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Díbhinní a eascraíonn taobh amuigh de 
Phoblacht na hÉireann

Dearbhú le déanamh ag ÚINÉIR Díbhinní nó Úis a eascraíonn 
taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann sa chás go 

n-éilítear díolúine ó cháin na hÉireann ar fhorais de bheith 
neamhchónaitheach i bPoblacht na hÉireann.

Dearbhaím leis seo nach bhfuil mé i mo chónaí i bPoblacht na hÉireann chun críocha Cánach 
Ioncaim nó Cánach Corparáide (i gcás cuideachta) d'aon bhliain nó tréimhse lena mbaineann 
m'éileamh.

Geallaim duit go gcuirfidh mé ar an eolas thú má éirím cónaitheach i leith bliain ar bith.
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Cónaitheach in Éirinn – Daoine Aonair

Tá duine aonair cónaitheach in Éirinn chun críocha cánach má tá an duine aonair i láthair sa Stát 
ar feadh:

•  183 lá nó níos mó sa bhliain chánach reatha, nó

•  280 lá nó níos mó idir an bhliain chánach reatha agus an bhliain roimhe sin.

Maidir le láithreacht níos lú ná 30 lá sa Stát i mbliain chánach ag duine aonair, ní chuirfear an 
láithreacht sin san áireamh chun críocha na tástála 280 lá a fheidhmiú. Is éard is ciall le láithreacht 
sa Stát ná láithreacht phearsanta duine aonair ag tráth ar bith le linn an lae.

Féadfaidh duine a roghnú freisin go gcaithfear leo mar chónaitheach in Éirinn chun críocha cánach 
i mbliain, má tá an duine cónaitheach chun críocha cánach an bhliain dá éis.

Cónaitheach in Éirinn – Cuideachtaí

Tá cuideachta cónaitheach in Éirinn más rud é:

• go bhfuil sí cláraithe sa Stát, nó

• go bhfuil sí á bainistiú agus á rialú sa Stát. Go simplí, ciallaíonn “á bhainistiú agus á  
 rialú” an áit a reáchtálann cruinnithe ag stiúrthóirí.

Is iad seo a leanas na heisceachtaí don mhéid seo a leanas thuas:

• Sa chás go ndéanann an chuideachta nó cuideachta bhainteach trádáil a sheoladh sa  
 Stát, agus go bhfuil an chuideachta á rialú ar deireadh ag daoine atá cónaitheach i  
 mBallstát AE nó i Stát a bhfuil conradh cánachais dúbailte ag Éirinn leis.

• Meastar an chuideachta gan a bheith cónaitheach sa Stát faoi chomhaontú cánachais  
 dúbailte idir Éirinn agus tír eile.
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Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim cánacha agus dleachtanna agus feidhmíonn rialuithe Custam. 
Iarrann na Coimisinéirí Ioncaim ar chustaiméirí sonraí pearsanta áirithe a chur ar fáil chun 
na críocha seo agus chun críocha feidhmeanna reachtúla áirithe eile de réir mar a shannann 
an tOireachtas. Féadfaidh sé go ndéanfar do shonraí pearsanta a mhalartú le Ranna agus 
Gníomhaireachtaí eile Rialtais i gcúinsí áirithe nuair a fhoráiltear dó seo le dlí. Tá na sonraí uile 
faoi bheartas cosanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim ina leagtar amach an chaoi a n-úsáidfimid 
do shonraí pearsanta chomh maith le eolas i ndáil le do chearta mar ábhar sonraí ar fáil ar 
ár leathanach Príobháideachas ar www.revenue.ie. Tá sonraí faoin mbeartas seo ar fáil i 
gcruachóip chomh maith, ach í sin a iarraidh.

Ní comhairle ghairmiúil atá sa doiciméad seo ach treoir amháin, agus níor cheart a mheas gur 
comhairle dhlíthiúil é ach an oiread. Níor chóir glacadh leis gur treoir chuimsitheach é, ná go 
dtugann sé freagra cinntitheach i ngach cás.

Deartha ag Ionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx
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