
LEATHANACH 1

Foirm AOS1
Cuideachta ag fáil a scaireanna féin

(nó scaireanna ina cuideachta shealbhaíochta)

RPC012781_GA_WB_L_2

AISÍOCAÍOCHT A CHUR AR AIS NACH GCAITHEANN CUIDEACHTA LEIS MAR DHÁILEADH, GO 
HIOMLÁN NÓ GO PÁIRTEACH, DE BHUA ALT 176 DEN ACHT COMHDHLÚITE CÁNACHA,  

1997 (ACC 1997)
(teastaíonn tuairisceán ar leithligh i ndáil le gach íocaíocht)

Ainm na Cuideachta

Seoladh na hOifige 
Cláraithe (Eircode san 
áireamh)

Uimhir Tagartha Cánach

Tréimhse Chuntasaíochta na Cuideachta Ó GO DTÍL L M M B B B B L L M M B B B B

Síniú

Cáil

Dáta L L M M B B B B

NÓTAÍ
1.  De réir Alt 182 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, iarrtar ar chuideachtaí tuairisceán a dhéanamh i leith aon 

íocaíochta a gcaitear léi mar cheann a thagann faoi fho-alt (1) nó (2) d’Alt 176 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 
1997. Teastaíonn an tuairisceán taobh istigh de naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cuntasaíochta ina ndéantar an 
íocaíocht nó taobh istigh de thréimhse eile den chineál sin mar a bheidh sonraithe ag an gCigire.

2.  I mír (a) den dearbhú, is éard a chiallaíonn “Cuideachta” ná an chuideachta a bhfuil an tuairisceán á dhéanamh aici, 
seachas i gcás go bhfuil feidhm le hAlt 176(2) den ACC, 1997 nuair a chiallaíonn sé an chuideachta óna bhfuarthas 
na scaireanna. Scrios ceachtar de ‘trádála’ nó ‘sealbhaíochta’, de réir mar is cuí.

3.  Ní gá tuairisceán a dhéanamh d’aon tréimhse chuntasaíochta nach bhfuil íocaíocht den chineál sin le déanamh ina 
leith.

4.  Má tá aon cheann de na painéil ró-bheag, féadtar na sonraí iarrtha a chur ar fáil go leithleach.
5.  Nuair a bheidh an fhoirm seo comhlánaithe, cuir ar ais í chuig oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim lena 

mbaineann an chuideachta.
6.  Tá nótaí mínithe ar chríochnú na Foirme AOS1 ar fáil ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim ar www.revenue.ie 

nó ó aon oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

PIONÓIS
Déantar foráil sa dlí le haghaidh pionóis i leith cuideachta a loiceann tuairisceán a dhéanamh.

Chomh maith leis sin, féadfaidh sé go mbeidh Rúnaí de chuideachta den chineál sin faoi dhliteanas 
pionós ar leithligh.

DEARBHÚ
Le comhlánú ag Rúnaí nó oifigeach údaraithe eile den chuideachta

Dearbhaím ar feadh m’eolais agus mo thuairime:

(a) go bhfuil an Chuideachta ina cuideachta neamhluaite trádála/sealbhaíochta (Féach Nóta 2),

(b) (i)* go gcomhlíonann an fhuascailt, an aisíocaíocht nó an ceannach na ceanglais a leagtar amach 
i bhfomhír (i) d’Alt 176(1)(a) den ACC, 1997 (nó, de réir mar a bheidh, an fo-alt sin (1) mar a 
chuirtear chun feidhme é ag Alt 176(2) den ACC, 1997), agus go bhfuil na coinníollacha a leagtar 
amach sna hAilt 177 go dtí 181 den ACC, 1997, a mhéid is infheidhme iad, sásaithe i ndáil le 
díoltóir na scaireanna, nó

(ii)* go gcomhlíonann an duine a ndearnadh an íocaíocht leo coinníollacha na bhfomhíreanna (i) 
agus (ii) d’Alt 176(1)(b) den ACC, 1997,

(c) go bhfuil an tuairisceán ceart agus comhlánaithe.

*Cur  de 
réir mar is cuí

Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim cánacha agus dleachtanna agus feidhmíonn rialuithe custam. Iarrann na Coimisinéirí 
Ioncaim sonraí pearsanta áirithe chun na críocha seo agus chun críocha feidhmeanna reachtúla eile mar a shannann 
an tOireachtas. Féadtar do chuid sonraí pearsanta a mhalartú le Ranna eile Rialtais agus le gníomhaireachtaí eile i 
gcúinsí áirithe nuair atá foráil dó seo sa dlí. Tá polasaí consanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim agus eolas maidir le 
do chearta cosanta sonraí ar fáil ar www.revenue.ie.
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.

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


LEATHANACH 2

A.  An dáta a ndearnadh an íocaíocht L L M M B B B B

B.  Na cúinsí a mheastar go mbaineann fo-alt (1) nó (2) d’Alt 176 den ACC, 1997 leis an íocaíocht.

C.  Sonraí i leith scaireanna na cuideachta a eisíodh díreach roimh an íocaíocht

AINM AN SCAIRSHEALBHÓRA AN CINEÁL SCAIRE SCAIRSHEALBHÚ

D.  Nuair atá an chuideachta mar chomhalta de ghrúpa (mar a shainítear in Alt 179(1) den ACC, 1997), tabhair sonraí i leith  
comhaltaí eile an ghrúpa

AINM IOMLÁN  TAGAIRT CHÁNACH,  
Más cuí 

Sonraí i leith na scaireanna a eisíodh díreach roimh an íocaíocht

AINM AN SCAIRSHEALBHÓRA AN CINEÁL SCAIRE SCAIRSHEALBHÚ

E.  I gcás go raibh an íocaíocht le haghaidh scaireanna i gcuideachta eile, cur isteach

Ainm na Cuideachta Uimhir Tagartha 
Cánach

F.  Sonraí an díoltóra (is é sin an duine a ndéantar an íocaíocht leo)

Ainm an Díoltóra Uimhir Tagartha 
Cánach

Seoladh
(Eircode san áireamh)

Cónaitheacht
Stádas

Líon agus Aicme na Scaireanna a fuarthas

Praghas na Fála € Modh Íocaíochta

Dáta Fála na scaireanna seo ag an díoltóir

G.  Nuair atá Alt 176(1)(b) den ACC, 1997 i bhfeidhm, cur isteach

Ainm an Duine Éagtha L L M M B B B BDáta Báis

Uimhir Thagartha sa Rannóg Polasaí & Reachtaíochta Cánacha Gnó 

Suim na Cánach Oidhreachta a íocadh nó iníoctha €

Míniú iomlán ar na cúinsí a mbeadh cruatan míchuí ann dá 
ndéanfaí an cháin a urscaoileadh ar shlí eile

Luaigh an Uimhir Thagartha i leith aon chomhfhreagras eile leis na 
Coimisinéirí Ioncaim maidir leis an ábhar seo

L L M M B B B B
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