.32

Stiallacha cúnga fuar-rollta

24.32.1

Táirgí cruaiche leacaithe fuar-rollta, neamhbhrataithe, de leithead < 600 mm

24.32.10

Táirgí cruaiche leacaithe fuar-rollta, neamhbhrataithe, de leithead < 600 mm

24.32.2

Táirgí cruaiche leacaithe fuar-rollta, cumhdaithe, plátáilte nó brataithe, de leithead
< 600 mm

24.32.20

Táirgí cruaiche leacaithe fuar-rollta, cumhdaithe, plátáilte nó brataithe, de leithead
< 600 mm

24.32.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú stiallacha cúnga fuar-rollta

24.32.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú stiallacha cúnga fuar-rollta

24.33

Táirgí fuarfhoirmithe nó fuarfhillte

24.33.1

Cónaisc oscailte, fuarfhoirmithe nó fuarfhillte

24.33.11

Cónaisc oscailte, fuarfhoirmithe nó fuarfhillte, déanta as cruach neamh-chóimhiotail

41262 (*)

24.33.12

Cónaisc oscailte, fuarfhoirmithe nó fuarfhillte, déanta as cruach dhosmálta

41274 (*)

24.33.2

Leatháin easnacha cruaiche neamh-chóimhiotail

24.33.20

Leatháin easnacha cruaiche neamh-chóimhiotail

24.33.3

Painéil chisealacha de leatháin chruaiche bhrataithe

24.33.30

Painéil chisealacha de leatháin chruaiche bhrataithe

24.33.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí fuarfhoirmithe nó fuarfhillte

24.33.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí fuarfhoirmithe nó fuarfhillte

24.34

Sreang fhuartharraingthe

24.34.1

Sreang fhuartharraingthe

24.34.11

Sreang fhuartharraingthe déanta as cruach neamh-chóimhiotail

41263

24.34.12

Sreang fhuartharraingthe déanta as cruach dhosmálta

41265 (*)

24.34.13

Sreang fhuartharraingthe déanta as cruach eile neamh-chóimhiotail

41265 (*)

24.34.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú sreinge fuartharraingthe

24.34.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú sreinge fuartharraingthe

24.4

Miotail bhunúsacha lómhara agus miotal neamhfheiriúla eile

24.41

Miotail lómhara

24.41.1

Airgead, neamhshaoirsithe nó i bhfoirmeacha leathmhonaraithe, nó mar phúdar

24.41.10

Airgead, neamhshaoirsithe nó i bhfoirmeacha leathmhonaraithe, nó mar phúdar

24.41.2

Ór, neamhshaoirsithe nó i bhfoirmeacha leathmhonaraithe, nó mar phúdar

24.41.20

Ór, neamhshaoirsithe nó i bhfoirmeacha leathmhonaraithe, nó mar phúdar

24.41.3

Platanam, neamhshaoirsithe nó i bhfoirmeacha leathmhonaraithe, nó mar phúdar

24.41.30

Platanam, neamhshaoirsithe nó i bhfoirmeacha leathmhonaraithe, nó mar phúdar

24.41.4

Táirmhiotail nó airgead, cumhdaithe le hór, gan oibriú breise seachas a bheith leathmhonaraithe

88213 (*)

41222
41224

41231 (*)

88213 (*)

41262 (*)

42190 (*)

88213 (*)

88213 (*)

41310

41320

41330
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24.41.40

Táirmhiotail nó airgead, cumhdaithe le hór, gan oibriú breise seachas a bheith
leathmhonaraithe

41340

24.41.5

Táirmhiotail, cumhdaithe le hairgead agus táirmhiotail, airgead nó ór cumhdaithe le
platanam, gan oibriú breise seachas a bheith leathmhonaraithe

24.41.50

Táirmhiotail, cumhdaithe le hairgead agus táirmhiotail, airgead nó ór cumhdaithe le
platanam, gan oibriú breise seachas a bheith leathmhonaraithe

24.41.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú miotal lómhar

24.41.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú miotal lómhar

24.42

Alúmanam

24.42.1

Alúmanam, neamhshaoirsithe; ocsaíd alúmanaim

24.42.11

Alúmanam, neamhshaoirsithe

41431

24.42.12

Ocsaíd alúmanaim, seachas corandam saorga

41432

24.42.2

Táirgí leathchríochnaithe alúmanaim nó cóimhiotal alúmanaim

24.42.21

Púdair agus calóga alúmanaim

41531

24.42.22

Barra, slata agus próifílí alúmanaim

41532

24.42.23

Sreang alúmanaim

41533

24.42.24

Plátaí, leatháin agus stiallacha alúmanaim, de thiús > 0,2 mm

41534

24.42.25

Scragall alúmanaim, de thiús ≤ 0,2 mm

41535

24.42.26

Feadáin, píobáin agus feistis d’fheadáin nó do phíobáin alúmanaim

41536

24.42.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú alúmanaim

24.42.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú alúmanaim

24.43

Luaidhe, sinc agus stán

24.43.1

Luaidhe, sinc agus stán, neamhshaoirsithe

24.43.11

Luaidhe, neamhshaoirsithe

41441

24.43.12

Sinc, neamhshaoirsithe

41442

24.43.13

Stán, neamhshaoirsithe

41443

24.43.2

Táirgí leathchríochnaithe luaidhe, since agus stáin nó a gcuid cóimhiotal

24.43.21

Plátaí, leatháin, stiallacha agus scragall luaidhe; púdair agus calóga luaidhe

41542

24.43.22

Dusta, púdair agus calóga since

41544

24.43.23

Barraí, slata agus próifílí agus sreang shince; plátaí, leatháin, stiallacha agus scragall since

41545

24.43.24

Barraí, slata, próifílí agus sreang stáin

41547

24.43.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú luaidhe, since agus stáin

24.43.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú luaidhe, since agus stáin

24.44

Copar

24.44.1

Copar, neamhshaoirsithe; maití copair; copar stroighne

24.44.11

Maití copair; copar stroighne

41411

24.44.12

Copar, neamh-mhínghlanta; anóidí copair do mhínghlanadh leictrealaíoch

41412

24.44.13

Copar mínghlanta agus cóimhiotail chopair mhínghlanta, neamhshaoirsithe;
máistir-chóimhiotail chopair

41413

24.44.2

Táirgí leathchríochnaithe copair nó cóimhiotal copair

41350

88213 (*)

88213 (*)

88213 (*)
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24.44.21

Púdair agus calóga copair

41511

24.44.22

Barraí, slata agus próifílí copair

41512

24.44.23

Sreang chopair

41513

24.44.24

Plátaí copair, leatháin agus stiallacha copair, agus leatháin chopair, de thiús > 0,15 mm

41514

24.44.25

Scragall copair, de thiús ≤ 0,15 mm

41515

24.44.26

Feadáin, píobáin agus feistis d’fheadáin nó de phíobáin, déanta as copar

41516

24.44.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú copair

24.44.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú copair

24.45

Miotal eile neamhfheiriúil

24.45.1

Nicil, neamhshaoirsithe; táirgí idirmheánacha miotalóireachta nicile

24.45.11

Nicil, neamhshaoirsithe

41422

24.45.12

Maití nicile, sintéir ocsaíde nicile agus táirgí idirmheánacha eile miotalóireachta nicile

41421

24.45.2

Táirgí leathchríochnaithe nicile nó cóimhiotal nicile

24.45.21

Púdair agus calóga nicile

41521

24.45.22

Barraí, slata, próifílí agus sreang nicile

41522

24.45.23

Plátaí, leatháin, stiallacha agus scragall nicile

41523

24.45.24

Feadáin, píobáin agus feistis d’fheadáin nó de phíobáin, déanta as nicil

41524

24.45.3

Miotail eile neamhfheiriúla agus earraí a dhéantar astu; ceirméid; luaithreach agus
iarmhair, ina bhfuil miotail nó cumaisc mhiotalacha

24.45.30

Miotail eile neamhfheiriúla agus earraí a dhéantar astu: ceirméid; luaithreach agus
iarmhair, ina bhfuil miotail nó cumaisc mhiotalacha

24.45.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú miotail eile neamhfheiriúil

24.45.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú miotail eile neamhfheiriúil

24.46

Breosla núicléach próiseáilte

24.46.1

Úráiniam nádúrtha agus a chuid comhdhúl; cóimhiotail, spréanna (ceirméid san
áireamh), táirgí ceirmeacha agus meascáin ina bhfuil úráiniam nádúrtha nó comhdhúile
úráiniam nádúrtha

24.46.10

Úráiniam nádúrtha agus a chuid comhdhúl; cóimhiotail, spréanna (ceirméid san
áireamh), táirgí ceirmeacha agus meascáin ina bhfuil úráiniam nádúrtha nó comhdhúile
úráiniam nádúrtha

24.46.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú breosla núicléach phróiseáilte

24.46.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú breosla núicléach phróiseáilte

24.5

Seirbhísí teilgin miotal

24.51

Seirbhísí teilgin iarainn

24.51.1

Seirbhísí teilgin iarainn theilgthe

24.51.11

Seirbhísí teilgin iarainn theilgthe intuargainte

89310 (*)

24.51.12

Seirbhísí teilgin iarainn theilgthe sféaróidigh

89310 (*)

24.51.13

Seirbhísí teilgin iarainn theilgthe liath

89310 (*)

24.51.2

Feadáin, píobáin, tollphróifílí, déanta as iarann teilgthe

24.51.20

Feadáin, píobáin, tollphróifílí, déanta as iarann teilgthe

88213 (*)

41601
41602
41603
41604

88213 (*)

33610

88152 (*)

41291 (*)
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24.51.3

Feistis d’fheadáin nó de phíobáin, déanta as iarann teilgthe

24.51.30

Feistis d’fheadáin nó de phíobáin, déanta as iarann teilgthe

24.51.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú teilgin iarainn

24.51.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú teilgin iarainn

24.52

Seirbhísí teilgin cruaiche

24.52.1

Seirbhísí teilgin cruaiche

24.52.10

Seirbhísí teilgin cruaiche

24.52.2

Feadáin agus píobáin déanta as cruach a teilgeadh go lártheifeach

24.52.20

Feadáin agus píobáin déanta as cruach a teilgeadh go lártheifeach

24.52.3

Fearais d’fheadáin nó de phíobáin, déanta as cruach theilgthe

24.52.30

Fearais d’fheadáin nó de phíobáin, déanta as cruach theilgthe

24.53

Seirbhísí teilgin miotal éadrom

24.53.1

Seirbhísí teilgin miotal éadrom

24.53.10

Seirbhísí teilgin miotal éadrom

24.54

Seirbhísí teilgin miotal eile neamhfheiriúil

24.54.1

Seirbhísí teilgin miotal eile neamhfheiriúil

24.54.10

Seirbhísí teilgin miotal eile neamhfheiriúil

25

Táirgí miotail a dhéantar, seachas innealra agus trealamh

25.1

Táirgí struchtúracha miotail

25.11

Struchtúir mhiotail agus páirteanna struchtúr

25.11.1

Foirgnimh réamhdhéanta as miotal

25.11.10

Foirgnimh réamhdhéanta as miotal

25.11.2

Táirgí struchtúracha miotail agus páirteanna díobh

25.11.21

Droichid agus cónaisc droichid atá déanta as iarann nó cruach

42110 (*)

25.11.22

Túir agus crainn laitíse déanta as iarann nó cruach

42110 (*)

25.11.23

Struchtúir eile agus páirteanna struchtúr, plátaí, slata, uillinneacha, cruthanna agus a
leithéidí, déanta as iarann, cruach nó alúmanam

42190 (*)

25.11.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú struchtúr agus páirteanna struchtúr
miotail

25.11.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú struchtúr agus páirteanna struchtúr
miotail

25.12

Doirse agus fuinneoga déanta as miotal

25.12.1

Doirse, fuinneoga agus a gcuid frámaí agus tairseacha do dhoirse, déanta as miotal

25.12.10

Doirse, fuinneoga agus a gcuid frámaí agus tairseacha do dhoirse, déanta as miotal

25.12.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú doirse agus fuinneog as miotal

25.12.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú doirse agus fuinneog as miotal

25.2

Tancanna, taiscumair agus gabhdáin mhiotail

25.21

Radaitheoirí agus coirí teasa lárnaigh

25.21.1

Radaitheoirí agus coirí teasa lárnaigh

25.21.11

Radaitheoirí teasa lárnaigh, nach dtéitear go leictreach, déanta as iarann nó as cruach

41292 (*)

89310 (*)

89310 (*)

41291 (*)

41292 (*)

89310 (*)

89310 (*)

38702

88219 (*)

42120

88219 (*)

44823
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25.21.12

Coirí teasa lárnaigh, chun uisce te nó gail lagbhrú a tháirgeadh

44825

25.21.13

Páirteanna do choirí teasa lárnaigh

44833

25.21.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú radaitheoirí agus coirí teasa lárnaigh

25.21.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú radaitheoirí agus coirí teasa lárnaigh

25.29

Tancanna, taiscumair agus gabhdáin eile mhiotail

25.29.1

Tancanna, taiscumair agus gabhdáin eile mhiotail

25.29.11

Taiscumair, tancanna, dabhcha agus gabhdáin den chineál sin (nach do ghás
comhbhrúite nó leachtaithe iad), déanta as iarann, as cruach nó as alúmanam, de
thoilleadh > 300 líotar, nach bhfuil feistithe le trealamh meicniúil ná teirmeach)

42210

25.29.12

Gabhdáin do ghás comhbhrúite nó leachtaithe, déanta as miotal

42220

25.29.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú tancanna, taiscumar agus gabhdán
as miotal

25.29.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú tancanna, taiscumar agus gabhdán
as miotal

25.3

Gineadóirí gaile, seachas coirí uisce the teasa lárnaigh

25.30

Gineadóirí gaile, seachas coirí uisce the teasa lárnaigh

25.30.1

Gineadóirí gaile agus páirteanna díobh

25.30.11

Coirí gaile nó coirí eile ginte gaile; coirí forthéite uisce

42320

25.30.12

Gléasra cúnta chun úsáide le coirí; comhdhlúthadáin do ghal nó aonaid eile cumhachta
gaile

42330

25.30.13

Páirteanna de ghineadóirí gaile

42342

25.30.2

Imoibreoirí núicléacha agus páirteanna díobh

25.30.21

Imoibreoirí núicléacha, seachas deighilteoirí iseatóp

42310

25.30.22

Imoibreoirí núicléacha, seachas deighilteoirí iseatóp

42341

25.30.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gineadóirí gaile, seachas coirí teasa
lárnaigh

25.30.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gineadóirí gaile, seachas coirí teasa
lárnaigh

25.4

Airm agus lón lámhaigh

25.40

Airm agus lón lámhaigh

25.40.1

Airm agus lón lámhaigh agus páirteanna díobh

25.40.11

Airm mhíleata, seachas gunnáin, piostail agus a leithéidí

44720

25.40.12

Gunnáin, piostail, airm tine neamh-mhíleata agus gléasanna den chineál sin

44730

25.40.13

Buamaí, diúracáin agus muinisin chogaidh dá samhail; cartúis, lón lámhaigh agus
tarlaiceáin eile agus páirteanna díobh

44740

25.40.14

Páirteanna d’airm mhíleata agus d’airm eile

44760

25.40.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú arm agus lóin lámhaigh

25.40.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú arm agus lóin lámhaigh

25.5

Seirbhísí gaibhnithe, brúite, stampála agus foirmithe rolla miotail; miotalóireacht
phúdair

25.50

Seirbhísí gaibhnithe, brúite, stampála agus foirmithe rolla miotail; miotalóireacht
phúdair

88219 (*)

88219 (*)

88219 (*)

88214

132

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

GA

Cód

Ceannteideal

4.6.2008
CPC leag. 2

25.50.1

Seirbhísí gaibhnithe, brúite, stampála agus foirmithe rolla miotail

25.50.11

Seirbhísí gaibhnithe miotail

89320 (*)

25.50.12

Seirbhísí stampála miotail

89320 (*)

25.50.13

Seirbhísí eile foirmithe miotail

89320 (*)

25.50.2

Miotalóireacht phúdair

25.50.20

Miotalóireacht phúdair

25.6

Seirbhísí cóireála agus brataithe miotal; meaisíniú

25.61

Seirbhísí cóireála agus brataithe miotal

25.61.1

Seirbhísí brataithe miotail

25.61.11

Seirbhísí brataithe mhiotalaigh miotail

88211 (*)

25.61.12

Seirbhísí brataithe neamh-mhiotalaigh miotail

88211 (*)

25.61.2

Seirbhísí eile cóireála miotail

25.61.21

Seirbhísí teaschóireála miotail, seachas bratú miotalach

88211 (*)

25.61.22

Seirbhísí eile cóireála dromchla miotail

88211 (*)

25.62

Seirbhísí meaisínithe

25.62.1

Seirbhísí deilte páirteanna miotail

25.62.10

Seirbhísí deilte páirteanna miotail

25.62.2

Seirbhísí eile meaisínithe

25.62.20

Seirbhísí eile meaisínithe

25.7

Sceanra, uirlisí agus earraí crua ginearálta

25.71

Sceanra

25.71.1

Sceanra

25.71.11

Sceana (seachas do mheaisíní) agus siosúir agus lanna díobh

42913

25.71.12

Rásúir agus lanna rásúir, crotáin lainne rásúir i stiallacha san áireamh

42914

25.71.13

Earraí eile sceanra; foirne agus gléasanna lámh-mhaisithe agus cosmhaisithe

42915

25.71.14

Spúnóga, foirc, liacha, scimíní, tráidirí cácaí, sceana éisc, sceana ime, tlúnna siúcra agus
earraí cistine nó boird den chinéal céanna

42916

25.71.15

Claimhte, muirchlaimhte, beaignití, lansaí agus airm den chineál sin agus páirteanna
díobh

44750

25.71.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú sceanra

25.71.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú sceanra

25.72

Glais agus insí

25.72.1

Glais agus insí

25.72.11

Glais fhraincín, glais a úsáidtear do ghluaisteáin agus do throscán, atá déanta as
táirmhiotal

42992 (*)

25.72.12

Glais eile, as táirmhiotal

42992 (*)

25.72.13

Claspaí agus frámaí le claspaí, a bhfuil glais iontu; páirteanna

42992 (*)

25.72.14

Insí, feistí suite, feistis agus earraí den chineál céanna atá oiriúnach do ghluaisteáin,
doirse, fuinneoga, troscán agus a leithéidí, as táirmhiotal

42992 (*)

89320 (*)

88212

88213 (*)

88219 (*)
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25.72.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú glas agus insí

25.72.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú glas agus insí

25.73

Uirlisí

25.73.1

Uirlisí láimhe den chineál a úsáidtear sa talmhaíocht, sa ghairneoireacht nó san
fhoraoiseacht

25.73.10

Uirlisí láimhe den chineál a úsáidtear sa talmhaíocht, sa ghairneoireacht nó san
fhoraoiseacht

25.73.2

Sábha láimhe; lanna do shábha de gach cineál

25.73.20

Sábha láimhe; lanna do shábha de gach cineál

25.73.3

Uirlisí láimhe eile

25.73.30

Uirlisí láimhe eile

25.73.4

Uirlisí in-idirmhalartaithe d’uirlisí láimhe,
neamh-chumhachtoibrithe, nó d’uirlisí meaisín

cé

acu

cumhachtoibrithe

nó

25.73.40

Uirlisí in-idirmhalartaithe d’uirlisí láimhe,
neamh-chumhachtoibrithe, nó d’uirlisí meaisín

cé

acu

cumhachtoibrithe

nó

25.73.5

Múnlaí; boscaí múnlaithe do theilgcheárta miotail; boinn múnla; patrúin mhúnlála

25.73.50

Múnlaí; boscaí múnlaithe do theilgcheárta miotail; boinn múnla; patrúin mhúnlála

25.73.6

Uirlisí eile

25.73.60

Uirlisí eile

25.73.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú uirlisí

25.73.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú uirlisí

25.9

Táirgí déanta eile miotail

25.91

Drumaí cruaiche agus gabhdáin den chineál céanna

25.91.1

Drumaí cruaiche agus gabhdáin den chineál céanna

25.91.11

Tancanna, cascaí, drumaí, cannaí, boscaí agus gabhdáin den chineál céanna, le haghaidh
aon ábhair (seachas gás), as iarann nó as cruach, de thoilleadh ≥ 50 l ach ≤ 300 l, gan
a bheith feistithe le trealamh meicniúil ná teirmeach

42931 (*)

25.91.12

Tancanna, cascaí, drumaí, cannaí (seachas iad sin atá le dúnadh le sádráil nó rocadh),
boscaí agus gabhdáin den chineál céanna, le haghaidh aon ábhair (seachas gás), as iarann
nó as cruach, de thoilleadh < 50 l, gan feistiú le trealamh meicniúil ná teirmeach

42931 (*)

25.91.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú drumaí cruaiche agus gabhdáin den
chinéal céanna

25.91.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú drumaí cruaiche agus gabhdáin den
chinéal céanna

25.92

Pacáistiú miotal éadrom

25.92.1

Pacáistiú miotal éadrom

25.92.11

Cannaí, as iarann nó cruach, atá le dúnadh le sádráil nó rocadh, de thoilleadh < 50 l

42931 (*)

25.92.12

Cascaí, drumaí, cannaí, boscaí alúmanaim agus gabhdáin den chineál céanna le haghaidh
aon ábhair (seachas gás) de thoilleadh ≤ 300 l

42931 (*)

25.92.13

Coirc chorónacha agus stopalláin, caipíní agus cláir, as táirmhiotal

42932

25.92.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú pacáistithe miotail éadroim

25.92.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú pacáistithe miotail éadroim

88219 (*)

42921 (*)

42921 (*)

42921 (*)

42922 (*)

44916

42922 (*)

88219 (*)

89200

88219 (*)
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25.93

Táirgí, slabhra agus spriongaí sreinge

25.93.1

Táirgí, slabhra agus spriongaí sreinge

25.93.11

Sreang shnáithe, cáblaí, bandaí trilseánaithe, guailleáin agus a leithéidí, as iarann nó as
cruach, nach bhfuil inslithe go leictreach

42941

25.93.12

Sreang dheilgneach, as iarann nó as cruach; sreang shnáithe, cáblaí, bandaí trilseánaithe
agus a leithéidí, as copar nó as alúmanam, gan a bheith inslithe go leictreach

42942
42946

25.93.13

Éadach, gríoscáin, líontán agus fálú, as sreang iarainn, cruaiche nó copair; miotal leathnaithe, as iarann, cruach nó copar

42943

25.93.14

Tairní, tacóidí, tacóidí ordóige, stáplaí agus earraí den chineál céanna

42944 (*)

25.93.15

Sreang, slata, feadáin, plátaí, leictreoidí, brataithe le hábhar flosca nó le hábhar flosca ina
lár

42950

25.93.16

Spriongaí agus duillí do spriongaí, as iarann nó cruach; spriongaí copair

42945

25.93.17

Slabhra (seachas slabhra altach naisc) agus páirteanna díobh

42991

25.93.18

Snáthaidí fuála, snáthaidí cniotála, bóidicíní, crúcaí cróise, stilíní bróidnéireachta agus
earraí den chinéal céanna atá le húsáid sa lámh, as iarann nó as cruach; bioráin dhúnta
agus bioráin eile as iarann nó as cruach g.a.e.

42997 (*)

25.93.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí sreinge, slabhra agus spriongaí

25.93.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí sreinge, slabhra agus spriongaí

25.94

Dúntóirí agus táirgí meaisíní scriú

25.94.1

Dúntóirí agus táirgí meaisíní scriú

25.94.11

Dúntóirí snáithithe, as iarann nó cruach, g.a.e.

42944 (*)

25.94.12

Dúntóirí neamhshnáithithe, as iarann nó cruach, g.a.e.

42944 (*)

25.94.13

Dúntóirí neamhshnáithithe agus snáithithe, as copar

42944 (*)

25.94.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú dúntóirí agus táirgí meaisín scriú

25.94.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú dúntóirí agus táirgí meaisín scriú

25.99

Táirgí déanta eile miotail g.a.e.

25.99.1

Earraí miotail don seomra folctha agus don chistin

25.99.11

Doirtil, báisíní láimhe, folcadáin agus earraí eile sláinteachais, agus páirteanna díobh, as
iarann, cruach, copar nó alúmanam

42911

25.99.12

Earraí tábla, cistine nó teaghlaigh agus páirteanna díobh, as iarann, cruach, cupar nó alúmanam

42912

25.99.2

Earraí eile, as táirmhiotal

25.99.21

Taisceadáin armúrtha nó threisithe, cófraí daingne agus doirse agus taisceadáin taiscí
taisceán, do sheomraí daingne, do chófraí airgid nó cairteacha agus a leithéidí, as táirmhiotal

42993

25.99.22

Tráidirí páipéir, tacaí páipéir, tráidirí pinn, seastáin stampaí oifige agus trealamh oifige
nó deisce den chineál céanna, as táirmhiotal, seachas troscán oifige

42994

25.99.23

Feistiú do cheanglóirí nó do chomhaid scarbhileogacha, d’fháiscíní litreach agus earraí
oifige den chineál céanna agus stáplaí i stiallacha, as táirmhiotal

42995

25.99.24

Deilbhíní agus maisí eile agus frámaí nó scátháin grianghraif, pictiúir nó a leithéidí, as
táirmhiotal

42996

88219 (*)

88219 (*)
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25.99.25

Claspaí, frámaí le claspaí, búclaí, búcla-chlaspaí, crúcaí, súile, súilíní agus a leithéidí, as
táirmhiotal, den chineál a úsáidtear d’éadaí, do choisbheart, do dhíonbhrait, do mhálaí
láimhe, d’earraí taistil nó earraí déanta eile; seamanna feadánacha nó gabhlaithe, as
táirmhiotal; coirníní agus spaglainní as táirmhiotal

42997 (*)

25.99.26

Liáin long nó bád agus a lanna

42998

25.99.29

Earraí eile, as táirmhiotal, g.a.e.

42999
46931

25.99.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí déanta eile miotail, g.a.e.

25.99.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú táirgí déanta eile miotail, g.a.e.

26

Táirgí ríomhaireachta, leictreonacha agus optúla

26.1

Comhpháirteanna agus boird leictreonacha

26.11

Comhpháirteanna leictreonacha

26.11.1

Comhlaí agus feadáin teirmianacha, catóide fuaire nó fótacatóide, feadáin ghachatóideach san áireamh

26.11.11

Feadáin pictiúir theilifíse ga catóide; feadáin cheamara theilifíse; feadáin eile ghachatóideacha

47140 (*)

26.11.12

Máighnéatróin, clistróin, feadáin micreathonn agus feadáin eile comhla

47140 (*)

26.11.2

Dé-óidí agus trasraitheoirí

26.11.21

Dé-óidí; trasraitheoirí; tíreastóirí, diaic agus triaic

47150 (*)

26.11.22

Feistí leathsheoltóra; dé-óidí astaithe solais; criostail shuite phísileictreacha páirteanna
díobh

47150 (*)

26.11.3

Ciorcaidí iomlánaithe leictreonacha

26.11.30

Ciorcaidí iomlánaithe leictreonacha

26.11.4

Páirteanna de chomhlaí agus d’fheadáin leictreonacha agus de chomhpháirteanna leictreonacha eile g.a.e.

26.11.40

Páirteanna de chomhlaí agus d’fheadáin leictreonacha agus de chomhpháirteanna leictreonacha eile g.a.e.

26.11.9

Seirbhísí a bhaineann le monarú ciorcad iomlánaithe leictreonach; oibriúcháin ar
fochonradh mar chuid de mhonarú comhpháirteanna leictreonacha

26.11.91

Seirbhísí a bhaineann le monarú ciorcad iomlánaithe leictreonach

88233 (*)

26.11.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú comhpháirteanna leictreonacha

88233 (*)

26.12

Boird leictreonacha luchtaithe

26.12.1

Ciorcaid phriontáilte luchtaithe

26.12.10

Ciorcaid phriontáilte luchtaithe

26.12.2

Cártaí fuaime, físeáin, gréasáin agus cártaí den chinéal céanna do mheaisíní próiseála
uathoibríche sonraí

26.12.20

Cártaí fuaime, físeáin, gréasáin agus cártaí dá samhail do mheaisíní próiseála uathoibríche sonraí

26.12.3

Cártaí cliste

26.12.30

Cártaí cliste

26.12.9

Seirbhísí a bhaineann le priontáil ciorcad; oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú bord leictreonach luchtaithe

26.12.91

Seirbhísí a bhaineann le priontáil ciorcad

88233 (*)

26.12.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de bhord leictreonach luchtaithe

88233 (*)

26.2

Ríomhairí agus trealamh forimeallach

88219 (*)

47160

47173

47130

45281
45282

47920
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26.20

Ríomhairí agus trealamh forimeallach

26.20.1

Innealra ríomhaireachta agus a chodanna agus a ghabhálais

26.20.11

Meaisíní iniompartha uathphróiseála sonraí de mheáchan ≤ 10 kg, amhail ríomhairí
glúine; ríomhairí boise agus ríomhairí den chinéal céanna

45221
45222

26.20.12

Teirminéil díolphointe, UMBanna agus meaisíní dá samhail ar féidir iad a cheangal le
meaisín nó le gréasán próiseála sonraí

45142

26.20.13

Meaisíní digiteacha uathphróiseála sonraí, a chuimsíonn sa chásáil chéanna ar a laghad
láraonad próiseála agus aonad ionchuir agus aonad aschuir, cé acu comhcheangailte nó
neamh-chomhcheangailte

45230

26.20.14

Meaisíní digiteacha uathphróiseála sonraí a chuirtear i láthair i bhfoirm córas

45240

26.20.15

Meaisíní digiteacha eile uathphróiseála sonraí, cibé acu an ann nó nach ann do cheann
nó dhó de na cineálacha aonaid seo a leanas sa chásáil chéanna: aonaid stórais, aonaid
ionchuir, aonaid aschuir

45250

26.20.16

Aonaid ionchuir nó aschuir, cibé acu an ann nó nach ann d’aonaid stórais sa chásáil
chéanna

45261
45262
45263
45264
45265
45269

26.20.17

Monatóirí agus teilgeoirí, a úsáidtear go príomha i gcóras uathphróiseála sonraí

47315

26.20.18

Aonaid a dhéanann dhá cheann, ar a laghad, de na feidhmeanna seo a leanas: priontáil,
scanadh, cóipeáil, facsáil

45266

26.20.2

Aonaid stórais agus feistí eile stórais

26.20.21

Aonaid stórais

45271
45272

26.20.22

Feistí stórais soladstaide neamhluaineacha

47550

26.20.3

Aonaid eile de mheaisíní uathphróiseála sonraí

26.20.30

Aonaid eile de mheaisíní uathphróiseála sonraí

26.20.4

Páirteanna agus gabhálais ríomhairí

26.20.40

Páirteanna agus gabhálais ríomhairí

26.20.9

Seirbhísí monaraithe ríomhairí agus trealaimh forimeallaigh; oibriúcháin ar fochonradh
mar chuid de mhonarú ríomhairí agus trealaimh forimeallaigh

26.20.91

Seirbhísí monaraithe ríomhairí agus trealaimh forimeallaigh

88231 (*)

26.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ríomhairí agus trealaimh forimeallaigh

88231 (*)

26.3

Trealamh cumarsáide

26.30

Trealamh cumarsáide

26.30.1

Gaireas tarchuir raidió nó teilifíse; ceamaraí teilifíse

26.30.11

Gaireas tarchuir a ionchorpraíonn fearas glactha

47211

26.30.12

Gaireas tarchuir nach n-ionchorpraíonn fearas glactha

47212

26.30.13

Ceamaraí teilifíse

47213

26.30.2

Gaireas leictreach do theileafónaíocht nó do theileagrafaíocht; fóin físe

45289

45290
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26.30.21

Tacair theileafóin le sásanna láimhe gan chorda

47221

26.30.22

Teileafóin do ghréasáin cheallacha nó do ghréasáin eile gan sreang

47222

26.30.23

Tacair theileafóin agus gaireas teileafóin eile do tharchur nó do ghlacadh gutha,
íomhánna, nó sonraí eile, fearas do chumarsáid i ngréasán sreangaithe nó gan sreang
(mar shampla líonra achair logánta nó fhairsing) san áireamh

47223 (*)

26.30.3

Páirteanna de ghaireas leictreach teileafónaíochta nó teileagrafaíochta

26.30.30

Páirteanna de ghaireas leictreach teileafónaíochta nó teileagrafaíochta

26.30.4

Aeróga agus frithchaiteoirí aeróige de gach cineál agus páirteanna díobh; páirteanna de
ghaireas tarchuir raidió agus teilifíse agus ceamaraí teilifíse

26.30.40

Aeróga agus frithchaiteoirí aeróige de gach cineál agus páirteanna díobh; páirteanna de
ghaireas tarchuir raidió agus teilifíse agus ceamaraí teilifíse

26.30.5

Aláraim bhuirgléireachta nó dóiteáin agus gaireas den chinéal céanna

26.30.50

Aláraim bhuirgléireachta nó dóiteáin agus gaireas den chinéal céanna

26.30.6

Páirteanna d’aláraim bhuirgléireachta nó dóiteáin agus gaireas den chinéal céanna

26.30.60

Páirteanna d’aláraim bhuirgléireachta nó dóiteáin agus gaireas den chinéal céanna

26.30.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú trealaimh chumarsáide

26.30.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú trealaimh chumarsáide

26.4

Leictreonaic do thomhaltóirí

26.40

Leictreonaic do thomhaltóirí

26.40.1

Glacadóirí craolta raidió

26.40.11

Glacadóirí craolta raidió (seachas do charranna), atá in ann oibriú gan foinse sheachtrach
chumhachta

47311

26.40.12

Glacadóirí craolta raidió nach bhfuil in ann oibriú gan foinse sheachtrach chumhachta

47312

26.40.2

Glacadóirí teilifíse, cé acu comhcheangailte nó neamhchomhcheangailte le glacadóirí
craolta raidió nó le gaireas taifeadta nó craolta fuaime nó físeáin

26.40.20

Glacadóirí teilifíse, cé acu comhcheangailte nó neamhchomhcheangailte le glacadóirí
craolta raidió nó le gaireas taifeadta nó craolta fuaime nó físeáin

26.40.3

Gaireas do thaifeadadh agus do chraoladh fuaime agus físeáin

26.40.31

Caschláir, seinnteoirí ceirníní, seinnteoirí caiséid agus gaireas eile atáirgthe fuaime

47321 (*)

26.40.32

Téipthaifeadáin mhaighnéadacha agus gaireas eile taifeadta fuaime

47321 (*)

26.40.33

Taifeadáin físcheamara agus gaireas eile taifeadta físeáin

47214
47323

26.40.34

Monatóirí agus teilgeoirí, nach n-ionchorpraíonn gaireas glactha teilifíse agus nach
n-úsáidtear go príomha i gcóras próiseála uathoibríche sonraí

47314

26.40.4

Micreafóin, callairí, gaireas glactha do raidió-theileafónaíocht nó do theileagrafaíocht

26.40.41

Micreafóin agus seastáin dóibh

47331 (*)

26.40.42

Callairí; cluasáin agus feistí comhcheangailte micreafóin/callaire

47331 (*)

26.40.43

Aimplitheoirí leictreacha closmhinicíochta; aimplitheoirí fuaime leictrí

47331 (*)

26.40.44

Gaireas glactha do raidió-theileafónaíocht nó do raidió-theileagrafaíocht g.a.e.

47223 (*)

47401

47403 (*)

46921

46960 (*)

88234 (*)

47313
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26.40.5

Páirteanna trealaimh fuaime agus físeáin

26.40.51

Páirteanna agus gabhálais trealaimh fuaime agus físeáin

47402

26.40.52

Páirteanna de ghlacadóirí agus de tharchuradóirí raidió

47403 (*)

26.40.6

Consóil cluichí físeáin (a úsáidtear le glacadóir teilifíse nó a bhfuil scáileán
féinchuimsitheach acu) agus cluichí eile scile nó áidh a bhfuil taispeáint leictreonach acu

26.40.60

Consóil cluichí físeáin (a úsáidtear le glacadóir teilifíse nó a bhfuil scáileán
féinchuimsitheach acu) agus cluichí eile scile nó áidh a bhfuil taispeáint leictreonach acu

26.40.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú leictreonaice tomhaltóra

26.40.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú leictreonaice tomhaltóra

26.5

Trealamh tomhais, tástála agus nascleanúna; uaireadóirí agus cloig

26.51

Trealamh tomhais, tástála agus nascleanúna

26.51.1

Ionstraimí agus fearais nascleanúna, meitéareolaíochta, geoifiseacha agus ionstraimí
agus fearais den chineál sin

26.51.11

Compáis threo-aimsithe; ionstraimí agus fearais eile nascleanúna

48211

26.51.12

Raonaimsitheoirí, teodailítí agus taicéiméadair (tacóiméadair); ionstraimí agus fearais eile
suirbhéireachta, hidreagrafacha, aigéaneolaíochta, meitéareolaíochta agus geoifisiceacha

48212 (*)
48219

26.51.2

Gaireas radair agus gaireas cúnta radloingseoireachta

26.51.20

Gaireas radair agus gaireas cúnta radloingseoireachta

26.51.3

Meátáin chruinnis; ionstraimí do tharraingt, do ríomh, do thomhas faid agus a leithéidí

26.51.31

Meátáin de mhothálacht 5 cg nó níos fearr

48231

26.51.32

Táblaí agus meaisíní dréachtaithe agus ionstraimí eile líníochta, marcála nó ríofa matamaiticiúil

48232

26.51.33

Ionstraimí do thomhas faid, chun úsáide láimhe (micriméadair agus cailpéir san áireamh)
g.a.e.

48233 (*)

26.51.4

Ionstraimí do thomhas cainníochtaí leictreacha nó radaíochtaí ianaíocha

26.51.41

Ionstraimí agus gaireas do thomhas nó d’aimsiú radaíochtaí ianaíocha

48241

26.51.42

Ascalascóip gha chatóidigh agus ascalagraif gha chatóidigh

48242

26.51.43

Ionstraimí do thomhas cainníochtaí leictreacha gan feiste taifeadta

48243

26.51.44

Ionstraimí agus gaireas do theileachumarsáid

48244

26.51.45

Ionstraimí agus gaireas do thomhas nó do sheiceáil cainníochtaí leictreacha g.a.e.

48249

26.51.5

Ionstraim do sheiceáil tréithe fisiciúla eile

26.51.51

Hidriméadair, teirmiméadair, piriméadair, baraiméadair, taismhéadair agus sícriméadair

48251

26.51.52

Ionstraimí do thomhas nó do sheiceáil sreafa, leibhéil, brú nó athróg eile leachtanna
agus gás

48252

26.51.53

Ionstraimí agus gaireas d’anailís fhisiciúil nó cheimiceach g.a.e.

48253

26.51.6

Ionstraimí agus fearais eile tomhais, seiceála agus tástála

26.51.61

Micreascóip (seachas micreascóip optúla) agus gaireas díraonta

38580

88234 (*)

48220

48261
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26.51.62

Meaisíní agus fearais do thástáil airíonna meicniúla ábhar

48262

26.51.63

Méadair soláthair nó táirgthe gáis, leachta nó leictreachais

48263

26.51.64

Áiritheoirí imrothlaithe agus táirgthe, tacsaiméadair; táscairí luais agus tacóiméadair;
stróbascóip

48264

26.51.65

Ionstraimí uathoibríocha agus gaireas uathoibríoch rialaithe nó rialúcháin, hiodrálach
nó aeroibrithe

48266

26.51.66

Ionstraimí, fearais agus meaisíní tomhais nó seiceála, g.a.e.

48269 (*)

26.51.7

Teirmeastait, manastait agus ionstraimí eile uathoibríocha agus gaireas eile uathoibríoch
rialaithe nó rialúcháin

26.51.70

Teirmeastait, manastait agus ionstraimí eile uathoibríocha agus gaireas eile uathoibríoch
rialaithe nó rialúcháin

26.51.8

Páirteanna agus gabhálais do threalamh tomhais, tástála agus nascleanúna

26.51.81

Páirteanna de ghaireas radair agus de ghaireas cúnta radloingseoireachta

47403 (*)

26.51.82

Páirteanna agus gabhálais d’earraí 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 agus 26.51.5;
micreatóim; páirteanna g.a.e.

48281

26.51.83

Páirteanna agus gabhálais micreascóp (seachas páirteanna optúla) agus gaireas díraonta

48282

26.51.84

Páirteanna agus gabhálais d’earraí 26.51.63 agus 26.51.64

48283

26.51.85

Páirteanna agus gabhálais ionstraimí agus gaireas do 26.51.65, 26.51.66 agus 26.51.70

48284

26.51.86

Páirteanna agus gabhálais ionstraimí agus gaireas do 26.51.11 agus 26.51.62

48285

26.51.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú trealaimh tomhais, tástála agus
nascleanúna

26.51.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú trealaimh tomhais, tástála agus
nascleanúna

26.52

Uaireadóirí agus cloig

26.52.1

Uaireadóirí agus cloig, seachas gluaiseachtaí agus páirteanna

26.52.11

Uaireadóirí láimhe, uaireadóirí póca, le cás as miotal lómhar nó as miotal atá cumhdaithe
le miotal lómhar

48410 (*)

26.52.12

Uaireadóirí láimhe eile, uaireadóirí póca eile agus uaireadóirí eile, stopuaireadóirí san
áireamh

48410 (*)

26.52.13

Cloig painéil ionstraimí agus cloig den chineál céanna d’fheithiclí

48420 (*)

26.52.14

Cloig le gluaiseachtaí uaireadóra; cloig aláraim agus cloig balla; cloig eile

48420 (*)

26.52.2

Gluaiseachtaí agus páirteanna uaireadóirí agus clog

26.52.21

Gluaiseachtaí uaireadóra, iomlán agus cóimeáilte

48440 (*)

26.52.22

Gluaiseachtaí cloig, iomlán agus cóimeáilte

48440 (*)

26.52.23

Gluaiseachtaí iomlána uaireadóra, neamhchóimeáilte nó cóimeáilte go páirteach;
gluaiseachtaí neamhiomlána uaireadóra, cóimeáilte

48440 (*)

26.52.24

Gluaiseachtaí garbha uaireadóra

48440 (*)

26.52.25

Gluaiseachtaí iomlána, neamhiomlána agus garbha, neamhchóimeáilte

48440 (*)

26.52.26

Cásanna agus páirteanna uaireadóirí agus clog agus páirteanna díobh

48490 (*)

26.52.27

Páirteanna eile cloig agus uaireadóra

48490 (*)

26.52.28

Taibhle ama, taifeadáin ama, méadair pháirceála; lasca ama le gluaiseacht chloig nó
uaireadóra

48430

26.52.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú uaireadóirí agus clog

26.52.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú uaireadóirí agus clog

26.6

Trealamh ionradaíochta, leictrimhíochaine agus leictritheiripeach

48269 (*)

88235 (*)

88235 (*)
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26.60

Trealamh ionradaíochta, leictrimhíochaine agus leictritheiripeach

26.60.1

Trealamh ionradaíochta, leictrimhíochaine agus leictritheiripeach

26.60.11

Gaireas atá bunaithe ar úsáid X-ghathanna nó radaíochtaí alfa, béite nó gáma

48110

26.60.12

Gaireas leictridhiagnóiseach a úsáidtear san eolaíocht mhíochaine

48121

26.60.13

Gaireas ga ultravialait nó infridhearg, a úsáidtear sna heolaíochtaí míochaine,
máinliachta, fiaclóireachta nó tréidliachta

48122

26.60.14

Séadairí; áiseanna éisteachta

48170 (*)

26.60.9

Seirbhísí monaraithe ionstraime míochaine; oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de
mhonarú trealaimh ionradaíochta, leictrimhíochaine agus leictritheiripigh

26.60.91

Seirbhísí monaraithe ionstraime míochaine

88235 (*)

26.60.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú trealaimh ionradaíochta,
leictrimhíochaine agus leictritheiripigh

88235 (*)

26.7

Ionstraimí optúla agus trealamh grianghrafadóireachta

26.70

Ionstraimí optúla agus trealamh grianghrafadóireachta

26.70.1

Trealamh grianghrafadóireachta agus páirteanna de

26.70.11

Réadlionsaí do cheamaraí, do theilgeoirí nó do mhéadaitheoirí nó do laghdaitheoirí
grianghrafadóireachta

48321

26.70.12

Ceamaraí d’ullmhú plátaí nó sorcóirí priontála; ceamaraí do thaifeadadh doiciméad ar
mhicreascannán, ar mhicrifís agus a leithéidí

48322 (*)

26.70.13

Ceamaraí digiteacha

47215

26.70.14

Ceamaraí prionta láithrigh agus ceamaraí eile

48322 (*)

26.70.15

Ceamaraí cineamatagrafacha

48322 (*)

26.70.16

Teilgeoirí cineamatagrafacha; teilgeoirí sleamhnáin; teilgeoirí eile íomhá

48323

26.70.17

Lampaí póca; méadaitheoirí grianghrafadóireachta; gaireas do shaotharlanna
grianghrafadóireachta; neigeatoscóip, scáileáin teilgthe

48324 (*)

26.70.18

Micreascannán, micrifís, nó léitheoirí eile micreafoirme

48330

26.70.19

Páirteanna agus gabhálais trealaimh ghrianghrafadóireachta

48353

26.70.2

Ionstraimí optúla eile agus páirteanna díobh

26.70.21

Leatháin agus plátaí ábhair pholáraithe; lionsaí, priosmaí, scátháin agus eilimintí eile
optúla (seachas as gloine nár saoirsíodh go hoptúil), cé acu suite nó neamhshuite, seachas
do cheamaraí, do theilgeoirí ná do mhéadaitheoirí nó do laghdaitheoirí
grianghrafadóireachta

48311 (*)

26.70.22

Déshúiligh, aonshúiligh agus teileascóip optúla eile; ionstraimí eile réalteolaíocha;
micreascóip optúla

48314

26.70.23

Feistí leachtchriostail; léasair, seachas dé-óidí léasair; fearais agus ionstraimí eile optúla,
g.a.e.

48315

26.70.24

Páirteanna agus gabhálais do dhéshúiligh, d’aonshúiligh agus do theileascóip eile optúla;
ionstraimí eile réalteolaíocha; agus do mhicreascóip optúla

48351

26.70.25

Páirteanna agus gabhálais d’fheistí leachtchriostail; léasair, (seachas dé-óidí léasair),
fearais agus ionstraimí eile optúla g.a.e.

48354

26.70.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ionstraimí optúla agus trealaimh
ghrianghrafadóireachta

26.70.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú ionstraimí optúla agus trealaimh
ghrianghrafadóireachta

26.8

Meáin mhaighnéadacha agus optúla

26.80

Meáin mhaighnéadacha agus optúla

26.80.1

Meáin mhaighnéadacha agus optúla

88235 (*)
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26.80.11

Meáin mhaighnéadacha, nár taifeadadh orthu, seachas cártaí a bhfuil stiall
mhaighnéadach orthu

47530

26.80.12

Meáin optúla nár taifeadadh orthu

47540

26.80.13

Meáin eile taifeadta, maitrísí agus máistrí do tháirgeadh dioscaí san áireamh

47590

26.80.14

Cártaí a bhfuil stiall mhaighnéadach orthu

47910

26.80.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú meán maighnéadach agus optúil

26.80.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú meán maighnéadach agus optúil

27

Trealamh leictreach

27.1

Mótair, gineadóirí, trasfhoirmeoirí leictreacha agus gaireas dáilte agus rialaithe
leictreachais

27.11

Innill, gineadóirí, agus trasfhoirmeoirí leictreacha

27.11.1

Mótair a bhfuil aschur ≤ 37,5 W acu; mótair eile SD; gineadóirí SD

27.11.10

Mótair a bhfuil aschur ≤ 37,5 W acu; mótair eile SD; gineadóirí SD

27.11.2

Mótair uilíocha SA/SD a bhfuil aschur > 37,5 W acu; mótair eile SA; Gineadóirí SA
(ailtéarnóirí)

27.11.21

Mótair uilíocha SA/SD a bhfuil aschur > 37,5 W acu

46112 (*)

27.11.22

Mótair SA, aon phas

46112 (*)

27.11.23

Mótair SA, ilphasacha, a bhfuil aschur ≤ 750 W acu

46112 (*)

27.11.24

Mótair SA, ilphasacha, a bhfuil aschur > 750 W ach ≤ 75 kW acu

46112 (*)

27.11.25

Mótair SA, ilphasacha, a bhfuil aschur > 75 kW acu

46112 (*)

27.11.26

Gineadóirí SA (ailtéarnóirí)

46112 (*)

27.11.3

Tacair ghiniúna agus tiontairí rothlacha leictreacha

27.11.31

Tacair ghiniúna a bhfuil innill loiní dócháin inmheánaigh adhainte comhbhrú acu

46113 (*)

27.11.32

Tacair ghiniúna a bhfuil innill spréach-adhainte acu; tacair ginte eile; tiontairí rothlacha
leictreacha

46113 (*)

27.11.4

Trasfhoirmeoirí leictreacha

27.11.41

Trasfhoirmeoirí leachta tréleictreacha

46121 (*)

27.11.42

Trasfhoirmeoirí eile, a bhfuil cumas láimhseála cumhachta de ≤ 16 kVA acu

46121 (*)

27.11.43

Trasfhoirmeoirí eile, a bhfuil cumas láimhseála cumhachta de > 16 kVA acu

46121 (*)

27.11.5

Ballastaí do lampaí nó d’fheadáin scaoilte; tiontairí statacha; ionduchtóirí eile

27.11.50

Ballastaí do lampaí nó d’fheadáin scaoilte; tiontairí statacha; ionduchtóirí eile

27.11.6

Páirteanna de mhótair, gineadóirí, agus trasfhoirmeoirí leictreacha

27.11.61

Páirteanna atá oiriúnach do mhótair agus do ghineadóirí leictreacha

46131

27.11.62

Páirteanna trasfhoirmeoirí, ionduchtóirí agus tiontairí statacha

46132

27.11.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú mótar leictreach agus gineadóirí agus
trasfhoirmeoirí leictreacha

27.11.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú mótar leictreach agus gineadóirí agus
trasfhoirmeoirí leictreacha

0 (*)

46111

46122

88239 (*)
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27.12

Gaireas dáilte agus rialaithe leictreachais

27.12.1

Gaireas leictreach chun ciorcaid leictreacha a lascadh nó a chosaint, do voltas > 1 000 V

27.12.10

Gaireas leictreach chun ciorcaid leictreacha a lascadh nó a chosaint, do voltas > 1 000 V

27.12.2

Gaireas leictreach chun ciorcaid leictreacha a lascadh nó a chosaint, do voltas ≤ 1 000 V

27.12.21

Fiúsanna, do voltas ≤ 1 000 V

46212 (*)

27.12.22

Scoradáin chiorcaidí uathoibríocha, do voltas ≤ 1 000 V

46212 (*)

27.12.23

Gaireas chun ciorcaid leictreacha a lascadh nó a chosaint g.a.e., do voltas ≤ 1 000 V

46212 (*)

27.12.24

Athsheachadáin, do voltas ≤ 1 000 V

46212 (*)

27.12.3

Cláir

27.12.31

Cláir agus boinn eile, atá feistithe le gaireas leictreach lasctha nó cosanta, do voltas
≤ 1 000 V

46213

27.12.32

Cláir agus boinn eile, atá feistithe le gaireas leictreach lasctha nó cosanta, do voltas
> 1 000 V

46214

27.12.4

Páirteanna de ghaireas dáilte nó rialaithe leictreachais

27.12.40

Páirteanna de ghaireas dáilte nó rialaithe leictreachais

27.12.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gaireas dáilte nó rialaithe leictreachais

27.12.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gaireas dáilte nó rialaithe leictreachais

27.2

Cadhnraí agus taisc-cheallraí

27.20

Cadhnraí agus taisc-cheallraí

27.20.1

Cealla príomhúla agus cadhnraí príomhúla agus páirteanna díobh

27.20.11

Cealla príomhúla agus cadhnraí príomhúla

46410

27.20.12

Páirteanna de chealla príomhúla agus de chadhnraí príomhúla

46430 (*)

27.20.2

Taisc-cheallraí leictreacha agus páirteanna díobh

27.20.21

Taisc-cheallraí luaidhe-aigéadacha le hinnill loiní a thosú

46420 (*)

27.20.22

Taisc-cheallraí luaidhe-aigéadacha seachas le hinnill loiní a thosú

46420 (*)

27.20.23

Nicil-caidmiam, hidríd mhiotail nicile, litiam-ian, polaiméir litiam, nicil-iarann agus
taisc-cheallraí eile leictreacha

46420 (*)

27.20.24

Páirteanna de thaisc-cheallraí leictreacha, deighilteoirí san áireamh

46430 (*)

27.20.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cadhnraí agus taisc-cheallraí

27.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cadhnraí agus taisc-cheallraí

27.3

Sreangú agus feistí sreangaithe

27.31

Cáblaí snáthoptaice

27.31.1

Cáblaí snáthoptaice

27.31.11

Cáblaí snáithíní optúla déanta as snáithíní a truailleadh go haonar

46360

27.31.12

Snáithíní optúla agus cuachtaí snáithíní optúla; cáblaí snáithíní optúla (seachas iad sin
a dhéantar as snáithíní a truailleadh go haonarach)

48311 (*)

27.31.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cáblaí snáthoptaice

27.31.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cáblaí snáthoptaice

46211 (*)

46220

88239 (*)

88239 (*)

88239 (*)
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27.32

Sreanga agus cáblaí eile leictreonacha agus leictreacha

27.32.1

Sreanga agus cáblaí eile leictreonacha agus leictreacha

27.32.11

Sreang tochrais inslithe

36950 (*)
46310

27.32.12

Cábla comhaiseach agus seoltóirí eile comhaiseacha leictreacha

46320

27.32.13

Seoltóirí leictreacha eile, do voltas ≤ 1 000 V

46340

27.32.14

Seoltóirí leictreacha eile, do voltas > 1 000 V

46350

27.32.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú sreang eile leictreonach agus leictreach agus cáblaí eile leictreonacha agus leictreacha

27.32.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú sreang eile leictreonach agus leictreach agus cáblaí eile leictreonacha agus leictreacha

27.33

Feistí sreangaithe

27.33.1

Feistí sreangaithe

27.33.11

Lasca, do voltas ≤ 1 000 V

46212 (*)

27.33.12

Cróite lampa, do voltas ≤ 1 000 V

46212 (*)

27.33.13

Plocóidí, soicéid agus gaireas eile chun ciorcaid leictreacha a lascadh nó a chosaint g.a.e.

46212 (*)

27.33.14

Feistis inslithe leictrigh as plaistigh

36980

27.33.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú feistí sreangaithe

27.33.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú feistí sreangaithe

27.4

Trealamh soilsithe leictrigh

27.40

Trealamh soilsithe leictrigh

27.40.1

Lampaí leictreacha filiméid nó scaoilte; arclampaí

27.40.11

Aonaid lampa gha shéalaithe

46510 (*)

27.40.12

Lampaí filiméid halaigine tungstain, seachas lampaí ultraivialaite nó infridhearga

46510 (*)

27.40.13

Lampaí filiméid le cumhacht ≤ 200 W agus do voltas > 100 V g.a.e.

46510 (*)

27.40.14

Lampaí filiméid g.a.e.

46510 (*)

27.40.15

Lampaí scaoilte; lampaí ultravialaite nó infridhearga; arclampaí

46510 (*)

27.40.2

Lampaí agus feistis soilsithe

27.40.21

Lampaí leictreacha iniompartha a oibrítear ag cadhnraí tirime, taisc-cheallraí,
maignéatónna

46531 (*)

27.40.22

Lampaí leictreacha tábla, deisce, cois leapan nó a sheasann ar an urlár

46531 (*)

27.40.23

Lampaí neamhleictreacha agus feistis neamhleictreacha soilsithe

46531 (*)

27.40.24

Comharthaí agus ainmchláir shoilsithe agus a leithéidí

46531 (*)

27.40.25

Coinnleoirí craobhacha agus feistis eile soilsithe leictreacha síleála nó balla

46531 (*)

27.40.3

Lampaí agus feistis eile soilsithe

27.40.31

Splancbholgáin ghrianghrafadóireachta, splanc-chiúbanna agus a leithéidí

48324 (*)

27.40.32

Tacair shoilsithe den chineál a úsáidtear le haghaidh crann Nollag

46532

27.40.33

Soilse cuardaigh agus spotsoilse

46539 (*)

27.40.39

Lampaí agus feistis eile soilsithe g.a.e.

46539 (*)
46910 (*)

27.40.4

Páirteanna do lampaí agus do threalamh soilsithe

27.40.41

Páirteanna do lampaí filiméid nó scaoilte

88239 (*)

88239 (*)

46541
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27.40.42

Páirteanna de lampaí agus d’fheistis soilsithe

46542

27.40.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú trealaimh leictrigh shoilsithe

27.40.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú trealaimh leictrigh shoilsithe

27.5

Fearais tí

27.51

Fearais leictreacha tí

27.51.1

Cuisneoirí agus reoiteoirí; meaisíní níocháin; blaincéid leictreacha; gaothráin

27.51.11

Cuisneoirí agus reoiteoirí, don bhaile

44811

27.51.12

Miasniteoirí, don bhaile

44812 (*)

27.51.13

Meaisíní níocháin agus triomadóirí, don bhaile

44812 (*)

27.51.14

Blaincéid leictreacha

44813

27.51.15

Gaothráin agus cochaill aerála nó athchúrsála, don bhaile

44815 (*)

27.51.2

Fearais leictreacha tí eile, g.a.e.

27.51.21

Fearais leictrimheicniúla tí, le mótar leictreach féinchuimsitheach

44816 (*)

27.51.22

Bearradóirí, fearais bainte gruaige agus bearrthóirí gruaige, le mótar leictreach
féinchuimsitheach

44816 (*)

27.51.23

Gaireas leictritheirmeach cóirithe gruaige nó triomaithe lámh; iarainn leictreacha
smúdála

44816 (*)

27.51.24

Fearais leictritheirmeacha eile

44816 (*)

27.51.25

Téitheoirí leictreacha uisce láithreacha nó stórais agus téitheoirí tumtha leictreacha

44817 (*)

27.51.26

Gaireas leictreach téite spáis agus gaireas leictreach téite ithreach

44817 (*)

27.51.27

Oighinn mhicreathonnacha

44817 (*)

27.51.28

Oighinn eile; cócaireáin, plátaí cócaireachta, fáinní fiuchta; gríoscáin, oighinn rósta

44817 (*)

27.51.29

Friotóirí leictreacha teasa

44818

27.51.3

Páirteanna d’fhearais leictreacha tí

27.51.30

Páirteanna d’fhearais leictreacha tí

27.51.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú fearas leictreach tí

27.51.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú fearas leictreach tí

27.52

Fearais neamhleictreacha tí

27.52.1

Trealamh cócaireachta agus teasa bhaile, neamhleictreach

27.52.11

Fearais chócaireachta agus téitheoirí pláta don bhaile, as iarann nó cruach, nó as copar,
neamhleictreach

44821

27.52.12

Fearais eile don bhaile, do bhreosla gáis nó do ghás agus do bhreoslaí eile, do
leachtbhreosla nó do bhreosla soladach

44822

27.52.13

Téitheoirí aeir nó dáilteoirí aeir the, g.a.e. as iarann nó as cruach, neamhleictreach

44824

27.52.14

Téitheoirí uisce, láithreach nó stórais, neamhleictreach

44826

27.52.2

Páirteanna de shoirn, de chócaireáin, de théitheoirí pláta agus d’fhearais
neamhleictreacha den chineál céanna don bhaile

27.52.20

Páirteanna de shoirn, de chócaireáin, de théitheoirí pláta agus d’fhearais
neamhleictreacha den chineál céanna don bhaile

88239 (*)

44831

88239 (*)

44832
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27.52.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú fearas neamhleictreach don bhaile

27.52.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú fearas neamhleictreach don bhaile

27.9

Trealamh eile leictreach

27.90

Trealamh eile leictreach

27.90.1

Fearas eile leictreach agus páirteanna de

27.90.11

Meaisíní agus gairis leictreacha a bhfuil feidhmeanna aonair acu

46939 (*)

27.90.12

Inslitheoirí leictreacha; feistithe inslithe do mheaisíní leictreacha nó do threalamh
leictreach; feadánra seolphíobán leictreach

46940

27.90.13

Leictreoidí carbóin agus earraí eile graifíte nó carbóin eile chun críocha leictreacha

46950

27.90.2

Painéil táscaire le feistí leachtchriostail nó le dé-óid astaithe solais; gaireas
comharthaíochta leictreach fuaime nó radhairc

27.90.20

Painéil táscaire le feistí leachtchriostail nó le dé-óid astaithe solais; gaireas
comharthaíochta leictreach fuaime nó radhairc

27.90.3

Uirlisí leictreacha sádrála, prásála agus táthaithe, meaisíní agus gaireas faghartha
dromchla agus spraeála te

27.90.31

Innealra agus gaireas leictreach do shádráil, prásáil nó táthú; meaisíní leictreacha agus
gaireas leictreach do spraeáil the miotal nó cairbídí sintéaraithe miotail

44241

27.90.32

Páirteanna d’innealra agus d’fhearas neamhleictreach do shádráil, prásáil nó táthú;
meaisíní leictreacha agus gaireas leictreach do spraeáil the miotal nó cairbídí sintéaraithe
miotail

44255

27.90.33

Páirteanna trealaimh leictrigh eile; páirteanna leictreacha d’innealra nó de ghaireas g.a.e.

46960 (*)

27.90.4

Trealamh leictreach eile g.a.e. (leictreamaighnéid; cúpláin agus coscáin
leictreamhaighnéadacha san áireamh; cinn tógála leictreamhaighnéadacha; luasairí
leictreacha cáithníní; gineadóirí comhartha leictrigh; agus gairis do leictreaphlátáil,
leictreálú nó leictreafóiréis)

27.90.40

Trealamh leictreach eile g.a.e. (leictreamaighnéid; cúpláin agus coscáin
leictreamhaighnéadacha san áireamh; cinn tógála leictreamhaighnéadacha; luasairí
leictreacha cáithníní; gineadóirí comhartha leictrigh; agus gairis do leictreaphlátáil,
leictreálú nó leictreafóiréis)

27.90.5

Toilleoirí leictreacha

27.90.51

Toilleoirí seasta do chiorcaid 50/60 Hz a bhfuil cumas imoibríoch láimhseála cumhachta
de ≥ 0,5 kvar acu

47110 (*)

27.90.52

Toilleoirí seasta eile

47110 (*)

27.90.53

Toilleoirí (réamhshocraithe) inathraitheacha nó inchoigeartaithe

47110 (*)

27.90.6

Friotóirí leictreacha, seachas friotóirí teasa

27.90.60

Friotóirí leictreacha, seachas friotóirí teasa

27.90.7

Comharthaíocht leictreach, fearas sábháilteachta nó rialaithe tráchta d’iarnróid, do
thrambhealaí, do bhóithre, d’uiscebhealaí intíre, d’áiseanna páirceála, d’áiseanna calafoirt
nó d’aerfoirt

27.90.70

Comharthaíocht leictreach, fearas sábháilteachta nó rialaithe tráchta d’iarnróid, do
thrambhealaí, do bhóithre, d’uiscebhealaí intíre, d’áiseanna páirceála, d’áiseanna calafoirt
nó d’aerfoirt

27.90.8

Páirteanna toilleoirí leictreacha, friotóirí leictreacha, réastat agus poitéinsiméadar

27.90.81

Páirteanna toilleoirí leictreacha

47171

27.90.82

Páirteanna friotóirí leictreacha, réastat agus poitéinsiméadar

47172

27.90.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú trealaimh eile leictrigh

27.90.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú trealaimh eile leictrigh

88239 (*)

46929 (*)

46939 (*)

47120

46929 (*)

88239 (*)
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28

Innealra agus trealamh g.a.e.

28.1

Innealra ilchuspóireach

28.11

Innill agus tuirbíní, seachas innill aerárthaí, feithiclí agus rothar

28.11.1

Innill, seachas innill aerárthaí, feithiclí agus rothar

28.11.11

Mótair transaim do ghluaiseacht mhara

43110 (*)

28.11.12

Innill spréach-adhainte gluaiseachta mara; innill eile

43110 (*)

28.11.13

Innill loiní eile dócháin inmheánaigh adhainte comhbhrú

43110 (*)

28.11.2

Tuirbíní

28.11.21

Tuirbíní gaile

43141

28.11.22

Tuirbíní hiodrálacha agus rotha uisce

43142

28.11.23

Tuirbíní gáis, seachas tuirbíní turbascairde agus turbailiáin

43143

28.11.24

Tuirbíní gaoithe

46113 (*)

28.11.3

Páirteanna de thuirbíní

28.11.31

Páirteanna de thuirbíní gaile

43153

28.11.32

Páirteanna de thuirbíní hiodrálacha, rotha uisce, rialaitheoirí san áireamh

43154

28.11.33

Páirteanna de thuirbíní gáis, seachas tuirbíní turbascairde agus turbailiáin

43156

28.11.4

Páirteanna d’innill

28.11.41

Páirteanna d’innill dócháin inmheánaigh spréach-adhainte, seachas páirteanna d’innill
aerárthaí

43151 (*)

28.11.42

Páirteanna d’innill eile g.a.e.

43151 (*)

28.11.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú inneall agus tuirbíní, seachas innill
aerárthaí, feithicle agus rothar

28.11.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú inneall agus tuirbíní, seachas innill
aerárthaí, feithicle agus rothar

28.12

Trealamh sreabhaí cumhachta

28.12.1

Trealamh sreabhaí cumhachta, seachas páirteanna

28.12.11

Mótair hiodrálacha agus aeroibrithe atá gníomhach go líneach (sorcóirí)

43211 (*)

28.12.12

Mótair rothlacha hiodrálacha agus aeroibrithe

43219 (*)

28.12.13

Caidéil hiodrálacha

43220 (*)

28.12.14

Comhlaí hiodrálacha agus aeroibrithe

43240 (*)

28.12.15

Cóimeálacha hiodrálacha

43220 (*)

28.12.16

Córais hiodrálacha

43211 (*)
43219 (*)

28.12.2

Páirteanna de threalamh sreabhchumhachta

28.12.20

Páirteanna de threalamh sreabhchumhachta

28.12.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú trealaimh sreabhchumhachta

28.12.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú trealaimh sreabhchumhachta

28.13

Caidéil agus comhbhrúiteoirí eile

28.13.1

Caidéil do leachtanna; leachtardaitheoirí

28.13.11

Caidéil do bhreosla, bealaitheoirí, meán fuaraithe agus coincréit

88239 (*)

43251

88239 (*)

43220 (*)
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28.13.12

Caidéil eile frithingeacha dhearbh-dhíláithriúcháin do leachtanna

43220 (*)

28.13.13

Caidéil eile roithleánacha dhearbh-dhíláithriúcháin do leachtanna

43220 (*)

28.13.14

Caidéil eile lártheifeacha do leachtanna; caidéil eile

43220 (*)

28.13.2

Caidéil aeir nó folúis; comhbhrúiteoirí aeir nó gáis eile

28.13.21

Caidéil folúis

43230 (*)

28.13.22

Caidéil lámhoibrithe nó cosoibrithe aeir

43230 (*)

28.13.23

Comhbhrúiteoirí do threalamh cuisniúcháin

43230 (*)

28.13.24

Comhbhrúiteoirí aeir atá suite ar fhráma rothaithe do tharraingt

43230 (*)

28.13.25

Turbachomhbhrúiteoirí

43230 (*)

28.13.26

Comhbhrúiteoirí frithingeacha díláithriúcháin

43230 (*)

28.13.27

Comhbhrúiteoirí rothlacha díláithriúcháin, seafta amháin nó il-seafta

43230 (*)

28.13.28

Comhbhrúiteoirí eile

43230 (*)

28.13.3

Páirteanna caidéal agus comhbhrúiteoirí

28.13.31

Páirteanna caidéal; páirteanna leachtardaitheoirí

43252

28.13.32

Páirteanna caidéal aeir nó folúis, páirteanna comhbhrúiteoirí aeir nó gáis, páirteanna
gaothrán, páirteanna cochall

43253

28.13.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú caidéal agus comhbhrúiteoirí eile

28.13.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú caidéal agus comhbhrúiteoirí eile

28.14

Sconnaí agus comhlaí

28.14.1

Sconnaí, buacairí, comhlaí agus fearais den chineál céanna do phíobáin, blaoisc choirí,
tancanna, dabhcha nó a leithéidí

28.14.11

Comhlaí laghdaithe brú, rialaithe, seiceála agus sábháilteachta

43240 (*)

28.14.12

Sconnaí, buacairí, comhlaí do dhoirtil, báisíní láimhe, bidet-eanna, sistéil uisce, folcadáin
agus feistis den chineál céanna; comhlaí radaitheora teasa lárnaigh

43240 (*)

28.14.13

Comhlaí rialaithe próisis, comhlaí geata, comhlaí cruinneoige agus comhlaí eile

43240 (*)

28.14.2

Páirteanna de sconnaí agus de chomhlaí agus d’earraí eile den chineál sin

28.14.20

Páirteanna de sconnaí agus de chomhlaí agus d’earraí eile den chineál sin

28.14.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú sconnaí agus comhlaí eile

28.14.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú sconnaí agus comhlaí eile

28.15

Imthacaí, giaranna, eilimintí tiomána agus giarála

28.15.1

Imthacaí gránacha nó rollacha

28.15.10

Imthacaí gránacha nó rollacha

28.15.2

Imthacaí, giaranna, eilimintí tiomána eile agus giarála eile

28.15.21

Slabhra lúb altach, as iarann nó as cruach

43320 (*)

28.15.22

Seaftaí tarchuir (ceamsheaftaí agus cromsheaftaí san áireamh) agus cromáin

43320 (*)

28.15.23

Cásálacha imthacaí agus imthacaí seafta pléineáilte

43320 (*)

28.15.24

Giaranna agus giaráil; scriúnna gránacha nó rollacha; giarbhoscaí agus athraitheoirí eile
luais

43320 (*)

28.15.25

Rothaí lústair agus ulóga, bloic ulóige san áireamh

43320 (*)

88239 (*)

43254

88239 (*)

43310
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28.15.26

Crága agus cúpláin seafta, siúntaí uilíocha san áireamh

43320 (*)

28.15.3

Páirteanna imthacaí, giarálacha agus eilimintí tiomána

28.15.31

Imthacaí gránach, snáthaidí agus rollacha; páirteanna imthacaí gránach nó rollach

43331

28.15.32

Páirteanna de shlabhra lúb altach, as iarann nó as cruach

43332 (*)

28.15.39

Páirteanna d’imthacaí agus d’eilimintí tiomána, g.a.e.

43332 (*)

28.15.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú imthacaí, giaranna, eilimintí tiomána
agus giarála

28.15.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú imthacaí, giaranna, eilimintí tiomána
agus giarála

28.2

Innealra eile ilchuspóireach

28.21

Oighinn, foirnéisí agus dóirí foirnéise

28.21.1

Oighinn agus dóirí foirnéise agus páirteanna díobh

28.21.11

Dóirí foirnéise; tineadóirí agus grátaí meicniúla; scaoilteoirí meicniúla luaithrigh agus a
leithéidí

43410

28.21.12

Foirnéisí tionsclaíocha agus oighinn thionsclaíocha nó saotharlainne, neamhleictreacha,
loisceoirí san áireamh ach gan oighinn bhácúis a áireamh

43420 (*)

28.21.13

Foirnéisí tionsclaíocha agus oighinn thionsclaíocha nó saotharlainne leictreacha;
trealamh téite ionduchtúcháin nó tréleictreach

43420 (*)

28.21.14

Páirteanna de dhóirí foirnéise, foirnéisí agus oighinn

43430

28.21.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú oigheann, foirnéisí agus dóirí
foirnéise

28.21.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú oigheann, foirnéisí agus dóirí
foirnéise

28.22

Trealamh ardaithe agus láimhseála

28.22.1

Trealamh ardaithe agus láimhseála agus páirteanna díobh

28.22.11

Trealamh ulóige agus ardaitheoirí g.a.e.

43510 (*)

28.22.12

Trealamh tochrais béil pholl an mhianaigh; crainn tochrais deartha go speisialta chun
úsáide faoin talamh; crainn eile tochrais; tochaird

43510 (*)

28.22.13

Seaic; ardaitheoirí den chineál a úsáidtear le feithiclí a ardú

43510 (*)

28.22.14

Deiricí; craenacha; frámaí soghluaiste ardaithe, iompróirí srathracha agus leoraithe oibre
atá feistithe le craein

43520

28.22.15

Trucailí forcardaithe; leoraithe eile oibre; tarracóirí den chineál a úsáidtear ar ardáin
stáisiún iarnróid

43530

28.22.16

Ardaitheoirí, ardaitheoirí scipe, staighrí beo agus siúlbhealaí gluaisteacha

43540

28.22.17

Ardaitheoirí agus iompróirí aeroibrithe agus cineálacha eile ardaitheoirí agus iompróirí
gníomhaíochta leanúnaí, d’earraí nó d’ábhair

43550

28.22.18

Innealra eile ardaithe, láimhseála, luchtaithe nó díluchtaithe

43560

28.22.19

Páirteanna trealaimh ardaithe agus láimhseála

43570

28.22.2

Buicéid, sluaistí, alpairí agus greamáin do chraenacha, tochaltóirí agus a leithéid

28.22.20

Buicéid, sluaistí, alpairí agus greamáin do chraenacha, tochaltóirí agus a leithéid

28.22.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú trealaimh ardaithe agus láimhseála

28.22.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú trealaimh ardaithe agus láimhseála

28.23

Innealra agus trealamh oifige (seachas ríomhairí agus trealamh forimeallach)

88239 (*)

88239 (*)

43580

88239 (*)
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28.23.1

Clóscríobháin, meaisíní próiseála focal agus meaisíní ríofa

28.23.11

Clóscríobháin agus meaisíní próiseála focal

45110

28.23.12

Áireamháin leictreonacha agus meaisíní póca taifeadta, atáirgthe agus taispeána sonraí
le feidhmeanna ríofa

45130

28.23.13

Meaisíní cuntasaíochta, scipéid airgid, meaisíní frainceála postais, meaisíní eisiúna ticéad
agus meaisíní den chineál céanna, a ionchorpraíonn feiste ríofa

45141

28.23.2

Innealra oifige agus páirteanna de

28.23.21

Gaireas fótachóipeála a ionchorpraíonn córas optúil nó den chineál teagmhála agus
gaireas teirmeachóipeála

44917 (*)

28.23.22

Innealra priontála seach-chuir, fothaithe trí leathánaigh, den chineál oifige

45150

28.23.23

Meaisíní eile oifige

45160 (*)

28.23.24

Páirteanna agus gabhálais clóscríobhán agus meaisíní ríofa

45170

28.23.25

Páirteanna agus gabhálais meaisíní eile oifige

45180

28.23.26

Páirteanna agus gabhálais gaireas fótachóipeála

44922 (*)

28.23.9

Seirbhísí monaraithe innealra oifige agus cuntasaíochta; oibriúcháin ar fochonradh mar
chuid de mhonarú innealra agus trealaimh oifige (seachas ríomhairí agus trealamh
forimeallach)

28.23.91

Seirbhísí monaraithe innealra oifige agus cuntasaíochta (seachas ríomhairí agus trealamh
forimeallach)

88232 (*)

28.23.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú innealra agus trealaimh oifige
(seachas ríomhairí agus trealamh forimeallach)

88232 (*)

28.24

Uirlisí láimhe cumhacht-thiomáinte

28.24.1

Uirlisí leictrimheicniúla d’obair sa lámh; uirlisí cumhachta eile láimhe iniompartha

28.24.11

Uirlisí leictrimheicniúla d’obair sa lámh, le mótar leictreach féinchuimsitheach

44232

28.24.12

Uirlisí eile cumhachta láimhe iniompartha

44231

28.24.2

Páirteanna d’uirlisí láimhe cumhacht-thiomáinte

28.24.21

Páirteanna d’uirlisí leictrimheicniúla d’obair sa lámh, le mótar leictreach
féinchuimsitheach

44253 (*)

28.24.22

Páirteanna d’uirlisí cumhachta láimhe iniompartha eile

44253 (*)

28.24.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú uirlisí láimhe cumhacht-thiomáinte

28.24.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú uirlisí láimhe cumhacht-thiomáinte

28.25

Trealamh fuaraithe agus aeraithe neamhbhaile

28.25.1

Aonaid mhalartaithe teasa; gléasanna aerchóirithe, trealamh cuisniúcháin agus reo
neamhbhaile

28.25.11

Aonaid mhalartaithe teasa agus innealra do leachtú aeir nó gás eile

43911 (*)

28.25.12

Meaisíní aerchóirithe

43912

28.25.13

Trealamh cuisniúcháin agus reo agus caidéil teasa, seachas trealamh de chineál a
bhaineann leis an mbaile

43913

28.25.14

Innealra agus gaireas do scagadh nó d’íonú gás, g.a.e.

43914 (*)

28.25.2

Gaothráin, seachas gaothráin tábla, urláir, balla, fuinneoige, síleála nó dín

88239 (*)
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28.25.20

Gaothráin, seachas gaothráin tábla, urláir, balla, fuinneoige, síleála nó dín

43931 (*)

28.25.3

Páirteanna trealaimh chuisniúcháin agus reo agus caidéil teasa

28.25.30

Páirteanna trealaimh chuisniúcháin agus reo agus caidéil teasa

28.25.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú trealaimh fuaraithe agus aeraithe
neamhbhaile

28.25.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú trealaimh fuaraithe agus aeraithe
neamhbhaile

28.29

Innealra eile ilchuspóireach g.a.e.

28.29.1

Gineadóirí gáis, gaireas driogtha agus scagtha

28.29.11

Gineadóirí gáis táirgeora nó gáis uisce; gineadóirí gáis aicéitiléine agus a leithéidí; gléasra
driogtha nó ceartaithe

43911 (*)

28.29.12

Innealra agus gaireas scagtha nó íonaithe, do leacht

43914 (*)

28.29.13

Scagairí ola, scagairí peitril agus scagairí ionghabhála aeir d’innill dócháin inmheánaigh

43915

28.29.2

Innealra do ghlanadh, líonadh, pacáil nó cumhdach buidéal nó gabhdán eile; múchtóirí
dóiteáin, gunnaí spraeála, meaisíní gaile nó blosctha gainimh; gaiscéid

28.29.21

Innealra do ghlanadh, líonadh, pacáil nó cumhdach buidéal nó gabhdán eile

43921

28.29.22

Múchtóirí dóiteáin, gunnaí spraeála, meaisíní gaile nó greanroiste agus fearais
mheicniúla den chineál céanna, seachas chun úsáide sa talmhaíocht

43923

28.29.23

Gaiscéid leathánra mhiotail; séalaí meicniúla

43924

28.29.3

Innealra meáite agus tomhais tionsclaíoch, baile agus eile

28.29.31

Meaisíní meáite chun críocha tionsclaíocha; scálaí do mheá leanúnach earraí ar
iompróirí; scálaí meáchain sheasmhaigh agus scálaí do scaoileadh meáchain
réamhdhearbhaithe

43922 (*)
48212 (*)

28.29.32

Meaisíní agus scálaí pearsanta agus tí

43922 (*)

28.29.39

Innealra eile meáite agus tomhais

43922 (*)
48233 (*)

28.29.4

Lártheifneoirí, meaisíní cleandaraithe agus díola

28.29.41

Lártheifneoirí, g.a.e.

43931 (*)

28.29.42

Meaisíní eile cleandaraithe nó rollta, seachas miotal agus gloine

43933

28.29.43

Meaisíní díola uathoibríoch earraí

43934

28.29.5

Miasniteoirí, den chineál tionsclaíoch

28.29.50

Miasniteoirí, den chineál tionsclaíoch

28.29.6

Innealra g.a.e. do chóiriú ábhar trí phróiseas a bhfuil baint aige le hathrú teochta

28.29.60

Innealra g.a.e. do chóiriú ábhar trí phróiseas a bhfuil baint aige le hathrú teochta

28.29.7

Innealra agus gaireas neamhleictreach do shádráil, prásáil nó táthú agus páirteanna
díobh; meaisíní agus fearais gás-oibrithe faghartha dromchla

28.29.70

Innealra agus gaireas neamhleictreach do shádráil, prásáil nó táthú agus páirteanna
díobh; meaisíní agus fearais gás-oibrithe faghartha dromchla

28.29.8

Páirteanna d’innealra eile ilchuspóireach g.a.e.

28.29.81

Páirteanna de ghineadóirí gáis nó gáis uisce

43941 (*)

88239 (*)

43935

43932

44242

43941 (*)
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28.29.82

Páirteanna de lártheifneoirí; páirteanna d’innealra agus de ghaireas scagacháin nó
glantacháin do leachtanna nó do gháis

43942

28.29.83

Páirteanna de mheaisíní cleandaraithe nó rollacha eile; páirteanna d’innealra spraeála,
meáchain do mheaisíní meáite

43943

28.29.84

Páirteanna d’innealra, nach bhfuil nascóirí leictreacha iontu, g.a.e.

43949

28.29.85

Páirteanna de mhiasniteoirí agus de mheaisíní do ghlanadh, líonadh, pacáil, nó
cumhdach

43944

28.29.86

Páirteanna d’innealra agus de ghaireas neamhleictreacha do shádráil, prásáil nó táthú;
meaisíní agus fearais gás-oibrithe faghartha dromchla

44256

28.29.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú innealra ilchuspóireach eile g.a.e.

28.29.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú innealra ilchuspóireach eile g.a.e.

28.3

Innealra talmhaíochta agus foraoiseachta

28.30

Innealra talmhaíochta agus foraoiseachta

28.30.1

Tarracóirí rialaithe ag coisithe

28.30.10

Tarracóirí rialaithe ag coisithe

28.30.2

Tarracóirí eile talmhaíochta

28.30.21

Tarracóirí, a bhfuil cumhacht innill ≤ 37 kW acu

44149 (*)

28.30.22

Tarracóirí, a bhfuil cumhacht innill > 37 kW ach ≤ 59 kW acu

44149 (*)

28.30.23

Tarracóirí, a bhfuil cumhacht innill > 59 kW acu

44149 (*)

28.30.3

Innealra ithreach

28.30.31

Céachtaí

44111

28.30.32

Cliatha, cartairí, curadóirí, grafáin agus grafóga

44112

28.30.33

Síolairí, plandóirí agus athphlandóirí

44113

28.30.34

Leatóirí aoiligh agus dáileoirí leasacháin

44114

28.30.39

Innealra eile ithreach

44119

28.30.4

Bainteoirí do léanta, páirceanna nó tailte spóirt

28.30.40

Bainteoirí do léanta, páirceanna nó tailte spóirt

28.30.5

Innealra fómharaíochta

28.30.51

Buainteoirí (barra gearrthóra lena suíomh ar tharracóirí san áireamh) g.a.e.

44123

28.30.52

Innealra féir

44124

28.30.53

Burlairí tuí nó fodair, burlairí bailithe san áireamh

44125

28.30.54

Meaisíní fómharaíochta fréimhe nó tiúbair

44126

28.30.59

Innealra fómharaíochta agus buailte g.a.e.

44122
44129 (*)

28.30.6

Innealra do theilgeadh, scaipeadh nó spraeáil leachtanna nó púdar don talmhaíocht nó
don ghairneoireacht

28.30.60

Innealra do theilgeadh, scaipeadh nó spraeáil leachtanna nó púdar don talmhaíocht nó
don ghairneoireacht

28.30.7

Leantóirí féinluchtaithe nó díluchtaithe agus leath-leantóirí don talmhaíocht

28.30.70

Leantóirí féinluchtaithe nó díluchtaithe agus leath-leantóirí don talmhaíocht

28.30.8

Innealra eile talmhaíochta

28.30.81

Meaisíní do ghlanadh, sórtáil nó grádú uibheacha, torthaí nó earraí eile talmhaíochta,
seachas síol, grán nó glasraí triomaithe pischineálacha

88239 (*)

44141

44121

44150

44160

44127
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28.30.82

Meaisíní bleáin

44131

28.30.83

Innealra d’ullmhú earraí beathaithe ainmhithe

44192

28.30.84

Goradáin agus álchróite éanlaithe clóis

44193

28.30.85

Innealra coinneála éanlaithe clóis

44194

28.30.86

Innealra talmhaíochta, gairneoireachta, foraoiseachta, coinneála éanlaithe clóis,
beachaireachta g.a.e.

44198

28.30.9

Páirteanna d’innealra talmhaíochta agus de threalamh talmhaíochta; oibriúcháin mar
chuid de mhonarú innealra talmhaíochta agus foraoiseachta

28.30.91

Páirteanna de bhainteoirí agus de bhuailteoirí g.a.e.

44129 (*)

28.30.92

Páirteanna d’innealra ithreach

44115

28.30.93

Páirteanna d’innealra eile talmhaíochta

44199

28.30.94

Páirteanna de mheaisíní bleáin agus déiríochta g.a.e.

44139 (*)

28.30.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú innealra talmhaíochta agus
foraoiseachta

88239 (*)

28.4

Innealra agus uirlisí meaisín foirmithe miotail

28.41

Innealra foirmithe miotail

28.41.1

Uirlisí meaisín do shaoirsiú miotail, á n-oibriú ag léasar agus a leithéid; lárionaid
meaisínithe do shaoirsiú miotail agus a leithéidí

28.41.11

Uirlisí meaisín do shaoirsiú miotail trí ábhar a bhaint le léasar, ultrasonaic agus a leithéidí

44211
44918 (*)

28.41.12

Lárionaid mheaisínithe, meaisíní tógála aonaid agus meaisíní aistrithe ilstáisiúin, do
shaoirsiú miotail

44212

28.41.2

Deileanna, uirlisí meaisín tollta agus muilleála do shaoirsiú miotail

28.41.21

Deileanna do bhaint amach miotail

44213

28.41.22

Uirlisí meaisín do dhruileáil nó muilleáil mhiotail nó tolladh miotail; uirlisí meaisín do
shnáithiú nó do thapáil miotail g.a.e.

44214
44215

28.41.23

Uirlisí meaisín do dhíbhurrú, géarú, meilt nó críochnú miotail ar shlite eile

44216 (*)

28.41.24

Uirlisí meaisín do phlánáil mhiotail, nó sá nó scoitheadh miotail ar shlite eile

44216 (*)

28.41.3

Uirlisí eile meaisín do shaoirsiú miotail

28.41.31

Meaisíní do lúbadh, filleadh agus díriú miotail

44217 (*)

28.41.32

Meaisíní d’fhiaradh, polladh agus eangú miotail

44217 (*)

28.41.33

Meaisíní agus casúir ghaibhnithe nó stampála dísle; priosanna hiodrálacha agus priosanna do shaoirsiú miotail g.a.e.

44217 (*)

28.41.34

Uirlisí meaisín g.a.e. do shaoirsiú miotail, ceirméid nó cairbídí miotail shintéaraithe miotail; gan ábhar a bhaint amach

44218

28.41.4

Páirteanna agus gabhálais d’uirlisí meaisín oibrithe miotail

28.41.40

Páirteanna agus gabhálais d’uirlisí meaisín oibrithe miotail

28.41.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú innealra foirmithe miotail

28.41.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú innealra foirmithe miotail

28.49

Uirlisí eile meaisín

44251 (*)
44923

88239 (*)
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28.49.1

Uirlisí meaisín do shaoirsiú cloiche, adhmaid agus ábhar crua den chineál céanna

28.49.11

Uirlisí meaisín do shaoirsiú cloiche, earraí criadóireachta, coincréite nó ábhar mianraí
den chineál céanna agus do shaoirsiú fuar gloine

44221

28.49.12

Uirlisí meaisín do shaoirsiú adhmaid, coirc, cnáimh, rubair chrua, plaisteach crua nó
ábhar crua den chineál céanna; innealra leictreaphlátála

44222

28.49.2

Coimeádáin uirlisí

28.49.21

Coimeádáin uirlisí agus dílse-cheann féinoscailte, d’uirlisí meaisín

44251 (*)

28.49.22

Coimeádáin oibre d’uirlisí meaisín

44251 (*)

28.49.23

Cinn roinnte agus ceangaltáin speisialta eile d’uirlisí meaisín

42922
44251 (*)

28.49.24

Páirteanna agus gabhálais d’uirlisí meaisín do shaoirsiú adhmaid, coirc, cloiche, rubair
chrua agus ábhar crua dá samhail

44252

28.49.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú uirlisí eile meaisín

28.49.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú uirlisí eile meaisín

28.9

Innealra eile sainchuspóireach

28.91

Innealra don mhiotaleolaíocht

28.91.1

Innealra don mhiotaleolaíocht agus do chodanna de

28.91.11

Tiontairí, liacha, múnlaí tinne agus meaisíní teilgthe; muilte rollála miotail

44310

28.91.12

Páirteanna de mheaisíní don mhiotaleolaíocht; páirteanna de mhuilte rollála miotail

44320

28.91.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú innealra don mhiotaleolaíocht

28.91.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú innealra don mhiotaleolaíocht

28.92

Innealra do mhianadóireacht, cairéalú agus tógáil

28.92.1

Innealra do mhianadóireacht

28.92.11

Ardaitheoirí agus iompróirí gníomhaíochta leanúnaí; le húsáid faoin talamh

44411

28.92.12

Innealra gearrtha guail nó carraige agus tollánaithe; innealra eile tollta agus suncála

44412

28.92.2

Innealra eile aistrithe, grádála, leibhéalta, scríobtha, tochailte, sactha, dlúthaithe nó
bainte, féintiomáinte, do chré, do mhianraí nó do mhianta (ollscartairí, sluaistí meicniúla agus rollóirí bóthair san áireamh)

28.92.21

Ollscartairí agus claonscartairí féintiomáinte

44421

28.92.22

Grádóirí agus leibhéalaithe féintiomáinte

44422

28.92.23

Scrábairí féintiomáinte

44423

28.92.24

Meaisíní sactha agus rollóirí bóthair féintiomáinte

44424

28.92.25

Lódairí sluasaide tosaigh féintiomáinte

44425

28.92.26

Sluaistí meicniúla, tochailteoirí féintiomáinte agus lódairí sluasaide féintiomáinte, a
bhfuil forstruchtúr roithleánach 360 céim acu, seachas lódairí sluasaide tosaigh

44426

28.92.27

Sluaistí eile meicniúla féintiomáinte, tochailteoirí agus lódairí sluasaide; innealra eile
féintiomáinte don mhianadóireacht

44427

88239 (*)

88239 (*)
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28.92.28

Lanna ollscartaire nó claonscartaire

44429

28.92.29

Dumpairí d’úsáid eis-mhórbhealaigh

44428

28.92.3

Innealra eile tochailte

28.92.30

Innealra eile tochailte

28.92.4

Innealra do shórtáil, do mheilt agus do mheascadh cré, cloiche, mianta agus substaintí
eile mianraí agus do chóireáil dá samhail sin orthu

28.92.40

Innealra do shórtáil, do mheilt agus do mheascadh cré, cloiche, mianta agus substaintí
eile mianraí agus cóireáil dá samhail sin orthu

28.92.5

Tarracóirí leagtha bóthair

28.92.50

Tarracóirí leagtha bóthair

28.92.6

Páirteanna d’innealra do mhianadóireacht, cairéalú agus tógáil

28.92.61

Páirteanna d’innealra tollta, suncála nó tochailte; páirteanna de chraenacha

44461

28.92.62

Páirteanna d’innealra do shórtáil, meilt nó cóiriú eile cré, cloiche agus a leithéidí

44462

28.92.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú innealra do mhianadóireacht,
cairéalú agus tógáil

28.92.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú innealra do mhianadóireacht,
cairéalú agus tógáil

28.93

Innealra do phróiseáil bia, deochanna agus tobac

28.93.1

Innealra do phróiseáil bia, deochanna agus tobac, seachas páirteanna díobh

28.93.11

Deighilteoirí lártheifeacha uachtair

44511

28.93.12

Innealra déiríochta

44132

28.93.13

Innealra do mheilt nó oibriú gránbharr nó glasraí triomaithe g.a.e.

44513

28.93.14

Innealra a úsáidtear i monarú fíona, leanna úill, súnna torthaí agus deochanna den
chineál sin

44191

28.93.15

Oighinn bhácúis neamhleictreacha; trealamh neamhbhaile do chócaireacht nó téamh

44515

28.93.16

Triomaitheoirí do tháirgí talmhaíochta

44518

28.93.17

Innealra g.a.e. d’ullmhú nó monarú tionsclaíoch bia nó deochanna, sailleanna nó olaí san
áireamh

44516

28.93.19

Innealra d’ullmhú nó do dhéanamh suas tobac g.a.e.

44517

28.93.2

Meaisíní do ghlanadh, sórtáil nó grádú síl, gráin nó glasraí triomaithe pischineálacha

28.93.20

Meaisíní do ghlanadh, sórtáil nó grádú síl, gráin nó glasraí triomaithe pischineálacha

28.93.3

Páirteanna d’innealra do phróiseáil bia, deochanna agus tobac

28.93.31

Páirteanna d’innealra do phróiseáil deochanna

44139 (*)

28.93.32

Páirteanna d’innealra do phróiseáil bia

44522 (*)

28.93.33

Páirteanna d’innealra do phróiseáil tobac

44523

28.93.34

Páirteanna de mheaisíní do ghlanadh, sórtáil nó grádú síl, gráin nó glasraí triomaithe
pischineálacha

44522 (*)

44430

44440

44142

88239 (*)

44128
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28.93.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú innealra do phróiseáil bia, deochanna
nó tobac

28.93.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú innealra do phróiseáil bia, deochanna
nó tobac

28.94

Innealra do tháirgeadh teicstíle, corpbheart agus leathair

28.94.1

Innealra d’ullmhú, sníomh, fí agus cniotáil teicstílí

28.94.11

Meaisíní d’easbhrú, tarraingt, téagrú nó gearradh ábhar teicstíle saorga; meaisíní
d’ullmhú snáithíní teicstíle

44611 (*)

28.94.12

Meaisíní sníofa teicstíle; meaisíní dúblála, lúbtha, tochrais nó spóladh teicstíle

44611 (*)

28.94.13

Meaisíní fite

44612

28.94.14

Meaisíní cniotála; meaisíní nascála lúb agus meaisíní den chineál céanna; meaisíní do
chaitíniú

44613

28.94.15

Innealra cúnta le húsáid le meaisíní d’oibriú teicstíleanna; innealra priontála teicstíle

44694
44914 (*)

28.94.2

Innealra eile do tháirgeadh teicstíle agus éadaí, innill fuála san áireamh

28.94.21

Innealra do ní, glanadh, fáscadh, iarnáil, priosáil, dathú, spólú agus a leithéid snáith agus
fabraicí teicstíle; innealra do chríochnú feilte

44621

28.94.22

Meaisíní níocháin den chinéal neachtlainne; meaisíní tirimghlanta; meaisíní triomaithe,
a bhfuil toilleadh > 10 kg acu

44622

28.94.23

Triomadóirí éadaí lártheifeacha

44911

28.94.24

Innill fuála, seachas innill fuála leabhar agus innill fuála teaghlaigh

44623

28.94.3

Innealra d’oibriú sceithí, craicne nó leathair nó do dhéanamh nó do dheisiú coisbhirt
agus earraí eile

28.94.30

Innealra d’oibriú sceithí, craicne nó leathair nó do dhéanamh nó do dheisiú coisbhirt
agus earraí eile

28.94.4

Innill fuála de chineál teaghlaigh

28.94.40

Innill fuála de chineál teaghlaigh

28.94.5

Páirteanna agus gabhálais meaisíní d’fhí agus sníomh agus d’innealra do tháirgeadh eile
teicstílí agus corpbheart agus d’oibriú leathair

28.94.51

Páirteanna de mheaisíní d’fhí agus sníomh agus a ngabhálais

44640 (*)

28.94.52

Páirteanna d’innealra do tháirgeadh eile teicstílí agus éadaí agus d’oibriú leathair

44640 (*)

28.94.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú innealra do tháirgeadh teicstíle, corpbheart agus leathair

28.94.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú innealra do tháirgeadh teicstíle, éadaí
agus leathair

28.95

Innealra do tháirgeadh páipéir agus cairtchláir

28.95.1

Innealra do tháirgeadh páipéir agus cairtchláir agus páirteanna de

28.95.11

Innealra do tháirgeadh páipéir agus cairtchláir seachas páirteanna de

44913

28.95.12

Páirteanna d’innealra do tháirgeadh páipéir agus cairtchláir

44921

88239 (*)

44630

44814

88239 (*)
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28.95.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú innealra do tháirgeadh páipéir agus
cairtchláir

28.95.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú innealra do tháirgeadh páipéir agus
cairtchláir

28.96

Innealra plaisteach agus rubair

28.96.1

Innealra g.a.e. d’oibriú plaisteach agus rubair nó do mhonarú táirgí ó na hábhair sin

28.96.10

Innealra g.a.e. d’oibriú plaisteach agus rubair nó do mhonarú táirgí ó na hábhair sin

28.96.2

Páirteanna d’innealra g.a.e. d’oibriú plaisteach agus rubair nó do mhonarú táirgí ó na
hábhair sin

28.96.20

Páirteanna d’innealra g.a.e. d’oibriú plaisteach agus rubair nó do mhonarú táirgí ó na
hábhair sin

28.96.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú innealra plaisteach agus rubair

28.96.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú innealra plaisteach agus rubair

28.99

Innealra eile sainchuspóireach g.a.e.

28.99.1

Innealra priontála agus leabharcheangail

28.99.11

Innealra leabharcheangail, innill fuála leabhar san áireamh

44914 (*)

28.99.12

Innealra, gaireas agus trealamh, do chlóchur, d’ullmhú nó do dhéanamh bloc priontála,
plátaí

44914 (*)

28.99.13

Innealra seachphriontála, seachas iad siúd a bhaineann le hoifigí

44914 (*)

28.99.14

Innealra priontála eile, seachas iad siúd a bhaineann le hoifigí

44914 (*)
44917

28.99.2

Meaisíní agus gaireas den chineál a úsáidtear go heisiach nó go príomha do mhonarú
bollaí nó sliseog, feistí leathsheoltóra, ciorcaid chomhtháite leictreonaacha, nó
taispeáintí painéil chothromacha

28.99.20

Meaisíní agus gaireas den chineál a úsáidtear go heisiach nó go príomha do mhonarú
bollaí nó sliseog, feistí leathsheoltóra, ciorcaid chomhtháite leictreonacha, nó taispeáintí
painéil chomhréidh

28.99.3

Innealra sainchuspóireach g.a.e.

28.99.31

Triomaitheoirí le haghaidh adhmaid, laíon páipéir nó cairtchláir; triomaitheoirí neamhbhaile g.a.e.

44912

28.99.32

Timpealláin, luascáin, áiléir scaoilte agus siamsaíochtaí eile páirc shiamsaíochta

38600

28.99.39

Trealamh láinséala aerárthaí; coscairí deice nó trealamh eile comhchosúil; trealamh
cothromaíochta bonn; innealra sainchuspóireach

44919

28.99.4

Páirteanna innealra priontála agus leabharcheangail

28.99.40

Páirteanna innealra priontála agus leabharcheangail

28.99.5

Páirteanna de mheaisíní agus de ghaireas den chineál a úsáidtear go heisiach nó go
príomha do mhonarú bollaí nó sliseog, feistí leathsheoltóra, ciorcaid chomhtháite leictreonacha, nó taispeáintí painéil chomhréidh; páirteanna d’innealra sainchuspóireach
eile

28.99.51

Páirteanna de mheaisíní agus de ghaireas den chineál a úsáidtear go heisiach nó go
príomha do mhonarú bollaí nó sliseog, feistí leathsheoltóra, ciorcaid chomhtháite leictreacha, nó taispeáintí painéil chomhréidh

44923

28.99.52

Páirteanna d’innealra eile sainchuspóireach

44929 (*)

28.99.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú innealra shainchuspóirigh eile g.a.e.

28.99.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú innealra shainchuspóirigh eile g.a.e.

88239 (*)

44915

44929 (*)

88239 (*)

44918

44922 (*)

88239 (*)
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29

Mótarfheithiclí, leantóirí agus leathleantóirí

29.1

Mótarfheithiclí

29.10

Mótarfheithiclí

29.10.1

Innill dócháin inmheánaigh den chineál a úsáidtear do mhótarfheithiclí

29.10.11

Innill loiní dócháin inmheánaigh, frithingeacha spréach-adhainte d’fheithiclí, le toilleadh
sorcóra ≤ 1 000 cm3

43121 (*)

29.10.12

Innill loiní dócháin inmheánaigh, frithingeacha spréach-adhainte d’fheithiclí, le toilleadh
sorcóra > 1 000 cm3

43122 (*)

29.10.13

Innill loiní dócháin inmheánaigh adhainte comhbhrú d’fheithiclí

43123

29.10.2

Gluaisteáin phaisinéara

29.10.21

Feithiclí a bhfuil inneall spréach-adhainte le toilleadh sorcórach ≤ 1 500 cm3 iontu, nua

49113 (*)

29.10.22

Feithiclí a bhfuil inneall spréach-adhainte le toilleadh sorcórach > 1 500 cm3 iontu nua

49113 (*)

29.10.23

Feithiclí le hinneall loiní dócháin inmheánaigh adhainte comhbhrú (díosail nó
leathdhíosal), nua

49113 (*)

29.10.24

Mótarfheithiclí eile d’iompar daoine

49113 (*)

29.10.3

Mótarfheithiclí d’iompar 10 duine, nó níos mó ná 10 duine

29.10.30

Mótarfheithiclí d’iompar 10 duine, nó níos mó ná 10 duine

29.10.4

Mótarfheithiclí d’iompar earraí

29.10.41

Feithiclí earraí a bhfuil inneall loiní dócháin inmheánaigh adhainte comhbhrú (díosail nó
leathdhíosal) iontu, nua

49114 (*)

29.10.42

Feithiclí earraí, a bhfuil inneall loiní dócháin inmheánaigh spréach-adhainte iontu;
feithiclí earraí eile, nua

49114 (*)

29.10.43

Tarracóirí bóthair do leathleantóirí

49111

29.10.44

Frámaí atá feistithe le hinnill, do mhótarfheithiclí

49121

29.10.5

Mótarfheithiclí sainchuspóireacha

29.10.51

Leoraithe craenach

49115

29.10.52

Feithiclí do thaisteal ar shneachta, gluaisteáin gailf agus a leithéidí, le hinnill

49116

29.10.59

Mótarfheithiclí sainchuspóireacha g.a.e.

49119

29.10.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú mótarfheithiclí

29.10.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú mótarfheithiclí

29.2

Cabhlacha (obair chóiste) do mhótarfheithiclí; leantóirí agus leathleantóirí

29.20

Cabhlacha (obair chóiste) do mhótarfheithiclí; leantóirí agus leathleantóirí

29.20.1

Cabhlacha do mhótarfheithiclí

29.20.10

Cabhlacha do mhótarfheithiclí

29.20.2

Leantóirí agus leathleantóirí; coimeádáin

29.20.21

Coimeádáin deartha go speisialta d’iompar ag modh iompair amháin nó níos mó ná
modh iompair amháin

49221

29.20.22

Leantóirí agus leathleantóirí de chineál carabháin, do thithíocht nó do champáil

49222

29.20.23

Leantóirí agus leathleantóirí eile

49229

29.20.3

Páirteanna de leantóirí, leathleantóirí agus feithiclí eile, nach dtiomáintear go meicniúil

49112

88221 (*)

49210
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29.20.30

Páirteanna de leantóirí, leathleantóirí agus feithiclí eile, nach dtiomáintear go meicniúil

49232

29.20.4

Seirbhísí athriochtaithe, cóimeála, feistithe agus oibre cabhlach mótarfheithiclí

29.20.40

Seirbhísí athriochtaithe, cóimeála, feistithe agus oibre cabhlach mótarfheithiclí

29.20.5

Seirbhísí feistithe carabhán agus tithe soghluaiste

29.20.50

Seirbhísí feistithe carabhán agus tithe soghluaiste

29.20.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cabhlacha (obair chóiste) do
mhótarfheithiclí; leantóirí agus leathleantóirí

29.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cabhlacha (obair chóiste) do
mhótarfheithiclí; leantóirí agus leathleantóirí

29.3

Páirteanna agus gabhálais do mhótarfheithiclí

29.31

Trealamh leictreach agus leictreonach do mhótarfheithiclí

29.31.1

Tacair shreangaithe adhainte agus tacair shreangaithe de chineál a úsáidtear i bhfeithiclí,
in aerárthaí nó i mbáid

29.31.10

Tacair shreangaithe adhainte agus tacair shreangaithe de chineál a úsáidtear i bhfeithiclí,
in aerárthaí nó i mbáid

29.31.2

Trealamh leictreach eile do mhótarfheithiclí agus páirteanna díobh

29.31.21

Spréachphlocóidí; maignéatónna adhainte; maignéató-dhineamónna; rothaí lústair
maignéadacha; dáileoirí; cornaí adhainte

46910 (*)

29.31.22

Mótair dhúisithe agus gineadóirí dúisithe dhá fheidhm; gineadóirí eile agus trealamh eile

46910 (*)

29.31.23

Trealamh leictreach comharthaithe, cuimleoirí gaothscátha, díshiocóirí agus dínéaltóirí
do mhótarfheithiclí agus gluaisrothair

46910 (*)

29.31.3

Páirteanna de threalamh leictreach eile do mhótarfheithiclí agus gluaisrothair

29.31.30

Páirteanna de threalamh leictreach eile do mhótarfheithiclí agus gluaisrothair

29.31.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú trealaimh leictrigh agus leictreonaigh
do mhótarfheithiclí

29.31.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú trealaimh leictrigh agus leictreonaigh
do mhótarfheithiclí

29.32

Páirteanna agus gabhálais eile do mhótarfheithiclí

29.32.1

Suíocháin do mhótarfheithiclí

29.32.10

Suíocháin do mhótarfheithiclí

29.32.2

Criosanna sábhála, málaí aeir agus páirteanna agus gabhálais cabhlacha

29.32.20

Criosanna sábhála, málaí aeir agus páirteanna agus gabhálais cabhlacha

29.32.3

Páirteanna agus gabhálais g.a.e. do mhótarfheithiclí

29.32.30

Páirteanna agus gabhálais g.a.e. do mhótarfheithiclí

29.32.9

Seirbhísí cóimeála páirteanna agus gabhálas do mhótarfheithiclí, g.a.e.; seirbhísí
cóimeála miontrealaimh thógála do mhótarfheithiclí sa phróiseas monaraithe;
oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú páirteanna agus gabhálas eile do
mhótarfheithiclí

29.32.91

Seirbhísí cóimeála ar fochonradh do thacair iomlána le haghaidh mótarfheithiclí

88221 (*)

29.32.92

Seirbhísí cóimeála páirteanna agus gabhálas do mhótarfheithiclí g.a.e.

88221 (*)

29.32.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú páirteanna agus gabhálas eile do
mhótarfheithiclí

88221 (*)

30

Trealamh eile iompair

30.1

Longa agus báid

88221 (*)

88221 (*)

88221 (*)

46330

46960 (*)

88239 (*)

38111 (*)

49231

49129 (*)
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30.11

Longa agus struchtúir shnámhacha

30.11.1

Longa na Seirbhíse Cabhlaigh

30.11.10

Longa na Seirbhíse Cabhlaigh

30.11.2

Longa agus árthaí den chineál céanna d’iompar daoine nó earraí

30.11.21

Longa aistir mhara, báid turais agus árthaí den chineál céanna d’iompar daoine; báid
farantóireachta de gach cineál

49311

30.11.22

Tancaeir d’iompar amhola, táirgí ola, ceimiceán, gáis leachtaithe

49312

30.11.23

Árthaí cuisniúcháin, seachas tancaeir

49313

30.11.24

Longa tirimlasta

49314

30.11.3

Árthaí iascaireachta agus árthaí speisialta eile

30.11.31

Árthaí iascaireachta; longa monarchan agus árthaí eile do phróiseáil nó caomhnú táirgí
iascaireachta

49315

30.11.32

Tugaí agus árthaí síobtha

49316

30.11.33

Dreidirí; árthaí éadroma, craenacha ar snámh; árthaí eile

49319 (*)

30.11.4

Árthaí agus bonneagar amach ón gcósta

30.11.40

Árthaí agus bonneagar amach ón gcósta

30.11.5

Struchtúir eile ar snámh (raftaí, tancanna, cófradhambaí, lamairní, baoithe agus
rabhcháin san áireamh)

30.11.50

Struchtúir eile ar snámh (raftaí, tancanna, cófradhambaí, lamairní, baoithe agus
rabhcháin san áireamh)

30.11.9

Tiontú, atógáil agus feistiú seirbhísí long, ardán agus struchtúr ar snámh; oibriúcháin ar
fochonradh mar chuid de mhonarú long agus struchtúr ar snámh

30.11.91

Tiontú agus atógáil long, ardán agus struchtúr ar snámh

88229 (*)

30.11.92

Seirbhísí feistithe long agus ardán agus struchtúr ar snámh

88229 (*)

30.11.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú long agus struchtúr ar snámh

88229 (*)

30.12

Báid pléisiúir agus spóirt

30.12.1

Báid pléisiúir agus spóirt

30.12.11

Báid seoil (seachas inséidte) do phléisiúr nó do spóirt, le mótar cúnta nó gan mótar cúnta

49410

30.12.12

Árthaí inséidte do phléisiúr nó spóirt

49490 (*)

30.12.19

Árthaí eile do phléisiúr nó do spóirt; báid rámhaíochta agus canúnna

49490 (*)

30.12.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú bád pléisiúir agus spóirt

30.12.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú bád pléisiúir agus spóirt

30.2

Innill ghluaiste agus rothra iarnróid

30.20

Innill ghluaiste agus rothra iarnróid

30.20.1

Innill ghluaiste agus freastaláin innill ghluaiste iarnróid

30.20.11

Innill ghluaiste iarnróid a chumhachtaítear ó fhoinse sheachtrach leictreachais

49511

30.20.12

Innill ghluaiste díosal-leictreacha

49512

30.20.13

Innill ghluaiste eile iarnróid; freastaláin innill ghluaiste

49519

49319 (*)

49320

49390

88229 (*)
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30.20.2

Cóistí féintiomáinte iarnróid nó trambhealaigh, veaineanna agus leoraithe, seachas
feithiclí cothabhála nó seirbhíse

30.20.20

Cóistí féintiomáinte iarnróid nó trambhealaigh, veaineanna agus leoraithe, seachas
feithiclí cothabhála nó seirbhíse

30.20.3

Rothra eile

30.20.31

Feithiclí cothabhála nó seirbhíse iarnróid nó trambhealaigh

49531

30.20.32

Cóistí paisinéara iarnróid nó trambhealaigh, neamh-féintiomáinte; veaineanna bagáiste
agus veaineanna speisialaithe eile

49532

30.20.33

Veaineanna agus vaigíní earraí iarnróid nó trambhealaigh, neamh-féintiomáinte

49533

30.20.4

Páirteanna d’innill ghluaiste nó rothra iarnróid nó trambhealaigh; fearas agus feistiú agus
páirteanna díobh; trealamh meicniúil rialaithe tráchta

30.20.40

Páirteanna d’innill ghluaiste nó rothra iarnróid nó trambhealaigh; fearas agus feistiú agus
páirteanna díobh; trealamh meicniúil rialaithe tráchta

30.20.9

Seirbhísí athriochtaithe agus feistithe (‘críochnú’) inneall gluaiste agus rothra iarnróid
agus trambhealaigh; oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú inneall gluaiste
agus rothra iarnróid

30.20.91

Seirbhísí athriochtaithe agus feistithe (‘críochnú’) inneall gluaiste agus rothra iarnróid
agus tram

88229 (*)

30.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú inneall gluaiste agus rothra iarnróid

88229 (*)

30.3

Aerárthaí agus spásárthaí agus innealra gaolmhar

30.30

Aerárthaí agus spásárthaí agus innealra gaolmhar

30.30.1

Mótair agus innill d’aerárthaí nó spásárthaí; oiliúnóirí eitilte ar talamh agus páirteanna
díobh

30.30.11

Innill spréach-adhainte aerárthaí

43131

30.30.12

Innill turbascairde agus turbailiáin

43132

30.30.13

Innill imoibrithe, seachas turbascairdeanna

43133

30.30.14

Oiliúnóirí eitilte ar talamh agus páirteanna díobh

43134

30.30.15

Páirteanna d’innill spréach-adhainte aerárthaí

43152

30.30.16

Páirteanna turbascairdeanna nó turbailiáin

43155

30.30.2

Balúin agus balúin instiúrtha; faoileoirí, faoileoirí crochta agus aerárthaí eile
neamhchumhachtaithe

30.30.20

Balúin agus balúin instiúrtha; faoileoirí, faoileoirí crochta agus aerárthaí eile
neamhchumhachtaithe

30.30.3

Héileacaptair agus eitleáin

30.30.31

Héileacaptair

49621

30.30.32

Eitleáin agus aerárthaí eile, de mheáchan neamhualaithe ≤ 2 000 kg

49622

30.30.33

Eitleáin agus aerárthaí eile, de mheáchan neamhualaithe > 2 000 kg ach ≤ 15 000 kg

49623 (*)

30.30.34

Eitleáin agus aerárthaí eile, de mheáchan neamhualaithe > 15 000 kg

49623 (*)

30.30.4

Spásárthaí (satailítí san áireamh) agus feithiclí seolta spásárthaí

30.30.40

Spásárthaí (satailítí san áireamh) agus feithiclí seolta spásárthaí

30.30.5

Páirteanna eile aerárthaí agus spásárthaí

30.30.50

Páirteanna eile aerárthaí agus spásárthaí

30.30.6

Seirbhísí ollchóirithe agus athchóirithe aerárthaí agus inneall aerárthaí

49520

49540

49610

49630

38111 (*)
49640
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30.30.60

Seirbhísí ollchóirithe agus athchóirithe aerárthaí agus inneall aerárthaí

87149 (*)

30.30.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú aerárthaí agus spásárthaí agus
innealra ghaolmhair

30.30.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú aerárthaí agus spásárthaí agus
innealra ghaolmhair

30.4

Feithiclí míleata troda

30.40

Feithiclí míleata troda

30.40.1

Tancanna innealta agus feithiclí armúrtha troda eile agus páirteanna díobh

30.40.10

Tancanna innealta agus feithiclí armúrtha troda eile agus páirteanna díobh

30.40.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú feithiclí míleata troda

30.40.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú feithiclí míleata troda

30.9

Trealamh iompair, g.a.e.

30.91

Gluaisrothair

30.91.1

Gluaisrothair agus carranna cliathánacha

30.91.11

Gluaisrothair agus rothair le hinneall cúnta a bhfuil inneall loiní dócháin inmheánaigh
fhrithingigh ≤ 50 cm3 acu

49911

30.91.12

Gluaisrothair a bhfuil inneall loiní dócháin inmheánaigh fhrithingigh > 50 cm3 acu

49912

30.91.13

Gluaisrothair g.a.e.; cairr chliathánacha

49913

30.91.2

Páirteanna agus gabhálais gluaisrothar agus carranna cliathánacha

30.91.20

Páirteanna agus gabhálais gluaisrothar agus carranna cliathánacha

30.91.3

Innill dócháin inmheánaigh den chineál a úsáidtear do ghluaisrothair

30.91.31

Innill loiní dócháin inmheánaigh, fhrithingeacha spréach-adhainte, a bhfuil toilleadh
sorcóra ≤ 1 000 cm3 acu

43121 (*)

30.91.32

Innill loiní dócháin inmheánaigh, frithingeacha spréach-adhainte, a bhfuil toilleadh
sorcóra > 1 000 cm3 acu

43122 (*)

30.91.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gluaisrothar

30.91.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú gluaisrothar

30.92

Rothair agus cóistí easláin

30.92.1

Gach cineál rothair neamh-mhótaraithe

30.92.10

Gach cineál rothair neamh-mhótaraithe

30.92.2

Cóistí easláin, seachas páirteanna agus gabhálais

30.92.20

Cóistí easláin, seachas páirteanna agus gabhálais

30.92.3

Páirteanna agus gabhálais gach cineáil rothair neamh-mhótaraithe agus cóiste easláin

30.92.30

Páirteanna agus gabhálais gach cineál rothair neamh-mhótaraithe agus cóiste easláin

30.92.4

Cóistí leanaí agus páirteanna díobh

30.92.40

Cóistí leanaí agus páirteanna díobh

30.92.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú rothar agus cóistí easláin

30.92.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú rothar agus cóistí easláin

88229 (*)

44710

88229 (*)

49941

88229 (*)

49921

49922

49942

38992

88229 (*)
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30.99

Trealamh eile iompair g.a.e.

30.99.1

Trealamh eile iompair g.a.e.

30.99.10

Trealamh eile iompair g.a.e.

30.99.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú trealaimh eile iompair g.a.e.

30.99.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú trealaimh eile iompair g.a.e.

31

Troscán

31.0

Troscán

31.00

Suíocháin agus páirteanna díobh; páirteanna troscáin

31.00.1

Suíocháin agus páirteanna díobh

31.00.11

Suíocháin, a bhfuil frámaí miotail iontu go príomha

38111

31.00.12

Suíocháin, a bhfuil frámaí adhmaid iontu go príomha

38112

31.00.13

Suíocháin eile

38119

31.00.14

Páirteanna de shuíocháin

38160 (*)

31.00.2

Páirteanna de throscán (seachas suíocháin)

31.00.20

Páirteanna de throscán (seachas suíocháin)

31.00.9

Seirbhísí cumhdaitheoireachta cathaoireacha agus suíochán; oibriúcháin ar fochonradh
mar chuid de mhonarú suíochán, páirteanna díobh agus páirteanna troscáin

31.00.91

Seirbhísí cumhdaitheoireachta cathaoireacha agus suíochán

88190 (*)

31.00.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú suíochán, páirteanna díobh agus
páirteanna troscáin

88190 (*)

31.01

Troscán oifige agus siopa

31.01.1

Troscán oifige agus siopa

31.01.11

Troscán miotail den chineál a úsáidtear in oifigí

38121

31.01.12

Troscán adhmaid den chineál a úsáidtear in oifigí

38122

31.01.13

Troscán adhmaid do shiopaí

38140 (*)

31.01.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú troscáin oifige agus siopa

31.01.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú troscáin oifige agus siopa

31.02

Troscán cistine

31.02.1

Troscán cistine

31.02.10

Troscán cistine

31.02.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú troscáin cistine

31.02.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú troscáin cistine

31.03

Tochtanna

31.03.1

Tochtanna

31.03.11

Tacaí tochta

38150 (*)

31.03.12

Tochtanna, seachas tacaí tochta

38150 (*)

31.03.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú tochtanna

31.03.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú tochtanna

31.09

Troscán eile

31.09.1

Troscán eile

49930

88229 (*)

38160 (*)

88190 (*)

38130

88190 (*)

88190 (*)
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31.09.11

Troscán miotail, g.a.e.

38140 (*)

31.09.12

Troscán adhmaid den chineál a úsáidtear sa seomra leapa, sa seomra bia agus sa seomra
suí

38140 (*)

31.09.13

Troscán adhmaid, g.a.e.

38140 (*)

31.09.14

Troscán as plaistigh nó as ábhair eile (e.g., cána, saileánach nó bambú)

38140 (*)

31.09.9

Seirbhísí críochnaithe troscáin nua; oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú
troscáin eile

31.09.91

Seirbhísí críochnaithe troscáin nua (seachas cumhdaitheoireacht chathaoireacha agus
suíochán)

88190 (*)

31.09.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú troscáin eile

88190 (*)

32

Earraí monaraithe eile

32.1

Seodra, bijouterie agus earraí gaolmhara

32.11

Boinn airgid

32.11.1

Boinn airgid

32.11.10

Boinn airgid

32.11.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú bonn airgid

32.11.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú bonn airgid

32.12

Seodra agus earraí gaolmhara

32.12.1

Seodra agus earraí gaolmhara

32.12.11

Péarlaí saothraithe, clocha lómhara nó leathlómhara, clocha sintéiseacha nó atógtha, atá
saoirsithe ach gan a bheith suite, san áireamh

38220

32.12.12

Diamaint thionsclaíocha, saoirsithe; dusta agus púdar cloch lómhar nó leathlómhara atá
nádúrtha nó sintéiseach

38230

32.12.13

Earraí seodra agus páirteanna díobh; earraí is gréithe gaibhne buí nó gréithe gaibhne gile
agus páirteanna díobh

38240 (*)

32.12.14

Earraí eile miotail lómhair; earraí ó phéarlaí nádúrtha nó saothraithe, clocha lómhara nó
leathlómhara

38240 (*)
48490 (*)

32.12.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú seodra agus earraí gaolmhara

32.12.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú seodra agus earraí gaolmhara

32.13

Seodra aithrise agus earraí gaolmhara

32.13.1

Seodra aithrise agus earraí gaolmhara

32.13.10

Seodra aithrise agus earraí gaolmhara

32.13.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú seodra bréige agus earraí gaolmhara

32.13.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú seodra bréige agus earraí gaolmhara

32.2

Uirlisí ceoil

32.20

Uirlisí ceoil

32.20.1

Pianónna, orgáin agus gaothuirlisí agus téaduirlisí eile, méarchláir; méadranóim,
gabhlóga tiúnta; meicníochtaí do bhoscaí ceoil

32.20.11

Pianónna agus téaduirlisí eile ceoil le méarchláir

38310

32.20.12

Téaduirlisí eile ceoil

38320

32.20.13

Orgáin phíobáin mhéarchláir, armóiní agus uirlisí den chineál céanna; cairdíní agus ionstraimí den chineál céanna; orgáin bhéil; gaothuirlisí

38330

32.20.14

Uirlisí ceoil nó méarchláir, a dtáirgtear a bhfuaim, nó ar gá í a aimpliú, go leictreach

38340

38250

88190 (*)

88190 (*)

38997
48490 (*)

88190 (*)
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32.20.15

Uirlisí eile ceoil

38350

32.20.16

Méadranóim, gabhlóga tiúnta agus feadóga airde; meicníochtaí do bhoscaí ceoil; téada
uirlisí ceoil

38360 (*)

32.20.2

Páirteanna agus gabhálais uirlisí ceoil

32.20.20

Páirteanna agus gabhálais uirlisí ceoil

32.20.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú uirlisí ceoil

32.20.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú uirlisí ceoil

32.3

Earraí spóirt

32.30

Earraí spóirt

32.30.1

Earraí spóirt

32.30.11

Cláir sciála sneachta agus trealamh eile sciála sneachta, seachas coisbheart; scátaí oighir
agus scátaí rollála; páirteanna díobh

38410

32.30.12

Coisbheart sciála sneachta

29410

32.30.13

Cláir sciála uisce, tonnchláir, cláir sheoil agus trealamh eile spóirt uisce

38420

32.30.14

Earraí agus trealamh giomnáisiam, lárionaid aclaíochta nó lúthchleasaíochta

38430

32.30.15

Earraí agus trealamh eile do chluichí spóirt nó do chluichí amuigh faoin spéir; linnte
snámha agus linnte lapadála

38440

32.30.16

Slata iascaireachta, gléas eile iascaireachta líne; earraí do shealgaireacht nó d’iascaireacht,
g.a.e.

38450

32.30.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí spóirt

32.30.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí spóirt

32.4

Cluichí agus bréagáin

32.40

Cluichí agus bréagáin

32.40.1

Bábóga i gcló daonna amháin; bréagáin i gcló ainmhithe nó créatúr neamhdhaonna;
páirteanna díobh

32.40.11

Bábóga i gcló daonna amháin

38520 (*)

32.40.12

Bréagáin i gcló ainmhithe nó créatúr neamhdhaonna

38520 (*)

32.40.13

Páirteanna agus gabhálais bábóg i gcló daonna

38530

32.40.2

Traeinbhréagáin agus a ngabhálais; mionsamhail eile laghdaithe nó tacair thógála agus
bréagáin thógála

32.40.20

Traeinbhréagáin agus a ngabhálais; mionsamhail eile laghdaithe nó tacair thógála agus
bréagáin thógála

32.40.3

Bréagáin eile, uirlisí ceoil bréagáin san áireamh

32.40.31

Bréagáin le rotha orthu a ceapadh le go rachadh leanaí thart orthu; cóistí bábóg

38510

32.40.32

Puzail

38550

32.40.39

Cluichí agus bréagáin g.a.e.

38560

32.40.4

Cluichí eile

32.40.41

Cártaí imeartha

38570

32.40.42

Earraí do bhilléardaí, earraí d’aontaí siamsaíochta, cluichí tábla nó tí; cluichí eile, a
oibrítear le boinn airgid nó le dioscaí

38590

32.40.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cluichí agus bréagán

32.40.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú cluichí agus bréagán

32.5

Ionstraimí agus soláthairtí liachta agus fiaclóireachta

32.50

Ionstraimí agus soláthairtí liachta agus fiaclóireachta

38360 (*)

88190 (*)

88190 (*)

38540

88190 (*)
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32.50.1

Ionstraimí agus fearais liachta, máinliachta agus fiaclóireachta

32.50.11

Ionstraimí agus fearais a úsáidtear le haghaidh cóireáil fiaclóireachta

48130

32.50.12

Steirileoirí liachta, máinliachta nó saotharlainne

48140

32.50.13

Steallairí, snáthaidí, cataitéir, cannulae agus a leithéidí; ionstraimí agus fearais
oftailmeacha agus eile, g.a.e.

48150

32.50.2

Ionstraimí agus fearais teiripeacha; gabhálais, próistéisí agus fearais ortaipéideacha

32.50.21

Ionstraimí agus fearais teiripeacha; fearais análaithe

48160 (*)

32.50.22

Ailt shaorga; fearais ortaipéideacha; fiacla saorga; feistithe fiaclóireachta; páirteanna
saorga den chorp g.a.e.

35440 (*)
48170 (*)

32.50.23

Páirteanna agus gabhálais próistéisí agus fearas ortaipéideach

48170 (*)

32.50.3

Troscán liachta, máinliachta, fiaclóireachta nó tréidliachta; cathaoireacha bearbóirí agus
cathaoireacha den chineál céanna agus páirteanna díobh

32.50.30

Troscán liachta, máinliachta, fiaclóireachta nó trédliachta; cathaoireacha bearbóirí agus
cathaoireacha den chineál céanna agus páirteanna díobh

32.50.4

Spéaclaí, lionsaí agus páirteanna díobh

32.50.41

Lionsaí tadhaill; lionsaí spéaclaí as aon ábhar

48311 (*)

32.50.42

Spéaclaí, gloiní cosanta agus a leithéid, spéaclaí ceartaitheacha, cosanta nó eile

48312

32.50.43

Frámaí agus feistí suite do spéaclaí, gloiní cosanta agus a leithéidí

48313

32.50.44

Páirteanna de fhrámaí agus d’fheistí suite do spéaclaí, gloiní cosanta nó a leithéidí

48352

32.50.5

Earraí eile chun críocha liachta nó máinliachta

32.50.50

Earraí eile chun críocha liachta nó máinliachta

32.50.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú trealaimh liachta agus máinliachta
agus fearas ortaipéideach

32.50.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú trealaimh liachta agus máinliachta
agus fearas ortaipéideach

32.9

Earraí monaraithe g.a.e.

32.91

Scuaba

32.91.1

Scuaba

32.91.11

Scuaba do ghlantachán tí

38993 (*)

32.91.12

Scuaba fiacla, scuaba gruaige agus scuaba leithris le haghaidh úsáide pearsanta; scuaba
ealaíontóirí, scuaba scríbhneoireachta agus scuaba do chosmaidí

38993 (*)

32.91.19

Scuaba eile g.a.e.

38993 (*)

32.91.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú scuab

32.91.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú scuab

32.99

Earraí monaraithe eile g.a.e.

32.99.1

Ceannbheart sábháilteachta; pinn agus pinn luaidhe, cláir, stampaí dáta, séalaithe nó
uimhrithe; ribíní clóscríobháin, pillíní dúigh

32.99.11

Ceannbheart sábháilteachta agus earraí eile sábháilteachta

36971
36972

32.99.12

Pinn gránbhioracha; pinn agus marcóirí eile feiltbhioracha agus scagbhioracha; pionsail
tochrais nó sleamhnáin

38911 (*)

32.99.13

Pinn líníochta dúigh Indigh; pinn tobair, pinn stíleagraif agus pinn eile

38911 (*)

48180

35290

88235 (*)

88190 (*)
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32.99.14

Tacair uirlisí scríbhneoireachta, coimeádáin phinn agus phionsail agus coimeádáin den
chineál céanna; páirteanna díobh

38911 (*)

32.99.15

Pionsail, criáin, luaidhe pionsail, pastail, gualaigh líníochta, cailceanna scríbhneoireachta
nó líníochta agus cailceanna táilliúra

38911 (*)

32.99.16

Slinnte agus boird; stampaí dáta, séalaithe nó uimhrithe agus a leithéidí; ribíní
clóscríobháin nó ribíní den chinéal céanna; pillíní dúigh

38140
38912

32.99.2

Scáthanna fearthainne; bataí siúil; cnaipí; múnlaí cnaipe; dúntóirí; páirteanna díobh

32.99.21

Scáthanna fearthainne agus scáthanna gréine; bataí siúil, bataí suíocháin, fuipeanna agus
a leithéidí

38921

32.99.22

Páirteanna, oiriúintí agus gabhálais scáthanna fearthainne agus scáthanna gréine; bataí
siúil, bataí suíocháin, fuipeanna, fuipeanna marcaíochta agus a leithéid

38922 (*)

32.99.23

Brúdhúntóirí, smeachdhúntóirí, brústodaí agus páirteanna díobh; cnaipí; ceangail sleamhnáin

38923

32.99.24

Múnlaí cnaipe agus páirteanna eile cnaipí; crotáin chnaipe; páirteanna de cheangail
sleamhnáin

38924

32.99.3

Táirgí ó ghruaig dhaonna nó ainmhíoch; táirgí den chineál céanna ó ábhair theicstíle

32.99.30

Táirgí ó ghruaig dhaonna nó ainmhíoch; táirgí den chineál céanna ó ábhair theicstíle

32.99.4

Lastóirí, píopaí agus páirteanna díobh; earraí as ábhair indóite; breoslaí leachta nó gáis
leachtaithe

32.99.41

Lastóirí toitín agus lastóirí eile; píopaí caite tobac agus coimeádáin todóige nó toitín agus
páirteanna díobh

38994 (*)

32.99.42

Páirteanna de lastóirí; cóimhiotail phioreafóracha; earraí as ábhair indóite

38995

32.99.43

Breoslaí leachta nó gáis leachtaithe do lastóirí, i ngabhdáin de thoilleadh ≤ 300 cm3

38999 (*)

32.99.5

Earraí eile g.a.e.

32.99.51

Earraí féile, carnabhail nó siamsaíochta eile, cleasanna draíodóireachta agus nuaigíní san
áireamh

38991

32.99.52

Cíora, fáisceáin ghruaige agus a leithéidí; bioráin ghruaige; bioráin chataíola; cumhráin
sprae agus feistí agus cnogaí dóibh

38994 (*)

32.99.53

Ionstraimí, gaireas agus múnlaí a dearadh chun críocha taispeántais

38996

32.99.54

Coinnle, fáideoga agus a leithéid

38999 (*)

32.99.55

Bláthanna, duilliúr agus torthaí saorga agus páirteanna díobh

38999 (*)

32.99.59

Earraí ilghnéitheacha eile, g.a.e.

38999 (*)
48160

32.99.6

Seirbhísí seitheadóireachta

32.99.60

Seirbhísí seitheadóireachta

32.99.9

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí monaraithe eile g.a.e.

32.99.99

Oibriúcháin ar fochonradh mar chuid de mhonarú earraí monaraithe eile g.a.e.

33

Seirbhísí deisithe agus suiteála innealra agus trealaimh

33.1

Seirbhísí deisithe táirgí déanta agus innealra miotail agus trealaimh miotail

33.11

Seirbhísí deisithe táirgí déanta miotail

33.11.1

Seirbhísí deisithe agus cothabhála táirgí déanta miotail

38972

88190 (*)

88190 (*)
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33.11.11

Seirbhísí deisithe agus cothabhála táirgí struchtúrtha miotail

87110 (*)

33.11.12

Seirbhísí deisithe agus cothabhála tancanna, taiscumar agus gabhdán miotail

87110 (*)

33.11.13

Seirbhísí deisithe agus cothabhála gineadóirí gaile, seachas coirí teasa lárnaigh uisce the

87110 (*)

33.11.14

Seirbhísí deisithe agus cothabhála arm agus lóin lámhaigh

87110 (*)

33.11.19

Seirbhísí deisithe agus cothabhála táirgí eile déanta miotail

87110 (*)

33.12

Seirbhísí deisithe innealra

33.12.1

Seirbhísí deisithe agus cothabhála innealraí ilchuspóireacha

33.12.11

Seirbhísí deisithe agus cothabhála inneall agus tuirbíní, seachas innill aerárthaí, feithicle
agus rothair

87156 (*)

33.12.12

Seirbhísí deisithe agus cothabhála trealaimh chumhachta sreabhaí, caidéil,
comhbhrúiteoirí, sconnaí agus comhlaí eile

87156 (*)

33.12.13

Seirbhísí deisithe agus cothabhála imthacaí, giaranna, giarála agus eilimintí tiomána

87156 (*)

33.12.14

Seirbhísí deisithe agus cothabhála oigheann, foirnéisí agus dóirí foirnéise

87156 (*)

33.12.15

Seirbhísí deisithe agus cothabhála trealaimh tógála agus láimhseála

87156 (*)

33.12.16

Seirbhísí deisithe agus cothabhála innealra agus trealaimh oifige (seachas ríomhairí agus
trealamh forimeallach)

87120

33.12.17

Seirbhísí deisithe agus cothabhála uirlisí láimhe cumhacht-thiomáinte

87156 (*)

33.12.18

Seirbhísí deisithe agus cothabhála trealaimh neamhbhaile fuaraithe agus aeraithe

87156 (*)

33.12.19

Seirbhísí deisithe agus cothabhála innealraí eile ilchuspóireacha, g.a.e.

87156 (*)

33.12.2

Seirbhísí deisithe agus cothabhála innealraí sainchuspóireacha

33.12.21

Seirbhísí deisithe agus cothabhála innealra talmhaíochta agus foraoiseachta

87156 (*)

33.12.22

Seirbhísí deisithe agus cothabhála innealra agus uirlisí meaisín foirmithe miotail

87156 (*)

33.12.23

Seirbhísí deisithe agus cothabhála innealra don mhiotaleolaíocht

87156 (*)

33.12.24

Seirbhísí deisithe agus cothabhála innealra do mhianadóireacht, cairéalú agus
foirgníocht

87156 (*)

33.12.25

Seirbhísí deisithe agus cothabhála innealra do phróiseáil bia, deochanna agus tobac

87156 (*)

33.12.26

Seirbhísí deisithe agus cothabhála innealra do tháirgeadh teicstíle, éadaí agus leathair

87156 (*)

33.12.27

Seirbhísí deisithe agus cothabhála innealra do tháirgeadh páipéir agus cairtchláir

87156 (*)

33.12.28

Seirbhísí deisithe agus cothabhála innealra do phlaistigh agus rubar

87156 (*)

33.12.29

Seirbhísí deisithe agus cothabhála innealraí eile sainchuspóireacha

87156 (*)

33.13

Seirbhísí deisithe trealaimh leictreonaigh agus optúil

33.13.1

Seirbhísí deisithe agus cothabhála trealaimh leictreonaigh agus optúil
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33.13.11

Seirbhísí deisithe agus cothabhála ionstraimí agus fearas do thomhas, tástáil agus
nascleanúint

87154 (*)

33.13.12

Seirbhísí deisithe agus cothabhála trealaimh ionradaíochta, leictriliachta agus
leictritheiripigh

87154 (*)

33.13.13

Seirbhísí deisithe agus cothabhála ionstraimí gairmiúla optúla agus trealaimh
grianghrafadóireachta

87154 (*)

33.13.19

Seirbhísí deisithe agus cothabhála trealaimh eile ghairmiúil leictreonaigh

87154 (*)

33.14

Seirbhísí deisithe trealaimh leictrigh

33.14.1

Seirbhísí deisithe agus cothabhála trealaimh leictrigh

33.14.11

Seirbhísí deisithe agus cothabhála mótar leictreach, gineadóirí, trasfhoirmeoirí
leictreacha agus gaireas dáilte agus rialaithe leictreachais

87152 (*)

33.14.19

Seirbhísí deisithe agus cothabhála trealaimh eile ghairmiúil leictrigh

87152 (*)

33.15

Seirbhísí deisithe agus cothabhála long agus bád

33.15.1

Seirbhísí deisithe agus cothabhála long agus bád

33.15.10

Seirbhísí deisithe agus cothabhála long agus bád

33.16

Seirbhísí deisithe agus cothabhála aerárthaí agus spásárthaí

33.16.1

Seirbhísí deisithe agus cothabhála aerárthaí agus spásárthaí

33.16.10

Seirbhísí deisithe agus cothabhála aerárthaí agus spásárthaí

33.17

Seirbhísí deisithe agus cothabhála trealaimh eile iompair

33.17.1

Seirbhísí deisithe agus cothabhála trealaimh eile iompair

33.17.11

Seirbhísí deisithe agus cothabhála inneall gluaiste agus rothra iarnróid

87149 (*)

33.17.19

Seirbhísí deisithe agus cothabhála trealaimh eile iompair g.a.e.

87149 (*)

33.19

Seirbhísí deisithe trealaimh eile

33.19.1

Seirbhísí deisithe trealaimh eile

33.19.10

Seirbhísí deisithe trealaimh eile

33.2

Seirbhísí suiteála innealra agus trealaimh thionsclaíoch

33.20

Seirbhísí suiteála innealra agus trealaimh thionsclaíoch

33.20.1

Seirbhísí suiteála táirgí déanta miotail, seachas innealra agus trealamh miotail

33.20.11

Seirbhísí suiteála gineadóirí gaile, seachas coirí teasa lárnaigh uisce the, seirbhísí suiteála
córas píobáin miotail i ngléasraí tionsclaíocha san áireamh

87310 (*)

33.20.12

Seirbhísí suiteála táirgí eile déanta miotail, seachas innealra agus trealamh miotail

87310 (*)

33.20.2

Seirbhísí suiteála innealra ilchuspóirigh

33.20.21

Seirbhísí suiteála innealra oifige agus cuntasaíochta

87333

33.20.29

Seirbhísí suiteála innealra eile ilchuspóirigh, g.a.e.

87320 (*)

33.20.3

Seirbhísí suiteála innealra shainchuspóirigh

33.20.31

Seirbhísí suiteála innealra agus trealaimh don talmhaíocht

87320 (*)

33.20.32

Seirbhísí suiteála innealra foirmithe adhmaid

87320 (*)

33.20.33

Seirbhísí suiteála innealra agus trealaimh don mhiotaleolaíocht

87320 (*)

33.20.34

Seirbhísí suiteála innealra agus trealaimh don mhianadóireacht

87320 (*)

33.20.35

Seirbhísí suiteála innealra agus trealaimh thionsclaíoch do phróiseáil bia, deochanna
agus tobac

87320 (*)

87149 (*)

87149 (*)

87159
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33.20.36

Seirbhísí suiteála innealra agus trealaimh thionsclaíoch do tháirgeadh teicstílí,
corpbheart agus leathair

87320 (*)

33.20.37

Seirbhísí suiteála innealra agus trealaimh thionsclaíoch do tháirgeadh páipéir agus
cairtchláir

87320 (*)

33.20.38

Seirbhísí suiteála innealra agus trealaimh thionsclaíoch do tháirgeadh plaistigh agus
rubair

87320 (*)

33.20.39

Seirbhísí suiteála innealra eile shainchuspóirigh

87320 (*)
87331

33.20.4

Seirbhísí suiteála trealaimh leictreonaigh agus optúil

33.20.41

Seirbhísí suiteála innealra ghairmiúil liachta agus ionstraimí cruinnis agus optúla

87350

33.20.42

Seirbhísí suiteála trealaimh ghairmiúil leictreonaigh

87340

33.20.5

Seirbhísí suiteála trealaimh leictrigh

33.20.50

Seirbhísí suiteála trealaimh leictrigh

33.20.6

Seirbhísí suiteála trealaimh thionsclaíoch rialaithe phróisis

33.20.60

Seirbhísí suiteála de threalamh tionsclaíoch rialaithe phróisis

33.20.7

Seirbhísí suiteála earraí eile g.a.e.

33.20.70

Seirbhísí suiteála earraí eile g.a.e.

D

LEICTREACHAS, GÁS, GAL AGUS AERCHÓIRIÚ

35

Leictreachas, gás, gal agus aerchóiriú

35.1

Leictreachas, seirbhísí tarchuir agus dáilte

35.11

Leictreachas

35.11.1

Leictreachas

35.11.10

Leictreachas

35.12

Seirbhísí tarchurtha leictreachais

35.12.1

Seirbhísí tarchurtha leictreachais

35.12.10

Seirbhísí tarchurtha leictreachais

35.13

Seirbhísí dáilte leictreachais

35.13.1

Seirbhísí dáilte leictreachais

35.13.10

Seirbhísí dáilte leictreachais

35.14

Seirbhísí tráchtála leictreachais

35.14.1

Seirbhísí tráchtála leictreachais

35.14.10

Seirbhísí tráchtála leictreachais

35.2

Gás monaraithe; seirbhísí dáilte breoslaí gásacha tríd an bpríomhlíonra

35.21

Gás monaraithe

35.21.1

Gás guail, gás uisce, gás táirgeora agus gáis chomhchosúla, seachas gáis pheitriliam

35.21.10

Gás guail, gás uisce, gás táirgeora agus gáis chomhchosúla, seachas gáis pheitriliam

35.22

Seirbhísí dáilte breoslaí gásacha tríd an bpríomhlíonra

35.22.1

Seirbhísí dáilte breoslaí gásacha tríd an bpríomhlíonra

87360

87320 (*)

87390

17100

69111
86311

69112
86312

61197
61297
62597

17200
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35.22.10

Seirbhísí dáilte breoslaí gásacha tríd an bpríomhlíonra

69120
86320

35.23

Seirbhísí tráchtála gáis tríd an bpríomhlíonra

35.23.1

Seirbhísí tráchtála gáis tríd an bpríomhlíonra

35.23.10

Seirbhísí tráchtála gáis tríd an bpríomhlíonra

35.3

Seirbhísí soláthair ghaile agus aeroiriúnaithe

35.30

Seirbhísí soláthair ghaile agus aeroiriúnaithe

35.30.1

Gal agus uisce te; seirbhísí soláthair gaile agus uisce te

35.30.11

Gal agus uisce te

17300

35.30.12

Seirbhísí soláthair gaile agus uisce the tríd an bpríomhlíonra

69220 (*)
86340 (*)

35.30.2

Oighear; seirbhísí soláthair aeir fhuaraithe agus uisce shárfhuaraithe

35.30.21

Oighear, oighear chun críocha fuaraithe (.i. oighear neamhbhia) san áireamh

17400

35.30.22

Seirbhísí soláthair aeir fhuaraithe agus uisce shárfhuaraithe

69220 (*)
86340 (*)

E

SOLÁTHAR UISCE; SÉARACHAS, SEIRBHÍSÍ BAINISTÍOCHTA AGUS
LEASÚCHÁIN DRAMHAÍOLA

36

Uisce nádúrtha; seirbhísí cóirithe agus soláthair uisce

36.0

Uisce nádúrtha; seirbhísí cóirithe agus soláthair uisce

36.00

Uisce nádúrtha; seirbhísí cóirithe agus soláthair uisce

36.00.1

Uisce nádúrtha

36.00.11

Uisce ólacháin

18000 (*)

36.00.12

Uisce neamhólacháin

18000 (*)

36.00.2

Seirbhísí cóirithe agus dáilte uisce tríd an bpríomhlíonra

36.00.20

Seirbhísí cóirithe agus dáilte uisce tríd an bpríomhlíonra

36.00.3

Seirbhísí tráchtála uisce tríd an bpríomhlíonra

36.00.30

Seirbhísí tráchtála uisce tríd an bpríomhlíonra

37

Seirbhísí séarachais; sloda séarachais

37.0

Seirbhísí séarachais; sloda séarachais

37.00

Seirbhísí séarachais; sloda séarachais

37.00.1

Seirbhísí séarachais

37.00.11

Seirbhísí bainte agus cóirithe camrais

94110

37.00.12

Seirbhísí cóirithe linnte séarachais agus umar seipteach

94120

37.00.2

Sloda camrais

37.00.20

Sloda camrais

38

Seirbhísí bailithe, cóirithe agus diúscartha dramhaíola; seirbhísí athshlánaithe ábhar

38.1

Dramhaíl; seirbhísí bailithe dramhaíola

38.11

Dramhaíl neamhghuaiseach; seirbhísí bailithe dramhaíola neamhghuaisí

38.11.1

Seirbhísí bailithe dramhaíola neamhghuaisí in-athchúrsáilte

61191 (*)

69210
69230
86330
86350

61198

39920
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38.11.11

Seirbhísí bailithe dramhaíola neamhghuaisí in-athchúrsáilte, bardasach

94221

38.11.19

Seirbhísí bailithe dramhaíola neamhghuaisí in-athchúrsáilte, ó fhoinse eile

94229

38.11.2

Seirbhísí bailithe dramhaíola neamhghuaisí do-athchúrsáilte

38.11.21

Seirbhísí bailithe dramhaíola neamhghuaisí do-athchúrsáilte, bardasach

94231

38.11.29

Seirbhísí bailithe dramhaíola neamhghuaisí do-athchúrsáilte, ó fhoinse eile

94239

38.11.3

Dramhaíl neamhghuaiseach dho-athchúrsáilte, bailithe

38.11.31

Dramhaíl neamhghuaiseach bhardasach dho-athchúrsáilte

39910

38.11.39

Dramhaíl eile dho-athchúrsáilte neamhghuaiseach

39990 (*)

38.11.4

Raiceanna atá le díchóimeáil

38.11.41

Árthaí agus struchtúir eile atá ar snámh, atá le briseadh suas

39370

38.11.49

Raiceanna, seachas árthaí agus struchtúir atá ar snámh, atá le díchóimeáil

39910 (*)

38.11.5

Dramhaíl neamhghuaiseach eile dho-athchúrsáilte, bailithe

38.11.51

Dramhaíl ghloine

37111 (*)

38.11.52

Dramhaíl pháipéir agus chairtchláir

39240 (*)

38.11.53

Aerbhoinn athláimhe rubair

39260

38.11.54

Dramhaíl eile rubair

39250 (*)

38.11.55

Dramhaíl phlaisteach

39270 (*)

38.11.56

Dramhaíl teicstíle

39211
39212
39214
39216

38.11.57

Dramhaíl leathair

39220 (*)

38.11.58

Dramhaíl neamhghuaiseach mhiotail

39310
39320
39331 (*)
39332 (*)
39333 (*)
39340 (*)
39361 (*)
39362 (*)
39363 (*)
39364 (*)
39365 (*)
39366 (*)
39367

38.11.59

Dramhaíl neamhghuaiseach eile in-athchúrsáilte, g.a.e.

39280 (*)
39290 (*)

38.11.6

Seirbhísí áiseanna aistrithe do dhramhaíl neamhghuaiseach

38.11.61

Seirbhísí áiseanna aistrithe do dhramhaíl neamhghuaiseach in-athchúrsáilte

94313

38.11.69

Seirbhísí áiseanna aistrithe do dhramhaíl eile neamhghuaiseach

94319 (*)

38.12

Dramhaíl ghuaiseach; seirbhísí bailithe dramhaíola guaisí

38.12.1

Seirbhísí bailithe dramhaíola guaisí

38.12.11

Seirbhísí bailithe dramhaíola guaisí liachta agus dramhaíola eile bithghuaisí

94211

38.12.12

Seirbhísí bailithe dramhaíola eile guaisí tionsclaíche

94212

38.12.13

Seirbhísí bailithe dramhaíola guaisí bardasaí

94219
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38.12.2

Dramhaíl ghuaiseach, bailithe

38.12.21

Eilimintí breosla (ionradaithe) spíonta (cartúis) imoibreoirí núicléacha

33720

38.12.22

Dramhaíl chógaisíochta

39931

38.12.23

Dramhaíl liachta ghuaiseach eile

39939

38.12.24

Dramhaíl ghuaiseach cheimiceach

39950 (*)

38.12.25

Olaí dramhaíola

39950 (*)

38.12.26

Dramhaíl ghuaiseach mhiotail

39365 (*)
39366 (*)

38.12.27

Dramhaíl agus fuíoll cheall príomhúil, chadhnraí príomhúla agus taisc-cheallraí leictreacha

39380

38.12.29

Dramhaíl ghuaiseach eile

39990 (*)

38.12.3

Seirbhísí áiseanna aistrithe do dhramhaíl ghuaiseach

38.12.30

Seirbhísí áiseanna aistrithe do dhramhaíl ghuaiseach

38.2

Seirbhísí cóirithe agus diúscartha dramhaíola

38.21

Seirbhísí cóirithe agus diúscartha dramhaíola neamhghuaisí

38.21.1

Cóiriú dramhaíola neamhghuaisí do sheirbhísí diúscartha deiridh

38.21.10

Cóiriú dramhaíola neamhghuaisí do sheirbhísí diúscartha deiridh

38.21.2

Seirbhísí diúscartha dramhaíola neamhghuaisí

38.21.21

Seirbhísí sláintíochta líonta talún

94331

38.21.22

Seirbhísí eile líonta talún

94332

38.21.23

Seirbhísí loiscthe dramhaíola neamhghuaisí

94333

38.21.29

Seirbhísí eile diúscartha dramhaíola neamhghuaisí

94339

38.21.3

Tuaslagóirí orgánacha dramhaíola

38.21.30

Tuaslagóirí orgánacha dramhaíola

38.21.4

Luaithreach agus iarmhair ó loisceadh dramhaíola

38.21.40

Luaithreach agus iarmhair ó loisceadh dramhaíola

38.22

Seirbhísí cóirithe agus diúscartha dramhaíola guaisí

38.22.1

Seirbhísí cóirithe dramhaíola núicléiche agus dramhaíola guaisí eile

38.22.11

Seirbhísí cóirithe dramhaíola núicléiche

94321 (*)

38.22.19

Seirbhísí eile cóirithe dramhaíola guaisí

94321 (*)

38.22.2

Seirbhísí diúscartha dramhaíola núicléiche agus dramhaíola guaisí eile

38.22.21

Seirbhísí diúscartha dramhaíola núicléiche

94322 (*)

38.22.29

Seirbhísí eile diúscartha dramhaíola guaisí

94322 (*)

38.3

Seirbhísí athshlánaithe ábhar; amhábhair thánaisteacha

38.31

Seirbhísí díchóimeála raiceanna

38.31.1

Seirbhísí díchóimeála raiceanna

38.31.11

Seirbhísí briste long

94312 (*)

38.31.12

Seirbhísí díchóimeála raiceanna, seachas árthaí agus struchtúir atá ar snámh

94312 (*)

38.32

Seirbhísí athshlánaithe ábhar sórtáilte; amhábhair thánaisteacha

38.32.1

Seirbhísí athshlánaithe ábhar sórtáilte

38.32.11

Seirbhísí athshlánaithe ábhar sórtáilte miotail

94311

94319 (*)

39940

39290 (*)

89410
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38.32.12

Seirbhísí athshlánaithe ábhar sórtáilte neamh-mhiotail

89420

38.32.2

Amhábhair thánaisteacha mhiotail

38.32.21

Amhábhar tánaisteach as miotail lómhara

39331 (*)
39332 (*)
39333 (*)

38.32.22

Amhábhar tánaisteach as miotail fheiriúla

39340 (*)

38.32.23

Amhábhar tánaisteach copair

39361 (*)

38.32.24

Amhábhar tánaisteach nicile

39362 (*)

38.32.25

Amhábhar tánaisteach alúmanaim

39363 (*)

38.32.29

Amhábhair thánaisteacha mhiotail eile

39364 (*)
39368

38.32.3

Amhábhair thánaisteacha neamh-mhiotail

38.32.31

Amhábhar tánaisteach gloine

39290 (*)

38.32.32

Amhábhar tánaisteach páipéir agus cairtchláir

39240 (*)

38.32.33

Amhábhar tánaisteach plaistigh

39270 (*)

38.32.34

Amhábhar tánaisteach rubair

39250 (*)

38.32.35

Amhábhar tánaisteach teicstíle

3921

38.32.39

Amhábhair thánaisteacha eile neamh-mhiotail

39220 (*)
39280 (*)
39290 (*)

39

Seirbhísí leasúcháin agus seirbhísí bainistithe eile dramhaíola

39.0

Seirbhísí leasúcháin agus seirbhísí bainistithe eile dramhaíola

39.00

Seirbhísí leasúcháin agus seirbhísí bainistithe eile dramhaíola

39.00.1

Seirbhísí leasúcháin agus glantacháin

39.00.11

Seirbhísí leasúcháin agus glantacháin, ithreach agus screamhuisce

94413

39.00.12

Seirbhísí leasúcháin agus glantacháin, uisce dromchla

94412

39.00.13

Seirbhísí leasúcháin agus glantacháin, aer

94411

39.00.14

Seirbhísí leasúcháin foirgnimh

94430

39.00.2

Seirbhísí eile leasúcháin agus rialaithe speisialaithe do thruailliú

39.00.21

Seirbhísí srianaithe, rialaithe agus monatóireachta leasúcháin agus seirbhísí eile
leasúcháin láithreáin

94420

39.00.22

Seirbhísí leasúcháin eile

94490

39.00.23

Seirbhísí rialaithe speisialaithe eile do thruailliú

94900

F

FOIRGNÍOCHTAÍ AGUS OIBREACHA TÓGÁLA

41

Foirgnimh agus oibreacha tógála foirgneamh

41.0

Foirgnimh agus oibreacha tógála foirgneamh

41.00

Foirgnimh agus oibreacha tógála foirgneamh

41.00.1

Foirgnimh chónaithe

41.00.10

Foirgnimh chónaithe

41.00.2

Foirgnimh neamhchónaithe

41.00.20

Foirgnimh neamhchónaithe

41.00.3

Oibreacha tógála d’fhoirgnimh chónaithe (oibreacha nua, sínithe, athruithe agus
oibreacha athchóirithe)

41.00.30

Oibreacha tógála d’fhoirgnimh chónaithe (oibreacha nua, sínithe, athruithe agus
oibreacha athchóirithe)

5311

5312

5411
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41.00.4

Oibreacha tógála d’fhoirgnimh neamhchónaithe (oibreacha nua, sínithe, athruithe agus
oibreacha athchóirithe)

41.00.40

Oibreacha tógála d’fhoirgnimh neamhchónaithe (oibreacha nua, sínithe, athruithe agus
oibreacha athchóirithe)

42

Foirgníochtaí agus oibreacha tógála d’innealtóireacht shibhialta

42.1

Bóithre agus iarnróid; oibreacha tógála do bhóithre agus d’iarnróid

42.11

Bóithre agus mótarbhealaí; oibreacha tógála do bhóithre agus do mhótarbhealaí

42.11.1

Mótarbhealaí, bóithre, sráideanna agus bealaí eile feithicle nó coisí agus rúidbhealaí
aerpháirce

42.11.10

Mótarbhealaí, bóithre, sráideanna agus bealaí eile feithicle nó coisí agus rúidbhealaí
aerpháirce

42.11.2

Oibreacha tógála do mhótarbhealaí, bóithre, sráideanna agus bealaí eile feithicle nó coisí
agus rúidbhealaí aerpháirce

42.11.20

Oibreacha tógála do mhótarbhealaí, bóithre, sráideanna agus bealaí eile feithicle nó coisí
agus rúidbhealaí aerpháirce

42.12

Iarnróid agus iarnróid faoi thalamh; oibreacha tógála d’iarnróid agus d’iarnróid faoi
thalamh

42.12.1

Iarnróid agus iarnróid faoi thalamh

42.12.10

Iarnróid agus iarnróid faoi thalamh

42.12.2

Oibreacha tógála d’iarnróid agus d’iarnróid faoi thalamh

42.12.20

Oibreacha tógála d’iarnróid agus d’iarnróid faoi thalamh

42.13

Droichid agus tolláin; oibreacha tógála do dhroichid agus do tholláin

42.13.1

Droichid agus tolláin

42.13.10

Droichid agus tolláin

42.13.2

Oibreacha tógála do dhroichid agus do tholláin

42.13.20

Oibreacha tógála do dhroichid agus do tholláin

42.2

Foirgníochtaí agus oibreacha tógála do thionscadail fhóntais

42.21

Foirgníochtaí agus oibreacha tógála do thionscadail fhóntais do shreabháin

42.21.1

Foirgníochtaí fóntais do shreabháin

42.21.11

Píblínte fadachair do shreabháin

53241

42.21.12

Píblínte áitiúla do shreabháin

53251

42.21.13

Córais uisciúcháin (canálacha); foirgníochtaí príomhlíne uisce agus líne uisce; ionaid
chóireála uisce, ionaid diúscartha camrais agus stáisiúin chaidéalaithe

53231
53234
53235

42.21.2

Oibreacha tógála do thionscadail fhóntais do shreabháin

42.21.21

Oibreacha tógála do phíblínte fadachair

54241

42.21.22

Oibreacha tógála do phíblínte áitiúla, oibreacha coimhdeacha san áireamh

54251

42.21.23

Oibreacha tógála do chórais uisciúcháin (canálacha), príomhlíne uisce agus líne; ionaid
chóireála uisce, ionaid diúscartha camrais agus stáisiúin chaidéalaithe

54232
54239 (*)

42.21.24

Druileáil tobair uisce agus oibreacha suiteála córais sheiptigh

5434

42.22

Foirgníochtaí agus oibreacha tógála do thionscadail fhóntais do leictreachas agus do
theileachumarsáid

42.22.1

Foirgníochtaí fóntais do leictreachas agus do theileachumarsáid

42.22.11

Línte cumhachta leictreachais agus línte cumarsáide fadraoin

53242

42.22.12

Línte cumhachta leictreachais agus línte cumarsáide áitiúla

53252

42.22.13

Stáisiúin chumhachta

53262

42.22.2

Oibreacha tógála do thionscadail fhóntais do leictreachas agus do theileachumarsáid

42.22.21

Oibreacha tógála do línte cumhachta leictreachais agus línte cumarsáide fadraoin

54242

42.22.22

Oibreacha tógála do línte cumhachta leictreachais agus línte cumarsáide áitiúla

54252

5412

53211
53213

54210 (*)

53212

54210 (*)

5322

54220
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42.22.23

Oibreacha tógála do stáisiúin chumhachta

54260

42.9

Foirgníochtaí agus oibreacha tógála do thionscadail eile innealtóireachta sibhialta

42.91

Foirgníochtaí agus oibreacha tógála do thionscadail uisce

42.91.1

Foirgníochtaí cósta agus calafoirt, dambaí, loic agus struchtúir ghaolmhara
hidrimheicniúla

42.91.10

Foirgníochtaí cósta agus calafoirt, dambaí, loic agus struchtúir ghaolmhara
hidrimheicniúla

42.91.2

Oibreacha tógála d’fhoirgníochtaí cósta agus calafoirt, dambaí, loic agus struchtúir ghaolmhara hidrimheicniúla

42.91.20

Oibreacha tógála d’fhoirgníochtaí cósta agus calafoirt, dambaí, loic agus struchtúir ghaolmhara hidrimheicniúla

42.99

Foirgníochtaí agus oibreacha tógála do thionscadail eile innealtóireachta sibhialta g.a.e.

42.99.1

Foirgníochtaí eile innealtóireachta sibhialta

42.99.11

Foirgníochtaí mianadóireachta agus monaraithe

53261
53263
53269

42.99.12

Foirgníochtaí spóirt agus áineasa

53270

42.99.19

Foirgníochtaí eile innealtóireachta sibhialta g.a.e.

53290

42.99.2

Oibreacha tógála d’fhoirgníochtaí eile innealtóireachta sibhialta

42.99.21

Oibreacha tógála do mhianadóireacht agus do mhonarú

54270

42.99.22

Oibreacha tógála do struchtúr staideanna agus do chlós spóirt allamuigh

54280

42.99.29

Oibreacha tógála d’fhoirgníochtaí innealtóireachta sibhialta g.a.e.

54290

43

Oibreacha tógála speisialaithe

43.1

Oibreacha scartála agus ullmhaithe láithreáin

43.11

Oibreacha scartála

43.11.1

Oibreacha scartála

43.11.10

Oibreacha scartála

43.12

Oibreacha ullmhaithe láithreáin

43.12.1

Oibreacha ullmhaithe láithreáin

43.12.11

Oibreacha ullmhaithe ithreach agus talaimh; oibreacha glanspáis

54320 (*)

43.12.12

Oibreacha tochailte agus crécharta

54330

43.13

Oibreacha tástála druileála agus tollta

43.13.1

Oibreacha tástála druileála agus tollta

43.13.10

Oibreacha tástála druileála agus tollta

43.2

Oibreacha suiteála foirgníochta leictrí, pluiméireachta agus eile

43.21

Oibreacha suiteála leictrí

43.21.1

Oibreacha suiteála leictrí

43.21.10

Oibreacha suiteála leictrí

43.22

Oibreacha suiteála pluiméireachta, teasa agus aer-oiriúnaithe

43.22.1

Oibreacha suiteála pluiméireachta uisce, leagtha draenacha, teasa, aeraithe agus aeroiriúnaithe

43.22.11

Oibreacha pluiméireachta uisce agus leagtha draenacha

5462

43.22.12

Oibreacha suiteála teasa, aeraithe agus aer-oiriúnaithe

5463

43.22.2

Oibreacha suiteála feistithe gáis

43.22.20

Oibreacha suiteála feistithe gáis

43.29

Oibreacha eile suiteála foirgníochta

53232
53233

54231
54239 (*)

54310

54320 (*)

5461

54640
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43.29.1

Oibreacha eile suiteála foirgníochta

43.29.11

Oibreacha inslithe

54650

43.29.12

Oibreacha suiteála fáil agus ráille

54770

43.29.19

Oibreacha eile suiteála g.a.e.

5469

43.3

Oibreacha cur i gcrích agus críochnaithe foirgneamh

43.31

Oibreacha plástrála

43.31.1

Oibreacha plástrála

43.31.10

Oibreacha plástrála

43.32

Oibreacha suiteála siúinéireachta

43.32.1

Oibreacha suiteála siúinéireachta

43.32.10

Oibreacha suiteála siúinéireachta

43.33

Oibreacha clúdaithe urláir agus balla

43.33.1

Oibreacha tílithe

43.33.10

Oibreacha tílithe

43.33.2

Oibreacha eile leagtha agus clúdaithe urláir, clúdaithe balla agus páipéarachta balla

43.33.21

Oibreacha terrazzo, marmair, eibhir agus slinne

54790 (*)

43.33.29

Oibreacha eile leagtha agus clúdaithe urláir, clúdaithe balla agus páipéarachta balla g.a.e.

54750

43.34

Oibreacha péintéireachta agus gloinithe

43.34.1

Oibreacha péintéireachta

43.34.10

Oibreacha péintéireachta

43.34.2

Oibreacha gloinithe

43.34.20

Oibreacha gloinithe

43.39

Oibreacha eile cur i gcrích agus críochnaithe foirgneamh

43.39.1

Oibreacha eile cur i gcrích agus críochnaithe foirgneamh

43.39.11

Oibreacha feistithe ornáideachais

54760 (*)

43.39.19

Oibreacha eile cur i gcrích agus críochnaithe foirgneamh g.a.e.

54790 (*)

43.9

Oibreacha tógála speisialaithe eile

43.91

Oibreacha dín

43.91.1

Oibreacha dín

43.91.11

Oibreacha frámála dín

54522

43.91.19

Oibreacha dín eile

54530 (*)

43.99

Oibreacha eile tógála speisialaithe g.a.e.

43.99.1

Oibreacha uiscedhíonta

43.99.10

Oibreacha uiscedhíonta

43.99.2

Oibreacha tógala scafalra

43.99.20

Oibreacha tógála scafalra

43.99.3

Oibreacha sáitithe píle; oibreacha bunsraithe

43.99.30

Oibreacha sáitithe píle; oibreacha bunsraithe

43.99.4

Oibreacha coincréitithe

43.99.40

Oibreacha coincréitithe

43.99.5

Oibreacha tógála comhpháirteanna struchtúrtha cruaiche

54720

54760 (*)

54740

54730

54710

54530 (*)

54570

5451

54540
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43.99.50

Oibreacha tógála comhpháirteanna struchtúrtha cruaiche

54550

43.99.6

Oibreacha saoirseachta agus bríceadóireachta

43.99.60

Oibreacha saoirseachta agus bríceadóireachta

43.99.7

Cóimeáil agus tógáil foirgníochtaí réamhdhéanta

43.99.70

Cóimeáil agus tógáil foirgníochtaí réamhdhéanta

43.99.9

Oibreacha eile tógála speisialaithe g.a.e.

43.99.90

Oibreacha eile tógála speisialaithe g.a.e.

G

SEIRBHÍSÍ TRÁDÁLA MÓRDHÍOLA AGUS MIONDÍOLA; SEIRBHÍSÍ
DEISITHE MÓTARFHEITHICLÍ AGUS GLUAISROTHAR

45

Trádáil mhórdhíola agus mhiondíola agus seirbhísí deisiúcháin mótarfheithiclí agus
gluaisrothar

45.1

Seirbhísí trádála mótarfheithiclí

45.11

Seirbhísí trádála gluaisteán agus mótarfheithiclí éadroma

45.11.1

Seirbhísí trádála mórdhíola gluaisteán agus mótarfheithiclí éadroma

45.11.11

Seirbhísí trádála mórdhíola mótarfheithiclí paisinéara

61181 (*)

45.11.12

Seirbhísí trádála mórdhíola mótarfheithiclí speisialaithe paisinéara, leithéidí otharchairr
agus mionbhusanna, etc. agus mótarfheithiclí easbhóthair (le meáchan ≤ 3,5 tonna)

61181 (*)

45.11.2

Seirbhísí trádála miondíola siopaí speisialaithe gluaisteán agus mótarfheithiclí éadroma

45.11.21

Seirbhísí trádála miondíola siopaí speisialaithe mótarfheithiclí nua paisinéara

62281 (*)

45.11.22

Seirbhísí trádála miondíola siopaí speisialaithe mótarfheithiclí athláimhe paisinéara

62281 (*)

45.11.23

Seirbhísí trádála miondíola siopaí speisialaithe mótarfheithiclí nua speisialaithe paisinéara, amhail otharchairr agus mionbhusanna, etc. agus mótarfheithiclí easbhóthair (le
meáchan ≤ 3,5 tonna)

62281 (*)

45.11.24

Seirbhísí trádála miondíola siopaí speisialaithe mótarfheithiclí athláimhe speisialaithe
paisinéara, amhail otharchairr agus mionbhusanna, etc. agus mótarfheithiclí easbhóthair
(le meáchan ≤ 3,5 tonna)

62281 (*)

45.11.3

Seirbhísí eile trádála miondíola gluaisteán agus mótarfheithiclí éadroma

45.11.31

Seirbhísí trádála miondíola Idirlín gluaisteán agus mótarfheithiclí éadroma

62381 (*)

45.11.39

Seirbhísí trádála eile miondíola gluaisteán agus mótarfheithiclí éadroma g.a.e.

62381 (*)

45.11.4

Seirbhísí trádála mórdhíola gluaisteán agus mótarfheithiclí éadroma ar bhonn táille nó
conartha

45.11.41

Seirbhísí trádála mórdhíola Idirlín gluaisteán agus mótarfheithiclí éadroma ar bhonn
táille nó conartha

62581 (*)

45.11.49

Seirbhísí trádála mórdhíola eile ar bhonn táille nó conartha gluaisteán agus mótarfheithiclí éadroma

62581 (*)

45.19

Seirbhísí trádála mótarfheithiclí eile

45.19.1

Seirbhísí trádála mórdhíola mótarfheithiclí eile

45.19.11

Seirbhísí trádála mórdhíola leoraithe, leantóirí, leathleantóirí agus busanna

61181 (*)

45.19.12

Seirbhísí trádála mórdhíola feithiclí campála amhail carabháin agus mótarthithe

61181 (*)

45.19.2

Seirbhísí trádála miondíola siopaí speisialaithe mótarfheithiclí eile

45.19.21

Seirbhísí trádála miondíola siopaí speisialaithe leoraithe, leantóirí, leathleantóirí agus
busanna

62281 (*)

45.19.22

Seirbhísí trádála miondíola siopaí speisialaithe feithiclí campála amhail carabháin agus
mótarthithe

62281 (*)

45.19.3

Seirbhísí trádála eile miondíola mótarfheithiclí eile

45.19.31

Seirbhísí trádála Idirlín miondíola mótarfheithiclí eile

62381 (*)

45.19.39

Seirbhísí trádála eile miondíola mótarfheithiclí g.a.e.

62381 (*)

54560
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45.19.4

Seirbhísí trádála mórdhíola mótarfheithiclí eile ar bhonn táille nó conartha

45.19.41

Seirbhísí trádála mórdhíola Idirlín mótarfheithiclí eile ar bhonn táille nó conartha

62581 (*)

45.19.49

Seirbhísí trádála mórdhíola eile mótarfheithiclí eile ar bhonn táille nó conartha

62581 (*)

45.2

Seirbhísí cothabhála agus deisithe mótarfheithiclí

45.20

Seirbhísí cothabhála agus deisithe mótarfheithiclí

45.20.1

Seirbhísí cothabhála agus deisithe gluaisteán agus mótarfheithiclí éadroma earraí

45.20.11

Gnáthsheirbhísí cothabhála agus deisithe (seachas seirbhísí deisithe córais leictrigh,
boinn agus cabhlach) gluaisteán agus mótarfheithiclí éadroma earraí

87141 (*)

45.20.12

Seirbhísí deisithe córais leictrigh gluaisteán agus mótarfheithiclí éadroma earraí

87141 (*)

45.20.13

Seirbhísí deisithe bonn, coigeartú roth agus cothromú gluaisteán agus mótarfheithiclí
éadroma earraí san áireamh

87141 (*)

45.20.14

Seirbhísí deisithe cabhlach agus seirbhísí eile den chineál céanna (doras, glas, fuinneog,
athphéinteáil, deisiú imbhuailte) gluaisteán agus mótarfheithiclí éadroma earraí

87141 (*)

45.20.2

Seirbhísí cothabhála agus deisithe mótarfheithiclí eile

45.20.21

Gnáthsheirbhísí cothabhála agus deisithe (seachas seirbhísí deisithe córais leictrigh agus
cabhlach) mótarfheithiclí eile

87143 (*)

45.20.22

Seirbhísí deisithe córais leictrigh mótarfheithiclí eile

87143 (*)

45.20.23

Seirbhísí deisithe cabhlach agus seirbhísí eile den chineál céanna (doras, glas, fuinneog,
athphéinteáil, deisiú imbhuailte) mótarfheithiclí eile

87143 (*)

45.20.3

Seirbhísí níocháin agus snasta gluaisteán agus seirbhísí den chineál céanna

45.20.30

Seirbhísí níocháin agus snasta gluaisteán agus seirbhísí den chineál céanna

45.3

Seirbhísí trádála páirteanna agus gabhálas mótarfheithiclí

45.31

Seirbhísí trádála mórdhíola páirteanna agus gabhálas mótarfheithiclí

45.31.1

Seirbhísí trádála mórdhíola páirteanna agus gabhálas mótarfheithiclí

45.31.11

Seirbhísí trádála mórdhíola de bhoinn rubair agus d’fheadáin inmheánacha do bhoinn

61181 (*)

45.31.12

Seirbhísí trádála mórdhíola páirteanna agus gabhálas eile mótarfheithiclí

61181 (*)

45.31.2

Seirbhísí trádála mórdhíola páirteanna agus gabhálas eile mótarfheithiclí ar bhonn táille
nó conartha

45.31.20

Seirbhísí trádála mórdhíola páirteanna agus gabhálas eile mótarfheithiclí ar bhonn táille
nó conartha

45.32

Seirbhísí trádála miondíola páirteanna agus gabhálas mótarfheithiclí

45.32.1

Seirbhísí trádála miondíola siopa speisialaithe páirteanna agus gabhálas mótarfheithiclí

45.32.11

Seirbhísí trádála miondíola siopa speisialaithe bonn

62281 (*)

45.32.12

Seirbhísí trádála miondíola siopa speisialaithe páirteanna agus gabhálas eile
mótarfheithiclí

62281 (*)

45.32.2

Seirbhísí trádála eile miondíola páirteanna agus gabhálas mótarfheithiclí

45.32.21

Seirbhísí trádála miondíola Idirlín páirteanna agus gabhálas mótarfheithiclí

62381 (*)

45.32.22

Seirbhísí trádála miondíola postdíola páirteanna agus gabhálas mótarfheithiclí

62381 (*)

45.32.29

Seirbhísí trádála eile miondíola páirteanna agus gabhálas mótarfheithiclí g.a.e.

62481

45.4

Seirbhísí trádála, cothabhála agus deisithe gluaisrothar agus páirteanna gaolmhara agus
gabhálas gaolmhar

45.40

Seirbhísí trádála, cothabhála agus deisithe gluaisrothar agus páirteanna gaolmhara agus
gabhálas gaolmhar

45.40.1

Seirbhísí trádála mórdhíola gluaisrothar agus páirteanna gaolmhara agus gabhálas
gaolmhar

45.40.10

Seirbhísí trádála mórdhíola gluaisrothar agus páirteanna gaolmhara agus gabhálas
gaolmhar

45.40.2

Seirbhísí trádála miondíola siopaí speisialaithe gluaisrothar agus páirteanna gaolmhara
agus gabhálas gaolmhar

45.40.20

Seirbhísí trádála miondíola siopaí speisialaithe gluaisrothar agus páirteanna gaolmhara
agus gabhálas gaolmhar

87141 (*)

62581 (*)

61181 (*)

62281 (*)
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45.40.3

Seirbhísí trádála eile miondíola gluaisrothar agus páirteanna agus gabhálas gaolmhar

45.40.30

Seirbhísí trádála eile miondíola gluaisrothar agus páirteanna gaolmhara agus gabhálas
gaolmhar

45.40.4

Seirbhísí trádála mórdhíola ghluaisrothar agus páirteanna gaolmhara agus gabhálas
gaolmhar ar bhonn táille nó conartha

45.40.40

Seirbhísí trádála mórdhíola gluaisrothar agus páirteanna gaolmhara agus gabhálas
gaolmhar ar bhonn táille nó conartha

45.40.5

Seirbhísí cothabhála agus deisithe gluaisrothar

45.40.50

Seirbhísí cothabhála agus deisithe gluaisrothar

46

Seirbhísí trádála mórdhíola, seachas mótarfheithiclí agus gluaisrothair

46.1

Seirbhísí trádála mórdhíola ar bhonn táille nó conartha

46.11

Seirbhísí trádála mórdhíola amhábhar talmhaíochta, ainmhithe beo, amhábhar teicstíle
agus earraí leathchríochnaithe ar bhonn táille nó conartha

46.11.1

Seirbhísí trádála mórdhíola amhábhar talmhaíochta, ainmhithe beo, amhábhar teicstíle
agus earraí leathchríochnaithe ar bhonn táille nó conartha

46.11.11

Seirbhísí trádála mórdhíola ainmhithe beo ar bhonn táille nó conartha

61214

46.11.12

Seirbhísí trádála mórdhíola bláthanna agus plandaí ar bhonn táille nó conartha

61212

46.11.19

Seirbhísí trádála mórdhíola amhábhar talmhaíochta eile, amhábhar teicstíle agus earraí
leathchríochnaithe ar bhonn táille nó conartha

61211
61213
61215
61219

46.12

Seirbhísí trádála mórdhíola breoslaí, mianta agus ceimiceán tionsclaíoch ar bhonn táille
nó conartha

46.12.1

Seirbhísí trádála mórdhíola breoslaí, mianta agus ceimiceán tionsclaíoch ar bhonn táille
nó conartha

46.12.11

Seirbhísí trádála mórdhíola breoslaí soladacha, leachta agus gásacha agus táirgí gaolmhara ar bhonn táille nó conartha

61291

46.12.12

Seirbhísí trádála mórdhíola mianta miotail agus miotail i bhfoirmeacha príomhúla ar
bhonn táille nó conartha

61292

46.12.13

Seirbhísí trádála mórdhíola ceimiceán tionsclaíoch, leasachán agus táirgí agraiceimiceacha ar bhonn táille nó conartha

61271
61272

46.13

Seirbhísí trádála mórdhíola adhmaid agus ábhar tógála ar bhonn táille nó conartha

46.13.1

Seirbhísí trádála mórdhíola adhmaid agus ábhar tógála ar bhonn táille nó conartha

46.13.11

Seirbhísí trádála mórdhíola adhmaid agus táirgí adhmaid ar bhonn táille nó conartha

61293

46.13.12

Seirbhísí trádála mórdhíola ábhar tógála ar bhonn táille nó conartha

61261
61262
61263
61264

46.14

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra, trealaimh thionsclaíoch, long agus aerárthach ar
bhonn táille nó conartha

46.14.1

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra, trealaimh thionsclaíoch, long agus aerárthach ar
bhonn táille nó conartha.

46.14.11

Seirbhísí trádála mórdhíola ríomhairí, bogearraí, trealaimh leictreonaigh agus theileachumarsáide agus trealaimh eile oifige ar bhonn táille nó conartha

61283
61284
61285

46.14.12

Seirbhísí trádála mórdhíola long, aerárthach agus trealaimh iompair ar bhonn táille nó
conartha g.a.e.

61282

46.14.19

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra agus trealaimh thionsclaíoch eile ar bhonn táille nó
conartha g.a.e.

61286
61287
61288
61289

46.15

Seirbhísí trádála mórdhíola troscáin, earraí tí, earraí crua agus earraí iarainn ar bhonn
táille nó conartha

62381 (*)

62581 (*)

87142

180

GA

Cód

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh
Ceannteideal

4.6.2008
CPC leag. 2

46.15.1

Seirbhísí trádála mórdhíola troscáin, earraí tí, earraí crua agus earraí iarainn ar bhonn
táille nó conartha

46.15.11

Seirbhísí trádála mórdhíola troscáin ar bhonn táille nó conartha

61241

46.15.12

Seirbhísí trádála mórdhíola trealaimh raidió, teilifíse agus físeáin ar bhonn táille nó
conartha

61242

46.15.13

Seirbhísí trádála mórdhíola earraí crua agus uirlisí láimhe ar bhonn táille nó conartha

61265

46.15.19

Seirbhísí trádála mórdhíola sceanra agus earraí tí ar bhonn táille nó conartha g.a.e.

61243
61244
61245
61246

46.16

Seirbhísí trádála mórdhíola teicstílí, éadaí, fionnaidh, coisbhirt agus earraí leathair ar
bhonn táille nó conartha

46.16.1

Seirbhísí trádála mórdhíola teicstílí, éadaí, fionnaidh, coisbhirt agus earraí leathair ar
bhonn táille nó conartha

46.16.11

Seirbhísí trádála mórdhíola teicstílí ar bhonn táille nó conartha

61231
61232

46.16.12

Seirbhísí trádála mórdhíola éadaí, fionnaidh, agus coisbhirt ar bhonn táille nó conartha

61233
61234

46.16.13

Seirbhísí trádála mórdhíola earraí leathair agus gabhálas taistil ar bhonn táille nó conartha

61256

46.17

Seirbhísí trádála mórdhíola deochanna agus tobac ar bhonn táille nó conartha bia

46.17.1

Seirbhísí trádála mórdhíola deochanna agus tobac ar bhonn táille nó conartha bia

46.17.11

Seirbhísí trádála mórdhíola bia ar bhonn táille nó conartha

61221
61222
61223
61224
61225
61227
61229

46.17.12

Seirbhísí trádála mórdhíola deochanna ar bhonn táille nó conartha

61226

46.17.13

Seirbhísí trádála mórdhíola tobac ar bhonn táille nó conartha

61228

46.18

Seirbhísí trádála mórdhíola táirgí áirithe eile ar bhonn táille nó conartha

46.18.1

Seirbhísí trádála mórdhíola táirgí áirithe eile ar bhonn táille nó conartha

46.18.11

Seirbhísí trádála mórdhíola ar bhonn táille nó conartha earraí cógaisíochta agus liachta,
cumhracháin agus earraí maisiúcháin agus ábhar glantacháin

61273
61274
61275
61276

46.18.12

Seirbhísí trádála mórdhíola ar bhonn táille nó conartha cluichí agus bréagán, earraí
spóirt, rothar, leabhar, nuachtán, irisí agus stáiseanóireachta, uirlisí ceoil, uaireadóirí,
clog agus seodra, trealaimh grianghrafadóireachta agus optúil

61251
61252
61253
61254
61255
61259

46.18.19

Seirbhísí trádála mórdhíola ar bhonn táille nó conartha táirgí áirithe eile g.a.e.

61294
61295
61299

46.19

Seirbhísí trádála mórdhíola ar bhonn táille nó conartha earraí éagsúla

46.19.1

Seirbhísí trádála mórdhíola ar bhonn táille nó conartha earraí éagsúla

46.19.10

Seirbhísí trádála mórdhíola ar bhonn táille nó conartha earraí éagsúla

46.2

Seirbhísí trádála mórdhíola amhábhar talmhaíochta agus ainmhithe beo

46.21

Seirbhísí trádála mórdhíola gráin, tobac neamh-mhonaraithe, síolta agus beathuithe ainmhithe

46.21.1

Seirbhísí trádála mórdhíola gráin, síolta agus beathuithe ainmhithe

612
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46.21.11

Seirbhísí trádála mórdhíola gráin

61111 (*)

46.21.12

Seirbhísí trádála mórdhíola síolta (seachas síolta ola)

61111 (*)

46.21.13

Seirbhísí trádála mórdhíola síolta ola agus torthaí olúla

61111 (*)

46.21.14

Seirbhísí trádála mórdhíola beathuithe ainmhithe

61111 (*)

46.21.19

Seirbhísí trádála mórdhíola amhábhar eile talmhaíochta g.a.e.

61119

46.21.2

Seirbhísí trádála mórdhíola tobac neamh-mhonaraithe

46.21.20

Seirbhísí trádála mórdhíola tobac neamh-mhonaraithe

46.22

Seirbhísí trádála mórdhíola bláthanna agus plandaí

46.22.1

Seirbhísí trádála mórdhíola bláthanna agus plandaí

46.22.10

Seirbhísí trádála mórdhíola bláthanna agus plandaí

46.23

Seirbhísí trádála mórdhíola ainmhithe beo

46.23.1

Seirbhísí trádála mórdhíola ainmhithe beo

46.23.10

Seirbhísí trádála mórdhíola ainmhithe beo

46.24

Seirbhísí trádála mórdhíola seithí, craicne agus leathair

46.24.1

Seirbhísí trádála mórdhíola seithí, craicne agus leathair

46.24.10

Seirbhísí trádála mórdhíola seithí, craicne agus leathair

46.3

Seirbhísí trádála mórdhíola bia, deochanna agus tobac

46.31

Seirbhísí trádála mórdhíola torthaí agus glasraí

46.31.1

Seirbhísí trádála mórdhíola torthaí agus glasraí

46.31.11

Seirbhísí trádála mórdhíola torthaí agus glasraí úra

61121 (*)

46.31.12

Seirbhísí trádála mórdhíola torthaí agus glasraí próiseáilte

61121 (*)

46.32

Seirbhísí trádála mórdhíola feola agus táirgí feola

46.32.1

Seirbhísí trádála mórdhíola feola agus táirgí feola

46.32.11

Seirbhísí trádála mórdhíola feola (éineoil san áireamh)

61123 (*)

46.32.12

Seirbhísí trádála mórdhíola táirgí feola (táirgí éineola san áireamh)

61123 (*)

46.33

Seirbhísí trádála mórdhíola táirgí déiríochta, uibheacha agus olaí agus saillte inite

46.33.1

Seirbhísí trádála mórdhíola táirgí déiríochta, uibheacha agus olaí agus saillte inite

46.33.11

Seirbhísí trádála mórdhíola táirgí déiríochta

61122 (*)

46.33.12

Seirbhísí trádála mórdhíola uibheacha

61122 (*)

46.33.13

Seirbhísí trádála mórdhíola olaí agus saillte inite

61122 (*)

46.34

Seirbhísí trádála mórdhíola deochanna

46.34.1

Seirbhísí trádála mórdhíola deochanna

46.34.11

Seirbhísí trádála mórdhíola súnna, uiscí mianraí, deochanna boga agus deochanna eile
neamhalcólacha

61126 (*)

46.34.12

Seirbhísí trádála mórdhíola deochanna alcólacha

61126 (*)

46.35

Seirbhísí trádála mórdhíola táirgí tobac

46.35.1

Seirbhísí trádála mórdhíola táirgí tobac

46.35.10

Seirbhísí trádála mórdhíola táirgí tobac

46.36

Seirbhísí trádála mórdhíola siúcra agus seacláide agus milseogra siúcra

46.36.1

Seirbhísí trádála mórdhíola siúcra, seacláide agus milseogra siúcra

46.36.11

Seirbhísí trádála mórdhíola siúcra

61113

61112

61114

61115

61128

61129 (*)
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46.36.12

Seirbhísí trádála mórdhíola táirgí bácúis

61125 (*)

46.36.13

Seirbhísí trádála mórdhíola seacláide agus milseogra siúcra

61125 (*)

46.37

Seirbhísí trádála mórdhíola caife, tae, cócó agus spíosraí

46.37.1

Seirbhísí trádála mórdhíola caife, tae, cócó agus spíosraí

46.37.10

Seirbhísí trádála mórdhíola caife, tae, cócó agus spíosraí

46.38

Seirbhísí trádála mórdhíola bia eile, éisc, crústaigh agus moilisc san áireamh

46.38.1

Seirbhísí trádála mórdhíola éisc, crústach agus moileasc

46.38.10

Seirbhísí trádála mórdhíola éisc, crústach agus moileasc

46.38.2

Seirbhísí trádála mórdhíola táirgí eile bia

46.38.21

Seirbhísí trádála mórdhíola ullmhúchán homaiginithe bia agus bia dhiaitéitigh

61129 (*)

46.38.29

Seirbhísí trádála mórdhíola táirgí eile bia g.a.e.

61129 (*)

46.39

Seirbhísí neamhspeisialaithe trádála mórdhíola bia, deochanna agus tobac

46.39.1

Seirbhísí trádála mórdhíola bia, deochanna agus tobac, neamhspeisialaithe

46.39.11

Seirbhísí trádála mórdhíola bia reoite, neamhspeisialaithe

611 (*)

46.39.12

Seirbhísí trádála mórdhíola bia, neamhreoite, deochanna agus tobac, neamhspeisialaithe

611 (*)

46.4

Seirbhísí trádála mórdhíola earraí tí

46.41

Seirbhísí trádála mórdhíola teicstílí

46.41.1

Seirbhísí trádála mórdhíola teicstílí

46.41.11

Seirbhísí trádála mórdhíola snátha

61131 (*)

46.41.12

Seirbhísí trádála mórdhíola fabraicí

61131 (*)

46.41.13

Seirbhísí trádála mórdhíola línéadaigh tí, cuirtíní agus earraí éagsúla tí d’ábhair theicstíle

61132 (*)

46.41.14

Seirbhísí trádála mórdhíola mionearraí

61132 (*)

46.42

Seirbhísí trádála mórdhíola éadaí agus coisbhirt

46.42.1

Seirbhísí trádála mórdhíola éadaí agus coisbhirt

46.42.11

Seirbhísí trádála mórdhíola éadaí

61133

46.42.12

Seirbhísí trádála mórdhíola coisbhirt

61134

46.43

Seirbhísí trádála mórdhíola fearas leictreacha tí

46.43.1

Seirbhísí trádála mórdhíola fearas leictreach tí

46.43.11

Seirbhísí trádála mórdhíola fearas leictreach tí, seachas gléasanna raidió, teilifíse agus
earraí grianghrafacha

61144 (*)

46.43.12

Seirbhísí trádála mórdhíola trealaimh raidió, teilifíse, físeáin agus DVD

61142 (*)

46.43.13

Seirbhísí trádála mórdhíola ceirníní, clostéipeanna agus físeáin, dlúthdhioscaí agus
DVDanna (seachas téipeanna bána)

61142 (*)

46.43.14

Seirbhísí trádála mórdhíola earraí fótagrafacha agus optúla

61152

46.44

Seirbhísí trádála mórdhíola poircealláin agus earraí gloine agus ábhar glantacháin

46.44.1

Seirbhísí trádála mórdhíola poircealláin agus earraí gloine agus ábhar glantacháin

46.44.11

Seirbhísí trádála mórdhíola earraí gloine, poircealláin agus criadóireachta

61125 (*)

61124

61145 (*)
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46.44.12

Seirbhísí trádála mórdhíola ábhar glantacháin

61176

46.45

Seirbhísí trádála mórdhíola cumhráin agus cosmaidí

46.45.1

Seirbhísí trádála mórdhíola cumhráin agus cosmaidí

46.45.10

Seirbhísí trádála mórdhíola cumhráin agus cosmaidí

46.46

Seirbhísí trádála mórdhíola earraí cógaisíochta

46.46.1

Seirbhísí trádála mórdhíola earraí cógaisíochta

46.46.11

Seirbhísí trádála mórdhíola earraí bunúsacha cógaisíochta agus ullmhúcháin
cógaisíochta

61173

46.46.12

Seirbhísí trádála mórdhíola ionstraimí agus feistí máinliachta, liachta agus
ortaipéideacha

61174

46.47

Seirbhísí trádála mórdhíola troscáin, cairpéad agus trealaimh shoilsithe

46.47.1

Seirbhísí trádála mórdhíola troscáin, cairpéad agus trealaimh shoilsithe

46.47.11

Seirbhísí trádála mórdhíola troscáin tí

61141

46.47.12

Seirbhísí trádála mórdhíola trealaimh shoilsithe

61143

46.47.13

Seirbhísí trádála mórdhíola cairpéad agus rugaí

61163 (*)

46.48

Seirbhísí trádála mórdhíola uaireadóirí agus seodra

46.48.1

Seirbhísí trádála mórdhíola uaireadóirí agus seodra

46.48.10

Seirbhísí trádála mórdhíola uaireadóirí agus seodra

46.49

Seirbhísí trádála mórdhíola earraí eile tí

46.49.1

Seirbhísí trádála mórdhíola sceanra agus earraí miotail tí, earraí caoladóireachta, earraí
coirc agus earraí tí eile g.a.e.

46.49.11

Seirbhísí trádála mórdhíola sceanra agus earraí miotail tí

61145 (*)

46.49.12

Seirbhísí trádála mórdhíola earraí caoladóireachta, earraí coirc, earraí cúipéara agus
earraí eile adhmaid

61146

46.49.19

Seirbhísí trádála mórdhíola earraí agus trealaimh tí g.a.e.

61144 (*)

46.49.2

Seirbhísí trádála mórdhíola leabhar, irisí agus stáiseanóireachta

46.49.21

Seirbhísí trádála mórdhíola leabhar

61151 (*)

46.49.22

Seirbhísí trádála mórdhíola irisí agus nuachtán

61151 (*)

46.49.23

Seirbhísí trádála mórdhíola stáiseanóireachta

61151 (*)

46.49.3

Seirbhísí trádála mórdhíola earraí eile tomhaltóra

46.49.31

Seirbhísí trádála mórdhíola uirlisí ceoil

61142 (*)

46.49.32

Seirbhísí trádála mórdhíola cluichí agus bréagán

61153

46.49.33

Seirbhísí trádála mórdhíola earraí spóirt (rothair san áireamh)

61155

46.49.34

Seirbhísí trádála mórdhíola earraí leathair agus gabhálas taistil

61156

46.49.35

Seirbhísí trádála mórdhíola stampaí agus bonn airgid

61159 (*)

46.49.36

Seirbhísí trádála mórdhíola cuimhneachán agus ealaíon

61159 (*)

46.49.39

Seirbhísí trádála mórdhíola earraí eile tomhaltóra g.a.e.

61159 (*)

46.5

Seirbhísí trádála mórdhíola trealaimh fáisnéise agus cumarsáide

46.51

Seirbhísí trádála mórdhíola ríomhairí, trealaimh fhorimeallaigh ríomhaireachta agus
bogearraí

46.51.1

Seirbhísí trádála mórdhíola ríomhairí, trealaimh fhorimeallaigh ríomhaireachta agus
bogearraí

46.51.10

Seirbhísí trádála mórdhíola ríomhairí, trealaimh fhorimeallaigh ríomhaireachta agus
bogearraí

61175

61154

61184
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46.52

Seirbhísí trádála mórdhíola trealaimh leictreonaigh agus teileachumarsáide agus
páirteanna

46.52.1

Seirbhísí trádála mórdhíola trealaimh leictreonaigh agus teileachumarsáide agus
páirteanna

46.52.11

Seirbhísí trádála mórdhíola trealaimh teileachumarsáide agus páirteanna

61185 (*)

46.52.12

Seirbhísí trádála mórdhíola trealaimh leictreonaigh agus páirteanna

61142 (*)

46.52.13

Seirbhísí trádála mórdhíola clostéipeanna agus discéad bán agus físeán, discéad
maighnéadacha agus optúla, dlúthdhioscaí agus DVDanna

61185 (*)

46.6

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra, trealaimh agus soláthairtí eile

46.61

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra, trealaimh agus soláthairtí talmhaíochta

46.61.1

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra, trealaimh agus soláthairtí talmhaíochta

46.61.11

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra, trealaimh agus soláthairtí talmhaíochta agus
foraoiseachta, tarracóirí san áireamh

61186 (*)

46.61.12

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra, trealaimh agus soláthairtí léana agus gairdín

61186 (*)

46.62

Seirbhísí trádála mórdhíola inneall-uirlísí

46.62.1

Seirbhísí trádála mórdhíola inneall-uirlísí

46.62.11

Seirbhísí trádála mórdhíola inneall-uirlísí do shaoirsiú adhmaid

61188 (*)

46.62.12

Seirbhísí trádála mórdhíola inneall-uirlísí do shaoirsiú miotail

61188 (*)

46.62.19

Seirbhísí trádála mórdhíola inneall-uirlísí do shaoirsiú ábhar eile

61188 (*)

46.63

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra mianadóireachta, tógála agus innealtóireachta
sibhialta

46.63.1

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra mianadóireachta, tógála agus innealtóireachta
sibhialta

46.63.10

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra mianadóireachta, tógála agus innealtóireachta
sibhialta

46.64

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra do thionscal na teicstíle agus d’innill fuála agus
cniotála

46.64.1

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra do thionscal na teicstíle agus d’innill fuála agus
cniotála

46.64.10

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra do thionscal na teicstíle agus d’innill fuála agus
cniotála

46.65

Seirbhísí trádála mórdhíola troscáin oifige

46.65.1

Seirbhísí trádála mórdhíola troscáin oifige

46.65.10

Seirbhísí trádála mórdhíola troscáin oifige

46.66

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra agus trealaimh eile oifige

46.66.1

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra agus trealaimh eile oifige

46.66.10

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra agus trealaimh eile oifige

61187

61188 (*)

61183 (*)

61183 (*)

46.69

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra agus trealaimh eile

46.69.1

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra agus trealaimh eile

46.69.11

Seirbhísí trádála mórdhíola trealaimh iompair seachas mótarfheithiclí, gluaisrothair agus
rothair

61182

46.69.12

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra agus soláthairtí a bhaineann le trealamh

61189 (*)

46.69.13

Seirbhísí trádála mórdhíola trealaimh ardaithe agus láimhseála

61189 (*)

46.69.14

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra do thionscal an bhia, tionscal na ndeochanna agus
tionscal an tobac

61188 (*)

46.69.15

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra agus gairis ghairmiúla leictreach agus ábhar gairmiúl
leictreach

61189 (*)

46.69.16

Seirbhísí trádála mórdhíola arm agus lóin lámhaigh

61189 (*)

46.69.19

Seirbhísí trádála mórdhíola innealra, gairis agus trealaimh ilchuspóirigh agus
shainchuspóirigh eile

61189 (*)

46.7

Seirbhísí eile trádála mórdhíola speisialaithe

46.71

Seirbhísí trádála mórdhíola breoslaí soladacha, leachta agus gásacha agus táirgí
gaolmhara
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46.71.1

Seirbhísí trádála mórdhíola breoslaí soladacha, leachta agus gásacha agus táirgí
gaolmhara

46.71.11

Seirbhísí trádála mórdhíola breoslaí soladacha

61191 (*)

46.71.12

Seirbhísí trádála mórdhíola biotáille mótair, biotáille eitlíochta san áireamh

61191 (*)

46.71.13

Seirbhísí trádála mórdhíola breoslaí eile leachta agus gásacha agus táirgí gaolmhara

61191 (*)

46.72

Seirbhísí trádála mórdhíola miotal agus mianta miotail

46.72.1

Seirbhísí trádála mórdhíola miotal agus mianta miotail

46.72.11

Seirbhísí trádála mórdhíola mianta iarainn

61192 (*)

46.72.12

Seirbhísí trádála mórdhíola mianta neamh-iarainn

61192 (*)

46.72.13

Seirbhísí trádála mórdhíola iarainn agus cruaiche i bhfoirmeacha príomhúla

61192 (*)

46.72.14

Seirbhísí trádála mórdhíola miotal neamh-iarainn i bhfoirmeacha príomhúla

61192 (*)

46.73

Seirbhísí trádála mórdhíola adhmaid, ábhar tógála agus trealaimh sláintíochta

46.73.1

Seirbhísí trádála mórdhíola adhmaid, ábhar tógála agus trealaimh sláintíochta

46.73.11

Seirbhísí trádála mórdhíola adhmaid neamhchóirithe

61193 (*)

46.73.12

Seirbhísí trádála mórdhíola táirgí próiseála príomhúla adhmaid

61193 (*)

46.73.13

Seirbhísí trádála mórdhíola trealaimh sláintíochta

61162

46.73.14

Seirbhísí trádála mórdhíola péinteanna, vearnaisí agus laicear

61164

46.73.15

Seirbhísí trádála mórdhíola gloine leacaithe

61161 (*)

46.73.16

Seirbhísí trádála mórdhíola ábhar eile tógála

61161 (*)

46.73.17

Seirbhísí trádála mórdhíola páipéir bhalla

61163 (*)

46.73.18

Seirbhísí trádála mórdhíola clúdach urláir (seachas cairpéid)

61163 (*)

46.74

Seirbhísí trádála mórdhíola earraí crua, pluiméireachta agus trealaimh teasa agus
soláthairtí

46.74.1

Seirbhísí trádála mórdhíola earraí crua, pluiméireachta agus trealaimh teasa agus
soláthairtí

46.74.11

Seirbhísí trádála mórdhíola earraí crua

61165 (*)

46.74.12

Seirbhísí trádála mórdhíola pluiméireachta agus trealaimh teasa agus soláthairtí

61199 (*)

46.74.13

Seirbhísí trádála mórdhíola uirlisí láimhe

61165 (*)

46.75

Seirbhísí trádála mórdhíola táirgí ceimiceacha

46.75.1

Seirbhísí trádála mórdhíola táirgí ceimiceacha

46.75.11

Seirbhísí trádála mórdhíola leasachán agus táirgí agraiceimiceacha

61172

46.75.12

Seirbhísí trádála mórdhíola ceimiceán tionsclaíoch

61171

46.76

Seirbhísí trádála mórdhíola táirgí idirmheánacha eile

46.76.1

Seirbhísí trádála mórdhíola táirgí idirmheánacha eile

46.76.11

Seirbhísí trádála mórdhíola páipéir agus cairtchláir

61194

46.76.12

Seirbhísí trádála mórdhíola snáithíní teicstíle

61131 (*)

46.76.13

Seirbhísí trádála mórdhíola plaisteach agus rubair i bhfoirmeacha príomhúla

61199 (*)

46.76.19

Seirbhísí trádála mórdhíola táirgí idirmheánacha, seachas táirgí talmhaíochta, g.a.e.

61199 (*)

46.77

Seirbhísí trádála mórdhíola dramhaíola agus fuíll

46.77.1

Seirbhísí trádála mórdhíola dramhaíola agus fuíll

46.77.10

Seirbhísí trádála mórdhíola dramhaíola agus fuíll

46.9

Seirbhísí trádála mórdhíola neamhspeisialaithe

46.90

Seirbhísí trádála mórdhíola neamhspeisialaithe

46.90.1

Seirbhísí trádála mórdhíola neamhspeisialaithe

46.90.10

Seirbhísí trádála mórdhíola neamhspeisialaithe

61195

61
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47

Seirbhísí trádála miondíola, seachas mótarfheithiclí agus gluaisrothair

47.0

Seirbhísí trádála miondíola, seachas mótarfheithiclí agus gluaisrothair

47.00

Seirbhísí trádála miondíola, seachas mótarfheithiclí agus gluaisrothair

47.00.1

Seirbhísí trádála miondíola torthaí, glasraí, feola, éisc, táirgí bácúis agus déiríochta agus
uibheacha

47.00.11

Seirbhísí trádála miondíola torthaí agus glasraí úra

62 (*) 21 (*)

47.00.12

Seirbhísí trádála miondíola torthaí agus glasraí próiseáilte

62 (*) 21 (*)

47.00.13

Seirbhísí trádála miondíola feola

62 (*) 23 (*)

47.00.14

Seirbhísí trádála miondíola táirgí feola

62 (*) 23 (*)

47.00.15

Seirbhísí trádála miondíola éisc, crústach agus moileasc

62 (*) 24

47.00.16

Seirbhísí trádála miondíola táirgí bácúis

62 (*) 25 (*)

47.00.17

Seirbhísí trádála miondíola milseogra siúcra

62 (*) 25 (*)

47.00.18

Seirbhísí trádála miondíola táirgí déiríochta

62 (*) 22 (*)

47.00.19

Seirbhísí trádála miondíola uibheacha

62 (*) 22 (*)

47.00.2

Seirbhísí trádála miondíola táirgí eile bia, deochanna agus tobac

47.00.21

Seirbhísí trádála miondíola caife, tae, cócó agus spíosraí

62 (*) 27

47.00.22

Seirbhísí trádála miondíola olaí agus saillte inite

62 (*) 22 (*)

47.00.23

Seirbhísí trádála miondíola ullmhúchán homaiginithe bia agus bia dhiaitéitigh

62 (*) 29 (*)

47.00.24

Seirbhísí trádála miondíola táirgí eile bia g.a.e.

62 (*) 29 (*)

47.00.25

Seirbhísí trádála miondíola deochanna alcólacha

62 (*) 26 (*)

47.00.26

Seirbhísí trádála miondíola deochanna eile

62 (*) 26 (*)

47.00.27

Seirbhísí trádála miondíola táirgí tobac

62 (*) 28

47.00.3

Seirbhísí trádála miondíola trealaimh fáisnéise agus cumarsáide

47.00.31

Seirbhísí trádála miondíola ríomhairí, aonad forimeallach agus bogearraí

62 (*) 84

47.00.32

Seirbhísí trádála miondíola trealaimh teileachumarsáide

62 (*) 85

47.00.33

Seirbhísí trádála miondíola clostrealaimh agus fístrealaimh

62 (*) 42 (*)

47.00.4

Seirbhísí trádála miondíola ábhar tógála agus earraí crua

47.00.41

Seirbhísí trádála miondíola earraí crua

62 (*) 65 (*)

47.00.42

Seirbhísí trádála miondíola péinteanna, vearnaisí agus laicear

62 (*) 64

47.00.43

Seirbhísí trádála miondíola gloine leacaithe

62 (*) 61 (*)

47.00.44

Seirbhísí trádála miondíola trealaimh léana agus gairdín

62 (*) 86

47.00.45

Seirbhísí trádála miondíola pluiméireachta agus trealaimh teasa agus soláthairtí

62 (*) 61 (*)

47.00.46

Seirbhísí trádála miondíola trealaimh sláintíochta

62 (*) 62

47.00.47

Seirbhísí trádála miondíola uirlisí láimhe

62 (*) 65 (*)

47.00.49

Seirbhísí trádála miondíola ábhar tógála g.a.e.

62 (*) 61 (*)

47.00.5

Seirbhísí trádála miondíola earraí tí

47.00.51

Seirbhísí trádála miondíola teicstílí

62 (*) 31

47.00.52

Seirbhísí trádála miondíola cuirtíní agus cuirtíní lín

62 (*) 32

47.00.53

Seirbhísí trádála miondíola páipéir bhalla agus clúdach urláir, cairpéad agus rugaí

62 (*) 63

47.00.54

Seirbhísí trádála miondíola fearas leictreach tí

62 (*) 44

47.00.55

Seirbhísí trádála miondíola troscáin

62 (*) 41

47.00.56

Seirbhísí trádála miondíola earraí do shoilsiú

62 (*) 43
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47.00.57

Seirbhísí trádála miondíola earraí adhmaid, earraí coirc agus earraí caoladóireachta

62 (*) 46

47.00.58

Seirbhísí trádála miondíola uirlisí ceoil agus scór ceoil

62 (*) 42 (*)

47.00.59

Seirbhísí trádála miondíola gréithe cré, earraí gloine, earraí poircealláin, earraí
criadóireachta, sceanra agus fearais, earraí agus trealaimh neamhleictreacha tí g.a.e.

62 (*) 45

47.00.6

Seirbhísí trádála miondíola earraí cultúrtha agus áineasa

47.00.61

Seirbhísí trádála miondíola leabhar

62 (*) 51 (*)

47.00.62

Seirbhísí trádála miondíola nuachtán agus irisí

62 (*) 51 (*)

47.00.63

Seirbhísí trádála miondíola stáiseanóireachta

62 (*) 51 (*)

47.00.64

Seirbhísí trádála miondíola taifeadtaí ceoil agus físeáin

62 (*) 42 (*)

47.00.65

Seirbhísí trádála miondíola trealaimh spóirt

62 (*) 55 (*)

47.00.66

Seirbhísí trádála miondíola trealaimh champála

62 (*) 55 (*)

47.00.67

Seirbhísí trádála miondíola cluichí agus bréagán

62 (*) 53

47.00.68

Seirbhísí trádála miondíola stampaí agus bonn airgid

62 (*) 59 (*)

47.00.69

Seirbhísí trádála miondíola cuimhneachán agus ealaíon

62 (*) 59 (*)

47.00.7

Seirbhísí trádála miondíola éadaí, earraí cógaisíochta agus liachta, earraí maisiúcháin,
bláthanna, plandaí, peataí agus bia peataí

47.00.71

Seirbhísí trádála miondíola éadaí

62 (*) 33

47.00.72

Seirbhísí trádála miondíola coisbhirt

62 (*) 34

47.00.73

Seirbhísí trádála miondíola earraí leathair agus gabhálas taistil

62 (*) 56

47.00.74

Seirbhísí trádála miondíola earraí cógaisíochta

62 (*) 73

47.00.75

Seirbhísí trádála miondíola earraí liachta agus ortaipéideacha

62 (*) 74

47.00.76

Seirbhísí trádála miondíola earraí cosmaideacha agus maisiúcháin

62 (*) 75

47.00.77

Seirbhísí trádála miondíola bláthanna, plandaí agus síolta

62 (*) 12

47.00.78

Seirbhísí trádála miondíola leasachán agus táirgí agraiceimiceacha

62 (*) 71
62 (*) 72

47.00.79

Seirbhísí trádála miondíola peataí agus bia peataí

62 (*) 14

47.00.8

Seirbhísí trádála miondíola breosla feithiclí agus earraí nua eile g.a.e.

47.00.81

Seirbhísí trádála miondíola breosla feithiclí

62 (*) 91 (*)

47.00.82

Seirbhísí trádála miondíola uaireadóirí agus seodra

62 (*) 54

47.00.83

Seirbhísí trádála miondíola trealaimh griangrafadóireachta, optúil agus chruinnis, seirbhísí radharceolaithe

62 (*) 52

47.00.84

Seirbhísí trádála miondíola ábhar glantacháin

62 (*) 76

47.00.85

Seirbhísí trádála miondíola ola breosla tí, gáis bhuidéalaithe, guail agus adhmaid

62 (*) 91 (*)

47.00.86

Seirbhísí trádála miondíola táirgí eile tomhaltóra neamhbhia g.a.e.

62 (*) 59 (*)

47.00.87

Seirbhísí trádála miondíola amhábhar talmhaíochta g.a.e.

62 (*) 11
62 (*) 13
62 (*) 15
62 (*) 19

47.00.88

Seirbhísí trádála miondíola innealra agus trealaimh g.a.e

62 (*) 83
62 (*) 87
62 (*) 88
62 (*) 89

47.00.89

Seirbhísí trádála miondíola táirgí neamhthomhaltóra neamhbhia g.a.e.

62 (*) 92
62 (*) 93
62 (*) 94
62 (*) 95
62 (*) 99
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47.00.9

Seirbhísí trádála miondíola earraí athláimhe

47.00.91

Seirbhísí trádála miondíola seandachtaí

62 (*)

47.00.92

Seirbhísí trádála miondíola leabhar athláimhe

62 (*)

47.00.99

Seirbhísí trádála miondíola earraí eile athláimhe

62 (*)

H

SEIRBHÍSÍ IOMPAIR AGUS STÓRÁLA

49

Seirbhísí iompair ar talamh agus seirbhísí iompair trí phíblínte

49.1

Seirbhísí iompair paisinéara ar iarnród, idiruirbeach

49.10

Seirbhísí iompair paisinéara ar iarnród, idiruirbeach

49.10.1

Seirbhísí iompair paisinéara ar iarnród, idiruirbeach

49.10.11

Seirbhísí iompair paisinéara ar iarnród d’fhámaireacht

64131

49.10.19

Seirbhísí eile iompair paisinéara ar iarnród, idiruirbeach

64210

49.2

Seirbhísí iompair lastais ar iarnród

49.20

Seirbhísí iompair lastais ar iarnród

49.20.1

Seirbhísí iompair lastais ar iarnród

49.20.11

Seirbhísí iompair lastais ar iarnród i vaigíní cuisniúcháin

65121

49.20.12

Seirbhísí iompair lastais ar iarnród i vaigíní tancaera, táirgí peitriliam

65122 (*)

49.20.13

Seirbhísí iompair lastais ar iarnród i vaigíní tancaera, bulcleachtanna agus gáis

65122 (*)

49.20.14

Seirbhísí iompair gabhdán idirmhódúil ar iarnród

65123

49.20.15

Seirbhísí iompair litreacha agus beartán ar iarnród

65124

49.20.16

Seirbhísí iompair bulcearraí tirime ar iarnród

65125

49.20.19

Seirbhísí iompair lastais eile ar iarnród

65126
65129

49.3

Seirbhísí eile iompair paisinéara ar talamh

49.31

Seirbhísí uirbeacha agus fo-uirbeacha iompair paisinéara ar talamh

49.31.1

Seirbhísí uirbeacha agus fo-uirbeacha iompair paisinéirí ar iarnród

49.31.10

Seirbhísí uirbeacha agus fo-uirbeacha iompair paisinéirí ar iarnród

49.31.2

Seirbhísí eile uirbeacha agus fo-uirbeacha iompair paisinéirí ar talamh

49.31.21

Seirbhísí sceidealta uirbeacha agus fo-uirbeacha iompair paisinéirí ar bóthar

64112

49.31.22

Seirbhísí iompair uirbeacha agus fo-uirbeacha sceidealta paisinéirí modha mheasctha

64113

49.32

Seirbhísí oibriúcháin tacsaí

49.32.1

Seirbhísí oibriúcháin tacsaí

49.32.11

Seirbhísí tacsaí

64115

49.32.12

Seirbhísí fruilithe gluaisteán paisinéara le tiománaí

64116

49.39

Seirbhísí eile iompair paisinéara ar talamh g.a.e

49.39.1

Seirbhísí idiruirbeacha agus sainchuspóireacha sceidealta iompair paisinéara ar talamh

49.39.11

Seirbhísí sceidealta idiruirbeacha iompair paisinéirí ar bóthar

64221

49.39.12

Seirbhísí sceidealaithe idiruirbeacha ilchuspóireacha iompair paisinéirí ar bóthar

64222

49.39.13

Seirbhísí eile sceidealaithe ilchuspóireacha iompair paisinéirí ar bóthar

64114

49.39.2

Seirbhísí iompair paisinéara le cáblaigh, teilifiricí agus ardaitheoirí sciála

49.39.20

Seirbhísí iompair paisinéara le cáblaigh, teilifiricí agus ardaitheoirí sciála

64111

64119 (*)
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49.39.3

Seirbhísí neamhsceidealta iompair paisinéara ar talamh

49.39.31

Seirbhísí fruilithe busanna agus cóistí le tiománaí

66011

49.39.32

Seirbhísí iompair paisinéirí ar bóthar d’fhámaireacht

64132

49.39.33

Seirbhísí neamhsceidealaithe cairtfhostaithe áitiúla busanna agus cóistí

64118

49.39.34

Seirbhísí neamhsceidealaithe cairtfhostaithe fadraoin busanna agus cóistí

64223

49.39.35

Seirbhísí iompair paisinéirí ar bóthar le feithiclí tarraingthe ag fir nó ag ainmhithe

64117

49.39.39

Seirbhísí iompair paisinéara ar talamh g.a.e.

64119 (*)

49.4

Seirbhísí iompair lastais le seirbhísí bóthair agus aistrithe

49.41

Seirbhísí iompair lastais ar bóthar

49.41.1

Seirbhísí iompair lastais ar bóthar

49.41.11

Seirbhísí iompair lastais i bhfeithiclí cuisniúcháin ar bóthar

65111

49.41.12

Seirbhísí iompair lastais i leoraithe tainc nó i leathleantóirí ar bóthar, táirgí peitriliam

65112 (*)

49.41.13

Seirbhísí iompair lastais i leoraithe tainc nó i leathleantóirí ar bóthar, bulcleachtanna nó
gáis eile

65112 (*)

49.41.14

Seirbhísí iompair gabhdán idirmhódúil ar bóthar

65113

49.41.15

Seirbhísí iompair bulcearraí tirime ar bóthar

65117

49.41.16

Seirbhísí iompair ainmhithe beo ar bóthar

65118

49.41.17

Seirbhísí iompair lastais i bhfeithiclí tarraingthe ag fir nó ag ainmhithe ar bóthar

65114

49.41.18

Seirbhísí iompair litreacha agus beartán ar bóthar

65116

49.41.19

Seirbhísí eile iompair lastais ar bóthar

65119

49.41.2

Seirbhísí fruilithe leoraithe le hoibrí

49.41.20

Seirbhísí fruilithe leoraithe le hoibrí

49.42

Seirbhísí aistrithe earraí

49.42.1

Seirbhísí aistrithe earraí

49.42.11

Seirbhísí aistrithe earraí do theaghlaigh

65115 (*)

49.42.19

Seirbhísí aistrithe eile earraí

65115 (*)

49.5

Seirbhísí iompair i bpíblíne

49.50

Seirbhísí iompair i bpíblíne

49.50.1

Seirbhísí iompair i bpíblíne

49.50.11

Seirbhísí iompair amhpheitriliam nó peitriliam scagtha agus táirgí peitriliam i bpíblíne

65131 (*)

49.50.12

Seirbhísí iompair gáis nádúrtha i bpíblíne

65131 (*)

49.50.19

Seirbhísí iompair earraí eile i bpíblíne

65139

50

Seirbhísí iompair ar uisce

50.1

Seirbhísí iompair paisinéara ar uisce mara agus cósta

50.10

Seirbhísí iompair paisinéara ar uisce mara agus cósta

50.10.1

Seirbhísí iompair paisinéara ar uisce mara agus cósta

50.10.11

Seirbhísí iompair paisinéara ar uisce mara agus cósta i mbáid fharantóireachta

64231

50.10.12

Seirbhísí iompair paisinéara ar uisce mara agus cósta i longa cúrsála

64232

50.10.19

Seirbhísí eile iompair paisinéara ar uisce mara agus cósta

64239

50.10.2

Seirbhísí fruilithe árthaí uisce mara agus cósta do phaisinéirí le hoibrí

66012
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50.10.20

Seirbhísí fruilithe árthaí uisce mara agus cósta do phaisinéirí le hoibrí

66021 (*)

50.2

Seirbhísí iompair lastais ar uisce mara agus cósta

50.20

Seirbhísí iompair lastais ar uisce mara agus cósta

50.20.1

Seirbhísí iompair lastais ar uisce mara agus cósta

50.20.11

Seirbhísí iompair ar uisce mara agus cósta, earraí reoite nó cuisnithe in árthaí
cuisniúcháin

65211

50.20.12

Seirbhísí iompair ar uisce mara agus cósta, amhola i dtancaeir

65212 (*)

50.20.13

Seirbhísí iompair ar uisce mara agus cósta, bulcleachtanna nó gás eile i dtancaeir

65212 (*)

50.20.14

Seirbhísí iompair ar uisce mara agus cósta, gabhdán idirmhódúil i longa coimeádáin

65213

50.20.15

Seirbhísí iompair ar uisce mara agus cósta, bulcearraí tirime

65219 (*)

50.20.19

Seirbhísí eile iompair lastais ar uisce mara agus cósta

65219 (*)

50.20.2

Seirbhísí fruilithe árthaí uisce mara agus cósta do lastais le hoibrí; seirbhísí tarraingthe
agus síobtha

50.20.21

Seirbhísí fruilithe árthaí uisce mara agus cósta do lastas le hoibrí

66021 (*)

50.20.22

Seirbhísí tarraingthe agus síobtha ar uisce mara agus cósta

65219 (*)

50.3

Seirbhísí intíre iompair ar uisce do phaisinéirí

50.30

Seirbhísí intíre iompair ar uisce do phaisinéirí

50.30.1

Seirbhísí intíre iompair ar uisce do phaisinéirí

50.30.11

Seirbhísí intíre iompair ar uisce do phaisinéirí i mbáid fharantóireachta

64121

50.30.12

Seirbhísí intíre iompair ar uisce do phaisinéirí ar turais mhara

64122

50.30.13

Seirbhísí báid d’fhámaireacht agus turais aeraíochta

64133

50.30.19

Seirbhísí intíre eile iompair ar uisce do phaisinéirí

64129

50.30.2

Seirbhísí fruilithe intíre árthaí uisce do phaisinéirí le hoibrí

50.30.20

Seirbhísí fruilithe árthaí intíre uisce do phaisinéirí le hoibrí

50.4

Seirbhísí intíre iompair lastais ar uisce

50.40

Seirbhísí intíre iompair lastais ar uisce

50.40.1

Seirbhísí intíre iompair lastais ar uisce

50.40.11

Seirbhísí iompair intíre ar uisce d’earraí reoite agus cuisnithe in árthaí cuisniúcháin

65221

50.40.12

Seirbhísí intíre iompair ar uisce d’amhola i dtancaeir

65222 (*)

50.40.13

Seirbhísí intíre iompair ar uisce de bhulcleachtanna agus gáis eile i dtancaeir

65222 (*)

50.40.14

Seirbhísí intíre iompair ar uisce de choimeádáin idirmhódúla i longa coimeádáin

65229 (*)

50.40.19

Seirbhísí intíre eile iompair lastais ar uisce

65229 (*)

50.40.2

Seirbhísí fruilithe árthaí uisce intíre do lastas le hoibrí; seirbhísí tarraingthe agus síobtha

50.40.21

Seirbhísí fruilithe árthaí uisce intíre do lastas le hoibrí

66022 (*)

50.40.22

Seirbhísí tarraingthe agus síobtha ar uiscí intíre

65229 (*)

51

Seirbhísí aeriompair

51.1

Seirbhísí aeriompair paisinéara

51.10

Seirbhísí aeriompair paisinéara

66022 (*)
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51.10.1

Seirbhísí aeriompair paisinéara

51.10.11

Seirbhísí intíre sceidealta aeriompair paisinéirí

64241

51.10.12

Seirbhísí intíre neamhsceidealta aeriompair paisinéirí, seachas d’fhámaireacht

64242

51.10.13

Seirbhísí sceidealta idirnáisiúnta aeriompair paisinéirí

64243

51.10.14

Seirbhísí neamhsceidealta idirnáisiúnta aeriompair paisinéirí

64244

51.10.15

Seirbhísí neamhsceidealta aeriompair paisinéirí d’fhámaireacht

64134

51.10.2

Seirbhísí fruilithe trealaimh aeriompair paisinéara le hoibrí

51.10.20

Seirbhísí fruilithe trealaimh aeriompair paisinéara le hoibrí

51.2

Seirbhísí aeriompair lastais agus seirbhísí spásiompair

51.21

Seirbhísí aeriompair lastais

51.21.1

Seirbhísí aeriompair lastais

51.21.11

Seirbhísí sceidealta aeriompair coimeádáin idirmhódúil

65319 (*)

51.21.12

Seirbhísí aeriompair litreacha agus beartán

65311

51.21.13

Seirbhísí sceidealta aeriompair lastais eile

65319 (*)

51.21.14

Seirbhísí neamhsceidealta aeriompair lastais eile

65319 (*)

51.21.2

Seirbhísí fruilithe trealaimh aeriompair lastais le hoibrí

51.21.20

Seirbhísí fruilithe trealaimh aeriompair lastais le hoibrí

51.22

Seirbhísí spásiompair

51.22.1

Seirbhísí spásiompair

51.22.11

Seirbhísí spásiompair paisinéirí

64250

51.22.12

Seirbhísí spásiompair lastais

65320

52

Seirbhísí ollstórála agus tacaíochta le haghaidh iompair

52.1

Seirbhísí ollstórála agus stórais

52.10

Seirbhísí ollstórála agus stórais

52.10.1

Seirbhísí ollstórála agus stóráis

52.10.11

Seirbhísí stórais chuisnithe

67210

52.10.12

Seirbhísí stórais do bhulcleachta nó gáis

67220

52.10.13

Seirbhísí stórais do ghráin

67290 (*)

52.10.19

Seirbhísí eile ollstórála agus stórais

67290 (*)

52.2

Seirbhísí tacaíochta le haghaidh iompair

52.21

Seirbhísí teagmhasacha d’iompar ar talamh

52.21.1

Seirbhísí teagmhasacha d’iompar ar iarnród

52.21.11

Seirbhísí síobtha nó tarraingthe ar iarnród

67301

52.21.19

Seirbhísí teagmhasacha eile d’iompar ar iarnród

67309

52.21.2

Seirbhísí teagmhasacha d’iompar ar bóthar

52.21.21

Seirbhísí busárais

67410

52.21.22

Seirbhísí oibriúcháin mhótarbhealaigh

67420 (*)

52.21.23

Seirbhísí oibriúcháin droichead agus tollán

67420 (*)

52.21.24

Seirbhísí carrchlóis

67430

66031

66032
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52.21.25

Seirbhísí tarraingthe d’fheithiclí príobháideacha agus tráchtála

67440

52.21.29

Seirbhísí teagmhasacha eile d’iompar ar bóthar

67490

52.21.30

Seirbhísí teagmhasacha d’iompar trí phíblínte

52.21.30

Seirbhísí teagmhasacha d’iompar trí phíblínte

52.22

Seirbhísí teagmhasacha d’iompar ar uisce

52.22.1

Seirbhísí teagmhasacha d’iompar ar uisce

52.22.11

Seirbhísí oibriúcháin chalafoirt agus uiscebhealaigh (seachas láimhseáil lastais) ar uisce
mara agus cósta

67511

52.22.12

Seirbhísí oibriúcháin uiscebhealaigh intíre (seachas láimhseáil lastais)

67512

52.22.13

Seirbhísí píolótaíochta agus calaithe ar uisce mara agus cósta

67521

52.22.14

Seirbhísí píolótaíochta agus calaithe ar uisce intíre

67522

52.22.15

Seirbhísí tarrthálais agus athchuir ar snámh árthaí ar uisce mara agus cósta

67531

52.22.16

Seirbhísí tarrthálais agus athchuir ar snámh árthaí ar uisce intíre

67532

52.22.19

Seirbhísí teagmhasacha eile d’iompar ar uisce

67590

52.23

Seirbhísí teagmhasacha d’aeriompair

52.23.1

Seirbhísí oibriúcháin aerfoirt (seachas láimhseáil lastais), seirbhísí rialaithe aerthráchta
agus seirbhísí eile teagmhasacha d’aeriompar

52.23.11

Seirbhísí oibriúcháin aerfoirt, seachas láimhseáil lastais

67610

52.23.12

Seirbhísí rialaithe aerthráchta

67620

52.23.19

Gníomhaíochtaí seirbhíse eile teagmhasacha d’aeriompar

67630

52.23.2

Seirbhísí teagmhasacha do spásiompair

52.23.20

Seirbhísí teagmhasacha do spásiompar

52.24

Seirbhísí láimhseála lastais

52.24.1

Seirbhísí láimhseála lastais

52.24.11

Seirbhísí láimhseála coimeádáin i gcalafoirt

67110 (*)

52.24.12

Seirbhísí eile láimhseála coimeádáin

67110 (*)

52.24.13

Seirbhísí eile láimhseála coimeádáin i gcalafoirt

67190 (*)

52.24.19

Seirbhísí eile láimhseála lastais

67190 (*)

52.29

Seirbhísí eile tacaíochta iompair

52.29.1

Seirbhísí gníomhaireachta iompair lastais

52.29.11

Seirbhísí bróicéara long

67910 (*)

52.29.12

Seirbhísí eile bróicéireachta lastais

67910 (*)

52.29.19

Seirbhísí eile gníomhaireachta iompair lastais

67910 (*)

52.29.2

Seirbhísí eile tacaíochta iompair g.a.e.

52.29.20

Seirbhísí eile tacaíochta iompair g.a.e.

53

Seirbhísí poist agus teachtaire

53.1

Seirbhísí poist faoi oibleagáid na seirbhíse uilíche

53.10

Seirbhísí poist faoi oibleagáid na seirbhíse uilíche

53.10.1

Seirbhísí poist faoi oibleagáid na seirbhíse uilíche

53.10.11

Seirbhísí poist faoi oibleagáid na seirbhíse uilíche a bhaineann le nuachtáin agus le
tréimhseacháin

68111 (*)

53.10.12

Seirbhísí poist faoi oibleagáid na seirbhíse uilíche a bhaineann le litreacha

68111 (*)

53.10.13

Seirbhísí poist faoi oibleagáid na seirbhíse uilíche a bhaineann le beartáin

68112

53.10.14

Seirbhísí cuntair oifigí poist

68113

64790 (*)

67640

67990
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53.10.19

Seirbhísí eile poist faoi oibleagáid na seirbhíse uilíche

68119

53.2

Seirbhísí eile poist agus cúiréara

53.20

Seirbhísí eile poist agus cúiréara

53.20.1

Seirbhísí eile poist agus cúiréara

53.20.11

Seirbhísí cúiréara ilmhódúla

68120

53.20.12

Seirbhísí seachadta bia chuig an mbaile

68130 (*)

53.20.19

Seirbhísí eile poist agus cúiréara g.a.e.

68130 (*)

I

SEIRBHÍSÍ CÓIRÍOCHTA AGUS BIA

55

Seirbhísí cóiríochta

55.1

Seirbhísí óstáin agus seirbhísí cóiríochta comhchosúla

55.10

Seirbhísí óstáin agus seirbhísí cóiríochta comhchosúla

55.10.1

Seirbhísí cóiríochta seomra nó aonaid do chuairteoirí, le fódóireacht laethúil (seachas
comhroinnt ama)

55.10.10

Seirbhísí cóiríochta seomra nó aonaid do chuairteoirí, le fódóireacht laethúil (seachas
comhroinnt ama)

55.2

Seirbhísí cóiríochta saoire agus seirbhísí eile gearrchónaithe

55.20

Seirbhísí cóiríochta saoire agus seirbhísí eile gearrchónaithe

55.20.1

Seirbhísí cóiríochta saoire agus seirbhísí eile gearrchónaithe

55.20.11

Seirbhísí cóiríochta seomra nó aonaid do chuairteoirí i mbrúnna óige agus i gcábáin
saoire

63114

55.20.12

Seirbhísí cóiríochta seomra nó aonaid do chuairteoirí i réadmhaoin chomhroinnte ama

63113

55.20.19

Seirbhísí eile cóiríochta seomra nó aonaid do chuairteoirí, gan fódóireacht laethúil

63112 (*)

55.3

Seirbhísí do láithreáin champála, do pháirceanna áineasa feithicle agus do pháirceanna
leantóra

55.30

Seirbhísí do láithreáin champála, do pháirceanna áineasa feithicle agus do pháirceanna
leantóra

55.30.1

Seirbhísí do láithreáin champála, do pháirceanna áineasa agus do pháirceanna leantóra

55.30.11

Seirbhísí do láithreáin champála

63120

55.30.12

Seirbhísí do pháirceanna áineasa feithicle agus do pháirceanna leantóra

63130

55.9

Seirbhísí eile cóiríochta

55.90

Seirbhísí eile cóiríochta

55.90.1

Seirbhísí eile cóiríochta

55.90.11

Seirbhísí cóiríochta seomra nó aonaid do mhic léinn in árais mhac léinn agus
i suanliosanna scoile

63210

55.90.12

Seirbhísí cóiríochta seomra nó aonaid d’oibrithe i mbrúnna nó i gcampaí oibrithe

63220

55.90.13

Seirbhísí suanchóiste agus seirbhísí eile comhchosúla i meáin eile iompair

63290 (*)

55.90.19

Seirbhísí eile cóiríochta g.a.e.

63290 (*)

56

Seirbhísí freastalaithe bia agus dí

56.1

Seirbhísí bialainne agus seirbhísí freastalaithe bia taistil

56.10

Seirbhísí bialainne agus seirbhísí freastalaithe bia taistil

56.10.1

Seirbhísí bialainne agus seirbhísí freastalaithe bia taistil

56.10.11

Seirbhísí freastalaithe béilí le seirbhís bhialainne iomlán

63310 (*)

56.10.12

Seirbhísí freastalaithe béilí i bproinncharranna iarnróid agus ar bháid

63310 (*)

63111
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56.10.13

Seirbhísí freastalaithe béilí i mbunaíochtaí féinseirbhíse

63320

56.10.19

Seirbhísí eile freastalaithe béilí

63399

56.2

Seirbhísí lónadóireachta d’imeachtaí agus seirbhísí eile freastalaithe bia

56.21

Seirbhísí lónadóireachta d’imeachtaí

56.21.1

Seirbhísí lónadóireachta d’imeachtaí

56.21.11

Seirbhísí lónadóireachta d’imeachtaí do thithe príobháideacha

63391 (*)

56.21.19

Seirbhísí eile lónadóireachta d’imeachtaí

63391 (*)

56.29

Seirbhísí eile lónadóireachta d’imeachtaí

56.29.1

Seirbhísí bia ar conradh

56.29.11

Seirbhísí bia ar conradh d’oibrithe iompair

63392

56.29.19

Seirbhísí bia eile ar conradh

63393 (*)

56.29.2

Seirbhísí ceaintín

56.29.20

Seirbhísí ceaintín

56.3

Seirbhísí freastalaithe dí

56.30

Seirbhísí freastalaithe dí

56.30.1

Seirbhísí freastalaithe dí

56.30.10

Seirbhísí freastalaithe dí

J

SEIRBHÍSÍ FAISNÉISE AGUS CUMARSÁIDE

58

Seirbhísí foilsitheoireachta

58.1

Seirbhísí foilsitheoireachta leabhar, tréimhseachán agus seirbhísí eile foilsitheoireachta

58.11

Seirbhísí foilsitheoireachta leabhar

58.11.1

Leabhair chlóbhuailte

58.11.11

Téacsleabhair oideachasúla chlóbhuailte

32210

58.11.12

Leabhair ghairmiúla, theicniúla agus scolártha chlóbhuailte

32291

58.11.13

Leabhair chlóbhuailte do leanaí

32292

58.11.14

Foclóirí agus cicipléidí clóbhuailte

32220 (*)

58.11.15

Atlais chlóbhuailte agus leabhair eile le léarscáileanna

32220 (*)

58.11.16

Léarscáileanna clóbhuailte agus cairteacha hidreagrafacha nó cairteacha dá samhail,
seachas i bhfoirm leabhair

32510

58.11.19

Leabhair chlóbhuailte eile, bróisiúir, bileoga agus a leithéidí

32299

58.11.2

Leabhair ar diosca, ar téip nó ar aon mheán fisiciúil eile

58.11.20

Leabhair ar diosca, ar téip nó ar aon mheán fisiciúil eile

58.11.3

Leabhair ar líne

58.11.30

Leabhair ar líne

58.11.4

Spás fógraíochta i leabhair

58.11.41

Spás fógraíochta i leabhair chlóbhuailte

83631 (*)

58.11.42

Spás fógraíochta i leabhair leictreonacha

83639 (*)

58.11.5

Foilsiú leabhar ar bhonn táille nó conartha

58.11.50

Foilsiú leabhar ar bhonn táille nó conartha

58.11.6

Seirbhísí ceadúnaithe do leabhair

63393 (*)

63400

47691
47692

84311 (*)

89110
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58.11.60

Seirbhísí ceadúnaithe do leabhair

73320 (*)

58.12

Eolairí agus liostaí seoltaí foilsitheoireachta

58.12.1

Eolairí agus liostaí seoltaí clóbhuailte nó ar mheáin fhisiciúla

58.12.10

Eolairí agus liostaí seoltaí clóbhuailte nó ar mheáin fhisiciúla

58.12.2

Eolairí agus liostaí seoltaí ar líne

58.12.20

Eolairí agus liostaí seoltaí ar líne

58.12.3

Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun úsáid a bhaint as eolairí agus liostaí seoltaí

58.12.30

Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun úsáid a bhaint as eolairí agus liostaí seoltaí

58.13

Foilsiú nuachtán

58.13.1

Nuachtáin chlóbhuailte

58.13.10

Nuachtáin chlóbhuailte

58.13.2

Nuachtáin ar líne

58.13.20

Nuachtáin ar líne

58.13.3

Spás fógraíochta i nuachtáin

58.13.31

Spás fógraíochta i nuachtáin chlóbhuailte

83631 (*)

58.13.32

Spás fógraíochta i nuachtáin leictreonacha

83639 (*)

58.14

Seirbhísí foilsithe iriseán agus tréimhseachán

58.14.1

Iriseáin agus tréimhseacháin chlóbhuailte

58.14.11

Iriseáin agus tréimhseacháin chlóbhuailte d’ábhair spéise ginearálta

32410

58.14.12

Iriseáin agus tréimhseacháin chlóbhuailte faoi chúrsaí gnó, gairmiúla agus acadúla

32420

58.14.19

Iriseáin agus tréimhseacháin eile chlóbhuailte

32490

58.14.2

Iriseáin agus tréimhseacháin ar líne

58.14.20

Iriseáin agus tréimhseacháin ar líne

58.14.3

Spás fógraíochta in iriseáin agus i dtréimhseacháin

58.14.31

Spás fógraíochta in iriseáin agus i dtréimhseacháin chlóbhuailte

83631 (*)

58.14.32

Spás fógraíochta in iriseáin agus i dtréimhseacháin leictreonacha

83639 (*)

58.14.4

Seirbhísí ceadúnaithe d’iriseáin agus do thréimhseacháin

58.14.40

Seirbhísí ceadúnaithe d’iriseáin agus do thréimhseacháin

58.19

Seirbhísí eile foilsitheoireachta

58.19.1

Seirbhísí eile foilsitheoireachta clóbhuailte

58.19.11

Cártaí poist clóbhuailte, cártaí beannachtaí agus a leithéidí

32530

58.19.12

Pictiúir agus grianghraif chlóbhuailte agus dearaí clóbhuailte

32540

58.19.13

Aistreoga clóbhuailte (decalcomania), féilirí

32630

58.19.14

Stampaí clóbhuailte postais, cánach nó stampaí eile den chineál céanna nár úsáideadh;
páipéar ar a bhfuil stampaí buailte; formáidí seiceanna; nótaí airgid, scairdheimhnithe,
deimhnithe stoic nó bannaí agus doiciméad teidil den chineál céanna

32610

58.19.15

Ábhar fógraíochta tráchtála, catalóga tráchtála clóbhuailte agus a leithéidí

32620

58.19.19

Ábhar eile clóbhuailte

32690

58.19.2

Ábhar eile ar líne

58.19.21

Ábhar ar líne d’aosaigh

84393

58.19.29

Ábhar eile ar líne g.a.e.

84399

58.19.3

Seirbhísí ceadúnaithe d’ábhar eile clóite

32230
47692 (*)

84311 (*)

32300 (*)

84312 (*)

84312 (*)

73320 (*)
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58.19.30

Seirbhísí ceadúnaithe d’ábhar eile clóite

73320 (*)

58.2

Seirbhísí foilsitheoireachta bogearraí

58.21

Seirbhísí foilsitheoireachta cluichí ríomhaireachta

58.21.1

Cluichí ríomhaireachta, pacáistithe

58.21.10

Cluichí ríomhaireachta, pacáistithe

58.21.2

Cluichí ríomhaireachta, íoschóipeálacha

58.21.20

Cluichí ríomhaireachta, íoschóipeálacha

58.21.3

Cluichí ar líne

58.21.30

Cluichí ar líne

58.21.4

Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun cluichí ríomhaireachta a úsáid

58.21.40

Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun cluichí ríomhaireachta a úsáid

58.29

Seirbhísí foilsitheoireachta eile bogearraí

58.29.1

Bogearraí córas, pacáistithe

58.29.11

Córais oibriúcháin, pacáistithe

47811

58.29.12

Bogearraí gréasáin, pacáistithe

47812

58.29.13

Bogearraí bainistithe bunachair sonraí, pacáistithe

47813

58.29.14

Bogearraí uirlisí forbartha agus teangacha ríomhchlárúcháin, pacáistithe

47814

58.29.2

Bogearraí feidhmiúcháin, pacáistithe

58.29.21

Feidhmiúcháin ghinearálta táirgiúlachta gnó agus úsáidte baile, pacáistithe

47821

58.29.29

Bogearraí eile feidhmiúcháin, pacáistithe

47829

58.29.3

Íoschóipeálacha bogearraí

58.29.31

Íoschóipeálacha bogearraí córais

84341

58.29.32

Íoschóipeálacha bogearraí feidhmiúcháin

84342 (*)

58.29.4

Bogearraí ar líne

58.29.40

Bogearraí ar líne

58.29.5

Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun bogearraí ríomhaireachta a úsáid

58.29.50

Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun bogearraí ríomhaireachta a úsáid

59

Seirbhísí léirithe scannán, físeán agus clár teilifíse, taifeadadh fuaime agus
foilsitheoireacht ceoil

59.1

Seirbhísí scannán, físeán agus clár teilifíse

59.11

Seirbhísí léirithe scannán, físeán agus clár teilifíse

59.11.1

Seirbhísí léirithe do scannáin, físeáin agus cláir theilifíse

59.11.11

Seirbhísí léirithe scannán

96121 (*)

59.11.12

Seirbhísí léirithe físeán, scannán fógraíochta nó poiblíochta

96121 (*)

59.11.13

Seirbhísí eile léirithe clár teilifíse

96121 (*)

59.11.2

Táirgí scannán, físeán agus clár teilifíse

59.11.21

Scannáin, físeáin agus cláir theilifíse bhunaidh

96123 (*)

59.11.22

Scannán cineamatagrafach

38950

59.11.23

Scannáin agus ábhar eile físeáin ar diosca, ar téip nó i meáin fhisiciúla eile

47620

59.11.24

Scannáin agus íoschóipeálacha eile físeáin

84331

59.11.3

Díolachán spáis nó ama fógraíochta i dtáirgí scannán, físeán agus teilifíse

47822

84342 (*)

84391

73311 (*)

84392

73311 (*)
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59.11.30

Díolachán spáis nó ama fógraíochta i dtáirgí scannán, físeán agus teilifíse

83639 (*)

59.12

Seirbhísí iarléirithe scannán, físeán agus clár teilifíse

59.12.1

Seirbhísí iarléirithe scannán, físeán agus clár teilifíse

59.12.11

Seirbhísí eagarthóireachta closamhairc

96131

59.12.12

Seirbhísí aistrithe agus dúblála máistirthéipeanna

96132

59.12.13

Seirbhísí ceartaithe datha agus athchóirithe dhigitigh

96133

59.12.14

Seirbhísí maisíochtaí físiúla

96134

59.12.15

Seirbhísí beochana

96135

59.12.16

Seirbhísí fortheidealaithe, teidealaithe agus fotheidealaithe

96136

59.12.17

Seirbhísí eagarthóireachta fuaime agus deartha

96137

59.12.19

Seirbhísí eile iarléirithe scannán, físeán agus clár teilifíse

96139

59.13

Seirbhísí dáiliúchán scannán, físeán agus clár teilifíse

59.13.1

Seirbhísí ceadúnaithe agus dáiliúchán scannán, físeán agus clár teilifíse

59.13.11

Seirbhísí ceadúnaithe do chearta scannán agus na hioncaim a ghabhann leo

73320 (*)

59.13.12

Seirbhísí eile dáiliúchán scannán, físeán agus clár teilifíse

96140

59.14

Seirbhísí teilgthe scannán

59.14.1

Seirbhísí teilgthe scannán

59.14.10

Seirbhísí teilgthe scannán

59.2

Seirbhísí taifeadta fuaime agus foilsitheoireacht ceoil

59.20

Seirbhísí taifeadta fuaime agus foilsitheoireachta ceoil

59.20.1

Seirbhísí taifeadta fuaime agus taifeadta beo; taifeadtaí bunaidh fuaime

59.20.11

Seirbhísí taifeadta fuaime

96111

59.20.12

Seirbhísí taifeadta beo

96112

59.20.13

Taifeadtaí bunaidh fuaime

96113

59.20.2

Seirbhísí léirithe cláir raidió; cláir bhunaidh raidió

59.20.21

Seirbhísí léirithe cláir raidió

96122

59.20.22

Cláir bhunaidh raidió

96123 (*)

59.20.3

Seirbhísí foilsitheoireachta ceoil

59.20.31

Ceol i gcló

32520 (*)

59.20.32

Scóir leictreonacha

32520 (*)

59.20.33

Closdioscaí ceoil, téipeanna nó meáin fhisiciúla eile

47610

59.20.34

Closdioscaí agus téipeanna eile

47699

59.20.35

Íoschóipeálacha ceoil

84321

59.20.4

Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun bunfhuaimíochtaí a úsáid

59.20.40

Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun bunfhuaimíochtaí a úsáid

96151
96152

73320 (*)
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60

Seirbhísí clársceidealaithe agus craoltóireachta

60.1

Seirbhísí craoltóireachta raidió

60.10

Seirbhísí craoltóireachta raidió

60.10.1

Seirbhísí craoltóireachta raidió; craolacháin bhunaidh

60.10.11

Seirbhísí clársceidealaithe agus craoltóireachta raidió

84631 (*)

60.10.12

Bunchláir craoltóireachta raidió

84611

60.10.2

Cláir chainéil raidió

60.10.20

Cláir chainéil raidió

60.10.3

Am fógraíochta raidió

60.10.30

Am fógraíochta raidió

60.2

Seirbhísí clársceidealaithe agus craoltóireachta teilifíse; bunchláir craoltóireachta

60.20

Seirbhísí clársceidealaithe agus craoltóireachta teilifíse; bunchláir craoltóireachta

60.20.1

Seirbhísí clársceidealaithe agus craoltóireachta teilifíse

60.20.11

Seirbhísí ar líne clársceidealaithe agus craoltóireachta teilifíse, seachas ar síntiús

84631 (*)

60.20.12

Seirbhísí ar líne clársceidealaithe agus craoltóireachta teilifíse, seachas ar síntiús

84631 (*)

60.20.13

Seirbhísí síntúis ar líne clársceidealaithe agus craoltóireachta teilifíse

84631 (*)

60.20.14

Seirbhísí eile clársceidealaithe agus craoltóireachta teilifíse

84631 (*)

60.20.2

Bunchláir craoltóireachta teilifíse

60.20.20

Bunchláir craoltóireachta teilifíse

60.20.3

Cláir ar chainéil teilifíse

60.20.31

Cláir ar chainéil teilifíse, seachas do theilifís ar síntiús

84622 (*)

60.20.32

Cláir ar chainéil teilifíse ar síntiús

84622 (*)

60.20.4

Am fógraíochta teilifíse

60.20.40

Am fógraíochta teilifíse

61

Seirbhísí teileachumarsáide

61.1

Seirbhísí teileachumarsáide sreinge

61.10

Seirbhísí teileachumarsáide sreinge

61.10.1

Seirbhísí tarchuir sonraí agus teachtaireachtaí

61.10.11

Seirbhísí teileafónaíochta seasta — rochtain agus úsáid

84121

61.10.12

Seirbhísí teileafónaíochta seasta — gnéithe glaoigh

84122

61.10.13

Seirbhísí gréasáin phríobháidigh do chórais teileachumarsáide sreinge

84140 (*)

61.10.2

Seirbhísí iompróra do theileachumarsáid sreinge

61.10.20

Seirbhísí iompróra do theileachumarsáid sreinge

61.10.3

Seirbhísí tarchuir sonraí thar ghréasáin teileachumarsáide sreinge

61.10.30

Seirbhísí tarchuir sonraí thar ghréasáin teileachumarsáide sreinge

61.10.4

Seirbhísí teileachumarsáide sreinge Idirlín

61.10.41

Seirbhísí cnáimh dhroma Idirlín

84210

61.10.42

Seirbhísí banda caoil Idirlín thar ghréasáin sreinge

84221 (*)

61.10.43

Seirbhísí leathanbhanda Idirlín thar ghréasáin sreinge

84222 (*)

84621

83632 (*)

84612

83632 (*)

84110 (*)

84150 (*)
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61.10.49

Seirbhísí eile teileachumarsáide sreinge Idirlín

61.10.5

Seirbhísí dáiliúcháin clár baile thar infrastruchtúr sreinge

61.10.51

Seirbhísí dáiliúcháin
ríomhchlárúcháin

bunphacáiste

84632 (*)

61.10.52

Seirbhísí dáiliúcháin clár baile thar infrastruchtúr sreinge, pacáiste discréideach
ríomhchlárúcháin

84633 (*)

61.10.53

Seirbhísí dáiliúcháin clár baile thar infrastruchtúr sreinge, íoc in aghaidh an chláir

84634 (*)

61.2

Seirbhísí teileachumarsáide gan sreang

61.20

Seirbhísí teileachumarsáide gan sreang

61.20.1

Seirbhísí teileachumarsáide soghluaiste agus seirbhísí gréasáin phríobháidigh do chórais
teileachumarsáide gan sreang

61.20.11

Seirbhísí teileachumarsáide soghluaiste — rochtain agus úsáid

84131

61.20.12

Seirbhísí teileachumarsáide soghluaiste — gnéithe glaoigh

84132

61.20.13

Seirbhísí gréasáin phríobháidigh do chórais teileachumarsáide gan sreang

84140 (*)

61.20.2

Seirbhísí iompróra do theileachumarsáid gan sreang

61.20.20

Seirbhísí iompróra do theileachumarsáid gan sreang

61.20.3

Seirbhísí tarchuir sonraí thar ghréasáin teileachumarsáide gan sreang

61.20.30

Seirbhísí tarchuir sonraí thar ghréasáin teileachumarsáide gan sreang

61.20.4

Seirbhísí teileachumarsáide gan sreang Idirlín

61.20.41

Seirbhísí banda caoil Idirlín thar ghréasáin gan sreang

84221 (*)

61.20.42

Seirbhísí leathanbhanda Idirlín thar ghréasáin gan sreang

84222 (*)

61.20.49

Seirbhísí eile teileachumarsáide Idirlín gan sreang

84290 (*)

61.20.5

Seirbhísí dáiliúcháin clár baile thar ghréasáin gan sreang

61.20.50

Seirbhísí dáiliúcháin clár baile thar ghréasáin gan sreang

61.3

Seirbhísí teileachumarsáide satailíte

61.30

Seirbhísí teileachumarsáide satailíte

61.30.1

Seirbhísí teileachumarsáide satailíte, seachas seirbhísí dáiliúcháin clár baile trí shatailít

61.30.10

Seirbhísí teileachumarsáide satailíte, seachas seirbhísí dáiliúcháin clár baile trí shatailít

61.30.2

Seirbhísí dáiliúcháin clár baile trí shatailít

61.30.20

Seirbhísí dáiliúcháin clár baile trí shatailít

61.9

Seirbhísí eile teileachumarsáide

61.90

Seirbhísí eile teileachumarsáide

61.90.1

Seirbhísí eile teileachumarsáide

61.90.10

Seirbhísí eile teileachumarsáide

62

Seirbhísí ríomhchlárúcháin, sainchomhairliúcháin ríomhaireachta agus seirbhísí gaolmhara

62.0

Seirbhísí ríomhchlárúcháin, sainchomhairliúcháin ríomhaireachta agus seirbhísí gaolmhara

62.01

Seirbhísí ríomhchlárúcháin

62.01.1

Seirbhísí deartha agus forbartha TF

clár

baile

thar

84290 (*)

infrastruchtúr

sreinge,

84110 (*)

84150 (*)

84632 (*)
84633 (*)
84634 (*)

84190 (*)

84632 (*)
84633 (*)
84634 (*)

84190 (*)
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62.01.11

Seirbhísí deartha agus forbartha TF d’fheidhmiúcháin

83141

62.01.12

Seirbhísí deartha agus forbartha TF do ghréasáin agus do chórais

83142

62.01.2

Bogearraí bunaidh

62.01.21

Bogearraí bunaidh cluichí ríomhaireachta

83143 (*)

62.01.29

Bogearraí bunaidh eile

83143 (*)

62.02

Seirbhísí comhairliúcháin ríomhaireachta

62.02.1

Seirbhísí comhairliúcháin crua-earraí

62.02.10

Seirbhísí comhairliúcháin crua-earraí

62.02.2

Seirbhísí comhairliúcháin seirbhísí agus bogearraí

62.02.20

Seirbhísí comhairliúcháin seirbhísí agus bogearraí

62.02.3

Seirbhísí tacaíochta teicniúla TF

62.02.30

Seirbhísí tacaíochta teicniúla TF

62.03

Seirbhísí bainistithe áiseanna ríomhaireachta

62.03.1

Seirbhísí bainistithe áiseanna ríomhaireachta

62.03.11

Seirbhísí bainistithe gréasáin

83161

62.03.12

Seirbhísí bainistithe córas ríomhaireachta

83162

62.09

Seirbhísí eile teicneolaíochta faisnéise agus ríomhaire

62.09.1

Seirbhísí suiteála ríomhairí agus trealaimh fhorimeallaigh

62.09.10

Seirbhísí suiteála ríomhairí agus trealaimh fhorimeallaigh

62.09.2

Seirbhísí eile teicneolaíochta faisnéise agus ríomhaire g.a.e.

62.09.20

Seirbhísí eile teicneolaíochta faisnéise agus ríomhaire g.a.e.

63

Seirbhísí faisnéise

63.1

Seirbhísí próiseála sonraí, óstála agus seirbhísí gaolmhara; tairseacha gréasáin

63.11

Seirbhísí próiseála sonraí, óstála agus seirbhísí gaolmhara

63.11.1

Seirbhísí próiseála sonraí, óstála, seirbhísí feidhmiúcháin agus seirbhísí eile soláthair
infrastruchtúir TF

63.11.11

Seirbhísí próiseála sonraí

0 (*)

63.11.12

Seirbhísí óstála gréasáin

83151

63.11.13

Soláthar seirbhíse feidhmiúcháin

83152

63.11.19

Seirbhísí eile óstála agus soláthair infrastruchtúir TF

83159

63.11.2

Físábhair agus closábhair sruthaithe

63.11.21

Físábhair sruthaithe

84332

63.11.22

Closábhair sruthaithe

84322

63.11.3

Spás nó am fógraíochta san Idirlíon

63.11.30

Spás nó am fógraíochta san Idirlíon

63.12

Ábhar tairsigh gréasáin

63.12.1

Ábhar tairsigh gréasáin

63.12.10

Ábhar tairsigh gréasáin

63.9

Seirbhísí eile faisnéise

63.91

Seirbhísí áisíneachta nuachta

83131 (*)

83131 (*)

83132 (*)

87332

83132 (*)

83633

84394
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63.91.1

Seirbhísí áisíneachta nuachta

63.91.11

Seirbhísí áisíneachta nuachta do nuachtáin agus do thréimhseacháin

84410

63.91.12

Seirbhísí áisíneachta nuachta do na meáin chumarsáide closamhairc

84420

63.99

Seirbhísí eile fáisnéise g.a.e.

63.99.1

Seirbhísí fáisnéise g.a.e.

63.99.10

Seirbhísí faisnéise g.a.e.

63.99.2

Tiomsúcháin bhunaidh fíricí/faisnéise

63.99.20

Tiomsúcháin bhunaidh fíricí/faisnéise

K

SEIRBHÍSÍ AIRGEADAIS AGUS ÁRACHAIS

64

Seirbhísí airgeadais, seachas maoiniú árachais agus pinsin

64.1

Seirbhísí idirmheáin airgeadais

64.11

Seirbhísí baincéireachta lárnaí

64.11.1

Seirbhísí baincéireachta lárnaí

64.11.10

Seirbhísí baincéireachta lárnaí

64.19

Seirbhísí eile idirmheáin airgeadais

64.19.1

Seirbhísí taisce

64.19.11

Seirbhísí taisce do thaisceoirí corparáideacha agus institiúideacha

71121

64.19.12

Seirbhísí taisce do thaisceoirí eile

71122

64.19.2

Seirbhísí deonta creidmheasa ag institiúidí airgeadaíochta

64.19.21

Seirbhísí deonta creidmheasa idirthionscail ag institiúidí airgeadaíochta

71135 (*)

64.19.22

Seirbhísí deonta creidmheasa tomhaltóra ag institiúidí airgeadaíochta

71133 (*)

64.19.23

Seirbhísí deonta creidmheasa do mhorgáistí cónaithe ag institiúidí airgeadaíochta

71131 (*)

64.19.24

Seirbhísí deonta creidmheasa do mhorgáiste neamhchónaithe ag institiúidí
airgeadaíochta

71132 (*)

64.19.25

Seirbhísí tráchtála deonta creidmheasa neamh-mhorgáiste ag institiúidí airgeadaíochta

71135 (*)

64.19.26

Seirbhísí cártaí creidmheasa ag institiúidí airgeadaíochta

71134 (*)

64.19.29

Seirbhísí eile deonta creidmheasa ag institiúidí airgeadaíochta

71139 (*)

64.19.3

Seirbhísí eile idirmheáin airgeadais g.a.e.

64.19.30

Seirbhísí eile idirmheáin airgeadais g.a.e.

64.2

Seirbhísí cuideachtaí urlámhais

64.20

Seirbhísí cuideachtaí urlámhais

64.20.1

Seirbhísí cuideachtaí urlámhais

64.20.10

Seirbhísí cuideachtaí urlámhais

64.3

Seirbhísí iontaobhas, cistí agus eintiteas airgeadais den chineál céanna

64.30

Seirbhísí iontaobhas, cistí agus eintiteas airgeadais den chineál céanna

64.30.1

Seirbhísí iontaobhas, cistí agus eintiteas airgeadais den chineál céanna

64.30.10

Seirbhísí iontaobhas, cistí agus eintiteas airgeadais den chineál céanna

64.9

Seirbhísí eile airgeadais, seachas maoiniú árachais agus pinsin

85991

83940

71110

71190 (*)

0 (*)

0 (*)
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64.91

Seirbhísí léasaithe airgeadais

64.91.1

Seirbhísí léasaithe airgeadais

64.91.10

Seirbhísí léasaithe airgeadais

64.92

Seirbhísí eile deonta creidmheasa

64.92.1

Seirbhísí eile deonta creidmheasa, seachas ag institiúidí airgeadaíochta

64.92.11

Seirbhísí eile deonta creidmheasa idirthionscail, seachas ag institiúidí airgeadaíochta

71135 (*)

64.92.12

Seirbhísí deonta creidmheasa tomhaltóra, seachas ag institiúidí airgeadais

71133 (*)

64.92.13

Seirbhísí deonta creidmheasa do mhorgáistí cónaithe, seachas ag institiúidí airgeadais

71131 (*)

64.92.14

Seirbhísí deonta creidmheasa do mhorgáistí neamhchónaithe, seachas ag institiúidí
airgeadais

71132 (*)

64.92.15

Seirbhísí tráchtála deonta creidmheasa neamh-mhorgáiste, seachas ag institiúidí
airgeadais

71135 (*)

64.92.16

Seirbhísí cártaí creidmheasa, seachas ag institiúidí airgeadaíochta

71134 (*)

64.92.19

Seirbhísí eile deonta creidmheasa, seachas ag institiúidí airgeadaíochta, g.a.e

71139 (*)

64.99

Seirbhísí eile airgeadais, seachas maoiniú árachais agus pinsin, g.a.e.

64.99.1

Seirbhísí eile airgeadais, seachas maoiniú árachais agus pinsin, g.a.e.

64.99.11

Seirbhísí baincéireachta infheistíochta

71200

64.99.19

Seirbhísí airgeadais, seachas maoiniú árachais agus pinsin, g.a.e.

71190 (*)

65

Seirbhísí árachais, athárachais agus maoinithe pinsin, seachas leas sóisialta éigeantach

65.1

Seirbhísí árachais

65.11

Seirbhísí árachais saoil

65.11.1

Seirbhísí árachais saoil

65.11.10

Seirbhísí árachais saoil

65.12

Seirbhísí árachais neamhshaoil

65.12.1

Seirbhísí árachais tionóisce agus sláinte

65.12.11

Seirbhísí árachais tionóisce

71320 (*)

65.12.12

Seirbhísí árachais sláinte

71320 (*)

65.12.2

Seirbhísí árachais mótarfheithicle

65.12.21

Seirbhísí árachais mótarfheithicle, dliteanas tríú páirtí

71331 (*)

65.12.29

Seirbhísí eile árachais mótarfheithicle

71331 (*)

65.12.3

Seirbhísí árachais d’iompair ar muir, d’eitlíocht agus seirbhísí árachais eile

65.12.31

Seirbhísí árachais rothra iarnróid

71332 (*)

65.12.32

Seirbhísí árachais dliteanais aerárthaigh

71332 (*)

65.12.33

Seirbhísí eile árachais aerárthaí

71332 (*)

65.12.34

Seirbhísí árachais dliteanais long

71332 (*)

65.12.35

Seirbhísí eile árachais long

71332 (*)

65.12.36

Seirbhísí árachais lastais

71333

65.12.4

Seirbhísí árachais dóiteáin agus dochair eile do mhaoin

65.12.41

Seirbhísí árachais dochair dóiteáin do mhaoin

71334 (*)

65.12.49

Seirbhísí árachais dochair eile do mhaoin

71334 (*)

65.12.5

Seirbhísí árachais dliteanais ghinearálta

71140

71311 (*)
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65.12.50

Seirbhísí árachais dliteanais ghinearálta

71335

65.12.6

Seirbhísí árachais creidmheasa agus urraíochta

65.12.61

Seirbhísí árachais creidmheasa

71336 (*)

65.12.62

Seirbhísí árachais urraíochta

71336 (*)

65.12.7

Seirbhísí árachais taistil agus cabhrach, costas dlíthiúil agus caillteanas ilghnéitheach
airgeadais

65.12.71

Seirbhísí árachais taistil agus cabhrach

71337

65.12.72

Seirbhísí árachais costas dlíthiúil

71339 (*)

65.12.73

Seirbhísí árachais caillteanas ilghnéitheach airgeadais

71339 (*)

65.12.9

Seirbhísí eile árachais neamhshaoil

65.12.90

Seirbhísí eile árachais, neamhshaoil

65.2

Seirbhísí athárachais

65.20

Seirbhísí athárachais

65.20.1

Seirbhísí athárachais saoil, tionóisce agus sláinte

65.20.11

Seirbhísí athárachais saoil

71410

65.20.12

Seirbhísí athárachais tionóisce

71420 (*)

65.20.13

Seirbhísí athárachais sláinte

71420 (*)

65.20.2

Seirbhísí athárachais iompair agus maoine

65.20.21

Seirbhísí athárachais mótarfheithicle, dliteanas tríú páirtí

71431 (*)

65.20.22

Seirbhísí eile athárachais mótarfheithicle

71431 (*)

65.20.23

Seirbhísí athárachais iompair mhara, eitlíochta agus seirbhísí athárachais eile

71432

65.20.24

Seirbhísí athárachais last-táille

71433

65.20.25

Seirbhísí athárachais dóiteáin agus dochair eile do mhaoin

71434

65.20.3

Seirbhísí athárachais dliteanais ghinearálta agus creidmheasa agus urraíochta

65.20.31

Seirbhísí athárachais dliteanais ghinearálta

71435

65.20.32

Seirbhísí athárachais creidmheasa agus urraíochta

71436

65.20.4

Seirbhísí athárachais costas dlíthiúil agus caillteanas ilghnéitheach airgeadais

65.20.41

Seirbhísí athárachais costas dlíthiúil

71439 (*)

65.20.42

Seirbhísí athárachais caillteanas ilghnéitheach airgeadais

71439 (*)

65.20.5

Seirbhísí athárachais a bhaineann le maoiniú pinsin

65.20.50

Seirbhísí athárachais a bhaineann le maoiniú pinsin

65.20.6

Seirbhísí eile athárachais, seachas athárachas saoil

65.20.60

Seirbhísí eile athárachais, seachas athárachas saoil

65.3

Seirbhísí maoinithe pinsin

65.30

Seirbhísí maoinithe pinsin

65.30.1

Seirbhísí maoinithe pinsin

65.30.11

Seirbhísí maoinithe pinsin aonair

71311 (*)

65.30.12

Seirbhísí maoinithe pinsin grúpa

71312

66

Seirbhísí cúnta airgeadais agus áracháis

66.1

Seirbhísí cúnta airgeadais, seachas árachas agus maoiniú pinsin

66.11

Seirbhísí a bhaineann le riar margaí airgeadais

71339 (*)

71439 (*)

71439 (*)
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66.11.1

Seirbhísí a bhaineann le riar margaí airgeadais

66.11.11

Seirbhísí oibriúcháin margaí airgeadais

71551

66.11.12

Seirbhísí rialaithe margaí airgeadais

71552

66.11.19

Seirbhísí eile a bhaineann le riar margaí airgeadais

71559

66.12

Seirbhísí bróicéireachta conarthaí urrús agus tráchtearraí

66.12.1

Seirbhísí bróicéireachta conarthaí urrús agus tráchtearraí

66.12.11

Seirbhísí bróicéireachta urrús

71521

66.12.12

Seirbhísí bróicéireachta tráchtearraí

71522

66.12.13

Seirbhísí airgeadraí

71592

66.19

Seirbhísí cúnta eile airgeadais, seachas árachas agus maoiniú pinsin

66.19.1

Seirbhísí próiseála agus imréitigh idirbheart urrús

66.19.10

Seirbhísí próiseála agus imréitigh idirbheart urrús

66.19.2

Seirbhísí cúnta a bhaineann le baincéireacht infheistíochta

66.19.21

Seirbhísí cumasc agus glactha

71511

66.19.22

Seirbhísí airgeadais chorparáidigh agus caipitil fiontair

71512

66.19.29

Seirbhísí cúnta eile a bhaineann le baincéireacht infheistíochta

71519

66.19.3

Seirbhísí iontaobhais agus cumhdaigh

66.19.31

Seirbhísí iontaobhais

71541

66.19.32

Seirbhísí cumhdaigh

71542

66.19.9

Seirbhísí cúnta eile airgeadais seachas árachas agus maoiniú pinsin, g.a.e.

66.19.91

Seirbhísí comhairliúcháin airgeadais

71591

66.19.92

Seirbhísí próiseála idirbheart airgeadais agus tí imréitigh

71593

66.19.99

Seirbhísí cúnta eile airgeadais g.a.e. seachas árachas agus maoiniú pinsin

71599

66.2

Seirbhísí cúnta d’árachas agus maoiniú pinsin

66.21

Seirbhísí meastóireachta riosca agus damáiste

66.21.1

Seirbhísí meastóireachta riosca agus damáiste

66.21.10

Seirbhísí meastóireachta riosca agus damáiste

66.22

Seirbhísí gníomhairí agus bróicéirí árachais

66.22.1

Seirbhísí gníomhairí agus bróicéirí árachais

66.22.10

Seirbhísí gníomhairí agus bróicéirí árachais

66.29

Seirbhísí eile cúnta d’árachas agus maoiniú pinsin

66.29.1

Seirbhísí eile cúnta d’árachas agus maoiniú pinsin

66.29.11

Seirbhísí achtúireacha

71630

66.29.19

Seirbhísí eile cúnta d’árachas agus maoiniú pinsin g.a.e.

71690

66.3

Seirbhísí bainistithe ciste

66.30

Seirbhísí bainistithe ciste

66.30.1

Seirbhísí bainistithe ciste

71523

71620

71610
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66.30.11

Seirbhísí bainistithe punainne, seachas cistí pinsin

71530

66.30.12

Seirbhísí bainistithe cistí pinsin

71640

L

SEIRBHÍSÍ EASTÁIT RÉADAIGH

68

Seirbhísí eastáit réadaigh

68.1

Seirbhísí ceannacháin agus díolacháin eastáit réadaigh an duine féin

68.10

Seirbhísí ceannacháin agus díolacháin eastáit réadaigh an duine féin

68.10.1

Seirbhísí ceannacháin agus díolacháin eastáit réadaigh an duine féin

68.10.11

Seirbhísí díola nó ceannaigh foirgneamh cónaithe agus na tailte a ghabhann leo

72121

68.10.12

Seirbhísí díola nó ceannaigh maoine comhroinnte ama

72123

68.10.13

Seirbhísí díola nó ceannaigh talaimh chónaithe fholaimh

72130 (*)

68.10.14

Seirbhísí díola nó ceannaigh foirgneamh neamhchónaithe agus na tailte a ghabhann leo

72122

68.10.15

Seirbhísí díola nó ceannaigh talaimh neamhchónaithe fholaimh

72130 (*)

68.2

Seirbhísí fruilithe agus oibriúcháin eastáit réadaigh an duine féin nó eastáit réadaigh atá
ar léas

68.20

Seirbhísí fruilithe agus oibriúcháin eastáit réadaigh an duine féin nó eastáit réadaigh atá
ar léas

68.20.1

Seirbhísí fruilithe agus oibriúcháin eastáit réadaigh an duine féin nó eastáit réadaigh atá
ar léas

68.20.11

Seirbhísí fruilithe agus oibriúcháin eastáit réadaigh chónaithe an duine féin nó eastáit
réadaigh atá ar léas

72111

68.20.12

Seirbhísí fruilithe agus oibriúcháin eastáit réadaigh neamhchónaithe an duine féin nó
eastáit réadaigh atá ar léas

72112

68.3

Seirbhísí eastáit réadaigh ar bhonn táille nó conartha

68.31

Seirbhísí eastáit réadaigh ar bhonn táille nó conartha

68.31.1

Seirbhísí eastáit réadaigh ar bhonn táille nó conartha

68.31.11

Seirbhísí díolacháin foirgneamh cónaithe agus tailte a ghabhann leo ar bhonn táille nó
conartha, seachas maoin úinéireachta comhroinnte ama

72221

68.31.12

Seirbhísí díolacháin maoine úinéireachta comhroinnte ama ar bhonn táille nó conartha

72223

68.31.13

Seirbhísí díolacháin talaimh chónaithe fholaimh ar bhonn táille nó conartha

72230 (*)

68.31.14

Seirbhísí díolacháin foirgneamh neamhchónaithe agus tailte a ghabhann leo ar bhonn
táille nó conartha

72222

68.31.15

Seirbhísí díolacháin talaimh fholaimh neamhchónaithe ar bhonn táille nó conartha

72230 (*)

68.31.16

Seirbhísí breithmheas eastáit réadaigh ar bhonn táille nó conartha

72240

68.32

Seirbhísí bainistithe eastáit réadaigh ar bhonn táille nó conartha

68.32.1

Seirbhísí bainistithe eastáit réadaigh ar bhonn táille nó conartha

68.32.11

Seirbhísí bainistithe maoine cónaithe ar bhonn táille nó conartha, seachas maoine
úinéireachta comhroinnte ama

72211

68.32.12

Seirbhísí bainistithe maoine úinéireachta comhroinnte ama ar bhonn táille nó conartha

72213

68.32.13

Seirbhísí bainistithe maoine neamhchónaithe ar bhonn táille nó conartha

72212
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M

SEIRBHÍSÍ GAIRMIÚLA, EOLAÍOCHA AGUS TEICNIÚLA

69

Seirbhísí dlíthiúla agus cuntasaíochta

69.1

Seirbhísí dlíthiúla

69.10

Seirbhísí dlíthiúla

69.10.1

Seirbhísí dlíthiúla

69.10.11

Seirbhísí dlíthiúla comhairleacha agus ionadaíochta a bhaineann leis an dlí coiriúil

82110

69.10.12

Seirbhísí dlíthiúla comhairleacha agus ionadaíochta in imeachtaí dlíthiúla a bhaineann
leis an dlí gnó agus tráchtála

82120 (*)

69.10.13

Seirbhísí dlíthiúla comhairleacha agus ionadaíochta in imeachtaí dlíthiúla a bhaineann
leis an dlí saothair

82120 (*)

69.10.14

Seirbhísí dlíthiúla comhairleacha agus ionadaíochta in imeachtaí dlíthiúla a bhaineann
leis an dlí sibhialta

82120 (*)

69.10.15

Seirbhísí dlíthiúla a bhaineann le paitinní, cóipchearta agus cearta eile maoine
intleachtúla

82130 (*)

69.10.16

Seirbhísí nótaire

82130 (*)

69.10.17

Seirbhísí eadrána agus réitigh

82191

69.10.18

Seirbhísí dlíthiúla ceant

82199 (*)

69.10.19

Seirbhísí dlíthiúla eile

82199 (*)

69.2

Seirbhísí cuntasaíochta, leabharchoimeádta agus iniúchta, seirbhísí comhairliúcháin
chánach

69.20

Seirbhísí cuntasaíochta, leabharchoimeádta agus iniúchta, seirbhísí comhairliúcháin
chánach

69.20.1

Seirbhísí iniúchta airgeadais

69.20.10

Seirbhísí iniúchta airgeadais

69.20.2

Seirbhísí cuntasaíochta

69.20.21

Seirbhísí athbhreithnithe cuntasaíochta

82221 (*)

69.20.22

Seirbhísí tiomsaithe ráiteas airgeadais

82221 (*)

69.20.23

Seirbhísí leabharchoimeádta

82222

69.20.24

Seirbhísí párolla

82223

69.20.29

Seirbhísí eile cuntasaíochta

82221 (*)

69.20.3

Seirbhísí comhairliúcháin chánach

69.20.31

Seirbhísí comhairliúcháin agus ullmhúcháin chánach corparáidí

82310

69.20.32

Seirbhísí ullmhúcháin agus pleanála cánach aonair

82320

69.20.4

Seirbhísí dócmhainneachta agus glacadóireachta

69.20.40

Seirbhísí dócmhainneachta agus glacadóireachta

70

Seirbhísí ceannoifigí; seirbhísí comhairliúcháin bhainistíochta

70.1

Seirbhísí ceannoifigí

70.10

Seirbhísí ceannoifigí

70.10.1

Seirbhísí ceannoifigí

70.10.10

Seirbhísí ceannoifigí

70.2

Seirbhísí comhairliúcháin bhainistíochta

70.21

Seirbhísí caidrimh phoiblí agus chumarsáide

70.21.1

Seirbhísí caidrimh phoiblí agus chumarsáide

70.21.10

Seirbhísí caidrimh phoiblí agus chumarsáide

70.22

Seirbhísí comhairliúcháin bainistithe gnó agus eile

70.22.1

Seirbhísí comhairliúcháin bainistithe gnó

82210

82400

0 (*)

83121

4.6.2008

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

GA

Cód

Ceannteideal

207
CPC leag. 2

70.22.11

Seirbhísí comhairliúcháin bainistithe straitéisigh

83111

70.22.12

Seirbhísí comhairliúcháin bainistithe airgeadais (seachas cáin chorparáideach)

83112

70.22.13

Seirbhísí comhairliúcháin bainistithe margaíochta

83114

70.22.14

Seirbhísí comhairliúcháin bainistithe acmhainní daonna

83113

70.22.15

Seirbhísí comhairliúcháin bainistithe táirgthe

83115

70.22.16

Seirbhísí comhairliúcháin bainistithe slabhra an tsoláthair agus seirbhísí eile
comhairliúcháin bainistíochta

83116

70.22.17

Seirbhísí bainistithe próisis ghnó

83117

70.22.2

Seirbhísí eile bainistithe tionscadail, seachas seirbhísí bainistithe tionscadail tógála

70.22.20

Seirbhísí eile bainistithe tionscadail, seachas seirbhísí bainistithe tionscadail tógála

70.22.3

Seirbhísí eile comhairliúcháin ghnó

70.22.30

Seirbhísí eile comhairliúcháin ghnó

70.22.4

Trádmharcanna agus saincheadúnais

70.22.40

Trádmharcanna agus saincheadúnais

71

Seirbhísí ailtireachta agus innealtóireachta; tástáil theicniúil agus seirbhísí anailíse

71.1

Seirbhísí ailtireachta agus innealtóireachta agus seirbhísí gaolmhara comhairliúcháin
theicniúil

71.11

Seirbhísí ailtireachta

71.11.1

Pleananna agus líníochtaí chun críocha ailtireachta

71.11.10

Pleananna agus líníochtaí chun críocha ailtireachta

71.11.2

Seirbhísí ailtireachta d’fhoirgnimh

71.11.21

Seirbhísí ailtireachta do thionscadail foirgneamh cónaithe

83212

71.11.22

Seirbhísí ailtireachta do thionscadail foirgneamh neamhchónaithe

83213

71.11.23

Seirbhísí ailtireachta athchóirithe stairiúil

83214

71.11.24

Seirbhísí comhairleacha ailtireachta

83211

71.11.3

Seirbhísí pleanála uirbí agus talaimh

71.11.31

Seirbhísí pleanála uirbí

83221

71.11.32

Seirbhísí pleanála talaimh thuaithe

83222

71.11.33

Seirbhísí máistirphleanála láithreáin tionscadail

83223

71.11.4

Seirbhísí ailtireachta tírdhreacha agus seirbhísí comhairleacha ailtireachta

71.11.41

Seirbhísí comhairleacha ailtireachta

83232

71.11.42

Seirbhísí comhairleacha ailtireachta tírdhreacha

83231

71.12

Seirbhísí innealtóireachta agus seirbhísí gaolmhara comhairliúcháin theicniúil

71.12.1

Seirbhísí innealtóireachta

71.12.11

Seirbhísí comhairleacha innealtóireachta

83310

71.12.12

Seirbhísí innealtóireachta do thionscadail tógála

83321

71.12.13

Seirbhísí innealtóireachta do thionscadail cumhachta

83324

71.12.14

Seirbhísí innealtóireachta do thionscadail iompair

83323

71.12.15

Seirbhísí innealtóireachta do thionscadail bhainistithe dramhaíola (dramhaíl ghuaiseach
agus neamhghuaiseach)

83326

71.12.16

Seirbhísí innealtóireachta do thionscadail uisce, séarachais agus draenála

83327

71.12.17

Seirbhísí innealtóireachta do thionscadail thionsclaíocha agus mhonaraithe

83322

71.12.18

Seirbhísí innealtóireachta do thionscadail teileachumarsáide agus craoltóireachta

83325

83190

83129

83118

32550
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71.12.19

Seirbhísí innealtóireachta do thionscadail eile

83329

71.12.2

Seirbhísí bainistithe tionscadail do thionscadail tógála

71.12.20

Seirbhísí bainistithe tionscadail do thionscadail tógála

71.12.3

Seirbhísí geolaíocha, geoifisiceacha agus seirbhísí gaolmhara sirtheoireachta agus
comhairliúcháin

71.12.31

Seirbhísí comhairliúcháin gheolaíoch agus gheoifisicigh

83411

71.12.32

Seirbhísí geoifisiceacha

83412

71.12.33

Seirbhísí taiscéalaíochta agus meastóireachta mianraí

83413

71.12.34

Seirbhísí suirbhéireachta dromchla

83421

71.12.35

Seirbhísí cairteoireachta

83422

71.2

Seirbhísí tástála agus anailíse teicniúla

71.20

Seirbhísí tástála agus anailíse teicniúla

71.20.1

Seirbhísí tástála agus anailíse teicniúla

71.20.11

Seirbhísí tástála agus anailíse comhshuímh agus íonachta

83441

71.20.12

Seirbhísí tástála agus anailíse airíonna fisiciúla

83442

71.20.13

Seirbhísí tástála agus anailíse córas meicniúil agus leictreach comhtháite

83443

71.20.14

Seirbhísí iniúchta theicniúil feithiclí iompair de bhóthar

83444

71.20.19

Seirbhísí eile tástála agus anailíse teicniúla

83449

72

Seirbhísí taighde agus forbartha eolaíocha

81300

72.1

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sna heolaíochtaí nádúrtha agus san
innealtóireacht

72.11

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sa bhiteicneolaíocht

72.11.1

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sa bhiteicneolaíocht sláinte, talmhaíochta
agus comhshaoil agus i mbiteicneolaíocht eile

72.11.11

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sa bhiteicneolaíocht sláinte

81121 (*)

72.11.12

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sa bhiteicneolaíocht comhshaoil agus
thionsclaíoch

81121 (*)

72.11.13

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sa bhiteicneolaíocht talmhaíochta

81121 (*)

72.11.2

Bunfhoinsí taighde agus forbartha sa bhiteicneolaíocht

72.11.20

Bunfhoinsí taighde agus forbartha sa bhiteicneolaíocht

72.19

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí in eolaíochtaí eile nádúrtha agus san
innealtóireacht

72.19.1

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí in eolaíochtaí eile nádúrtha

72.19.11

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sa mhatamaitic

72.19.12

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sna heolaíochtaí ríomhaireachta agus
faisnéise

81119 (*)

72.19.13

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sna heolaíochtaí fisiciúla

81111

72.19.14

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sa cheimic

81112 (*)

72.19.15

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sa domhaneolaíocht agus in eolaíochtaí
gaolmhara comhshaoil

81119 (*)

72.19.16

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sna heolaíochtaí bitheolaíocha

81112 (*)

72.19.19

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sna heolaíochtaí nádúrtha eile

81119 (*)

72.19.2

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí san innealtóireacht agus sa teicneolaíocht,
seachas an bhiteicneolaíocht

83330

81400 (*)

4.6.2008

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

GA

Cód

Ceannteideal

209
CPC leag. 2

72.19.21

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sa nanaitheicneolaíocht

81129 (*)

72.19.29

Seirbhísí eile forbartha taighde agus turgnamhaí san innealtóireacht agus sa
teicneolaíocht, seachas an bhiteicneolaíocht

81129 (*)

72.19.3

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sna heolaíochtaí míochaine

72.19.30

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sna heolaíochtaí míochaine

72.19.4

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sna heolaíochtaí talmhaíochta

72.19.40

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sna heolaíochtaí talmhaíochta

72.19.5

Bunfhoinsí taighde agus forbartha sna heolaíochtaí nádúrtha agus san innealtóireacht,
seachas an bhiteicneolaíocht

72.19.50

Bunfhoinsí taighde agus forbartha sna heolaíochtaí nádúrtha agus san innealtóireacht,
seachas an bhiteicneolaíocht

72.2

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sna heolaíochtaí sóisialta agus sna
daonnachtaí

72.20

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sna heolaíochtaí sóisialta agus sna
daonnachtaí

72.20.1

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sna heolaíochtaí sóisialta

72.20.11

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí san eacnamaíocht agus sa ghnó

81212

72.20.12

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sa tsíceolaíocht

81211

72.20.13

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sa dlí

81213

72.20.19

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sna heolaíochtaí sóisialta eile

81219

72.20.2

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sna daonnachtaí

72.20.21

Seirbhísí forbartha taighde agus turgnamhaí sna teangacha agus sa litríocht

81221

72.20.29

Seirbhísí eile forbartha taighde agus turgnamhaí sna daonnachtaí

81229

72.20.3

Bunfhoinsí taighde agus forbartha sna heolaíochtaí sóisialta agus sna daonnachtaí

72.20.30

Bunfhoinsí taighde agus forbartha sna heolaíochtaí sóisialta agus sna daonnachtaí

73

Seirbhísí fógraíochta agus taighde margaí

73.1

Seirbhísí fógraíochta

73.11

Seirbhísí a sholáthraíonn gníomhaireachtaí fógraíochta

73.11.1

Seirbhísí a sholáthraíonn gníomhaireachtaí fógraíochta

73.11.11

Seirbhísí fógraíochta lánseirbhíse

83611

73.11.12

Seirbhísí margaíochta dírí agus seirbhísí dírphostála

83612

73.11.13

Seirbhísí deartha fógraíochta agus forbartha coincheapanna

83613

73.11.19

Seirbhísí eile fógraíochta

83619

73.12

Seirbhísí ionadaíochta meáin chumarsáide

73.12.1

Díolachán spáis nó ama fógraíochta ar bhonn táille nó conartha

73.12.11

Díolachán spáis nó ama fógraíochta ar bhonn táille nó conartha sna meáin chlóite

83620 (*)

73.12.12

Díolachán spáis nó ama fógraíochta ar bhonn táille nó conartha ar an teilifís/ar an raidió

83620 (*)

73.12.13

Díolachán spáis nó ama fógraíochta ar bhonn táille nó conartha ar an Idirlíon

83620 (*)

73.12.14

Díolachán fógraíochta a bhaineann le himeachtaí

83620 (*)

73.12.19

Díolachán eile spáis nó ama fógraíochta ar bhonn táille nó conartha

83620 (*)

81130

81140

81400 (*)

81400 (*)
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73.12.2

Athdhíolachán spáis nó ama fógraíochta ar bhonn táille nó conartha

73.12.20

Athdhíolachán spáis nó ama fógraíochta ar bhonn táille nó conartha

73.2

Seirbhísí taighde margaidh agus seirbhísí déanta pobalbhrathanna

73.20

Seirbhísí taighde margaidh agus seirbhísí déanta pobalbhrathanna

73.20.1

Seirbhísí taighde margaidh agus seirbhísí eile den chineál céanna

73.20.11

Seirbhísí taighde margaidh: suirbhéanna cáilíochtúla

83700 (*)

73.20.12

Seirbhísí taighde margaidh: suirbhéanna ad-hoc cainníochtúla

83700 (*)

73.20.13

Seirbhísí taighde margaidh: suirbhéanna cainníochtúla leanúnacha agus rialta

83700 (*)

73.20.14

Seirbhísí taighde margaidh seachas suirbhéanna

83700 (*)

73.20.19

Seirbhísí eile taighde margaidh

83700 (*)

73.20.2

Seirbhísí déanta pobalbhrathanna

73.20.20

Seirbhísí déanta pobalbhrathanna

74

Seirbhísí eile gairmiúla, eolaíocha agus teicniúla

74.1

Seirbhísí speisialaithe deartha

74.10

Seirbhísí speisialaithe deartha

74.10.1

Seirbhísí deartha intí, thionsclaíoch agus seirbhísí eile speisialaithe deartha

74.10.11

Seirbhísí deartha intí

83911

74.10.12

Seirbhísí deartha thionsclaíoch

83912

74.10.19

Seirbhísí speisialaithe deartha eile

83919

74.10.2

Bunfhoinsí deartha

74.10.20

Bunfhoinsí deartha

74.2

Seirbhísí fótagrafacha

74.20

Seirbhísí fótagrafacha

74.20.1

Plátaí agus scannáin fhótagrafacha, seachas cineamatagrafacha, nochta

74.20.11

Plátaí agus scannáin fhótagrafacha, nochta ach nach bhfuil forbartha

38941

74.20.12

Plátaí agus scannáin fhótagrafacha, nochta agus forbartha, do sheachatáirgeadh

38942 (*)

74.20.19

Plátaí agus scannáin eile fhótagrafacha, nochta agus forbartha

38942 (*)

74.20.2

Seirbhísí speisialaithe fótagrafaíochta

74.20.21

Seirbhísí fótagrafaíochta portráide

83811

74.20.22

Seirbhísí fótagrafaíochta fógraíochta agus seirbhísí gaolmhara

83812

74.20.23

Seirbhísí fótagrafaíochta imeachtaí agus seirbhísí físeánaithe imeachtaí

83813

74.20.24

Seirbhísí aerfótagrafaíochta

83814 (*)

74.20.29

Seirbhísí eile speisialaithe fótagrafaíochta

83814 (*)

74.20.3

Seirbhísí eile fótagrafaíochta

74.20.31

Seirbhísí próiseála fótagrafaíochta

83820

74.20.32

Seirbhísí athchóirithe agus mionleasaithe fótagrafaíochta

83815

74.20.39

Seirbhísí eile fótagrafaíochta g.a.e.

83819

74.3

Seirbhísí aistriúcháin agus ateangaireachta

74.30

Seirbhísí aistriúcháin agus ateangaireachta

74.30.1

Seirbhísí aistriúcháin agus ateangaireachta

74.30.11

Seirbhísí aistriúcháin

83950 (*)

74.30.12

Seirbhísí ateangaireachta

83950 (*)

83620 (*)

83700 (*)

83920
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74.9

Seirbhísí eile gairmiúla, eolaíocha agus teicniúla g.a.e.

74.90

Seirbhísí eile gairmiúla, eolaíocha agus teicniúla g.a.e.

74.90.1

Seirbhísí tacaíochta agus comhairliúcháin ghairmiúla agus theicniúla g.a.e.

74.90.11

Seirbhísí faisnéise iniúchta bille agus ráta last-táille

83990 (*)

74.90.12

Seirbhísí bróicéireachta agus meastóireachta seachas d’eastát réadach agus d’árachas

83990 (*)

74.90.13

Seirbhísí comhairliúcháin chomhshaoil

83931

74.90.14

Seirbhísí réamhaisnéise aimsire agus meitéaireolaíocha

83430

74.90.15

Seirbhísí comhairliúcháin slándála

85220

74.90.19

Seirbhísí eile comhairliúcháin eolaíoch agus theicniúil g.a.e.

83939

74.90.2

Seirbhísí eile gairmiúla, teicniúla agus gnó g.a.e.

74.90.20

Seirbhísí eile gairmiúla, teicniúla agus gnó g.a.e.

75

Seirbhísí tréidliachta

75.0

Seirbhísí tréidliachta

75.00

Seirbhísí tréidliachta

75.00.1

Seirbhísí tréidliachta

75.00.11

Seirbhísí tréidliachta do pheataí

83510

75.00.12

Seirbhísí tréidliachta do bheostoc

83520

75.00.19

Seirbhísí eile tréidliachta

83590

N

SEIRBHÍSÍ RIARACHÁIN AGUS TACAÍOCHTA

77

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe

77.1

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe mótarfheithiclí

77.11

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe gluaisteán agus mótarfheithiclí éadroma

77.11.1

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe gluaisteán agus mótarfheithiclí éadroma

77.11.10

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe gluaisteán agus mótarfheithiclí éadroma

77.12

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe leoraithe

77.12.1

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe leoraithe

77.12.11

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe feithiclí iompair earraí gan tiománaí

73112

77.12.19

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe trealaimh eile iompair ar talamh gan tiománaí

73114 (*)

77.2

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe earraí pearsanta agus tí

77.21

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe earraí caithimh aimsire agus spóirt

77.21.1

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe earraí caithimh aimsire agus spóirt

77.21.10

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe earraí caithimh aimsire agus spóirt

77.22

Seirbhísí fruilithe fístéipeanna agus dioscaí

77.22.1

Seirbhísí fruilithe fístéipeanna agus dioscaí

77.22.10

Seirbhísí fruilithe fístéipeanna agus dioscaí

77.29

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe earraí eile pearsanta agus tí

77.29.1

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe earraí eile pearsanta agus tí

77.29.11

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe teilifíseán, raidiónna, físthaifeadán agus trealaimh agus
gabhálais ghaolmhair

73210

77.29.12

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe troscáin agus gléasanna eile tí

73230

83990 (*)

73111

73240

73220
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77.29.13

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe uirlisí ceoil

73290 (*)

77.29.14

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe línéadaigh tí

73250

77.29.15

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe teicstílí, éadaí agus coisbhirt

73260

77.29.16

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe innealra agus trealaimh ‘déan féin é’

73270

77.29.19

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe earraí eile pearsanta agus tí g.a.e.

73290 (*)

77.3

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe innealra, trealaimh agus earraí inláimhsithe eile

77.31

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe innealra agus trealaimh talmhaíochta

77.31.1

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe innealra agus trealaimh talmhaíochta

77.31.10

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe innealra agus trealaimh talmhaíochta

77.32

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe innealra agus trealaimh tógála agus innealtóireachta
sibhialta

77.32.1

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe innealra agus trealaimh tógála agus innealtóireachta
sibhialta

77.32.10

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe innealra agus trealaimh tógála agus innealtóireachta
sibhialta

77.33

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe innealra agus trealaimh oifige (ríomhairí san áireamh)

77.33.1

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe innealra agus trealaimh oifige (ríomhairí san áireamh)

77.33.11

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe innealra agus trealaimh oifige (seachas ríomhairí)

73123

77.33.12

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe ríomhairí

73124

77.34

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe trealaimh iompair d’uisce

77.34.1

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe trealaimh iompair d’uisce

77.34.10

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe trealaimh iompair d’uisce

77.35

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe trealaimh iompair d’aeir

77.35.1

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe trealaimh iompair d’aeir

77.35.10

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe trealaimh iompair d’aeir

77.39

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe innealra, trealaimh agus earraí inláimhsithe eile g.a.e.

77.39.1

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe innealra, trealaimh agus earraí inláimhsithe eile g.a.e.

77.39.11

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe feithiclí iarnróid

73113

77.39.12

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe coimeádán

73117

77.39.13

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe gluaisrothar, carabhán agus feithiclí campála

73114 (*)

77.39.14

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe trealaimh teileachumarsáide

73125

77.39.19

Seirbhísí fruilithe agus léasaithe innealra agus trealaimh eile gan oibreoir agus earraí
inláimhsithe g.a.e.

73129

77.4

Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun táirgí maoine intleachtúla agus táirgí den sórt sin,
seachas saothair ar cóipcheart, a úsáid

77.40

Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun táirgí maoine intleachtúla agus táirgí den sórt sin,
seachas saothair ar cóipcheart, a úsáid

77.40.1

Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun táirgí maoine intleachtúla agus táirgí den sórt sin,
seachas saothair ar cóipcheart, a úsáid

73121

73122

73115

73116
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77.40.11

Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun táirgí taighde agus forbartha a úsáid

73330

77.40.12

Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun trádmharcanna agus saincheadúnais a úsáid

73340

77.40.13

Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun taiscéalaíocht agus meastóireacht mianraí a úsáid

73350

77.40.19

Seirbhísí ceadúnaithe don cheart chun maoin intleachtúil eile agus táirgí den chineál
céanna, seachas saothair ar cóipcheart, a úsáid

73390

78

Seirbhísí fostaíochta

78.1

Seirbhísí a sholáthraíonn gníomhaireachtaí socrúcháin fostaíochta

78.10

Seirbhísí a sholáthraíonn gníomhaireachtaí socrúcháin fostaíochta

78.10.1

Seirbhísí a sholáthraíonn gníomhaireachtaí socrúcháin fostaíochta

78.10.11

Seirbhísí cuardaigh feidhmeannaigh

85111

78.10.12

Seirbhísí buansocrúcháin, seachas seirbhísí cuardaigh feidhmeannaigh

85112

78.2

Seirbhísí gníomhaireachta fostaíochta sealadaí

78.20

Seirbhísí gníomhaireachta fostaíochta sealadaí

78.20.1

Seirbhísí gníomhaireachta fostaíochta sealadaí

78.20.11

Seirbhísí gníomhaireachta fostaíochta sealadaí chun pearsanra ríomhaireachta agus
teileachumarsáide a sholáthar

8512 (*)

78.20.12

Seirbhísí gníomhaireachta fostaíochta sealadaí chun pearsanra eile tacaíochta oifige a
sholáthar

8512 (*)

78.20.13

Seirbhísí gníomhaireachta fostaíochta sealadaí chun pearsanra tráchtála agus trádála a
sholáthar

8512 (*)

78.20.14

Seirbhísí gníomhaireachta fostaíochta sealadaí chun oibrithe iompair, ollstórála,
loighistice nó tionsclaíocha a sholáthar

8512 (*)

78.20.15

Seirbhísí gníomhaireachta fostaíochta sealadaí chun pearsanra óstáin agus bialainne a
sholáthar

8512 (*)

78.20.16

Seirbhísí gníomhaireachta fostaíochta sealadaí chun pearsanra liachta a sholáthar

8512 (*)

78.20.19

Seirbhísí gníomhaireachta fostaíochta sealadaí chun pearsanra eile a sholáthar

8512 (*)

78.3

Seirbhísí eile soláthair acmhainní daonna

78.30

Seirbhísí eile soláthair acmhainní daonna

78.30.1

Seirbhísí eile soláthair acmhainní daonna

78.30.11

Seirbhísí eile soláthair
teileachumarsáide

78.30.12

Seirbhísí eile soláthair acmhainní daonna do phearsanra eile tacaíochta oifige

8512 (*)

78.30.13

Seirbhísí eile soláthair acmhainní daonna do phearsanra tráchtála agus trádála

8512 (*)

78.30.14

Seirbhísí eile soláthair acmhainní daonna do phearsanra iompair, ollstórála, loighistice
nó tionsclaíocha

8512 (*)

78.30.15

Seirbhísí eile soláthair acmhainní daonna do phearsanra óstáin agus bialainne

8512 (*)

78.30.16

Seirbhísí eile soláthair acmhainní daonna do phearsanra liachta

8512 (*)

78.30.19

Seirbhísí eile soláthair acmhainní daonna do phearsanra g.a.e.

8512 (*)

acmhainní

daonna

pearsanra

ríomhaireachta

agus

8512 (*)

214

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

GA

Cód

Ceannteideal

4.6.2008
CPC leag. 2

79

Seirbhísí gníomhaireachta taistil, tionscnóra turas agus seirbhísí eile áirithinte agus
seirbhísí gaolmhara

79.1

Seirbhísí gníomhaireachta taistil agus tionscnóra turas

79.11

Seirbhísí gníomhaireachta taistil

79.11.1

Seirbhísí gníomhaireachta taistil d’áirithintí iompair

79.11.11

Seirbhísí áirithinte d’aerlínte

85511

79.11.12

Seirbhísí áirithinte d’iarnróid

85512

79.11.13

Seirbhísí áirithinte do bhusanna

85513

79.11.14

Seirbhísí áirithinte do chíosú feithicle

85514

79.11.19

Seirbhísí eile gníomhaireachta taistil d’áirithintí iompair

85519

79.11.2

Seirbhísí gníomhaireachta taistil d’áirithintí lóistín, turas mara agus turas réamháirithe

79.11.21

Seirbhísí áirithinte do lóistín

85521

79.11.22

Seirbhísí áirithinte do thurais mhara

85523

79.11.23

Seirbhísí áirithinte do thurais réamháirithe

85524

79.12

Seirbhísí tionscnóra turas

79.12.1

Seirbhísí tionscnóra turas

79.12.11

Seirbhísí tionscnóra turas do shocrú agus do chur le chéile turas

85540 (*)

79.12.12

Seirbhísí bainisteoirí turas

85540 (*)

79.9

Seirbhísí eile áirithinte agus seirbhísí gaolmhara

79.90

Seirbhísí eile áirithinte agus seirbhísí gaolmhara

79.90.1

Seirbhísí cothaithe turasóireachta agus seirbhísí fáisnéise do chuairteoirí

79.90.11

Seirbhísí cothaithe turasóireachta

85561

79.90.12

Seirbhísí fáisnéise do chuairteoirí

85562

79.90.2

Seirbhísí treoraithe turasóireachta

79.90.20

Seirbhísí treoraithe turasóireachta

79.90.3

Seirbhísí eile áirithinte g.a.e.

79.90.31

Seirbhísí malartaithe lóistín comhroinnte ama

85522

79.90.32

Seirbhísí áirithinte do lárionaid choinbhinsiúin, lárionaid chomhdhála agus hallaí
taispeántais

85531

79.90.39

Seirbhísí áirithinte do thicéad imeachta, seirbhísí siamsaíochta agus caithimh aimsire
agus seirbhísí eile caithimh aimsire g.a.e.

85539

80

Seirbhísí slándála agus imscrúdaithe

80.1

Seirbhísí slándála príobháidí

80.10

Seirbhísí slándála príobháidí

80.10.1

Seirbhísí slándála príobháidí

80.10.11

Seirbhísí cairr armúrtha

85240

80.10.12

Seirbhísí garda

85250

80.10.19

Seirbhísí eile slándála

85290

80.2

Seirbhísí córas slándála

80.20

Seirbhísí córas slándála

80.20.1

Seirbhísí córas slándála

80.20.10

Seirbhísí córas slándála

80.3

Seirbhísí imscrúdaithe

85550

85230
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80.30

Seirbhísí imscrúdaithe

80.30.1

Seirbhísí imscrúdaithe

80.30.10

Seirbhísí imscrúdaithe

81

Seirbhísí d’fhoirgnimh agus do thírdhreach

81.1

Seirbhísí tacaíochta áiseanna comhcheangailte

81.10

Seirbhísí tacaíochta áiseanna comhcheangailte

81.10.1

Seirbhísí tacaíochta áiseanna comhcheangailte

81.10.10

Seirbhísí tacaíochta áiseanna comhcheangailte

81.2

Seirbhísí glantacháin

81.21

Seirbhísí glantacháin ghinearálta foirgneamh

81.21.1

Seirbhísí glantacháin ghinearálta foirgneamh

81.21.10

Seirbhísí glantacháin ghinearálta foirgneamh

81.22

Seirbhísí eile glantacháin foirgnimh agus glantacháin thionsclaíoch

81.22.1

Seirbhísí glantacháin thionsclaíoch

81.22.11

Seirbhísí glantacháin fuinneog

85320

81.22.12

Seirbhísí glantacháin speisialaithe

85340 (*)

81.22.13

Seirbhísí glantacháin foirnéise agus simléir

85340 (*)

81.29

Seirbhísí eile glantacháin

81.29.1

Seirbhísí eile glantacháin

81.29.11

Seirbhísí díghalraithe agus díothaithe

85310

81.29.12

Seirbhísí scuabtha agus bainte sneachta

94510

81.29.13

Seirbhísí eile sláinteachais

94590

81.29.19

Seirbhísí eile glantacháin g.a.e.

85340 (*)

81.3

Seirbhísí tírdhreacha

81.30

Seirbhísí tírdhreacha

81.30.1

Seirbhísí tírdhreacha

81.30.10

Seirbhísí tírdhreacha

82

Seirbhísí riaracháin oifige, tacaíochta oifige agus tacaíochta eile gnó

82.1

Seirbhísí riaracháin agus tacaíochta oifige

82.11

Seirbhísí comhcheangailte riaracháin oifige

82.11.1

Seirbhísí comhcheangailte riaracháin oifige

82.11.10

Seirbhísí comhcheangailte riaracháin oifige

82.19

Seirbhísí tacaíochta fótachóipeála, ullmhaithe doiciméad agus seirbhísí eile speisialaithe
oifige

82.19.1

Seirbhísí tacaíochta fótachóipeála, ullmhaithe doiciméad agus seirbhísí eile speisialaithe
oifige

82.19.11

Seirbhísí dúbailte

85951

82.19.12

Seirbhísí tiomsaithe liosta seoltaí agus poist

85952

82.19.13

Seirbhísí ullmhaithe doiciméad agus seirbhísí speisialaithe eile tacaíochta oifige

85953

82.2

Seirbhísí lárionaid glaonna

82.20

Seirbhísí lárionaid glaonna

82.20.1

Seirbhísí lárionaid glaonna

85210

85999 (*)

85330

85970

85940

216

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

GA

Cód

Ceannteideal

4.6.2008
CPC leag. 2

82.20.10

Seirbhísí lárionaid glaonna

85931

82.3

Seirbhísí eagraithe coinbhinsiúin agus seó trádála

82.30

Seirbhísí eagraithe coinbhinsiúin agus seó trádála

82.30.1

Seirbhísí eagraithe coinbhinsiúin agus seó trádála

82.30.11

Seirbhísí eagraithe coinbhinsiúin

85961

82.30.12

Seirbhísí eagraithe seó trádála

85962

82.9

Seirbhísí tacaíochta gnó g.a.e.

82.91

Seirbhísí gníomhaireachta bailithe agus biúró creidmheasa

82.91.1

Seirbhísí gníomhaireachta bailithe agus biúró creidmheasa

82.91.11

Seirbhísí tuairisceoireachta creidmheasa

85910

82.91.12

Seirbhísí gníomhaireachta bailithe

85920

82.92

Seirbhísí pacáistithe

82.92.1

Seirbhísí pacáistithe

82.92.10

Seirbhísí pacáistithe

82.99

Seirbhísí eile tacaíochta gnó g.a.e.

82.99.1

Seirbhísí eile tacaíochta gnó g.a.e.

82.99.11

Seirbhísí tuairisceoireachta focal ar fhocal agus taifeadta steineachlóscríofa

85999 (*)

82.99.12

Seirbhísí tacaíochta teileafóin

85939

82.99.19

Seirbhísí eile ilghnéitheacha tacaíochta gnó g.a.e.

85999 (*)

O

SEIRBHÍSÍ RIARACHÁIN PHOIBLÍ AGUS COSANTA; SEIRBHÍSÍ LEASA
SHÓISIALAIGH ÉIGEANTAIGH

84

Seirbhísí riaracháin phoiblí agus cosanta; seirbhísí leasa shóisialaigh éigeantaigh

84.1

Seirbhísí riaracháin an Stáit agus beartas eacnamaíoch agus sóisialta an phobail

84.11

Seirbhísí ginearálta riaracháin phoiblí

84.11.1

Seirbhísí ginearálta (foriomlána) poiblí

84.11.11

Seirbhísí feidhmiúcháin agus reachtaíochta

91111

84.11.12

Seirbhísí airgeadais agus fioscacha

91112

84.11.13

Seirbhísí foriomlána pleanála eacnamaíche agus sóisialta agus seirbhísí staidrimh

91113

84.11.14

Seirbhísí rialtais don taighde bunúsach

91114

84.11.19

Seirbhísí eile ginearálta (foriomlána) poiblí

91119

84.11.2

Seirbhísí tacaíochta don rialtas

84.11.21

Seirbhísí ginearálta pearsanra don rialtas

91141

84.11.29

Seirbhísí eile tacaíochta don rialtas

91149

84.12

Seirbhísí riaracháin do rialú seirbhísí cúraim sláinte, oideachais, cultúrtha agus seirbhísí
sóisialta eile, seachas leas sóisialach

84.12.1

Seirbhísí riaracháin do rialú seirbhísí cúraim sláinte, oideachais, cultúrtha agus seirbhísí
sóisialta eile, seachas leas sóisialach

84.12.11

Seirbhísí oideachasúla riaracháin

85400

91121
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84.12.12

Seirbhísí oideachasúla riaracháin

91122

84.12.13

Seirbhísí tithíochta riaracháin agus áiseanna pobail

91123

84.12.14

Seirbhísí riaracháin caithimh aimsire, cultúrtha agus reiligiúnacha

91124

84.13

Seirbhísí riaracháin d’fheidhmiú níos éifeachtaí gnólachtaí

84.13.1

Seirbhísí riaracháin d’fheidhmiú níos éifeachtaí gnólachtaí

84.13.11

Seirbhísí riaracháin a bhaineann le talmhaíocht, foraoiseacht, iascaireacht agus
sealgaireacht

91131

84.13.12

Seirbhísí riaracháin a bhaineann le breosla agus le fuinneamh

91132

84.13.13

Seirbhísí riaracháin a bhaineann le hacmhainní mianadóireachta agus mianraí, monarú
agus tógáil

91133

84.13.14

Seirbhísí riaracháin a bhaineann le hiompar agus le cumarsáid

91134

84.13.15

Seirbhísí riaracháin a bhaineann leis na tionscail dáiliúcháin agus lónadóireachta, le
hóstáin agus le bialanna

91135

84.13.16

Seirbhísí riaracháin a bhaineann le gnóthaí turasóireachta

91136

84.13.17

Seirbhísí riaracháin tionscadal forbartha ilchuspóireach

91137

84.13.18

Seirbhísí ginearálta riaracháin a bhaineann le gnóthaí eacnamaíocha, tráchtála agus
saothair

91138

84.2

Soláthar seirbhísí don phobal san iomlán

84.21

Seirbhísí gnóthaí eachtracha

84.21.1

Seirbhísí gnóthaí eachtracha

84.21.11

Seirbhísí riaracháin a bhaineann le gnóthaí seachtracha, seirbhísí taidhleoireachta agus
consalacha thar lear

91210

84.21.12

Seirbhís a bhaineann le cúnamh eacnamaíoch don iasacht

91220

84.21.13

Seirbhísí a bhaineann le cúnamh míleata don iasacht

91230

84.22

Seirbhísí cosanta

84.22.1

Seirbhísí cosanta

84.22.11

Seirbhísí cosanta míleata

91240

84.22.12

Seirbhísí cosanta sibhialta

91250

84.23

Seirbhísí cirt agus breithiúnacha

84.23.1

Seirbhísí cirt agus breithiúnacha

84.23.11

Seirbhísí riaracháin a bhaineann leis na cúirteanna dlí

91270

84.23.12

Seirbhísí riaracháin a bhaineann le gabháil nó le hathshlánú coirpeach

91280

84.24

Seirbhísí oird phoiblí agus sábháilteachta

84.24.1

Seirbhísí oird phoiblí agus sábháilteachta

84.24.11

Seirbhísí póilíneachta

91260 (*)

84.24.19

Seirbhísí eile a bhaineann le hord poiblí agus le gnóthaí sábháilteachta

91290

84.25

Seirbhísí briogáide dóiteáin

84.25.1

Seirbhísí briogáide dóiteáin

84.25.11

Seirbhísí comhraic dóiteáin agus coisc dóiteáin

91260 (*)

84.25.19

Seirbhísí eile briogáide dóiteáin

91260 (*)
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84.3

Seirbhísí leasa shóisialaigh éigeantaigh

84.30

Seirbhísí leasa shóisialaigh éigeantaigh

84.30.1

Seirbhísí leasa shóisialaigh éigeantaigh

84.30.11

Seirbhísí leasa shóisialaigh éigeantaigh a bhaineann le sochair shealadacha bhreoiteachta,
mháithreachais nó mhíchumasaithe

91310

84.30.12

Seirbhísí leasa shóisialaigh éigeantaigh a bhaineann le scéimeanna pinsin fostaithe
rialtais; sochair sheanaoise, mhíchumais nó marthanóirí seachas cinn na bhfostaithe
rialtais

91320

84.30.13

Seirbhísí leasa shóisialaigh éigeantaigh a bhaineann le sochair chúitimh dífhostaíochta

91330

84.30.14

Seirbhísí leasa shóisialaigh éigeantaigh a bhaineann le liúntais teaghlaigh agus linbh

91340

P

SEIRBHÍSÍ OIDEACHAIS

85

Seirbhísí oideachais

85.1

Seirbhísí oideachais réamhbhunscolaíochta

85.10

Seirbhísí oideachais réamhbhunscolaíochta

85.10.1

Seirbhísí oideachais réamhbhunscolaíochta

85.10.10

Seirbhísí oideachais réamhbhunscolaíochta

85.2

Seirbhísí bunscolaíochta

85.20

Seirbhísí bunscolaíochta

85.20.1

Seirbhísí bunscolaíochta

85.20.11

Seirbhísí bunscolaíochta ar líne

92200 (*)

85.20.12

Seirbhísí eile bunscolaíochta

92200 (*)

85.3

Seirbhísí meánscolaíochta

85.31

Seirbhísí ginearálta meánscolaíochta

85.31.1

Seirbhísí ginearálta meánscolaíochta

85.31.11

Seirbhísí ginearálta meánscolaíochta íochtaraí ar líne

92310 (*)

85.31.12

Seirbhísí eile ginearálta meánscolaíochta íochtaraí

92310 (*)

85.31.13

Seirbhísí ginearálta meánscolaíochta uachtaraí ar líne

92330 (*)

85.31.14

Seirbhísí eile ginearálta meánscolaíochta uachtaraí

92330 (*)

85.32

Seirbhísí meánscolaíochta teicniúla agus gairmiúla

85.32.1

Seirbhísí meánscolaíochta teicniúla agus gairmiúla

85.32.11

Seirbhísí meánscolaíochta íochtaraí teicniúla agus gairmiúla ar líne

92320 (*)

85.32.12

Seirbhísí eile meánscolaíochta íochtaraí teicniúla agus gairmiúla

92320 (*)

85.32.13

Seirbhísí meánscolaíochta uachtaraí teicniúla agus gairmiúla ar líne

92340 (*)

85.32.14

Seirbhísí eile meánscolaíochta uachtaraí teicniúla agus gairmiúla

92340 (*)

85.4

Seirbhísí ardoideachais

85.41

Seirbhísí iarmheánscolaíochta neamhthreasaí

85.41.1

Seirbhísí iarmheánscolaíochta neamhthreasaí

92100
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85.41.11

Seirbhísí iarmheánscolaíochta neamhthreasaí ginearálta ar líne

92410 (*)

85.41.12

Seirbhísí eile iarmheánscolaíochta neamhthreasaí ginearálta

92410 (*)

85.41.13

Seirbhísí iarmheánscolaíochta neamhthreasaí teicniúla agus gairmiúla ar líne

92420 (*)

85.41.14

Seirbhísí eile iarmheánscolaíochta neamhthreasaí teicniúla agus gairmiúla

92420 (*)

85.42

Seirbhísí oideachais threasaigh

85.42.1

Seirbhísí oideachais threasaigh

85.42.11

Seirbhísí oideachais threasaigh na chéad chéime ar líne

92510 (*)

85.42.12

Seirbhísí eile oideachais threasaigh na chéad chéime

92510 (*)

85.42.13

Seirbhísí oideachais threasaigh an dara céim ar líne

92520 (*)

85.42.14

Seirbhísí eile oideachais threasaigh an dara céim

92520 (*)

85.42.15

Seirbhísí oideachais threasaigh an tríú céim ar líne

92520 (*)

85.42.16

Seirbhísí eile oideachais threasaigh an tríú céim

92520 (*)

85.5

Seirbhísí eile oideachais

85.51

Seirbhísí oideachais spórt agus caithimh aimsire

85.51.1

Seirbhísí oideachais spórt agus caithimh aimsire

85.51.10

Seirbhísí oideachais spórt agus caithimh aimsire

85.52

Seirbhísí oideachais chultúrtha

85.52.1

Seirbhísí oideachais chultúrtha

85.52.11

Seirbhísí scoileanna damhsa agus oidí damhsa

92911 (*)

85.52.12

Seirbhísí scoileanna ceoil agus oidí ceoil

92911 (*)

85.52.13

Scoileanna mínealaíon agus treorach ealaíon

92911 (*)

85.52.19

Seirbhísí eile oideachais chultúrtha

92911 (*)

85.53

Seirbhísí scoile tiomána

85.53.1

Seirbhísí scoile tiomána

85.53.11

Seirbhísí scoile tiomána gluaisteáin

92919 (*)

85.53.12

Seirbhísí scoile eitleoireachta agus seoltóireachta

92919 (*)

85.59

Seirbhísí eile oideachais g.a.e.

85.59.1

Seirbhísí eile oideachais g.a.e.

85.59.11

Seirbhísí scoile teanga

92919 (*)

85.59.12

Seirbhísí scoile TF

92919 (*)

85.59.13

Seirbhísí gairmoideachais g.a.e.

92919 (*)

85.59.19

Seirbhísí oideachais g.a.e.

92919 (*)

85.6

Seirbhísí tacaíochta oideachasúla

85.60

Seirbhísí tacaíochta oideachasúla

85.60.1

Seirbhísí tacaíochta oideachasúla

85.60.10

Seirbhísí tacaíochta oideachasúla

92912

92920
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Q

SEIRBHÍSÍ SLÁINTE DAONNA AGUS OIBRE SÓISIALTA

86

Seirbhísí sláinte daonna

86.1

Seirbhísí ospidéil

86.10

Seirbhísí ospidéil

86.10.1

Seirbhísí ospidéil

86.10.11

Seirbhísí máinliachta ospidéil

93111

86.10.12

Seirbhísí gínéiceolaíocha agus cnáimhseacha ospidéil

93112

86.10.13

Seirbhísí athshlánaithe ospidéil

93119 (*)

86.10.14

Seirbhísí síciatracha ospidéil

93113

86.10.15

Seirbhísí eile ospidéil a sholáthraíonn dochtúirí leighis

93119 (*)

86.10.19

Seirbhísí eile ospidéil

93119 (*)

86.2

Seirbhísí cleachtais liachta agus fiaclóireachta

86.21

Seirbhísí cleachtais liachta ginearálta

86.21.1

Seirbhísí cleachtais liachta ginearálta

86.21.10

Seirbhísí cleachtais liachta ginearálta

86.22

Seirbhísí cleachtais liachta speisialaithe

86.22.1

Seirbhísí cleachtais liachta speisialaithe

86.22.11

Seirbhísí anailíse agus mínithe íomhánna liachta

93122 (*)

86.22.19

Seirbhísí eile cleachtais liachta speisialaithe

93122 (*)

86.23

Seirbhísí cleachtais fiaclóireachta

86.23.1

Seirbhísí cleachtais fiaclóireachta

86.23.11

Seirbhísí ortadóntacha

93123 (*)

86.23.19

Seirbhísí eile cleachtais fiaclóireachta

93123 (*)

86.9

Seirbhísí eile sláinte an duine

86.90

Seirbhísí eile sláinte an duine

86.90.1

Seirbhísí eile sláinte an duine

86.90.11

Seirbhísí a bhaineann le toircheas

93191
93198

86.90.12

Seirbhísí altranais

93192

86.90.13

Seirbhísí fisiteiripeacha

93193

86.90.14

Seirbhísí otharchairr

93194

86.90.15

Seirbhísí saotharlainne míochaine

93195

86.90.16

Seirbhísí bainc fola, speirme agus orgáin trasphlandaithe

93197

86.90.17

Seirbhísí íomháithe dhiagnóisigh gan mhíniú

93196

86.90.18

Seirbhísí sláinte meabhrach

93199 (*)

86.90.19

Seirbhísí eile sláinte an duine g.a.e.

93199 (*)

87

Seirbhísí cúraim chónaithe

87.1

Seirbhísí cúraim chónaithe altranais

87.10

Seirbhísí cúraim chónaithe altranais

87.10.1

Seirbhísí cúraim chónaithe altranais

87.10.10

Seirbhísí cúraim chónaithe altranais

93121

93210

4.6.2008

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Cód

Ceannteideal

221
CPC leag. 2

87.2

Seirbhísí cúraim chónaithe do mhoilliú meabhrach, sláinte mheabhrach agus mí-úsáid
substainte

87.20

Seirbhísí cúraim chónaithe do mhoilliú meabhrach, sláinte mheabhrach agus mí-úsáid
substainte

87.20.1

Seirbhísí cúraim chónaithe do mhoilliú meabhrach, sláinte mheabhrach agus mí-úsáid
substainte

87.20.11

Seirbhísí cúraim chónaithe do leanaí a bhfuil moilliú meabhrach, galair shláinte
mheabhrach nó mí-úsáid substainte ag cur as dóibh

93301

87.20.12

Seirbhísí cúraim chónaithe do dhaoine fásta a bhfuil moilliú meabhrach, galair shláinte
mheabhrach nó mí-úsáid substainte ag cur as dóibh

93303

87.3

Seirbhísí cúraim chónaithe do dhaoine aosta agus daoine le míchumas

87.30

Seirbhísí cúraim chónaithe do dhaoine aosta agus daoine le míchumas

87.30.1

Seirbhísí cúraim chónaithe do dhaoine aosta agus daoine le míchumas

87.30.11

Seirbhísí leasa a sheachadtar trí institiúidí cónaithe do dhaoine aosta

93221

87.30.12

Seirbhísí leasa a sheachadtar trí institiúidí cónaithe do leanaí le míchumas agus daoine
óga

93222

87.30.13

Seirbhísí leasa a sheachadtar trí institiúidí cónaithe do dhaoine fásta le míchumas

93223

87.9

Seirbhísí eile cúraim chónaithe

87.90

Seirbhísí eile cúraim chónaithe

87.90.1

Seirbhísí eile cúraim chónaithe

87.90.11

Seirbhísí eile oibre sóisialta le lóistín do leanaí agus do dhaoine óga

93302

87.90.12

Seirbhísí oibre sóisialta le lóistín do mhná ar tugadh drochíde dóibh

93304 (*)

87.90.13

Seirbhísí eile oibre sóisialta le lóistín do dhaoine fásta

93304 (*)

88

Seirbhísí oibre sóisialta gan lóistín

88.1

Seirbhísí oibre sóisialta gan lóistín do dhaoine aosta agus daoine le míchumas

88.10

Seirbhísí oibre sóisialta gan lóistín do dhaoine aosta agus daoine le míchumas

88.10.1

Seirbhísí oibre sóisialta gan lóistín do dhaoine aosta agus daoine le míchumas

88.10.11

Seirbhísí cuairteoireachta agus cabhrach do dhaoine aosta

93491 (*)

88.10.12

Seirbhísí lárionaid cúram lae do dhaoine aosta

93491 (*)

88.10.13

Seirbhísí athshlánúcháin gairme do dhaoine le míchumais

93411

88.10.14

Seirbhísí cuairteoireachta agus cabhrach do dhaoine le míchumas

93493 (*)

88.10.15

Seirbhísí lárionaid cúram lae do dhaoine fásta le míchumas

93493 (*)

88.9

Seirbhísí eile oibre sóisialta gan lóistín

88.91

Seirbhísí cúram lae leanaí

88.91.1

Seirbhísí cúram lae leanaí

88.91.11

Seirbhísí cúram lae leanaí seachas seirbhísí cúram lae do leanaí le míchumais

93510 (*)

88.91.12

Seirbhísí cúram lae do leanaí le míchumais agus do dhaoine óga

93492

88.91.13

Seirbhísí feighlíochta leanaí

93510 (*)

88.99

Seirbhísí eile oibre sóisialta gan lóistín g.a.e.

88.99.1

Seirbhísí eile oibre sóisialta gan lóistín g.a.e.

88.99.11

Seirbhísí treoraíochta agus comhairleoireachta g.a.e. a bhaineann le leanaí

93520

88.99.12

Seirbhísí leasa gan lóistín

93530

88.99.13

Seirbhísí athshlánúcháin gairme do dhaoine dífhostaithe

93412

88.99.19

Seirbhísí sóisialta eile gan lóistín g.a.e.

93590
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SEIRBHÍSÍ EALAÍON, SIAMSAÍOCHTA AGUS CAITHIMH AIMSIRE

90

Seirbhísí cruthaitheacha, ealaíon agus siamsaíochta

90.0

Seirbhísí cruthaitheacha, ealaíon agus siamsaíochta

90.01

Seirbhísí taibhealaíontóirí

90.01.1

Seirbhísí taibhealaíontóirí

90.01.10

Seirbhísí taibhealaíontóirí

90.02

Seirbhísí tacaíochta do na taibhealaíona

90.02.1

Seirbhísí tacaíochta do na taibhealaíona

90.02.11

Seirbhísí léirithe agus cur i láthair imeachtaí taibhealaíon

96220

90.02.12

Seirbhísí cothaithe agus eagraithe imeachtaí taibhealaíon

96210

90.02.19

Seirbhísí eile tacaíochta taibhealaíon

96290

90.03

Cruthaíocht ealaíonta

90.03.1

Cruthaíocht ealaíonta

90.03.11

Seirbhísí a sholáthraíonn údair, cumadóirí, dealbhóirí agus ealaíontóirí eile, seachas
taibhealaíontóirí

96320

90.03.12

Bunsaothair údar, cumadóirí agus ealaíontóirí eile, seachas taibhealaíontóirí, péintéirí,
ealaíontóirí grafacha agus dealbhóirí

96330

90.03.13

Bunsaothair phéintéirí, ealaíontóirí grafacha agus dealbhóirí

38961

90.04

Seirbhísí oibriúcháin áise ealaíon

90.04.1

Seirbhísí oibriúcháin áise ealaíon

90.04.10

Seirbhísí oibriúcháin áise ealaíon

91

Seirbhísí leabharlainne, cartlainne, iarsmalainne agus seirbhísí eile cultúrtha

91.0

Seirbhísí leabharlainne, cartlainne, iarsmalainne agus seirbhísí eile cultúrtha

91.01

Seirbhísí leabharlainne agus cartlainne

91.01.1

Seirbhísí leabharlainne agus cartlainne

91.01.11

Seirbhísí leabharlainne

84510

91.01.12

Seirbhísí cartlainne

84520

91.02

Seirbhísí iarsmalainne

91.02.1

Seirbhísí oibriúcháin iarsmalainne

91.02.10

Seirbhísí oibriúcháin iarsmalainne

91.02.2

Bailiúcháin iarsmalainne

91.02.20

Bailiúcháin iarsmalainne

91.03

Seirbhísí oibriúcháin láithreán agus foirgneamh stairiúil agus ionad eile spéise den
chineál céanna do chuairteoirí

91.03.1

Seirbhísí oibriúcháin láithreán agus foirgneamh stairiúil agus ionad eile spéise den
chineál céanna do chuairteoirí

91.03.10

Seirbhísí oibriúcháin láithreán agus foirgneamh stairiúil agus ionad eile spéise den
chineál céanna do chuairteoirí

91.04

Seirbhísí gairdín luibheolaíoch agus mhíoleolaíoch agus seirbhísí anaclainne dúlra

91.04.1

Seirbhísí gairdín luibheolaíoch agus mhíoleolaíoch agus seirbhísí anaclainne dúlra

91.04.11

Seirbhísí gairdín luibheolaíoch agus mhíoleolaíoch

96421

91.04.12

Seirbhísí anaclainne dúlra, seirbhísí caomhnaithe fiadhúlra san áireamh

96422

96310

96230

96411

38962

96412
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92

Seirbhísí cearrbhachais agus gealltóireachta

92.0

Seirbhísí cearrbhachais agus gealltóireachta

92.00

Seirbhísí cearrbhachais agus gealltóireachta

92.00.1

Seirbhísí cearrbhachais

92.00.11

Seirbhísí cearrbhachais tábla

96929 (*)

92.00.12

Seirbhísí meaisín cearrbhachais

96929 (*)

92.00.13

Seirbhísí crannchur, seirbhísí cluichí uimhriúla agus seirbhísí biongó

96929 (*)

92.00.14

Seirbhísí cearrbhachais ar líne

96921 (*)

92.00.19

Seirbhísí eile cearrbhachais

96929 (*)

92.00.2

Seirbhísí gealltóireachta

92.00.21

Seirbhísí gealltóireachta ar líne

96921 (*)

92.00.29

Seirbhísí eile gealltóireachta

96929 (*)

93

Seirbhísí spóirt agus seirbhísí siamsaíochta agus caithimh aimsire

93.1

Seirbhísí spóirt

93.11

Seirbhísí oibriúcháin áise spóirt

93.11.1

Seirbhísí oibriúcháin áise spóirt

93.11.10

Seirbhísí oibriúcháin áise spóirt

93.12

Seirbhísí clubanna spóirt

93.12.1

Seirbhísí clubanna spóirt

93.12.10

Seirbhísí clubanna spóirt

93.13

Seirbhísí áiseanna corpacmhainne

93.13.1

Seirbhísí áiseanna corpacmhainne

93.13.10

Seirbhísí áiseanna corpacmhainne

93.19

Seirbhísí eile spóirt

93.19.1

Seirbhísí eile spóirt

93.19.11

Seirbhísí cothaithe imeachtaí spóirt agus imeachtaí spóirt caithimh aimsire

96511

93.19.12

Seirbhísí lúthchleasaithe

96610

93.19.13

Seirbhísí tacaíochta a bhaineann le spóirt agus le caitheamh aimsire

96620

93.19.19

Seirbhísí eile spóirt agus spóirt caithimh aimsire

96590

93.2

Seirbhísí siamsaíochta agus caithimh aimsire

93.21

Seirbhísí páirce siamsaíochta agus páirce téama

93.21.1

Seirbhísí páirce siamsaíochta agus páirce téama

93.21.10

Seirbhísí páirce siamsaíochta agus páirce téama

93.29

Seirbhísí eile siamsaíochta agus caithimh aimsire

93.29.1

Seirbhísí eile caithimh aimsire g.a.e.

93.29.11

Páirceanna caithimh aimsire agus seirbhísí trá

96990 (*)

93.29.19

Seirbhísí ilghnéitheacha caithimh aimsire g.a.e.

96990 (*)

93.29.2

Seirbhísí eile siamsaíochta g.a.e.

93.29.21

Seirbhísí seónna tinte ealaíne agus seónna ‘solais agus fuaime’

96990 (*)

93.29.22

Seirbhísí gléasanna cluichí bonn airgid oibrithe

96930

93.29.29

Seirbhísí siamsaíochta g.a.e.

96990 (*)

96520

96512

97230 (*)

96910
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S

SEIRBHÍSÍ EILE

94

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí ballraíochta

94.1

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí ballraíochta gnó, fostóirí agus gairmiúla

94.11

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí ballraíochta gnó agus fostóirí

94.11.1

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí ballraíochta gnó agus fostóirí

94.11.10

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí ballraíochta gnó agus fostóirí

94.12

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí ballraíochta gairmiúla

94.12.1

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí ballraíochta gairmiúla

94.12.10

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí ballraíochta gairmiúla

94.2

Seirbhísí a sholáthraíonn ceardchumainn

94.20

Seirbhísí a sholáthraíonn ceardchumainn

94.20.1

Seirbhísí a sholáthraíonn ceardchumainn

94.20.10

Seirbhísí a sholáthraíonn ceardchumainn

94.9

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí eile ballraíochta

94.91

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí reiligiúnacha

94.91.1

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí reiligiúnacha

94.91.10

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí reiligiúnacha

94.92

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí polaitiúla

94.92.1

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí polaitiúla

94.92.10

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí polaitiúla

94.99

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí eile ballraíochta g.a.e.

94.99.1

Seirbhísí (seachas seirbhísí deonaithe deontas) a sholáthraíonn eagraíochtaí eile
ballraíochta g.a.e.

94.99.11

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí cearta daonna

95991

94.99.12

Seirbhísí a sholáthraíonn grúpaí tacaíochta comhshaoil

95992

94.99.13

Seirbhísí cosanta grúpa speisialta

95993

94.99.14

Seirbhísí eile tacaíochta feabhais sibhialta agus áise pobail

95994

94.99.15

Seirbhísí a sholáthraíonn cumainn óige

95995

94.99.16

Seirbhísí a sholáthraíonn cumainn cultúrtha agus caithimh aimsire

95997

94.99.17

Seirbhísí a sholáthraíonn cumainn eile shibhialta agus shóisialta

95998

94.99.19

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí eile ballraíochta g.a.e.

95999

94.99.2

Seirbhísí deonaithe deontas ag eagraíochtaí ballraíochta

94.99.20

Seirbhísí deonaithe deontas ag eagraíochtaí ballraíochta

95

Seirbhísí deisithe ríomhairí agus earraí pearsanta agus tí

95.1

Seirbhísí deisithe ríomhairí agus trealaimh cumarsáide

95.11

Seirbhísí deisithe ríomhairí agus trealaimh fhorimeallaigh

95.11.1

Seirbhísí deisithe ríomhairí agus trealaimh fhorimeallaigh

95.11.10

Seirbhísí deisithe ríomhairí agus trealaimh fhorimeallaigh

95.12

Seirbhísí deisithe trealaimh cumarsáide

95.12.1

Seirbhísí deisithe trealaimh cumarsáide

95110

95120

95200

95910

95920

95996

87130
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95.12.10

Seirbhísí deisithe trealaimh cumarsáide

87153

95.2

Seirbhísí deisithe earraí pearsanta agus tí

95.21

Seirbhísí deisithe leictreonaice tomhaltóra

95.21.1

Seirbhísí deisithe leictreonaice tomhaltóra

95.21.10

Seirbhísí deisithe leictreonaice tomhaltóra

95.22

Seirbhísí deisithe gléasanna tí agus trealaimh baile agus gairdín

95.22.1

Seirbhísí deisithe gléasanna tí agus trealaimh baile agus gairdín

95.22.10

Seirbhísí deisithe gléasanna tí agus trealaimh baile agus gairdín

95.23

Seirbhísí deisithe coisbhirt agus earraí leathair

95.23.1

Seirbhísí deisithe coisbhirt agus earraí leathair

95.23.10

Seirbhísí deisithe coisbhirt agus earraí leathair

95.24

Seirbhísí deisithe troscáin agus fearastaithe tí

95.24.1

Seirbhísí deisithe troscáin agus fearastaithe tí

95.24.10

Seirbhísí deisithe troscáin agus fearastaithe tí

95.25

Seirbhísí deisithe uaireadóirí, clog agus seodra

95.25.1

Seirbhísí deisithe uaireadóirí, clog agus seodra

95.25.11

Seirbhísí deisithe uaireadóirí agus clog

87220 (*)

95.25.12

Seirbhísí deisithe seodra

87220 (*)

95.29

Seirbhísí deisithe earraí eile pearsanta agus tí

95.29.1

Seirbhísí deisithe earraí eile pearsanta agus tí

95.29.11

Seirbhísí deisithe agus athraithe éadaí agus earraí teicstíle tí

87230

95.29.12

Seirbhísí deisithe rothar

87290 (*)

95.29.13

Seirbhísí deisithe agus cothabhála uirlisí ceoil

87290 (*)

95.29.14

Seirbhísí deisithe agus cothabhála trealaimh spóirt

87290 (*)

95.29.19

Seirbhísí deisithe earraí eile pearsanta agus tí g.a.e.

87290 (*)

96

Seirbhísí eile pearsanta

96.0

Seirbhísí eile pearsanta

96.01

Seirbhísí níocháin agus glanta (tirimghlanta) táirgí teicstíle agus fionnaidh

96.01.1

Seirbhísí níocháin agus glanta (tirimghlanta) táirgí teicstíle agus fionnaidh

96.01.11

Seirbhísí neachtlainne boinn airgid oibrithe

97110

96.01.12

Seirbhísí tirimghlanta (seirbhísí glanta táirgí fionnaidh san áireamh)

97120

96.01.13

Seirbhísí preasála

97140

96.01.14

Seirbhísí dathaithe agus dathadóireachta

97150

96.01.19

Seirbhísí eile glanta teicstíle

97130

96.02

Seirbhísí gruagadóireachta agus cóireála eile áilleachta

96.02.1

Seirbhísí gruagadóireachta agus cóireála eile áilleachta

96.02.11

Seirbhísí gruagadóireachta do mhná agus do chailíní

97210 (*)

96.02.12

Seirbhísí gruagadóireachta agus bearbóireachta d’fhir agus do bhuachaillí

97210 (*)

96.02.13

Seirbhísí cóireála cosmaidí, lámh-mhaisithe agus cos-mhaisithe

97220

96.02.19

Seirbhísí eile cóireála áilleachta

97290

96.02.2

Gruaig dhaonna, neamhoibrithe

96.02.20

Gruaig dhaonna, neamhoibrithe

96.03

Seirbhísí sochraide agus seirbhísí gaolmhara

87155

87151

87210

87240

38971
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96.03.1

Seirbhísí sochraide agus seirbhísí gaolmhara

96.03.11

Seirbhísí reilige agus créamtha

97310

96.03.12

Seirbhísí adhlacóireachta

97320

96.04

Seirbhísí leasa fhisiciúil

96.04.1

Seirbhísí leasa fhisiciúil

96.04.10

Seirbhísí leasa fhisiciúil

96.09

Seirbhísí eile pearsanta g.a.e.

96.09.1

Seirbhísí eile pearsanta g.a.e.

96.09.11

Seirbhísí cúraim peataí

96.09.12

Seirbhísí tionlactha

97910

96.09.13

Seirbhísí meaisín boinn airgid oibrithe g.a.e.

97990 (*)

96.09.19

Seirbhísí ilghnéitheacha eile g.a.e.

97990 (*)

T

SEIRBHÍSÍ TEAGHLACH MAR FHOSTÓIRÍ; EARRAÍ AGUS SEIRBHÍSÍ
NEAMHDHIFREÁILTE A THÁIRGTEAR AG TEAGHLAIGH DÁ N-ÚSÁID FÉIN

97

Seirbhísí teaghlach mar fhostóirí pearsanra tí

97.0

Seirbhísí teaghlach mar fhostóirí pearsanra tí

97.00

Seirbhísí teaghlach mar fhostóirí pearsanra tí

97.00.1

Seirbhísí teaghlach mar fhostóirí pearsanra tí

97.00.10

Seirbhísí teaghlach mar fhostóirí pearsanra tí

98

Earraí agus seirbhísí neamhdhifreáilte a tháirgtear ag teaghlaigh phríobháideacha dá
n-úsáid féin

98.1

Earraí neamhdhifreáilte a tháirgtear ag teaghlaigh phríobháideacha dá n-úsáid féin

98.10

Earraí neamhdhifreáilte a tháirgtear ag teaghlaigh phríobháideacha dá n-úsáid féin

98.10.1

Earraí neamhdhifreáilte a tháirgtear ag teaghlaigh phríobháideacha dá n-úsáid féin

98.10.10

Earraí neamhdhifreáilte a tháirgtear ag teaghlaigh phríobháideacha dá n-úsáid féin

98.2

Seirbhísí neamhdhifreáilte a tháirgtear ag teaghlaigh phríobháideacha dá n-úsáid féin

98.20

Seirbhísí neamhdhifreáilte a tháirgtear ag teaghlaigh phríobháideacha dá n-úsáid féin

98.20.1

Seirbhísí neamhdhifreáilte a tháirgtear ag teaghlaigh phríobháideacha dá n-úsáid féin

98.20.10

Seirbhísí neamhdhifreáilte a tháirgtear ag teaghlaigh phríobháideacha dá n-úsáid féin

U

SEIRBHÍSÍ A SHOLÁTHRAÍONN EAGRAÍOCHTAÍ AGUS COMHLACHTAÍ
ALLCHRÍCHE

99

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí agus comhlachtaí allchríche

99.0

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí agus comhlachtaí allchríche

99.00

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí agus comhlachtaí allchríche

99.00.1

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí agus comhlachtaí allchríche

99.00.10

Seirbhísí a sholáthraíonn eagraíochtaí agus comhlachtaí allchríche

97230 (*)

86129

98000

0 (*)

0 (*)

99000

4.6.2008

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

227

RIALACHÁN (CE) Uimh. 452/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE
an 23 Aibreán 2008
i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a
fhorbairt
(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

a bhfuil acmhainn inoiriúnaitheachta iontu á fhorbairt
agus á chur chun cinn. Luadh sna Conclúidí Uachtaránachta de Chomhairle Eorpach an Earraigh 2005 gurb
é ‘an caipiteal daonna an tsócmhainn is tábhachtaí atá ag
an Eoraip’. Tá sé d’aidhm ag na Treoirlínte Comhtháite um
Fhorás agus um Fhostaíocht, lena n-áirítear na treoirlínte
do bheartais fostaíochta na mBallstát, ar thacaigh an
Chomhairle leo ina Cinneadh 2005/600/CE (3), cur le
straitéis Liospóin ar bhealach níos fearr agus straitéisí
cuimsitheacha a bhunú don fhoghlaim ar feadh an tsaoil.

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS
EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh,
agus go háirithe Airteagal 285(1) de,
Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,
Tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa,

(5)

Is mór is fiú gur glacadh i mí Feabhra 2001 an Tuarascáil
ón gComhairle dar teideal ‘Cuspóirí na gcóras oideachais
agus oiliúna’ agus gur glacadh i mí Feabhra 2002 an clár
oibre do 2001/2011 a d’eascair as an tuarascáil sin, agus is
céim thábhachtach é i dtreo an tiomantas a urramú
nuachóiriú a dhéanamh ar chórais oideachais agus oiliúna
na mBallstát agus feabhas a chur ar cháilíocht na gcóras
sin. Tá táscairí agus leibhéil thagartha maidir leis an meánfheidhmíocht Eorpach (‘pointí cóimheasa’) ar chuid de na
hionstraimí sin den mhodh oscailte comhordaithe a bhfuil
tábhacht ag baint leo don chlár oibre ‘Oideachas agus Oiliúint 2010’. Thug na hAirí Oideachais céim mhór ar
aghaidh i mí Bealtaine 2003 nuair a chinn siad na cúig
phointí cóimheasta Eorpacha a bheidh le baint amach
roimh 2010, agus iad ag rá go soiléir nach leagann siad
amach spriocanna náisiúnta ná nach sonraíonn siad na
cinntí a bheidh le déanamh ag na rialtais náisiúnta.

(6)

An 24 Bealtaine 2005, ghlac an Chomhairle Conclúidí
maidir le ‘Táscairí nua san Oideachas agus san Oiliúint’ (4).
Sna Conclúidí sin, d’iarr an Chomhairle ar an gCoimisiún
straitéisí agus tograí a chur faoina bráid chun táscairí nua a
fhorbairt i naoi gcinn de shainréimsí oideachais agus oiliúna agus chuir sí i bhfios go láidir freisin gur cheart go
n-urramódh forbairt na dtáscairí nua an fhreagracht atá ar
na Ballstáit a gcórais oideachais a eagrú agus nár cheart go
gcuirfeadh an fhorbairt sin ualach míchuí riaracháin ná airgeadais ar an eagraíocht ná ar na hinstitiúidí lena
mbaineann, ná go gcaithfeadh sé go dtiocfadh méadú ar
líon na dtáscairí a úsáidtear chun monatóireacht a dhéanamh ar an dul cun cinn.

(7)

Ghlac an Chomhairle Conclúidí maidir leis an gComhoibriú Eorpach sa ghairmoideachas agus sa ghairmoiliúint, i
mí na Samhna 2004, freisin, agus chomhaontaigh sí go
gcaithfí tréaniarracht a dhéanamh ar leibhéal na hEorpa
‘feabhas a chur ar scóip, ar chruinneas agus ar iontaofacht
staidrimh maidir le gairmoideachas agus le gairmoiliúint
ionas go bhféadfaí meastóireacht a dhéanamh ar an dul
chun cinn atá á dhéanamh’.

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos
in Airteagal 251 den Chonradh (1),
De bharr an méid seo a leanas:
(1)

Iarradh i Rún ón gComhairle an 5 Nollaig 1994 i ndáil le
staidreamh maidir le hoideachas agus le hoiliúint a chur
chun cinn san Aontas Eorpach (2), go gcuirfeadh an Coimisiún, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, luas faoi fhorbairt
staidrimh maidir le hoideachas agus le hoiliúint.

(2)

Chomhaontaigh an Chomhairle Eorpach a tionóladh sa
Bhruiséil an 22 agus an 23 Márta 2005 go ndéanfaí
Straitéis Liospóin a sheoladh an athuair. Tháinig sí ar an
gconclúid go gcaithfeadh an Eoraip athnuachan a dhéanamh ar an mbonn atá faoin iomaíochas aici, cur lena hacmhainn fáis agus lena táirgiúlacht agus an comhtháthú
sóisialta a neartú, agus béim faoi leith á cur ar an eolas, ar
an nuálaíocht agus ar an leas is fearr is féidir a bhaint as an
gcaipiteal daonna. Sa mhéid sin, is ríthábhachtach don
Eoraip go mbeadh acmhainn infhostaitheachta, inoiriúnaitheachta agus soghluaisteachta ag saoránaigh.

(3)

(4)

D’fhonn na cuspóirí sin a bhaint amach, caithfear córais
oideachais agus oiliúna Eorpacha a oiriúnú do riachtanais
shochaí an eolais agus don ghá atá le leibhéal feabhsaithe
oideachais agus le caighdeán fostaíochta níos fearr. Tá staidreamh maidir le hoideachas, le hoiliúint agus le foghlaim
ar feadh an tsaoil ríthábhachtach mar bhunús do chinntí
polaitiúla.
Is gné lárnach an fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus lucht
saothair a bhfuil scileanna acu, a bhfuil oiliúint orthu agus

(1) Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 25 Meán Fómhair 2007 (nár
foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an
14 Feabhra 2008.
(2) IO C 374, 30.12.1994, lch. 4.

(3) IO L 205, 6.8.2005, lch. 21.
(4) IO C 141, 10.6.2005, lch. 7.
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Is ríthábhachtach faisnéis staidrimh inchomparáide a
bheith ar fáil ar leibhéal an Chomhphobail ionas go mbeifí
in ann straitéisí don oideachas agus don fhoghlaim ar feadh
an tsaoil a fhorbairt agus go mbeifí in ann monatóireacht
a dhéanamh ar an dul chun cinn a dhéantar agus na
straitéisí sin á gcur chun feidhme. Ba cheart go mbeadh
táirgeadh an staidrimh bunaithe ar chreat de choincheapa
comhtháite agus de shonraí inchomparáide, i bhfianaise
bhunú Córais chomhtháite Eorpaigh um Fhaisnéis Staidrimh maidir le hoideachas, maidir le hoiliúint agus maidir
le foghlaim ar feadh an tsaoil.
Agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm, ba cheart go
dtabharfaí aird ar an nóisean de dhaoine atá faoi mhíbhuntáiste sa mhargadh saothair agus dá dtagraítear sna
Treoirlínte um bheartais fostaíochta na mBallstát.
Tá sonraí á mbailiú ag an gCoimisiún (Eurostat) maidir leis
an ngairmoiliúint i bhfiontair, i gcomhréir le Rialachán
(CE) Uimh. 1552/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle an 7 Meán Fómhair 2005 maidir leis an staidreamh a bhaineann leis an ngairmoiliúint i bhfiontair (1).
Caithfidh creat dlíthiúil níos leithne a bheith ann, áfach,
chun a áirithiú go dtáirgfear agus go bhforbrófar ar
bhealach inbhuanaithe staidreamh maidir le hoideachas
agus le foghlaim ar feadh an tsaoil, creat a chumhdóidh ar
a laghad na gníomhaíochtaí ábhartha uile atá ann agus iad
sin uile atá beartaithe. Tá sonraí bliantúla maidir le hoideachas á mbailiú ó na Ballstáit ag an gCoimisiún (Eurostat)
ar bhonn deonach, trí chomhghníomh atá á dhéanamh i
gcomhar le hInstitiúid Staidrimh UNESCO (ISU) agus leis
an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta
(ECFE) agus a dtugtar ‘bailiúchán sonraí UEE’ go hiondúil
air. Tá sonraí á mbailiú freisin ag an gCoimisiún (Eurostat)
maidir le hoideachas, le hoiliúint agus le foghlaim ar feadh
an tsaoil trí fhoinsí teaghlaigh eile, ar nós Shuirbhé an
Aontais Eorpaigh ar an Lucht Oibre (2), staidreamh an
Chomhphobail maidir le dálaí ioncaim agus
maireachtála (3) agus freisin trína gcuid modúl ad hoc.
Ó tharla go bhfuil gné dhinimiciúil ag baint le ceapadh
beartais agus le faireachán ar bheartas agus go
n-oiriúnaítear í do dhálaí claochlaitheacha i réimse an oideachais agus na foghlama ar feadh an tsaoil, ba cheart go
bhforálfadh an creat rialúcháin staidrimh do leibhéal áirithe
solúbthachta i modh teoranta agus rialaithe, agus aird á
tabhairt ar an ualach ar na freagróirí agus ar na Ballstáit.
Ós rud é nach féidir cuspóir an Rialacháin seo, eadhon
caighdeáin chomhchoiteanna staidrimh a chruthú a cheadóidh táirgeadh sonraí comhchuibhithe, a ghnóthú go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, dá bhrí

(1) IO L 255, 30.9.2005, lch. 1.
(2) Rialachán (CE) Uimh. 2104/2002 ón gCoimisiún an 28 Samhain 2002
lena n-oiriúnaítear Rialachán (CE) Uimh. 577/98 ón gComhairle
maidir le suirbhé samplach ar an lucht oibre a eagrú sa Chomhphobal
agus Rialachán (CE) Uimh. 1575/2000 ón gCoimisiún lena gcuirtear
Rialachán (CE) Uimh. 577/98 chun feidhme a mhéid a bhaineann leis
an liosta d’athróga oideachais agus oiliúna agus a gcódú a úsáidfear le
haghaidh tarchuir sonraí ó 2003 ar aghaidh (IO L 324, 29.11.2002,
lch. 14).
(3) Rialachán (CE) Uimh. 1983/2003 ón gCoimisiún an 7 Samhain 2003
lena gcuirtear Rialachán (CE) Uimh. 1177/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i ndáil le staidreamh an Chomhphobail maidir
le dálaí ioncaim agus maireachtála (AE-SDIM) a mhéid a bhaineann le
liosta de na spriocathróga príomhúla (IO L 298, 17.11.2003, lch. 34)
chun feidhme.
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sin, is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Chomhphobail,
féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir
le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in
Airteagal 5 den Chonradh. I gcomhréir le prionsabal na
comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní
théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an
cuspóir sin a bhaint amach.
(13)

Rialaítear táirgeadh sainstaidrimh Chomhphobail leis na
rialacha a leagtar amach i Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón
gComhairle an 17 Feabhra 1997 maidir le Staidreamh
Comhphobail (4).

(14)

Áirithítear leis an Rialachán seo go n-urramaítear go hiomlán an ceart chun cosaint sonraí pearsanta faoi mar a
fhoráiltear in Airteagal 8 de Chairt um Chearta Bunúsacha
an Aontais Eorpaigh di.

(15)

Rialaítear tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh
leis na rialacha a leagtar amach i Rialachán (CE)
Uimh. 322/97 agus i Rialachán (Euratom, CEE)
Uimh. 1588/90 ón gComhairle an 11 Meitheamh 1990
maidir le sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh a tharchur chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach (5).

(16)

Leagadh síos na coinníollacha ar dá réir is féidir rochtain a
dheonú ar shonraí rúnda arna dtarchur chuig údarás an
Chomhphobail le Rialachán (CE) Uimh. 831/2002 ón
gCoimisiún an 17 Bealtaine 2002 lena gcuirtear chun
feidhme Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle
maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le rochtain ar
shonraí rúnda chun críocha eolaíocha (6).

(17)

Ba cheart go nglacfaí na bearta is gá chun an Rialachán seo
a chur chun feidhme i gcomhréir le Cinneadh
1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag
leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na
gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don
Choimisiún (7).

(18)

Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don
Choimisiún na nithe seo a leanas a roghnú agus a shonrú:
ábhair an staidrimh mar aon lena dtréithe mar fhreagra ar
riachtanais bheartais nó theicniúla, miondealú na dtréithe,
tréimhse an bhreathnaithe agus na spriocdhátaí do tharchur na dtorthaí, na ceanglais cháilíochta lena n-áirítear an
cruinneas is gá, agus an creat don tuairisciú maidir le
cáilíocht. Ó tharla go bhfuil raon feidhme ginearálta ag na
bearta sin agus gur le haghaidh eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán sin a leasú a cheapfar iad, inter alia
trína fhorlíonadh le heilimintí nua neamhriachtanacha, caithfear iad a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta
rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá bhforáiltear
in Airteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE.

(4) IO L 52, 22.2.1997, lch. 1. Rialachán arna leasú le Rialachán (CE)
Uimh. 1882/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
(IO L 284, 31.10.2003, lch. 1).
(5) IO L 151, 15.6.1990, lch. 1. Rialachán arna leasú le Rialachán (CE)
Uimh. 322/97.
(6) IO L 133, 18.5.2002, lch. 7. Rialachán arna leasú go deireanach le
Rialachán (CE) Uimh. 1000/2007 (IO L 226, 30.8.2007, lch. 7).
(7) IO L 184, 17.7.1999, lch. 23. Cinneadh arna leasú le Cinneadh
2006/512/CE (IO L 200, 22.7.2006, lch. 11).
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Chuathas i gcomhairle leis an gCoiste um an gClár Staidrimh, arna bhunú le Cinneadh 89/382/CEE ón gComhairle,
Euratom (1), i gcomhréir le hAirteagal 3 den Chinneadh
sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1
Ábhar
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(b) cumhdóidh Fearann 2 staidreamh maidir le rannpháirtíocht
daoine fásta san fhoghlaim ar feadh an tsaoil;
(c) cumhdóidh Fearann 3 staidreamh eile maidir le hoideachas
agus maidir le foghlaim ar feadh an tsaoil, amhail staidreamh
maidir le caipiteal daonna, maidir leis an leas sóisialta agus
eacnamaíoch a dhéanann an t-oideachas, agus nach gcumhdaítear le Fearann 1 ná le Fearann 2.
Táirgfear staidreamh sna fearainn sin i gcomhréir leis an
Iarscríbhinn.

Bunaítear leis an Rialachán seo creat comhchoiteann chun staidreamh Comhphobail a tháirgeadh go córasach i réimse an oideachais agus na foghlama ar feadh an tsaoil.

Airteagal 4
Gníomhartha staidrimh

Airteagal 2
Sainmhínithe
Chun críocha an Rialacháin seo:
(a) sainmhínítear ‘staidreamh Comhphobail’ faoi mar a shainmhínítear é sa chéad fhleasc d’Airteagal 2 de Rialachán (CE)
Uimh. 322/97;
(b) sainmhínítear ‘táirgeadh staidrimh’ faoi mar a shainmhínítear
é sa dara fleasc d’Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 322/97;
(c) sainmhínítear ‘údaráis náisiúnta’ faoi mar a shainmhínítear é
sa tríú fleasc d’Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 322/97;
(d) ciallaíonn ‘oideachas’ cumarsáid eagraithe, leanúnach a bhfuil
an fhoghlaim ceaptha a bheith mar thoradh uirthi (2);
(e) ciallaíonn ‘foghlaim ar feadh an tsaoil’ aon ghníomhaíocht
foghlama a dhéantar i gcaitheamh an tsaoil, agus arb é an
aidhm atá léi cur leis an eolas, leis na scileanna agus leis na
hinniúlachtaí atá ag daoine ó thaobh cúrsaí pearsanta, cúrsaí
sibhialta, cúrsaí sóisialta agus/nó ó thaobh na fostaíochta
de (3);
(f) ciallaíonn ‘micreashonraí’ taifid aonair staidrimh;
(g) ciallaíonn ‘sonraí rúnda’ sonraí nach gceadaíonn na haonaid
staidrimh a aithint ach go hindíreach, i gcomhréir le
Rialachán (CE) Uimh. 322/97 agus Rialachán (Euratom, CEE)
Uimh. 1588/90.
Airteagal 3
Fearainn
Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le táirgeadh staidrimh i
dtrí cinn d’fhearainn:
(a) cumhdóidh Fearann 1 staidreamh maidir le córais oideachais
agus oiliúna;
(1) IO L 181, 28.6.1989, lch. 47.
(2) De réir leagan 1997 den Aicmiú Idirnáisiúnta Caighdeánach ar an
Oideachas (ISCED).
(3) Rún ón gComhairle an 27 Meitheamh 2002 maidir leis an bhfoghlaim
ar feadh an tsaoil (IO C 163, 9.7.2002, lch. 1).

1. Déanfar táirgeadh staidrimh Chomhphobail i réimse an
oideachais agus i réimse na foghlama ar feadh an tsaoil a chur
chun feidhme trí na gníomhartha aonair staidrimh seo a leanas:
(a) déanfaidh na Ballstáit staidreamh maidir leis an oideachas
agus leis an bhfoghlaim ar feadh an tsaoil a sheachadadh go
rialta laistigh de na spriocdhátaí arna sonrú d’Fhearann 1
agus d’Fhearann 2;
(b) bainfear úsáid as córais eile faisnéise staidrimh agus as suirbhéanna staidrimh chun athróga agus táscairí breise a
sholáthar maidir le hoideachas agus maidir le foghlaim ar
feadh an tsaoil, a fhreagróidh d’Fhearann 3;
(c) caighdeáin agus lámhleabhair maidir le creataí, coincheapa
agus modhanna staidrimh a fhorbairt, a fheabhsú agus a
thabhairt cothrom le dáta;
(d) feabhas a chur ar cháilíocht sonraí, i gcomhthéacs an chreata
cáilíochta, ina n-áireofar:
— ábharthacht,
— cruinneas,
— tráthúlacht agus poncúlacht,
— inrochtaineacht agus soiléireacht,
— inchomparáideacht, agus
— léirchruinneas.
Cuirfidh an Coimisiún na cumais atá ar fáil sna Ballstáit chun sonraí a bhailiú agus chun coincheapa agus modhanna a phróiseáil
agus a fhorbairt san áireamh.
I gcás inarb iomchuí, tabharfar aird ar leith agus déanfar breithniú
ar leith ar dhiminsean réigiúnach na sonraí a bhaileofar: i gcás
inarb iomchuí, miondealófar na sonraí go córasach de réir inscne.
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2.
Aon uair is féidir, iarrfaidh an Coimisiún (Eurostat) a gcomhar ar ISU, ar an ECFE agus ar eagraíochtaí idirnáisiúnta eile
d’fhonn inchomparáideacht sonraí idirnáisiúnta a áirithiú agus
dúbailt saothair a sheachaint, go háirithe maidir le coincheapa
agus modhanna staidrimh a fhorbairt agus a fheabhsú agus maidir
le seachadadh an staidrimh ag na Ballstáit.

3.
Aon uair a shainaithnítear riachtanais nua shuntasacha
maidir le sonraí nó caighdeán neamh leordhóthanach sonraí agus
sula mbaileofar aon sonraí, tionscnóidh an Coimisiún (Eurostat)
treoirstaidéir a chuirfidh na Ballstáit i gcrích ar bhonn deonach.
Seolfar na treoirstaidéir sin chun indéantacht an bhailiúcháin
ábhartha sonraí a mheasúnú, agus aird á tabhairt ar bhuntáistí infhaighteacht na sonraí i ndáil le costais an bhailiúcháin agus leis an
ualach a bheadh ar na freagróirí. Ní gá go dtiocfadh ó na treoirstaidéir bearta cur chun feidhme a d’fhreagródh dóibh.

Airteagal 5
Micreashonraí maidir le daoine aonair a tharchur

Nuair is gá sin chun staidreamh Comhphobail a tháirgeadh,
tarchuirfidh na Ballstáit micreashonraí rúnda a thiocfaidh ó shuirbhéanna samplacha chuig an gCoimisiún (Eurostat) i gcomhréir
leis na forálacha maidir le tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta
agus a leagtar amach i Rialachán (CE) Uimh. 322/97 agus i
Rialachán (CEE, Euratom) Uimh. 1588/90. Áiritheoidh na Ballstáit nach bhféadfar na haonaid staidrimh (na daoine aonair) a
shainaithint go díreach ó na sonraí a tharchuirfear.

Airteagal 6

4.6.2008

(e) an creat don tuairisciú cáilíochta.
Más gá, de thoradh na mbeart sin, na bailiúcháin sonraí atá ann a
mhéadú go suntasach nó bailiúcháin nua sonraí a dhéanamh nó
suirbhéanna nua sonraí a thionscnamh, bunófar cinntí cur chun
feidhme ar anailís costais/sochair a bheidh mar chuid d’anailís
chuimsitheach ar na hiarmhairtí agus na himpleachtaí, agus aird
á tabhairt ar bhuntáiste na mbeart, ar na costais do na Ballstáit
agus ar an ualach ar na freagróirí.
2. Tabharfaidh na bearta dá dtagraítear i mír 1 aird ar na nithe
seo a leanas:
(a) i ndáil leis na Fearainn uile, an t-ualach a d’fhéadfadh a bheith
ar institiúidí oideachais agus ar dhaoine aonair;
(b) i ndáil leis na Fearainn uile, torthaí na dtreoirstaidéar dá dtagraítear in Airteagal 4(3);
(c) i ndáil le Fearann 1, na comhaontuithe is deireanaí idir ISU,
an ECFE agus an Coimisiún (Eurostat) maidir le coincheapa,
sainmhínithe, formáid bhailithe na sonraí, próiseáil na sonraí, tréimhsiúlacht agus na spriocdhátaí do tharchur na
dtorthaí;
(d) i ndáil le Fearann 2, na torthaí ón Treoirshuirbhé maidir le
hOideachas do Dhaoine Fásta a rinneadh idir 2005 agus
2007 agus riachtanais bhreise maidir le forbairt;
(e) i ndáil le Fearann 3, infhaighteacht, oiriúnacht agus comhthéacs dlíthiúil na bhfoinsí sonraí Comhphobail atá ann tar
éis scrúdú iomlán a dhéanamh ar na foinsí sonraí uile atá
ann.

Bearta cur chun feidhme

1.
Na bearta seo a leanas a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú trína fhorlíonadh, lena
n-áirítear bearta chun aird a thabhairt ar fhorbairtí eacnamaíocha
agus teicniúla maidir leis na sonraí a bhailiú, a tharchur agus a
phróiseáil, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin
lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 7(3)
d’fhonn a áirithiú go dtarchuirfear sonraí d’ardchaighdeán:

(a) na hábhair a chumhdaíonn na fearainn agus a dtréithe mar
fhreagairt ar riachtanais bheartais nó theicniúla a roghnú
agus a shonrú;

(b) miondealuithe na dtréithe;

(c) tréimhse an bhreathnaithe agus na spriocdhátaí do tharchur
na dtorthaí;

(d) na ceanglais cháilíochta, lena n-áirítear an cruinneas is gá;

3.
Más gá, glacfar maoluithe teoranta agus idirthréimhsí do
Bhallstát amháin nó níos mó ná Ballstát amháin, iad araon arna
mbunú ar chúinsí oibiachtúla, i gcomhréir leis an nós imeachta
rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 7(2).

Airteagal 7
An Coiste
1. Tabharfaidh an Coiste um an gClár Staidrimh cúnamh don
Choimisiún.
2.
I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag
Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag
féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.
Trí mhí a bheidh sa tréimhse a leagtar síos in Airteagal 5(6) de
Chinneadh 1999/468/CE.
3.
I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag
Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh
1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.
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Airteagal 8
Teacht i bhfeidhm
Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.
Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go
díreach i ngach Ballstát.
Arna dhéanamh in Strasbourg, an 23 Aibreán 2008.
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa
An tUachtarán

Thar ceann na Comhairle
An tUachtarán

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ
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IARSCRÍBHINN
FEARAINN

Fearann 1: córais oideachais agus oiliúna
1. Aidhm
Is é aidhm an bhailiúcháin sonraí seo sonraí inchomparáide a chur ar fáil maidir le gnéithe lárnacha de na córais oideachais agus oiliúna, go sonrach maidir le rannpháirtíocht i gcláir oideachais agus le críochnú na gclár sin, agus freisin
maidir le costas agus le cineál na n-acmhainní a thiomnaítear don oideachas agus don oiliúint.
2. Raon feidhme
Cumhdóidh an bailiúchán sonraí na gníomhaíochtaí intíre oideachais uile gan aird ar úinéireacht ná ar urraíocht na
n-institiúidí lena mbaineann (cibé acu poiblí nó príobháideach, náisiúnta nó eachtrannach) agus gan aird ar mheicníocht
soláthair an oideachais. Dá réir sin, cumhdóidh na bailiúcháin sonraí na cineálacha uile mac léinn agus na haoisghrúpaí
uile.
3. Ábhair a chumhdófar
Baileofar sonraí maidir leis na nithe seo a leanas:
(a)

clárú mac léinn, lena n-áirítear tréithe na mac léinn;

(b) mic léinn nua;
(c)

céimithe agus bronntaí céime;

(d) caiteachas ar oideachas;
(e)

an fhoireann oideachais;

(f)

na teangacha eachtrannacha a fhoghlaimítear;

(g)

an líon daoine sna ranganna;

agus féadfar na táscairí a ríomh de réir na n-ionchur, na bpróiseas agus thorthaí na gcóras oideachais agus oiliúna.
Tarchuirfidh na Ballstáit faisnéis iomchuí (meiteashonraí) lena ndéanfaidh siad cur síos ar shainiúlachtaí na gcóras
náisiúnta oideachais agus oiliúna agus a mhéid atá siad ag luí le haicmí idirnáisiúnta chomh maith le haon imeacht ó
shonraíochtaí na hiarrata ar shonraí agus aon fhaisnéis eile a bheidh riachtanach chun na sonraí a léirmhíniú agus chun
táscairí inchomparáide a thiomsú.
4. Tréimhsiúlacht
Soláthrófar sonraí agus meiteashonraí go bliantúil, mura sonrófar a mhalairt, laistigh de na spriocdhátaí a chomhaontófar idir an Coimisiún (Eurostat) agus na húdaráis náisiúnta agus aird á tabhairt ar na comhaontuithe is deireanaí idir ISU,
an ECFE agus an Coimisiún (Eurostat).

Fearann 2: Rannpháirtíocht daoine fásta san fhoghlaim ar feadh an tsaoil
1. Aidhm
Is é aidhm an tsuirbhé seo sonraí inchomparáide a chur ar fáil maidir le rannpháirtíocht agus le neamh-rannpháirtíocht
daoine fásta san fhoghlaim ar feadh an tsaoil.
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2. Raon feidhme
Is é an t-aonad staidrimh a bheidh ann an duine aonair agus cumhdófar ar a laghad an pobal sa raon aoise 25-64 bliain
d’aois. I gcás ina mbaileofar faisnéis trí mheán suirbhé, déanfar seachfhreagraí a sheachaint a mhéid is féidir.
3. Ábhair a chumhdófar
Cumhdóidh an suirbhé na hábhair seo a leanas:
(a)

rannpháirtíocht agus neamh-rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí foghlama;

(b) tréithe na ngníomhaíochtaí foghlama sin;
(c)

faisnéis maidir leis na scileanna a ndéanfar féintuairisciú orthu;

(d) faisnéis shochdhéimeagrafach.
Baileofar freisin ar bhonn deonach sonraí maidir le rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí sóisialta agus cultúrtha mar athróga mínitheacha a bheidh úsáideach chun breis anailíse a dhéanamh ar phróifílí na rannpháirtithe agus na
neamh-rannpháirtithe.
4. Foinsí sonraí agus méid na samplaí
Is suirbhé samplach a bheidh mar fhoinse do na sonraí. Féadfar foinsí sonraí riaracháin a úsáid d’fhonn an t-ualach ar na
freagróirí a laghdú. Déanfar méid na samplaí a ríomh ar bhonn riachtanas cruinnis nach n-éileoidh go mbeadh níos mó
ná 5 000 duine aonair san áireamh i méid na samplaí náisiúnta éifeachtúla, a ríomhfar ar an toimhde go ndéanfar sampláil randamach shimplí. Laistigh de na teorainneacha sin, beidh gá le cur chuige samplála faoi leith i gcás fophobal
sonrach.
5. Tréimhsiúlacht
Baileofar sonraí gach cúig bliana. Is í an bhliain 2010, ar a luaithe, an chéad bhliain a gcuirfear chun feidhme é.

Fearann 3: Staidreamh eile maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil
1. Aidhm
Is é aidhm an bhailiúcháin sonraí seo sonraí inchomparáide breise a chur ar fáil maidir le hoideachas agus le foghlaim ar
feadh an tsaoil chun tacú le beartais shonracha ar leibhéal an Chomhphobail nach gcumhdaítear le Fearann 1 ná le Fearann 2.
2. Raon feidhme
Tagróidh staidreamh eile maidir le hoideachas agus foghlaim ar feadh an tsaoil do na gnéithe seo a leanas:
(a)

staidreamh maidir le hoideachas agus leis an ngeilleagar atá riachtanach ar leibhéal an Chomhphobail chun
monatóireacht a dhéanamh ar na beartais i leith oideachais, taighde, iomaíochais agus fáis;

(b) staidreamh maidir le hoideachas agus leis an margadh saothair atá riachtanach ar leibhéal an Chomhphobail chun
monatóireacht a dhéanamh ar na beartais fostaíochta;
(c)

staidreamh maidir le hoideachas agus le cuimsiú sóisialta atá riachtanach ar leibhéal an Chomhphobail chun
faireachán a dhéanamh ar na beartais i leith na bochtaineachta, an chuimsithe shóisialta agus lánpháirtiú imirceach.

I gcás na ngnéithe a liostaítear anseo thuas, gheofar na sonraí is gá ó fhoinsí staidrimh Comhphobail atá ann cheana.
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RIALACHÁN (CE) Uimh. 453/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE
an 23 Aibreán 2008
maidir le staidreamh ráithiúil ar fholúntais sa Chomhphobal
(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
(5)

Éilíonn an Coimisiún sonraí ar fholúntais a bhfuil miondealú déanta orthu, inter alia, de réir gníomhaíochta eacnamaíche, faoi chuimsiú Straitéis Fostaíochta na hEorpa
chun monatóireacht agus anailís a dhéanamh ar leibhéal
agus ar struchtúr an éilimh ar shaothar.

(6)

Éilíonn an Coimisiún agus an Banc Ceannais Eorpach sonraí ráithiúla atá ar fáil go héasca chun monatóireacht a
dhéanamh ar athruithe gearrthéarmacha ar fholúntais.
Déanann sonraí folúntas a choigeartaítear go séasúrach
léiriú na n-athruithe ráithiúla a éascú.

(7)

Ba cheart go mbeadh na sonraí a sholáthraítear ar fholúntais ábhartha agus ba cheart go mbeidís iomlán, cruinn,
cuimsitheach, tráthúil, comhtháite agus inchomparáide,
agus ba cheart go mbeadh fáil go héasca ag úsáideoirí
orthu.

(8)

Ba cheart cothromaíocht a aimsiú idir a thairbhí a bheadh
sé sonraí iomlána ar dheighleoga uile an gheilleagair a
bhailiú ar leibhéal an Chomhphobail agus cumas tuairiscithe fiontar beag agus meánmhéide, go háirithe, agus an
t-ualach freagartha a bheadh orthu.

(9)

Ba cheart go ndéanfaí iarrachtaí ar leith na sonraí uile a
bhaineann le haonaid a bhfuil níos lú ná deichniúr fostaithe iontu a chur ar fáil sa staidreamh a luaithe is féidir.

(10)

Formhuiníonn an Coiste Fostaíochta a bunaíodh le Cinneadh 2000/98/CE (4) ón gComhairle an gá atá le táscaire ar
fholúntais chun monatóireacht a dhéanamh ar Straitéis
Fostaíochta na hEorpa a leagtar síos i gCinneadh
2005/600/CE ón gComhairle an 12 Iúil 2005 maidir le
Treoirlínte do bheartais fostaíochta na mBallstát (5).

Chun raon feidhme an staidrimh atá le tiomsú agus chun
an leibhéal mionsonraí a éilíonn gníomhaíocht eacnamaíoch a chinneadh, is gá an leagan den chóras aicmithe
staidrimh do ghníomhaíochtaí eacnamaíocha sa Chomhphobal (NACE) atá i bhfeidhm faoi láthair a chur i
bhfeidhm.

(11)

Foráiltear le Cinneadh Uimh. 1672/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 2006 lena mbunaítear Clár Comhphobail um
Fhostaíocht agus um Dhlúthpháirtíocht Shóisialta —
Progress (6), go ndéanfaí maoiniú ar na gníomhartha
ábhartha lena n-áirítear, mar a shonraítear ann, ar fheabhsú
na tuisceana ar an staid fostaíochta agus ar na hionchais
fostaíochta, go háirithe trí anailís agus staidéir agus trí staidreamh agus comhtháscairí a fhorbairt faoi chuimsiú
Straitéis Fostaíochta na hEorpa.

Ba cheart go dtabharfadh na húdaráis staidrimh náisiúnta
agus Comhphobail, agus staidreamh Comhphobail á tháirgeadh agus á scaipeadh acu faoin Rialachán seo, aird ar na
prionsabail a leagtar amach sa Chód Cleachtais do Staidreamh Eorpach a ghlac an Coiste um an gClár Staidrimh a
bunaíodh le Cinneadh 89/382/CEE, Euratom, ón gComhairle (7) an 24 Feabhra 2005 agus atá i gceangal leis an
Moladh ón gCoimisiún maidir le neamhspleáchas, iontaofacht agus cuntasacht na n-údarás náisiúnta staidrimh agus
údaráis staidrimh an Chomhphobail.

(12)

Tá sé tábhachtach go roinnfí na sonraí leis na comhpháirtithe sóisialta ar leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an
Chomhphobail agus go gcuirfí na comhpháirtithe sóisialta
ar an eolas maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo.
Ina theannta sin, ba cheart do na Ballstáit iarracht ar leith a
dhéanamh lena áirithiú go bhfaighidh seirbhísí gairmthreorach sna scoileanna agus na comhlachtaí gairmoiliúna na
sonraí.

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS
EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh,
agus go háirithe Airteagal 285(1) de,
Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,
Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na
hEorpa (1),
Ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach (2),
Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos
in Airteagal 251 den Chonradh (3),
De bharr an méid seo a leanas:
(1)

An 8 Nollaig 2003, d’fhormhuinigh an Chomhairle forbairt agus foilsiú táscaire struchtúraigh ar fholúntais.

(2)

Déantar bonn dlíthiúil a chumhdaíonn staidreamh ar
fholúntais a fhorbairt a shainaithint mar thosaíocht sa
Phlean Gníomhaíochta maidir le Ceanglais Staidrimh an
AEA, a d’fhormhuinigh an Chomhairle an 29 Meán Fómhair 2000, agus sna tuarascálacha dá éis sin faoi dhul chun
cinn a bhaineann le cur chun feidhme an phlean sin.

(3)

(4)

(1) IO C 175, 27.7.2007, lch. 11.
(2) IO C 86, 20.4.2007, lch. 1.
(3) Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 15 Samhain 2007 (nár foilsíodh
go fóill san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 29 Feabhra
2008.
(4) IO L 29, 4.2.2000, lch. 21.
(5) IO L 205, 6.8.2005, lch. 21.
(6) IO L 315, 15.11.2006, lch. 1.

(7) IO L 181, 28.6.1989, lch. 47.
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(13)

Le Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle an
17 Feabhra 1997 maidir le staidreamh Comhphobail (1)
soláthraítear creat ginearálta reachtach chun staidreamh
Comhphobail a tháirgeadh agus tá feidhm aige dá bhrí sin
maidir le táirgeadh staidrimh ar fholúntais.

(14)

Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur
chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh
1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag
leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na
gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don
Choimisiún (2).

(15)

(16)

(17)

Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don
Choimisiún coincheapa áirithe a shainmhíniú, dátaí tagartha áirithe, formáidí áirithe agus spriocdhátaí áirithe a
chinneadh, an creat a leagan amach do staidéir indéantachta, agus bearta a ghlacadh de bhun thorthaí na staidéar indéantachta sin. Ó tharla go bhfuil raon feidhme
ginearálta ag na bearta sin agus gur le haghaidh eilimintí
neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú a cheapfar
iad, inter alia trína fhorlíonadh le heilimintí nua neamhriachtanacha, caithfear iad a ghlacadh i gcomhréir leis an nós
imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá
bhforáiltear in Airteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE.
Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin
seo, eadhon staidreamh ar fholúntais sa Chomhphobal a
tháirgeadh, a ghnóthú go leordhóthanach agus gur fearr,
dá bhrí sin is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i
gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach
in Airteagal 5 den Chonradh. I gcomhréir le prionsabal na
comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní
théann an Rialachán seo thar mar a bhfuil riachtanach
chun an cuspóir sin a bhaint amach.
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fhostóirí agus gníomhaíochtaí eagraíochtaí agus comhlachtaí allchríche. Beidh sé roghnach talmhaíocht, foraoiseacht agus gníomhaíochtaí iascaireachta, mar a shainmhínítear iad sa NACE atá i
bhfeidhm, a chumhdach. Na Ballstáit ar mian leo sonraí a chur ar
fáil do na hearnálacha sin, is i gcomhréir leis an Rialachán seo a
dhéanfaidh siad amhlaidh. Mar gheall ar an méadú atá ag teacht
ar thábhacht seirbhísí cúraim phearsanta (gníomhaíochtaí cúraim
chónaithigh agus gníomhaíochtaí oibre sóisialta gan chóiríocht) i
gcruthú post, iarrtar ar Bhallstáit sonraí a tharchur, ar bhonn
roghnach, maidir le folúntais do na seirbhísí sin freisin.
Déanfar na sonraí a mhiondealú de réir gníomhaíochta eacnamaíche, i gcomhréir leis an NACE atá i bhfeidhm ag leibhéal na
roinne.
3. Cinnfear, agus na staidéir indéantachta dá dtagraítear in
Airteagal 7 á gcur san áireamh, cibé an gcumhdófar riarachán poiblí agus cosaint, slándáil shóisialta éigeantach, oideachas, sláinte
an duine agus gníomhaíochtaí oibre sóisialta, na healaíona, siamsaíocht agus áineas agus gníomhaíochtaí eagraíochtaí comhaltais,
deisiú ríomhairí agus earraí pearsanta agus teaghlaigh mar aon le
gníomhaíochtaí seirbhísí pearsanta eile, mar a shainmhínítear iad
sa NACE atá i bhfeidhm, laistigh de raon feidhme an Rialacháin
seo, agus cibé an gcumhdófar aonaid a bhfuil níos lú ná deichniúr fostaithe iontu.
Airteagal 2
Sainmhínithe
Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe
seo a leanas:
1.

Chuathas i gcomhairle leis an gCoiste um an gClár Staidrimh, i gcomhréir le hAirteagal 3 de Chinneadh
89/382/CEE, Euratom,

ciallaíonn ‘folúntas’ post íoctha a cruthaíodh as an nua nó atá
folamh nó atá ar tí a fholmhaithe:
(a) a bhfuil an fostóir ag déanamh bearta gníomhacha ina
leith agus a bhfuil sé nó sí sásta tuilleadh beart a dhéanamh chun iarrthóir oiriúnach a fháil lasmuigh den fhiontar lena mbaineann; agus

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

(b) a bhfuil sé ar intinn ag an bhfostóir é a líonadh láithreach
nó laistigh de thréimhse shonraithe ama.

Airteagal 1
Ábhar agus raon feidhme
1.
Leagtar síos leis an Rialachán seo na ceanglais maidir le táirgeadh ráithiúil rialta staidrimh ar fholúntais sa Chomhphobal.

Déanfar na coincheapa ‘bearta gníomhacha chun iarrthóir
oiriúnach a fháil’ agus ‘tréimhse shonraithe ama’ a shainmhíniú i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 9(2).

2.
Cuirfidh gach Ballstát sonraí ar fholúntais isteach chuig an
gCoimisiún (Eurostat) i gcás aonad gnó, ar a laghad, a bhfuil fostaí amháin nó níos mó ná fostaí amháin iontu.

Déanfaidh an staidreamh a sholáthrófar idirdhealú, ar bhonn
roghnach, idir folúntais do phoist ar théarma seasta agus
folúntais do phoist bhuana;

Faoi réir mhír 3, cumhdóidh na sonraí na gníomhaíochtaí eacnamaíocha go léir a shainmhínítear leis an gcóras coiteann aicmithe do ghníomhaíochtaí eacnamaíocha sa Chomhphobal
(NACE) atá i bhfeidhm, seachas gníomhaíochtaí teaghlach mar
(1) IO L 52, 22.2.1997, lch. 1. Rialachán arna leasú le Rialachán (CE)
Uimh. 1882/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
(IO L 284, 31.10.2003, lch. 1).
(2) IO L 184, 17.7.1999, lch. 23. Cinneadh arna leasú le Cinneadh
2006/512/CE (IO L 200, 22.7.2006, lch. 11).

2.

ciallaíonn ‘post líonta’ post íoctha laistigh den eagraíocht a
bhfuil fostaí sannta dó;

3.

ciallaíonn ‘meiteashonraí’ na míniúcháin is gá chun na hathruithe ar na sonraí a eascraíonn as athruithe modheolaíocha
nó teicniúla a léiriú;

4.

ciallaíonn ‘sonraí siarghabhálacha’ na sonraí stairiúla a chumhdaíonn na sonraíochtaí a thugtar in Airteagal 1.
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Airteagal 3
Dátaí tagartha agus sonraíochtaí teicniúla

inar gá, féadfaidh na sonraí siarghabhálacha a bheith bunaithe ar
na ‘meastacháin is gaire’.

1.
Tiomsóidh na Ballstáit na sonraí ráithiúla faoi threoir dátaí
tagartha sonracha, a chinnfear i gcomhréir leis an nós imeachta
rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in
Airteagal 9(2).
2.
Cuirfidh na Ballstáit sonraí ar phoist líonta ar fáil d’fhonn
sonraí ar fholúntais a chaighdeánú chun críocha comparáideachta.
3.
Beidh sé de cheangal ar na Ballstáit nósanna imeachta chun
coigeartú a dhéanamh go séasúrach a chur i bhfeidhm ar na sonraí ráithiúla ar fholúntais. Cinnfear na nósanna imeachta chun
coigeartú a dhéanamh go séasúrach a bheidh ina gceangal ar na
Ballstáit i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear
in Airteagal 9(3).
Airteagal 4
Foinsí
1. Táirgfidh na Ballstáit na sonraí trí shuirbhéanna gnó a úsáid.
Féadfar foinsí eile, ar nós sonraí riaracháin, a úsáid ar chuntar gur
foinsí iomchuí iad i dtéarmaí cáilíochta, i gcomhréir le
hAirteagal 6.
Sonrófar foinsí na sonraí uile a chuirfear ar fáil.
2.
Féadfaidh na Ballstáit na foinsí dá dtagraítear i mír 1 a fhorlíonadh le nósanna imeachta iontaofa meastacháin staidrimh.
3.
Féadfaidh an Coimisiún (Eurostat) scéimeanna samplacha
Comhphobail a bhunú agus a chomhordú chun meastacháin
Chomhphobail a tháirgeadh i gcás nach gcomhlíonann scéimeanna samplacha náisiúnta ceanglais an Chomhphobail i dtaca le
sonraí a bhailiú go ráithiúil. Is i gcomhréir leis an nós imeachta
rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 9(3) a shonrófar mionsonraí
na scéimeanna sin, a bhformheas agus a gcur chun feidhme.
Féadfaidh na Ballstáit páirt a ghlacadh i scéimeanna samplacha
Comhphobail nuair a chruthaíonn na scéimeanna sin deiseanna
chun laghduithe suntasacha a dhéanamh ar chostas na gcóras
staidrimh nó ar an ualach ar ghnó a bhéarfadh comhlíonadh
cheanglas an Chomhphobail.

Airteagal 6
Measúnú cáilíochta
1.
Chun críche an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na toisí
measúnaithe cáilíochta seo a leanas maidir leis na sonraí a
tharchuirfear:
— tagraíonn ‘ábharthacht’ dá mhéid a chomhlíonann staidreamh riachtanais reatha agus riachtanais ionchasacha
úsáideoirí;
— tagraíonn ‘cruinneas’ do ghaireacht na meastachán do na fíorluachanna nach bhfuil ar eolas;
— tagraíonn ‘tráthúlacht’ agus ‘poncúlacht’ don mhoill idir fáil
a bheith ar an bhfaisnéis agus an eachtra nó an feiniméan a
ndéantar cur síos uirthi nó air sna sonraí;
— tagraíonn ‘inrochtaineacht’ agus ‘soiléire’ do na coinníollacha
agus na rialacha mionsonraithe trína bhféadfaidh úsáideoirí
sonraí a fháil, a úsáid agus a léiriú;
— tagraíonn ‘comparáideacht’ do thomhas thionchar na ndifríochtaí a bhaineann le coincheapa staidrimh feidhmeacha
agus uirlisí agus nósanna imeachta tomhais nuair a dhéantar
comparáid idir staidreamh ó thaobh limistéar geografach nó
fearann earnála de, nó le himeacht ama;
— tagraíonn ‘comhtháiteacht’ do leordhóthanacht na sonraí
lena gcur le chéile go hiontaofa ar bhealaí difriúla agus
d’úsáidí éagsúla.
2.
Cuirfidh na Ballstáit tuarascálacha ar fáil don Choimisiún
(Eurostat) maidir le cáilíocht na sonraí a tharchuirfear.
3. Agus na gnéithe measúnaithe cáilíochta a leagtar síos i mír
1 á gcur i bhfeidhm maidir leis na sonraí a chumhdaítear faoin
Rialachán seo, sainmhíneofar rialacha mionsonraithe, struchtúr
agus tréimhsiúlacht na dtuarascálacha cáilíochta i gcomhréir leis
an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 9(3). Déanfaidh an Coimisiún (Eurostat) measúnú ar cháilíocht na sonraí a
tharchuirfear.

Airteagal 5

Airteagal 7

Tarchur sonraí
1.
Déanfaidh na Ballstáit na sonraí agus na meiteashonraí a
tharchur chuig an gCoimisiún (Eurostat) i bhformáid agus laistigh de spriocdhátaí tarchuir a chinnfear i gcomhréir leis an nós
imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 9(2). Cinnfear dáta na chéad ráithe tagartha
freisin i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann
grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 9(2). Déanfar aon
choigeartú ar na sonraí ráithiúla do na ráithí roimhe sin a tharchur ag an am céanna.
2.
Déanfaidh na Ballstáit sonraí siarghabhálacha a tharchur do
na ceithre ráithe ar a laghad roimh an ráithe a bhfuil sonraí le
soláthar ina leith ar an gcéad seachadadh sonraí. Déanfar na
hiomláin a sheachadadh tráth nach déanaí ná dáta an chéad
tarchuir sonraí, agus déanfar na miondealuithe a sheachadadh
tráth nach déanaí ná aon bhliain amháin ina dhiaidh sin. I gcás

4.6.2008

Staidéir Indéantachta
1.
Leagfaidh an Coimisiún (Eurostat) amach an creat cuí le
haghaidh sraith staidéar indéantachta a bhunú i gcomhréir leis an
nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 9(2). Is iad na Ballstáit sin a mbeidh deacracht acu sonraí a sholáthar maidir leis an méid seo a leanas a
thabharfaidh faoi na staidéir sin:
(a) aonaid a bhfuil níos lú ná deichniúr fostaithe iontu; agus/nó
(b) na gníomhaíochtaí seo a leanas:
(i)

riarachán poiblí agus cosaint; slándáil shóisialta
éigeantach;

(ii) oideachas;

4.6.2008
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(iv) na healaíona, siamsaíocht agus áineas; agus

2.
I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag
Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh
1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

(v) gníomhaíochtaí eagraíochtaí comhaltais, deisiú ríomhairí agus earraí pearsanta agus teaghlaigh mar aon le
gníomhaíochtaí seirbhísí pearsanta eile.

3.
I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag
Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag
féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

2.
Tíolacfaidh gach Ballstát a bheidh ag tabhairt faoi staidéir
indéantachta tuarascáil ar thorthaí na staidéar sin laistigh de dhá
mhí dhéag ón uair a dtiocfaidh bearta cur chun feidhme an
Choimisiúin dá dtagraítear i mír 1 i bhfeidhm.

Trí mhí a bheidh sa tréimhse a leagtar síos in Airteagal 5(6) de
Chinneadh 1999/468/CE.

(iii) sláinte an duine agus gníomhaíochtaí oibre sóisialta;

3.
Glacfaidh an Coimisiún bearta i gcomhréir leis an nós
imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 9(2) a luaithe is féidir tar éis torthaí na staidéar indéantachta a bheith ar fáil, i gcomhphlé leis na Ballstáit, agus
laistigh de thréimhse réasúnta.
4.
Sna bearta a ghlacfar de bhun thorthaí na staidéar indéantachta, urramófar prionsabal na costéifeachtúlachta, mar a shainmhínítear in Airteagal 10 de Rialachán (CE) Uimh. 322/97 é, lena
n-áirítear an t-ualach ar fhreagróirí a laghdú, agus cuirfear na
fadhbanna cur chun feidhme tosaigh san áireamh leo.
Airteagal 8
Maoiniú
1.
Ar feadh na chéad trí bliana de bhailiú na sonraí féadfaidh
na Ballstáit ranníocaíocht airgeadais a fháil ón gComhphobal i
leith chostas na hoibre a bheidh i gceist.
2.
Socrófar méid na leithreasaí a bheidh le leithroinnt go
bliantúil le haghaidh na ranníocaíochta airgeadais dá dtagraítear i
mír 1 mar chuid de na nósanna imeachta bliantúla buiséadacha.
3.
Deonóidh an t-údarás buiséadach na leithreasaí a bheidh ar
fáil do gach bliain.
4.
Féadfar tuilleadh maoinithe a bhreathnú d’obair cur chun
feidhme maidir leis na bearta a ghlacfar de bhun thorthaí na staidéar indéantachta.

Airteagal 10
Tuarascáil ar chur chun feidhme
Faoin 24 Meitheamh 2010 agus gach trí bliana ina dhiaidh sin,
cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle maidir le cur chun feidhme an
Rialacháin seo. Déanfar measúnú sa tuarascáil sin ar cháilíocht an
staidrimh arna chur ar fáil ag na Ballstáit agus ar cháilíocht na
gcomhiomlán Eorpach agus sainaithneofar inti réimsí a d’fhéadfaí
a fheabhsú.
Laistigh de bhliain ón tráth a bhfoilseofar an tuarascáil
thríbhliantúil dá dtagraítear sa chéad mhír, de rogha, leagfaidh na
Ballstáit amach an chaoi a mbeartaíonn siad dul i ngleic leis na
réimsí a shainaithneofar i dtuarascáil an Choimisiúin mar réimsí
a d’fhéadfaí a fheabhsú. San am céanna, tuairisceoidh na Ballstáit
ar stádas cur chun feidhme moltaí a rinneadh roimhe sin.

Airteagal 11
Foilsiú sonraí staidrimh
Foilseofar an staidreamh a chuirfidh na Ballstáit ar fáil agus anailís
ar an méid sin ar láithreán Idirlín (Eurostat) an Choimisiúin ar
bhonn ráithiúil. Áiritheoidh an Coimisiún (Eurostat) go mbeidh
rochtain ag a oiread saoránach Eorpach agus is féidir ar an staidreamh agus ar na hanailísí, go háirithe trí thairseach EURES.

Airteagal 9

Airteagal 12

An Coiste

Teacht i bhfeidhm

1.
Tabharfaidh an Coiste um an gClár Staidrimh cúnamh don
Choimisiún.

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a
fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go
díreach i ngach Ballstát.
Arna dhéanamh in Strasbourg, 23 Aibreán 2008.
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa
An tUachtarán

Thar ceann na Comhairle
An tUachtarán

H.-G. PÖTTERING
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RIALACHÁN (CE) Uimh. 454/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE
an 21 Bealtaine 2008
lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 998/2003 maidir leis na ceanglais sláinte ainmhithe is infheidhme
i leith gluaiseachtaí neamhthráchtála peataí, i dtaca leis an idirthréimhse a fhadú
TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS
EORPAIGH,

(4)

Rachaidh na córais idirthréimhseacha dá bhforáiltear in
Airteagal 6 agus in Airteagal 16 de Rialachán (CE)
Uimh. 998/2003 in éag an 3 Iúil 2008. Foráiltear le
hAirteagal 23 den Rialachán sin go mbeidh athbhreithniú
le déanamh ar na córais idirthréimhseacha roimh dheireadh na hidirthréimhse.

(5)

Chuige sin agus de bhun Airteagal 23 de Rialachán (CE)
Uimh. 998/2003, ceanglaíodh ar an gCoimisiún tuarascáil
a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid
na Comhairle, roimh an 1 Feabhra 2007, maidir leis an ngá
atá leis an tástáil shéireolaíoch a choinneáil, mar aon le
tograí iomchuí chun an córas a chinneadh a chuirfear i
bhfeidhm tar éis na gcóras idirthréimhseach dá bhforáiltear in Airteagal 6, in Airteagal 8 agus in Airteagal 16 den
Rialachán sin. Ba cheart go mbeadh an tuarascáil sin bunaithe ar an taithí a fuarthas go dtí seo agus ar mheastóireacht priacail, a bhunófar ar thuairim eolaíoch ón
Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (UESB).

(6)

Ar iarratas ón gCoimisiún, d’eisigh an UESB tuairim
eolaíoch chun cuidiú leis an gCoimisiún leasuithe iomchuí,
eolaíochtbhunaithe a mholadh ar Rialachán (CE)
Uimh. 998/2003. Ina theannta sin, bhí ar an gCoimisiún
tuarascálacha na mBallstát ar an taithí a fuair siad maidir le
cur chun feidhme Airteagal 6, Airteagal 8 agus Airteagal 16
den Rialachán sin a bhreithniú.

(7)

Toisc gur caitheadh níos mó ama leis an measúnú eolaíoch
ná mar a beartaíodh, áfach, cuireadh moill ar an tuarascáil
ón gCoimisiún. Chun go bhféadfar aird chuí a thabhairt ar
chonclúidí na tuarascála, ba cheart dul in éag na gcóras
idirthréimhseach a iarchur.

(8)

Ba cheart mar sin Rialachán (CE) Uimh. 998/2003 a leasú
dá réir sin,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh,
agus go háirithe Airteagal 37 agus Airteagal 152(4)(b) de,
Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,
Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na
hEorpa (1),
Tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,
Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos
in Airteagal 251 den Chonradh (2),
De bharr an méid seo a leanas:
(1)

Leagtar síos le Rialachán (CE) Uimh. 998/2003 (3) na ceanglais sláinte ainmhithe is infheidhme i leith gluaiseachtaí
neamhthráchtála peataí agus na rialacha a bhfuil feidhm
acu maidir le seiceálacha ar ghluaiseachtaí den sórt sin.

(2)

Ina theannta sin, foráiltear le hAirteagal 6 de Rialachán
(CE) Uimh. 998/2003 go mbeidh tabhairt isteach peataí
madraí agus cat i gcríocha na hÉireann, Mhálta, na
Sualainne agus na Ríochta Aontaithe faoi réir ceanglas
speisialta ar feadh idirthréimhse cúig bliana, agus na staideanna áirithe sna Ballstáit sin maidir le confadh á gcur san
áireamh.

(3)

Foráiltear le hAirteagal 16 de Rialachán (CE)
Uimh. 998/2003 go bhféadfaidh na Ballstáit sin a bhfuil
rialacha speisialta acu ar an dáta sin chun eicíneacocóis
agus sceartáin a rialú, a chur faoi deara go mbeidh tabhairt
isteach peataí ina gcríocha faoi réir na gceanglas sin ar
feadh idirthréimhse cúig bliana ó dháta theacht i bhfeidhm
an Rialacháin sin. Déanann an Fhionlainn, Éire, Málta, an
tSualainn agus an Ríocht Aontaithe a rialacha sonracha um
thabhairt isteach peataí maidir le heicíneacocóis a chur i
bhfeidhm; ceanglaíonn Éire, Málta agus an Ríocht Aontaithe go rachadh peataí madraí agus cat faoi chóireáil
bhreise in aghaidh sceartán nach mór a bheith deimhnithe
freisin i bpasanna na n-ainmnithe.

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1
Leasaítear leis seo Rialachán (CE) Uimh. 998/2003 mar a leanas:
1.

( ) Tuairim an 12 Nollaig 2007 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).
(2) Tuairim ó Phairlimint na hEorpa an 10 Aibreán 2008 (nár foilsíodh
fós san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 19 Bealtaine
2008.
(3) IO L 146, 13.6.2003, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le
Rialachán (CE) Uimh. 245/2007 ón gCoimisiún (IO L 73, 13.3.2007,
lch. 9).
1

in Airteagal 6(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na
habairte tosaigh:
‘1. Go dtí an 30 Meitheamh 2010, beidh tabhairt isteach
na bpeataí a liostaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn I i gcríoch na
hÉireann, Mhálta, na Sualainne agus na Ríochta Aontaithe
faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas:’;

4.6.2008
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in Airteagal 16, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na
chéad mhíre:
‘Go dtí an 30 Meitheamh 2010, féadfaidh an Fhionlainn, Éire,
Málta, an tSualainn agus an Ríocht Aontaithe, i ndáil le
heicíneacocóis, agus Éire, Málta agus an Ríocht Aontaithe, i
ndáil le sceartáin, a chur faoi deara go mbeidh tabhairt isteach
peataí ina gcríoch faoi réir rialacha speisialta a bheidh i
bhfeidhm an dáta a dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm.’;

3.

239

in Airteagal 23, cuirtear an dáta ‘1 Iúil 2010’ in ionad an dáta
‘1 Eanáir 2008’.

Airteagal 2
Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a
fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go
díreach i ngach Ballstát.
Arna dhéanamh in Strasbourg, an 21 Bealtaine 2008.
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa
An tUachtarán

Thar ceann na Comhairle
An tUachtarán

H.-G. PÖTERING

J. LENARČIČ
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II
(Gníomhartha arna mbunú ar Chonarthaí CE/CEFA nach bhfuil a bhfoilsiú éigeantach)

CINNTÍ

COMHAIRLE
CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE
an 20 Nollaig 2007
lena leasaítear an Prótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais
(2008/79/CEE, Euratom)
TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas i ndiaidh Airteagal 23:

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh,
agus go háirithe an dara mír d’Airteagal 245 de,

‘Airteagal 23a

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh
do Fhuinneamh Adamhach, agus go háirithe an dara mír
d’Airteagal 160 de,

Féadfar a fhoráil leis na Rialacha Nós Imeachta do nós
imeachta brostaithe agus, i gcás tarchur chun réamhrialú a
bhaineann leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais, do
nós imeachta práinne.

Ag féachaint don iarraidh ón gCúirt Bhreithiúnais an 11 Iúil 2007,
Ag féachaint don tuairim ón gCoimisiún an 20 Samhain 2007,
Ag féachaint don Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 29 Samhain 2007,
De bharr an méid seo a leanas:
Ba chóir foráil a dhéanamh lena gceadófaí maoluithe ar fhorálacha
áirithe den Phrótacal ar Reacht na Cúirte Breithiúnais maidir leis
an nós imeachta lena rialaítear tarchuir phráinne chun réamhrialú a bhaineann leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais,
agus is cuí, ar mhaithe leis an dea-ord, go dtagrófaí freisin san
fhoráil lena n-údaraítear na maoluithe sin do na nósanna imeachta
brostaithe a leagtar síos i Rialacha Nós Imeachta na Cúirte
Breithiúnais,

Féadfar a fhoráil leis na nósanna imeachta sin, maidir le ráitis
cháis nó barúlacha i scríbhinn a thíolacadh, do thréimhse is
giorra ná an tréimhse dá bhforáiltear in Airteagal 23, agus, de
mhaolú ar an gceathrú mír d’Airteagal 20, féadfar a fhoráil leo
go gcinnfear an cás gan aighneacht ón Abhcóide Ginearálta.
Chomh maith leis sin, féadfar a fhoráil leis an nós imeachta
práinne do shrianadh a dhéanamh ar na páirtithe agus ar na
daoine leasmhara eile a luaitear in Airteagal 23, a n-údaraítear
dóibh ráitis cháis nó barúlacha i scríbhinn a thíolacadh agus, i
gcásanna deargphráinne, féadfar a fhoráil go bhfágfaí céim
scríbhinne an nós imeachta ar lár.’
Airteagal 2
Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar an gcéad lá den dara mí
tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

TAR ÉIS A CHINNEADH MAR A LEANAS:

Arna dhéanamh sa Bhruiséil an 20 Nollaig 2007.
Airteagal 1
Leasaítear mar a leanas an Prótacal ar Reacht na Cúirte
Breithiúnais:

Thar ceann na Comhairle
An tUachtarán
D. RUPEL

