
ETS1 - Ráiteas Bliantúil ar Cháin Scuchta
Ríomhtar é seo i gcomhréir le hAlt 629(5)(b) den ACC, 1997.  
Tá dualgais ar chuideachtaí a roghnaigh cáin scuchta a íoc de réir fhorálacha Alt 629 den ACC, 
1997 an Ráiteas seo a chomhlánú agus a sheoladh ar ais taobh istigh de 21 lá ó dheireadh na 
bliana féilire cuí. Ba chóir an Ráiteas seo a thíolacadh le M’Fhiosruithe, ar mochúrsaí nó ROS.

Uimhir Tagartha Cánach Éireannach roimhe seo:

Ainm na 
Cuideachta:

Dáta ar scoir an Chuideachta de bheith cónaitheach in 
Éirinn nó an dáta a aistríodh sócmhainní:

Sonraigh má bhí aon cháin scuchta dlite agus iníoctha i 
rith na bliana féilire seo? (cuir T isteach sa bhosca)

Má bhí, luaigh luach iomlán na cánach scuchta:

Suim an úis ghaolmhar:

€

€

Cuir ríomh na cánach scuchta ar fáil in Aguisín 1 den Ráiteas seo. 

Cuir ríomh an úis ghaolmhar ar fáil in Aguisín 2 den Ráiteas seo.

L   L   M   M  B   B   B   B

BHÍ NÍ RAIBH

Cuid A:
Sa chás go ndearnadh iarchur faoi Alt 629(2) den ACC, 1997 (tráthíocaíochtaí cothroma thar cúig 
bliana), comhlánaigh an chuid seo le do thoil.

Ar caitheadh leis an gcuideachta mar chónaitheach 
chun críche cánach faoi dhlíthe críocha iomchuí* le 
linn na tréimhse cuí? 
Sonraigh críche na cónaitheachta don tréimhse chuí

Sonraigh an bhliain féilire chuí

CAITHEADH NÍOR 
CAITHEADH

*Ciallaíonn “críocha iomchuí” Ballstát den AE (seachas an Stát) nó tríú tír a bhfuil comhaontú um 
chúnamh frithpháirteach curtha i gcrích acu leis an Stát nó leis an AE.

Cuid B:

Ar íocadh cáin ar bith? (cuir T isteach sa bhosca) ÍOCADH NÍOR 
ÍOCADH
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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 sonraí iomlána faoi pholasaí cosanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim ar fáil ar an leathanach 
Príobháideachas ar www.revenue.ie ar a bhfuil sonraí faoin gcaoi a mbainfidh muid úsáid as do 
chearta mar dhuine is ábhar do shonraí. Tá sonraí an pholasaí seo ar fáil i bhformáid cóipe crua ach é 
a iarraidh.

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


Rannán C - Cáin Scuchta a íoc:

Tá cáin dlite in sé thráthíocaíocht chothroma de réir Alt 629(2) den ACC, 1997 nó nuair a 
tharlaíonn ócáid ábhartha (mar shampla leachtú nó aistriú chuig Ballstát neamh-AE) de réir Alt 
629(6) den ACC, 1997. Ba chóir an íocaíocht a dhéanamh le Rannóg an Ard-Bhailitheora.

Ní mór íocaíochtaí Cánach Scuchta a dhéanamh le Ríomhaistriú Airgid chuig an gCuntas Bainc 
seo a leanas:
Ainm an chuntais: Office of the Revenue Commissioners – UTD EFT – Public Bank Account
Danske Bank
Teach Idirnáisiúnta 
3 Plás Mháistir an Chuain
Baile Átha Cliath 1

BIC: DABAIE2D
IBAN: IE37DABA95159920003514

Tabhair do d’aire, gur chóir an tagairt seo a leanas a chur san áireamh ar an Ríomhaistriú Airgid: 
“ET”, agus ina dhiaidh sin Uimhir Tagartha Cánach Éireannach de chuid na cuideachta ar a 
ndéantar íocaíocht ar a shon, mar shampla “ET1234567A”.
Tá sé tábhachtach an scéal seo a lua le cinntiú go dtugtar cuntas ceart ar an íocaíocht chánach.

Má loictear dliteanas cánach a íoc, nó íocaíocht a dhéanamh in am, féadfaidh bailiú 
forfheidhmiúcháin a bheith de thoradh air.

Tá costais ag baint le forfheidhmiúcháin, sa bhreis ar aon ús a ghearrtar.

Cáil an tSínitheora:

Dáta: L   L   M  M   B  B   B  B
Seoladh Reatha 
(Eircode san 
áireamh):

Síniú:

Uimhir Fóin:

Seoladh Ríomhphoist:
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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



Aguisín 1 - Ríomh na Cánach Scuchta
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Aguisín 2 - Ríomh an Úis Ghaolmhar
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