FAOISEAMH CÁNACH AR THABHARTAIS DO CHOMHLACHT
SPÓIRT CEADAITHE
Ba chóir go mbeadh an deimhniú seo comhlánaithe ag deontóirí ar cáiníocóirí ÍMAT amháin iad
agus é a sheoladh ar aghaidh chuig an gComhlacht Spóirt Ceadaithe ar thug tú do tabhartais dó.
Deimhním go ndearna mé
do

(ainm) tabhartais
(Comhlacht Spóirt Ceadaithe – féach Nóta 1)

i suim

(i bhfocail)

€

(an tsuim iomlán a deonaíodh)

sa bhliain dar críoch 31 Nollaig
•
•
•
•
•

•

agus:

Bhí mé cónaitheach sa Stát sa bhliain thuasluaite
ba é suim an tabhartais €250 ar a laghad sa bhliain chánach
d'íoc mé suim cánach ioncaim atá cothrom le cáin ioncaim don bhliain thuas ar shuim
chomhlán an tabhartais (féach Nóta 2)
Níl mé féinmheasúnaithe chun críocha cánach, ná níl mé faoi bhonn measúnaithe
chomhpháirtigh le céile nó páirtnéir sibhialta atá féinmheasúnaithe
ní bhfuair mé ná aon duine bainteach liom sochar ná ní bhfaighidh mé ná iad sochar de
bharr an tabhartais seo a dhéanamh lena n-áirítear an ceart chun ballraíochta a fháil sa
chomhlacht spóirt ceadaithe nó an ceart chun áiseanna an chomhlachta sin a úsáid
ní raibh an tabhartas faoi réir coinníll maidir le haisíocaíocht ná coinníoll maidir leis, nó
bainteach leis, an comhlacht spóirt ceadaithe ag fáil maoin seachas mar bhronntanas,
uaimse nó ó dhuine a bhfuil baint aige nó aici liom.
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Tabhair do d’aire:
Ba chóir go mbeadh an deimhniú seo comhlánaithe ag deontóirí a íocann cáin faoin gcóras
cánach ÍMAT amháin.
Ba chóir do dheontóir a ngearrtar cáin orthu faoin gcóras féinmheasúnaithe ach a fhéadfaidh
sé go n-íocann siad roinnt cánach faoin gcóras ÍMAT freisin, faoiseamh cánach a éileamh ina
dtuairisceán cánach féinmheasúnaithe féin.

Deimhniú SPR1

RPC014516_GA_WB_L_1

NOTAÍ
1.

Is comhlacht é Comhlacht Spóirt Ceadaithe ar dheonaigh na Coimisinéirí Ioncaim uimhir
Díolúine Cluichí agus Spóirt (GS) dó faoi Alt 235 den TCA 1997.

2.

Ciallaíonn an téarma ‘suim chomhlán an tabhartais’ an tsuim, a fhágann suim an tabhartais
tar éis cáin ioncaim a bhaint.

Samplaí
•

Ag an ráta caighdeánach 20%, is é suim chomhlán tabhartais €250 ná €312.50
(is é sin €250 x 100 ÷ 80). Ba é € 62.50 an cháin a bhaineann leis an tabhartais.

•

Ar an ardráta 40%, is é suim chomhlán tabhartais €250 ná €416.67 (is é sin
€250 x 100 ÷ 60). Ba é €166.67 an cháin a bhaineann leis an tabhartais.

Tuilleadh Eolais
Féadtar tuilleadh eolais maidir leis an Scéim Tabhartas Spóirt a fháil ag
https://www.revenue.ie/ga/companies-and-charities/charities-and-sports-bodies/tax-relief-ondonations-to-certain-sporting-bodies/index.aspx

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

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
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