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Athbhreithniú an Bhoird

Agus an borradh leanúnach láidir le sonrú sa gheilleagar, bhailigh na Coimisinéirí Ioncaim 
€70.96 billiún don Státchiste in 2017, lena n-áirítear €12.22 billiún a bailíodh thar ceann 
Ranna agus Gníomhaireachtaí eile Rialtais. Tháinig méadú 5.8% ar na glanfháltais 
chánach agus dleachta i gcomparáid le 2016, is é sin go €50.76 billiún. Bhain nach mór 
gach cáin agus dleacht méaduithe suntasacha amach, ina measc; Cáin Ioncaim (méadú 
€798 milliún nó 4.2%), CBL (méadú €838 milliún nó 6.7%) agus Cáin Chorparáide (méadú 
€849 milliún nó 11.5%). Príomhtháscaire feidhmíochta iad ardrátaí de chomhlíontacht 
thráthúil shaorálach dúinn, agus baineadh rátaí os cionn 90% amach i measc na 
gcánacha go léir in 2017.

Rinneamar dul chun cinn maith sa chéad bhliain inar cuireadh ár Ráiteas Straitéise 2017–
2019 i bhfeidhm. Rinneadh dul chun cinn suntasach ar ár dtionscadal Nua-Aoisithe ÍMAT, 
rud a athróidh ó bhonn an riar agus bailiú cánacha párolla.

Ghlacamar páirt san obair idir-Rannach ar an mBreatimeacht atá á chomhordú ag an 
Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, áit a ndírímid ar fheidhmiú cothrom agus 
éifeachtúil nósanna imeachta féideartha cánach agus custam, i ndiaidh na Breatimeachta. 

Leanamar le hardleibhéal comhoibrithe a bhaint amach le gníomhaireachtaí eile, go 
náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, chun tacú le plé faoi bheartas fioscach, geilleagrach 
agus sóisialta, feabhas a chur ar sheirbhísí do shaoránaigh agus seachaint cánach, 
calaois agus smuigleáil a chomhrac.   Leanamar lenár dtiomantas a chomhlíonadh 
do chomhoibriú agus trédhearcacht idirnáisiúnta fheabhsaithe, idirbheartaíocht a 
dhéanamh ar fhairsingiú líonra conarthaí cánach na hÉireann agus faisnéis a mhalartú 
lenár gcomheagraíochtaí idirnáisiúnta. I mhí Mheán Fómhair, rinneamar an chéad 
mhalartú uathoibríoch d’fhaisnéis faoi chuntas airgeadais in Éirinn agus 50 dlínse eile.  
Le linn 2017, dheimhnigh athbhreithniú piaraí a rinne an Fóram Domhanda maidir le 
Trédhearcacht agus Malartú Faisnéise chun críocha Cánach trédhearcacht chánach 
na hÉireann.  Ní dhearnadh aon mholtaí in athbhreithniú a rinne an ECFE ar fheidhmiú 
chreat um malartú rialaithe an Chreimeadh an Bhoinn agus Aistriú Brabús (BEPS) ag 
na Coimisinéirí Ioncaim agus chonacthas gur chomhlíon Éire gach gné de na téarmaí 
tagartha.

Seirbhís chun Tacú le Comhlíontacht 

Le linn 2017, leanamar le tús áite a thabhairt d’fheabhsúcháin a dhéanamh ar ár saoráidí 
ar líne agus féinseirbhíse chun gur féidir le cáiníocóirí tuiscint a fháil ar a n-oibleagáidí 
agus a n-idirghníomhú linn a bhainistiú ar bhealach costéifeachtúil agus ag an tráth sin 
a oireann dóibh. I mí Eanáir, sholáthraíomar córas nua ar líne do cháiníocóirí chun leas 
a bhaint as an dreasacht um Chabhair le Ceannach agus le linn na bliana, ceadaíodh 
éilimh ar luach iomlán €68.9 milliún. Cuirtear ar fáil ar ár suíomh idirlín athdheartha, a 
seoladh i mí an Mheithimh, faisnéis inrochtana atá éasca le tuiscint. Léirítear ón aiseolas 
inár suirbhé ar Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide, ar tugadh faoi i mí Mheán Fómhair 
agus i mí Dheireadh Fómhair, gur thuairiscigh 84% díobh siúd a ndearnadh suirbhé orthu 
go bhfuil an suíomh idirlín nua éasca le húsáid.  Tá ár seirbhísí slán ar líne ar fáil 24/7 i 
gcaitheamh na bliana go léir agus tá siad go hiomlán inrochtana ar gach gléas móibíleach 
agus cliste. Féadfaidh cáiníocóirí ÍMAT anois a gcáin a bhainistiú, a dtaifead a thabhairt 
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suas chun dáta nó teidlíochtaí a éileamh go tapa, gan stró agus go háisiúil ar líne nó agus 
iad amuigh sa siúl. Ina theannta sin, féadfaidh gníomhairí cánach seirbhísí ar líne a úsáid 
chun cáiníocóir nua ÍMAT a chlárú agus chun muid a chur ar an eolas faoi phost nua nó 
pinsean. Féadfaidh cáiníocóirí gnó a bhfuil fostaíocht ÍMAT acu moChúrsaí a úsáid anois, 
agus déanann seo cúrsaí níos éasca dóibh chun creidmheasanna cánach a bhainistiú. 
Rinneadh próiseas clárúcháin Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) a 
thabhairt suas chun dáta agus a shimpliú. Féadfaidh custaiméirí moChúrsaí ar gá dóibh 
tuairisceáin chánach gnó áirithe a thíolacadh deimhniú ROS a íoslódáil láithreach bonn. 
Le linn na bliana, d’fhreagraíomar os cionn 2.5 milliún glaoch teileafóin ó chustaiméirí 
ÍMAT agus gnó ar ár seirbhís theileafóin 1890 agus tá an t-aga feithimh do cháiníocóirí 
díothaithe againn, trí sheirbhís coinní a sholáthar in 17 gcinn dár n-oifigí poiblí. 

Nua-Aoisiú ÍMAT

I mí Aibreáin, d’fhoilsíomar an tuairisc ar ár gcomhairliúchán poiblí i leith an córas ÍMAT 
a nua-aoisiú. I gcaitheamh na bliana, rinneamar idirchaidreamh forleathan le gairmithe 
párolla, cleachtóirí cánacha, comhlachtaí cuntasaíochta, comhlachtaí ionadaíocha gnó agus 
forbróirí bogearraí párolla, i gcur chuige comhdheartha. Leis an Acht Airgeadais 2017, tugadh 
éifeacht dhlíthiúil don aistriú i dtreo an tuairiscithe fíor-ama ÍMAT agus cuirfear tús leis an 
gcóras nua ÍMAT ar 1 Eanáir 2019. Leis an athchóiriú suntasach seo ar an gcóras ÍMAT, 
tabharfar isteach cruinneas agus trédhearcacht fheabhsaithe do na Coimisinéirí Ioncaim, 
d’fhostóirí agus d’fhostaithe. Ina theannta sin, laghdóidh sé an t-ualach riaracháin ar fhostóirí 
agus cinnteoidh sé go mbíonn asbhaintí agus ranníocaíochtaí cánach i gceart agus go 
gcuirtear iad in iúl do na Coimisinéirí Ioncaim in am trátha. 

Dul i ngleic le Neamhchomhlíontacht 

Tá tromlach mór na gcáiníocóirí comhlíontach go saorálach. Tacaímid leis na cáiníocóirí 
seo agus cosnaímid cistí Státchiste trí dhíriú ar gach foirm de neamhchomhlíontacht 
agus iad a chomhrac. Déanaimid ár n-acmhainní a leithdháileadh ar bhonn riosca agus 
tá teacht againn ar mhéideanna móra sonraí agus faisnéise ó fhoinsí tríú páirtí agus ó 
líonraí domhanda cánach. Úsáidimid anailísíocht sonraí chun an neamhchomhlíontacht 
a aithint agus braitheann cineál ár n-idirghabhála ar iompar neamhchomhlíontachta an 
cháiníocóra.  In 2017, rinneamar iomlán de 655,557 idirghabháil comhlíontachta, idir 
ghnáthsheiceálacha dearbhaithe agus iniúchtaí agus imscrúduithe. Ba é an toradh iomlán a 
bhí ar na hidirghabhálacha seo ná €491.9 milliún i gcánacha, ús agus pionóis. Thugamar faoi 
5,220 iniúchadh a ghnóthaigh €196.3 milliún agus faoi 66 imscrúdú a ghnóthaigh €7.5 milliún 
i gcáin, ús agus pionóis. Foilsíodh 289 cáiníocóir mar mhainnitheoirí cánach in 2017. I mí 
na Samhna, i ndiaidh gur tháinig líomhaintí agus faisnéis chun solais in eachtra ar ar tugadh 
‘Paradise Papers’, rinneamar aonáin a raibh ceangail le hÉirinn acu a shainaithint agus a 
phróifíliú.  Leanaimid ag comhoibriú chun faisnéis a sholáthar le húdaráis chánach ar fud 
an domhain, faisnéis a roinnt faoi na creataí reatha dlíthiúla agus chun úinéirí tairbheacha a 
aithint agus ról idirghabhálaithe agus institiúidí chun seachaint amach ón gcósta a éascú.  

Tá ár dtiomantas do dhíriú ar an neamhchomhlíontacht ar bhonn tosaíocht riosca mar 
bhonn taca leis an tacaíocht a thugaimid do chomhlíontacht shaorálach. In 2017, baineadh 
garsprioc shuntasach ina leith seo amach ar spriocdháta an 4 Bealtaine don tionscnamh um 
Nochtadh Ioncaim agus Sócmhainní Eachtracha. Faoin spriocdháta, bhí 2,786 nochtadh 
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faighte againn ar a raibh luach dearbhaithe nach mór €84 milliún. Ní fhéadann mainnitheoirí 
cánach a úsáideann saoráidí amach ón gcósta chun ioncam nó sócmhainní a cheilt nochtadh 
cáilitheach a dhéanamh a thuilleadh agus tá an fhaisnéis á húsáid againn a fhaighimid 
ó dhlínsí eile chun na mainnitheoirí cánach siúd a shainaithint. Gearrfar pionóis suas le 
100% den cháin a seachnaíodh orthu anois, foilseofar iad mar mhainnitheoirí cánach agus 
d’fhéadfaí ionchúiseamh coiriúil a dhéanamh orthu. 

Oibrímid go dlúth lenár gcomh-ghníomhaireachtaí go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta 
i ngníomhartha in aghaidh smuigleáil drugaí, smuigleáil agus trádáil tobac agus alcóil 
neamhdhleathaigh, agus calaois breosla.  Le linn 2017, rinneamar 3,692 cileagram de 
dhrugaí a urghabháil ar a raibh luach measta de bheagnach €60 milliún. I mí na Samhna, 
d’aimsíomar monarcha táirgthe vodca ghóchumtha mórscála. Anuas ar na rioscaí 
tromchúiseacha roimh an Státchiste a chruthaíonn na hoibríochtaí neamhdhleathacha seo, 
cruthaíonn siad rioscaí suntasacha i leith sláinte phoiblí, chomh maith, agus is minic go 
maoiníonn siad coireacht eagraithe. Déanaimid comhoibriú rathúil leis na gníomhaireachtaí 
agus údaráis ábhartha go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta araon agus díríonn ár gclár gnímh 
fhorfheidhmithe go soiléir ar ghníomhaíochtaí coiriúla. Le linn 2017, d’éirigh linn 24 ciontú 
coiriúil a bhaint amach i ngeall ar chionta tromchúiseacha cánach agus dleachta agus, ag 
deireadh na bliana, bhí 27 cás eile sa chóras breithiúnach.

Ár nDaoine

Tá ár ndaoine ag gach leibhéal i mbun réimse an-leathan agus éagsúil gníomhaíochtaí 
seirbhíse, comhlíontachta agus tacaíochta a sheachadann na torthaí atá léirithe sa tuarascáil 
seo. Ag deireadh 2017, bhí 6,372 duine ag obair sna Coimisinéirí Ioncaim, arb ionann é agus 
6,007 coibhéis lánaimseartha. Cé go raibh comhaltaí foirne a raibh an-taithí acu á gcailleadh 
againn go leanúnach mar gheall ar scor, cuirimid le hacmhainneacht i gcónaí trí earcaíocht 
agus seasaimid go daingean lenár dtiomantas d’infheistíocht a dhéanamh in oiliúint agus 
forbairt foirne.

Is fiú aird a thabhairt ar chuid den scála gníomhaíochta i réimse na hearcaíochta agus na 
forbartha acmhainneachta. Le linn 2017, cheapamar 546 comhalta foirne ó earcaíocht 
oscailte agus ó chomórtais idir-rannacha; b’ionann ár gcaiteachas díreach ar oiliúint agus 
forbairt agus beagán de bhreis ar €8.6 milliún, arb ionann sin agus 2.9% de chostais phárolla 
agus sholáthair sé 36,309 lá oiliúna don fhoireann. Beidh an leibhéal seo d’earcaíocht agus 
d’fhorbairt acmhainneachta mar ghné dár dtírdhreach le linn na chéad chúpla bliain amach 
romhainn, fad a leanaimid leis na Coimisinéirí Ioncaim a shuíomh mar an rogha fostóra trí 
lucht saothair spreagtha agus cumasach a mhealladh, a fhorbairt agus a choimeád.  
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Ag Féachaint Chun Cinn

Leanfaimid le comhlíontacht a dhéanamh chomh héasca agus is féidir agus leanfaimid 
ag díriú agus ag freagairt go daingean ar riosca agus é a aithint. Táimid feasach ar na 
hathruithe atá tagtha ar na timpeallachtaí geilleagracha agus gnó go náisiúnta agus go 
domhanda. Táimid tiomanta dár bpáirt a ghlacadh chun tacú le forbairtí beartais maidir le 
cáin idirnáisiúnta agus an Bhreatimeacht.

Táimid géarchúiseach agus leanfaimid lenár struchtúr a thabhairt chun cinn chun aghaidh 
a thabhairt ar na dúshláin agus na deiseanna atá amach romhainn.  Ina thaobh seo, tá 
athbhreithniú á dhéanamh againn ar ár struchtúir oibríochtúla agus táimid ag aistriú ónár 
struchtúr Réigiúnach go struchtúr deighilte Náisiúnta.  Tá tús curtha leis an obair ar an 
tionscadal seo agus déanfar an t-aistriú chuig ár struchtúr nua in 2018. 

Táimid ag díriú go príomha ar an aistriú claochlaitheach chuig tuairisciú fíor-ama ÍMAT ar 
1 Eanáir 2019, beidh ár gclár dianchumarsáide á reáchtáil i gcaitheamh 2018 agus tá ár 
mbonneagar TFC á shíneadh againn chun scála agus méid an tarchuir shonraí a láimhseáil 
ar bhonn leanúnach.

Braitheann an rath leanúnach a bhíonn orainn i dtaobh aghaidh a thabhairt ar ár misean 
agus spriocanna ar scileanna agus gairmiúlacht ár ndaoine, solúbthacht ár struchtúr agus 
ar ár n-éifeachtacht i dtaobh nuálaíocht i dteicneolaíocht agus i gcleachtas gnó a shaothrú.  
Ní fhéadfaí ár n-éachtaí a bhaint amach in 2017 murach gairmiúlacht agus tiomantas 
ár bhfoirne agus gabhaimid buíochas leo as ucht a dtiomantais dhiongbháilte agus a 
n-ardchaighdeán i mbaint amach ár dtorthaí.

Is mian linn buíochas ar leith a ghabháil le foireann siúd na gCoimisinéirí Ioncaim a chuaigh 
ar scor le bliain anuas, ar chaith go leor díobh 40 bliain nó ní b’fhaide ag fónamh leis an Stát.  
Aithnímid go háirithe an t-ionchur do na Coimisineirí Ioncaim a bhí ag ár nIar-Choimisinéir 
Liam Irwin, a chuaigh ar scor ar 31 Eanáir 2018.

Niall Cody 
Cathaoirleach

Michael Gladney 
Coimisinéir

Gerry Harrahill 
Coimisinéir
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Torthaí Ceannlíne 2017

Teagmhháil 
ó Chustaiméirí

Seirbhís Teileafóin 1890 2.5m

Comhfhreagras 1.5m

Tuairisceáin Leictreonacha 5.9m

Íocaíochtaí Leictreonacha 2.3m

Breosla Ola Marcáilte
42 Urghabháil Tráchtála

194 Feithicil gafa

15,268
Urghabháil 

Custam & Máil

Cáin 
Bhailithe €50.76 billiúncáin

Comhlíontacht 
Thráthúil

Cásanna Móra 99%

Cásanna Meánmhéide 98%

Cásanna Eile 89%

Nochtadh ar Ioncam & 
Sócmhainní Eachtracha
luach 
dearbhaithe €83.8m

Mainnitheoirí Cánach
289 socraíocht foilsithe  

toradh €53m

Forfheidhmiú Fiachais

37,423 cás
toradh €212.4m

24
Ciontú 
Coiriúil

911
Ciontú 

Achomair

Socraíochtaí Íocaíchta 
Fiachais
10,406 de 
luach €94m

655,557 Idirghabháil 
Comhlíonadh/Iniúchta

toradh €491.9m
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Príomhthorthaí 

Bailiú agus Comhlíontacht

• Ba é méid na nglanfháltas le haghaidh 2017 ná €50.76 billiún, arb ionann é agus ardú 
5.8% ar fháltais 2016 (Tábla 2). Bailíodh 0.2% sa bhreis ar sprioc na bliana sin. 

• Bailíodh €12.22 billiún thar ceann gníomhaireachtaí eile, lena n-áirítear ÁSPC €10.23 
billiún (Tábla 1). 

• Coinníodh ag leibhéal an-ard na rátaí comhlíontachta tuairisceán/íocaíochtaí i leith cánach 
gnó (Tábla 9). 

• Baineadh amach ráta comhlíontachta 97.5% i gcás na Cánach Maoine Áitiúil (CMÁ) in 
2017.

Fiachas a Bhainistiú

• Bhí fiachais1 €958 milliún ar fáil lena mbailiú; is laghdú €146 milliún (13.26%) é sin ar 
fhigiúr 2016. Ba é méid na bhfiach a bhí ann le bailiú mar chéatadán na bhfáltas comhlán 
ná 1.35%, laghdú 1.68% ar fhigiúr 2016.

• Rinneadh socruithe íocaíochta céimnithe le 10,406 custaiméir nó custaiméir gnó a 
chuimsigh €94 milliún, chun iad a chumasú chun fadhbanna sealadacha sreafa airgid a 
shárú.

Tacú le Comhlíontacht Thoilteanach

• 2.27 milliún íocaíocht (ardú 12% ar fhigiúr 2016) déanta trí ROS, a raibh luach €57.69 
billiún ag baint leo (ardú 14% ar fhigiúr 2016). (Tábla 5).

• 973,792 aisíocaíocht leictreonach le custaiméirí, ar luach €6.38 billiún iad (Tábla 5).  

• 5.9 milliún tuairisceán leictreonach, méadú 4% ar fhigiúr 2016 (Tábla 5). 

• 2.5 milliún glao teileafóin chuig an tseirbhís teileafóin 1890. (Tábla 6).

• 1.5 milliún mír chomhfhreagrais.

• 2.75 milliún fostaíochtaí ÍMAT (Tábla 6).

• 1.5 milliún dearbhú custam próiseáilte.

• 1.8 milliún custaiméir aonair cláraithe ar moChúrsaí ag deireadh 2017.  

Aghaidh a Thabhairt ar Neamhchomhlíontacht

• Tháinig toradh €491.9 milliún as idirghabhálacha iniúchóireachta agus comhlíonta – 
€196.3 milliún as iniúchtaí agus €295.6 as idirghabhálacha neamh-iniúchóireachta (Tábla 
13), agus tháinig €83.8 milliún eile ó Nochtuithe ar Ioncam Eachtrach agus Sócmhainní 
(Tábla 15).

• Réitíodh 1,352 cás seachanta cánach as ar tháinig toradh €3.8 milliún, ús agus pionóis 
san áireamh.

1 I mblianta roimhe seo, is mar shuim glan ó éilimh CBL ar feitheamh íocaíochta a tuairiscíodh Iomlán na bhfiach agus méid na bhfiach a bhí 
ann le bailiú.  Ó 2017, tá tuairisciú mar fhigiúirí comhlána á dhéanamh ar iomlán na bhfiach agus méid na bhfiach a bhí ann le bailiú araon.  Tá 
coigeartú déanta ar fhigiúr 2016 leis an athrú seo a léiriú.
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• Foilsíodh 289 socraíocht in Iris Oifigiúil i rith 2017, arb ionann é agus €53.13 milliún san 
iomlán (Tábla 17). 

Urghabhálacha

• Rinneadh 6,064 urghabháil drugaí, ar luach €59.8 milliún (Tábla 19). 

• Urghabhadh 34.24 milliún toitín agus 1,768 kg de thobac, ar luach €19.45 milliún agus 
€0.89 milliún faoi seach (Tábla 20). 

• Urghabhadh 1,573 feithicil.

• Urghabhadh 125,689 lítear de bhreosla neamhdhlisteanach. 

• Rinneadh 78 urghabháil airgid arbh fhiú €1.04 milliún iad. 

• Dheonaigh an Chúirt Chuarda orduithe forghéillte airgid i 30 cás, arbh fhiú €74,718 iad. 

Ionchúisimh/Pionóis 

• Rinneadh 24 ciontú coiriúil de bharr imghabhálacha tromchúiseacha cánach agus 
dleachta (Tábla 21). 

• Rinneadh 911 ciontú agus fíneáil arbh fhiú €2.4 milliún iad de bharr ciontaithe achoimre 
éagsúla (Tábla 22). 

• 732 pionós de bharr gan tuairisceáin a thíolacadh, ar luach €2.92 milliún iad (Tábla 23). 

Ár gCion a Dhéanamh ar Bhonn Idirnáisiúnta 

• Bhí 73 Comhaontú Cánachais Dúbailte agus 25 Comhaontú um Malartú Faisnéise 
Cánach i bhfeidhm ag deireadh 2017. 

• Fuarthas 1,841 iarratas ar chúnamh frithpháirteach agus d’eisigh na Coimisinéirí Ioncaim 
881 iarratas (Tábla 24). 

• Cuireadh 12 Nós Imeachta um Chomhaontú Frithpháirteach i gcrích agus deonaíodh 2 
Chomhaontú Réamhphraghsála d’Údaráis Inniúla i ndlínsí eile chun deireadh a chur le 
cánachas dúbailte (Tábla 25 & 26). 

Ár bhFeidhmíocht a Thagarmharcáil 

• Bhí Éire ar an tír is éifeachtaí san AE ó thaobh cánacha gnó a íoc agus an 4ú tír is 
éifeachtaí ar fud an domhain (ardú céime ón 5ú háit ar fud an domhain anuraidh), dar leis 
an tuairisc ar chórais chánach Paying Taxes 2018 de chuid PwC/Ghrúpa an Bhainc 
Dhomhanda2, a foilsíodh i mí na Nollag 2017. 

• Tá an 2ú hualach is ísle san AE ag Éirinn ó thaobh “Ualach Nósanna Imeachta Custaim” 
agus is í an 6ú tír is ísle í ar fud an domhain, dar leis an tuairisc ar iomaíochas domhanda, 
an Global Competiveness Report 2017–20183, de chuid an Fhóraim Eacnamaíoch 
Dhomhanda. 
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Seirbhís chun Comhlíonadh a Thacú

Gnó Leictreonach
5.9m Tuairisceán

2.3m Íocaíocht

Luach na nÍocaíochtaí €57.69m

1890 
ÍMAT

1890 
Gnó

1890 
CMÁ

1890 
Eile

Freagartha < 5 nóiméad 94% 88% 84% 95%

Éascú Trádáil Custam

1.5m Dearbhuithe 
Custam

90,600 Idirghabháil 
Custam

Féinmheasúnacht
29,987 Clárúchán Nua 

in 2017

710,157 Cláraithe chun 
Cáin Ioncaim a íoc

Caighdeáin na Seirbhíse do Chustaiméirí 
Glaonna Teileafóin

Teagmháil ó 
Custaiméirí

Seirbhís Teileafóin 1890 2.5m

Comhfhreagras 1.5m

Socruithe Íocaíochta Fiachais
10,406 ar luach €94m iad
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Seirbhís chun Tacú le Comhlíontacht
Tá na Coimisinéirí Ioncaim freagrach as cánacha agus dleachtanna uile, geall leis, a mheas, 
a bhailiú agus a bhainistiú; agus as ÁSPC agus tobhaigh eile a bhailiú thar ceann Ranna eile. 
Táimid freagrach freisin as rialuithe iompórtála agus easpórtála a fhorfheidhmiú. 

In 2017, bhailíomar €70.96 billiún ar an iomlán, lena n-áirítear €12.22 billiún thar ceann 
Ranna agus Gníomhaireachtaí eile Rialtais. Ba ionann méid na nglanfháltas cánacha agus 
dleachtanna in 2017 agus €50.76 billiún, agus bhí rátaí comhlíontachta tráthúla níos airde ná 
91% do gach ceannteideal cánach. 

An Méid Ceart Cánach a bhailiú ag an Am Ceart 
Agus é ag €50.76 billiún in 2017, tá méadú 5.8% tar éis teacht ar na glanfháltais iomlána 
cánach agus dleachta i gcomparáid le 2016. Ba iad seo a leanas na méaduithe is mó sna 
torthaí i gcomparáid le 2016; Cáin Ioncaim (suas €798 milliún nó 4.2%), CBL (suas €838 milliún 
nó 6.7%) agus Cáin Chorparáide (suas €849 milliún nó 11.5%). Féadtar teacht ar thuilleadh 
sonraí maidir le Fáltais Chomhlán agus Glanfháltais i dTáblaí 1 agus 2.

Baineadh rátaí arda comhlíontachta tráthúla amach i ndáil le gach ceannteideal cánach (Tábla 
8). In 2017, bhí rátaí comhlíontachta i leith na míosa dlite agus na míosa ina dhiaidh níos mó 
ná 98% i gcás cásanna móra agus cásanna meánmhéide (Tábla 9), agus ba é 97.5% an ráta 
comhlíontachta i gcás na Cánach Maoine Áitiúla (Tábla 3).  

Faoi dheireadh 2017, ba é méid iomlán4 an fhiachais ná €2,200 milliún, agus tháinig laghdú 
13.26% go €958 milliún ar mhéid an fhiachais a bhí ann le bailiú in 2016. Ba é luach na bhfiach 
a díscríobhadh mar fhiacha nárbh fhéidir a bhailiú ná €147 milliún. Le linn na bliana, leanamar 
orainn ag cabhrú le custaiméirí a raibh fadhbanna sealadacha acu ó thaobh sreabhadh airgid 
de, sa chaoi go bhféadfaidís a n-oibleagáidí íoca cánach a chomhlíonadh. D’aontaíomar ar 
10,406 comhaontú íoca céimnithe maidir le fiachas €94 milliún. Leanfaimid de thacaíocht a 
sholáthar do chustaiméirí a dhéanann teagmháil linn maidir lena bhfadhbanna íoca a réiteach. 

Seirbhís
Tá sé mar chuspóir againn riar cánach agus custam a dhéanamh atá dírithe ar chustaiméirí 
agus ar chomhlíontacht, agus atá cothrom, trédhearcach agus éifeachtach. Déanaimid 
comhlíontacht thoilteanach a spreagadh agus a éascú trí sheirbhísí agus faisnéis atá ar 
ardchaighdeán agus dírithe ar chustaiméirí a chur ar fáil i gcomhréir leis na caighdeáin agus 
cleachtas idirnáisiúnta is fearr, ionas gur féidir le custaiméirí a n-oibleagáidí cánach agus 
dleachta a chomhlíonadh gan ach leibhéal íosta idirghabhála ó na Coimisinéirí Ioncaim a bheith 
ag teastáil.

Ár Straitéis Rannpháirtíochta le Custaiméirí, 2015–2017: Idirchaidreamh le Custaiméirí chun 
Tacú le Comhlíontacht dírithe ar sheirbhísí slán, éasca a rochtain, agus éasca a úsáid, a chur 
ar fáil.  Tháinig méadú in 2017 ar líon na ndaoine a úsáideann seirbhísí ar líne, seirbhísí atá 
níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí ó thaobh costas de. Mar shampla, in 2014, ba ar líne a 
rinneadh 31% de chlárúcháin chánach, agus faoi dheireadh 2017, mhéadaigh an figiúr sin go 
64%. 

15

4 I mblianta roimhe seo, is mar shuim glan ó Éilimh CBL ar Feitheamh Íocaíochta a tuairiscíodh Iomlán na bhFiach agus Méid na bhFiach a bhí 
ann le Bailiú.  Ó 2017, tá tuairisciú mar fhigiúirí comhlána á dhéanamh ar iomlán na bhfiach agus méid na bhfiach a bhí ann le bailiú araon.  Tá 
coigeartú déanta ar fhigiúr 2016 leis an athrú seo a léiriú.



Faisnéis ar Líne 

Seoladh ár suíomh idirlín nua i mí an Mheithimh 2017, bunsprioc inghnóthaithe de chuid ár 
Ráiteas Straitéise agus de chuid ár Straitéis um Chaidreamh le Custaiméirí. Mar chuid dár 
dtiomantas d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, gheallamar na leathanaigh ar fad den suíomh idirlín 
a aistriú go Gaeilge, agus tá an próiseas sin nach mór curtha i gcrích againn faoin am seo. 
Is féidir teacht ar an suíomh idirlín seo ar gach cineál gléis, agus comhlíonann sé gealltanais 
atá leagtha amach i bPlean Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí maidir le faisnéis phoiblí a bheith 
inrochtana agus éasca a thuiscint.

Agus ár suíomh idirlín nua á dhearadh, chuamar i gcomhairle grúpaí custaiméirí, cleachtóirí 
cánach agus ár bhfoireann féin, agus chuireamar san áireamh freisin taighde a rinneadh 
le déanaí maidir leis na bealaí a dhéanann daoine ábhar ar líne a chuardach agus a úsáid. 
Úsáidtear teanga shoiléir ann, tá laghdú déanta ar an líon téarmaí teicniúla a úsáidtear, tá neart 
samplaí agus naisc chuig ár seirbhísí ar líne ann ionas gur féidir le custaiméirí nascleanúint a 
dhéanamh go leanúnach agus go héasca chun na seirbhísí sin a úsáid. 

I gcomhréir le Plean Seirbhíse na hEarnála Poiblí, tugaimid tús áite dár seirbhísí ar líne roimh 
aon bhealach eile seirbhíse.

Tá ár seirbhisí ar líne ar fáil 24 uair an chloig, seacht lá den tseachtain ó cheann ceann na 
bliana agus tá teacht orthu ó ghléasanna móibíleacha agus cliste de gach saghas. Is iad na 
seirbhísí sin an bealach is tapúla, is éasca agus is áisiúla chun gnó a dhéanamh linn, ag am a 
oireann don chustaiméir.  

Ar moChursaí, is féidir le custaiméirí a gcuid cánacha a bhainistiú, iarratas a dhéanamh ar 
fhaoisimh agus díolúintí cánach áirithe, admhálacha a stóráil, íocaíochtaí a dhéanamh, agus 
teacht ar sheirbhísí Cánach Maoine Áitiúla agus Dreasachta Athchóirithe Tí. Le linn 2017, 
rinneadh ár seirbhísí ar líne moChursaí a fheabhsú:     

Trí Bainistigh do cháin a úsáid, ligtear do chustaiméirí ÍMAT a dtaifid chánach a nuashonrú, 
lena n-áirítear creidmheasa cánach a éileamh agus ioncam neamh-ÍMAT a dhearbhú don 
bhliain chánach reatha.

Trí Déan athbhreithniú ar do cháin a úsáid, ligtear do chustaiméirí ÍMAT athbhreithniú 
a dhéanamh ar a gcánacha sna blianta atá imithe thart agus éileamh a dhéanamh ar 
chreidmheasa nach féidir a éileamh ach i ndiaidh dheireadh na bliana cánach (costais 
sláinte, mar shampla), nó Ráiteas Deireadh Bliana (P21) a iarraidh.

Trí Mo Chuid Doiciméad a úsáid, tá rochtain ag custaiméirí ÍMAT ar Dheimhnithe 
Creidmheasanna Cánach agus Ráitis Deireadh Bliana (P21). 

Trí m’Fhiosruithe a úsáid, féadann custaiméirí comhfhreagras a sheoladh chuig na 
Coimisinéirí Ioncaim, agus comhfhreagras a fháil uathu freisin, ar bhealach slán. Mar fhreagra 
ar aiseolas ó chustaiméirí/gníomhairí, chuireamar roinnt feabhsúchán i bhfeidhm, amhail an 
uimhir thagartha a lua i líne ábhair na bhfiosruithe a chuirtear chugainn, ionas go mbeadh sé 
níos éasca do chustaiméirí a bhfiosruithe féin a aithint. 

Le linn 2017, rinneadh an rochtain ar ár seirbhís Poist agus Pinsin a leathnú chun gníomhairí 
cánach a áireamh, ar féidir leo anois custaiméir nua ÍMAT a chlárú leis na Coimisinéirí Ioncaim 
agus muid a chur ar an eolas maidir le post nó pinsean nua.

Féadfaidh cáiníocóirí gnó a bhfuil fostaíocht ÍMAT acu moChúrsaí a úsáid anois, agus déanann 
sé seo cúrsaí níos éasca dóibh chun creidmheasanna cánach don bhliain reatha a bhainistiú. 
In 2017, rinneadh an próiseas cláraithe ar líne le haghaidh Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí 
Ioncaim (ROS), a nuashonrú agus a shimpliú. Eisítear pasfhocail trí ríomhphost nó trí 
theachtaireacht téacs anois, agus tá aisghabháil pasfhocail agus deimhnithe níos tapúla freisin. 
Féadfaidh custaiméirí moChúrsaí ar gá dóibh tuairisceáin chánach gnó áirithe a thíolacadh 
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deimhniú ROS a íoslódáil láithreach bonn.

Réamhlíonadh Foirmeacha

In 2017, rinneamar an réimse faisnéise a réamhlíontar ar Fhoirm 11 a leathnú chun sonraí na 
Dreasachta Athchóirithe Tí agus costais sláinte a chur san áireamh inti, i gcás custaiméirí a 
úsáideann ‘Rianaire Fáltas’ na gCoimisinéirí Ioncaim. Is éard atá sa Rianaire Fáltas ná seirbhís 
a ligeann do chustaiméirí a n-admhálacha a thaifead agus a rianú maidir le costais agus 
doiciméid sláinte, trádála agus cúrsaí eile, rud a chiallaíonn nach gá cóipeanna páipéir de na 
rudaí sin a choimeád a thuilleadh.  

Is éard a dhéanann ár seirbhís ríomhChlárúcháin ná sonraí ón Oifig um Chlárú Cuideachtaí a 
réamhlíonadh nuair a dhéanann gníomhaire údaraithe cuideachta a chlárú ar líne chun críocha 
cánach.

Seirbhís Teileafóin agus Coinní

In 2017, ghlaomar os cionn 2.5 milliún glao teileafóin ó chustaiméirí ÍMAT agus gnó (Tábla 6). 
Freagraíodh 48% de ghlaonna custaiméirí ÍMAT laistigh de 30 soicind, agus 94% laistigh de 5 
nóiméad. Freagraíodh 60% de ghlaonna ó chustaiméirí gnó laistigh de 30 soicind agus 88% 
díobh laistigh de 5 nóiméad (Tábla 7). 

Tá seirbhís choinní i bhfeidhm anois i 17 dár gcuid oifigí poiblí, rud a chuireann deireadh le 
hagaí feithimh custaiméirí. 

Seirbhís ar Líne um Chabhair le Ceannach 

Leis an Acht Airgeadais, 2016, tugadh isteach an dreasacht um Chabhair le Ceannach, 
siardhátaithe go dtí an 19 Iúil 2016. I mí Eanáir 2017, chuireamar córas slán ar líne ar fáil 
do chustaiméirí a dteastaíonn uathu leas a bhaint as an scéim. Leis an gcóras seo, ligtear 
d’iarratasóirí leibhéal an fhaoisimh atá ar fail dóibh faoin scéim a sheiceáil. Is féidir le tríú 
páirtithe a bhaineann leis an idirbheart (soláthraithe morgáiste, bróicéirí morgáiste nó forbróirí, 
mar shampla) méid an fhaoisimh CLC a d’fhéadfadh duine a fháil a dheimhniú iad féin.  Is féidir 
le custaiméirí éileamh ar fhaoiseamh a dhéanamh ar líne. Ansin, déantar méid an fhaoisimh a 
dheimhniú agus a fheidhmiú ar an éarlais a bhaineann leis an ceannach tí nó an teach atá á 
thógáil.   

Le linn 2017, cláraíodh 424 conraitheoirí cáilitheacha leis an scéim agus rinneadh 5,392 
éileamh CLC; ar faomhadh 4,824 díobh, ar luach iomlán €68.9 milliún.

Mionionad Uileghnó CBL

Déanann an Mionionad Uileghnó CBL (VAT MOSS) tíolacadh tuairisceán agus íocaíocht CBL 
a éascú i gcás soláthraithe teileachumarsáide, craolacháin agus ríomhsheirbhísí san AE.  
Coinníonn Éire cuid de na híocaíochtaí CBL a dhéantar do Bhallstáit eile trí chóras na hÉireann. 
Sna trí bliana ina bhfuil MOSS i bhfeidhm, fuair an Státchiste breis agus €552 milliún (€212 
milliún in 2017, €220 milliún in 2016 agus €120 milliún in 2015). 

Comhlachtaí Ionadaíochta Gnó 

I rith 2017, chuamar i dteagmháil agus i gcomhairle le cleachtóirí agus comhlachtaí ionadaithe 
gnó tríd an gCoiste Idirchaidrimh um Riar Cánach chun teacht ar bhealaí níos éifeachtaí agus 
níos éifeachtúla ó thaobh an chórais cánach a riar. Chuamar i dteagmháil freisin leis an gCoiste 
Sainchomhairleachta Custam maidir le tionscnaimh reachtaíochta custam agus nósanna 
imeachta molta de chuid an AE, agus réimsí eile leasa choitinn. 
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An Creat um Chomhlíontacht Chomhoibríoch

Maidir lenár gcásanna is mó, cuirimid chun cinn agus feidhmímid beartas um chomhlíontacht 
chomhoibríoch. Is é is cuspóir leis sin ná ár dteagmháil le custaiméirí móra gnó a bhainistiú 
ionas gur féidir linn oibriú le chéile chun an leibhéal is airde comhlíontachta toilteanaí a bhaint 
amach ar fud na gcánacha agus dleachtanna ar fad. Tugann an Creat um Chomhlíonadh 
Comhoibríoch deis do chustaiméirí gnó atá páirteach ann idirphlé a dhéanamh linn, rud a 
chabhraíonn leo cinnteacht fhadtéarmach a bhunú maidir le nochtuithe cánach agus dleachta, 
chomh maith le tuairim mhaith a bheith acu roimh ré faoinár staid maidir le gnéithe áirithe 
d’oibleagáidí cánach agus dleachta. 

Athsheoladh an Creat seo in 2017, i ndiaidh athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar a 
fheidhmiú. Thugamar cuireadh do gach grúpa cáilithe corparáide, arna sannadh ar Rannóg 
na gCásanna Móra sna Coimisinéirí Ioncaim, páirt a ghlacadh ann ar bhonn toilteanach, 
neamh-reachtúil. Tá 77 grúpa corparáide ag obair linn anois faoin gCreat um Chomhlíontacht 
Chomhoibríoch. 

Tuairimí Cánach

I gcúinsí teoranta áirithe, féadann custaiméirí agus a ngníomhairí teagmháil a dhéanamh linn 
chun tuairim nó deimhniú a fháil maidir le cur i bhfeidhm an dlí cánach i leith idirbheart nó cás 
áirithe. 

In Eanáir 2017, d’eisíomar meabhrúchán (eBrief Uimh. 8 de 2017), maidir leis an uastréimhse 
bailíochta a bhaineann le tuairimí na gCoimisinéirí Ioncaim, agus mholamar go raibh tuairimí 
arna gcur ar fáil roimh an 1 Eanáir 2012 faoi réir athbhreithnithe. Le linn 2017, fuaireamar 
iarratais chun 60 tuairim dá leithéid sin a athnuachan nó a shíneadh agus thugamar 316 tuairim 
do chustaiméirí gnó maidir le ceisteanna casta teicniúla.

Nua-Aoisiú ÍMAT
Le linn 2017, caitheadh acmhainní suntasacha ar phleanáil maidir le Nua-Aoisiú ÍMAT, agus 
úsáideadh cur chuige an chomhdhearaidh le linn an athchóirithe, arb é an t-athchóiriú is 
suntasaí a rinneadh ar an gcóras ÍMAT ó bunaíodh é in 1960.

Foilsíodh an tuarascáil maidir lenár bpróiseas comhairliúcháin phoiblí i mí Aibreán 2017, 
agus i rith na bliana sin,  chuamar i dteagmháil go forleathan le príomhpháirtithe leasmhara. 
Reáchtálamar ceardlanna le gairmithe párolla, cleachtóirí cánach, comhlachtaí cuntasóireachta, 
comhlachtaí ionadaíochta gnó agus forbróirí bogearraí párolla. Chuireamar ábhar i láthair freisin 
ag comhdhálacha bliantúla comhlachtaí ionadaíocha agus ag imeachtaí móra sárthaispeántais, 
agus reáchtálamar roinnt mhaith seimineár ar líne a raibh freastal maith orthu.

I mí na Nollag 2017, thug an tAcht Airgeadais, 2017, lánéifeacht dhlíthiúil don aistriú chuig 
tuairisciú fíorama ÍMAT. I gcás fostóirí, athraíonn sé na cleachtais tuairiscithe deireadh bliana 
atá i bhfeidhm faoi láthair agus beidh orthu, ón 1 Eanáir 2019 ar aghaidh, sonraí párolla a 
thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim gach tréimhse pá. Beidh fostaithe in ann na sonraí ar fad 
a thuairiscíonn fostóirí dúinn thar a gceann a fheiceáil. 

Leis an athchóiriú suntasach seo ar an gcóras ÍMAT ó 1 Eanáir 2019, tabharfar isteach 
cruinneas agus trédhearcacht fheabhsaithe do na Coimisinéirí Ioncaim, d’fhostóirí agus 
d’fhostaithe. Laghdóidh sé an t-ualach riaracháin atá ar fhostóirí, agus cuirfidh sé deireadh le 
foirmeacha P30, P45, P60 agus tuairisceáin deireadh bliana. Cinnteoidh sé go bhfuil asbhaintí 
agus ranníocaíochtaí cánach leanúnach fostaithe i gceart.  
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Idirnáisiúnta

Comhaontuithe Cánachais Dúbailte 

I rith 2017, leanamar orainn ag obair chun gréasán conarthaí cánach na hÉireann a leathnú 
trí idirbheartaíocht a dhéanamh ar Chomhaontuithe Cánachais Dúbailte (CCDanna). Faoi 
dheireadh na bliana, bhí deireadh curtha le hidirbheartaíocht i leith Comhaontuithe nua 
Cánachais Dúbailte leis an Asarbaiseáin, Gána, an Tuircméanastáin agus Uragua, agus bhí tús 
curtha leis an bpróiseas chun na conarthaí sin a shíniú agus a dhaingniú.    

Tá 73 Comhaontú maidir le Cánachas Dúbailte sínithe ag Éirinn agus clúdaíonn siad an Cháin 
Ioncaim, an Muirear Sóisialach Uilíoch, Cáin Chorparáide agus Cáin Gnóthachan Caipitiúil.

Feidhm an Údaráis Inniúil 

Nuair a dhéanaimid conartha cánach le dlínse eile, tá oibleagáid dhlíthiúil orainn feidhm údaráis 
inniúil a chur i bhfeidhm chun díospóidí ar bith a d’fhéadfadh teacht chun cinn a réiteach. Le linn 
2017, mar thoradh ar an teagmháil a bhí againn le húdaráis inniúla tíortha eile chun cánachas 
dúbailte a dhíothú, cuireadh 12 chás i gcrích, agus bhain 11 díobh siúd le praghsáil aistrithe 
(sannadh/leathdháileadh). Mar chuid de sin, reáchtáladh idirbheartaíochtaí i leith Nós Imeachta 
um Chomhaontú Frithpháirteach, arna bhforáil faoinár ngréasán de chomhaontuithe cánachais 
dúbailte agus Coinbhinsiún Eadrána an AE (Tábla 25). 

Reáchtálamar Réamhchomhaontuithe Praghsála (RCPanna) déthaobhacha le húdaráis 
inniúla tíortha eile chun bonn comhaontaithe a dheimhniú roimh ré maidir le praghsáil aistrithe 
idir cuideachtaí. Féachann na hidirbheartaíochtaí seo chun díospóidí maidir le praghsáil 
aistrithe a chosc (Tábla 26).  Tháinig méadú ar líon na Nósanna Imeachta um Chomhaontú 
Frithpháirteach agus ar líon na n-iarratas ar RCPanna mar thoradh ar an tionscadal Deiridh 
Creimeadh Bonn agus Brabúis a Aistriú (BEPS).

Le linn 2017, rinneadh dul chun cinn suntasach ag leibhéal an ECFE agus leibhéal an AE maidir 
le nochtadh éigeantach ag comhairleoirí agus idirghabhálaithe cánach i gcás scéimeanna 
pleanála a mbaineann gné trasteorann leo agus a d’fhéadfadh a bheith ionsaitheach. I Márta 
2018, cuireadh i gcrích agus foilsíodh na rialacha eiseamláireacha maidir le nochtadh arna 
bhforbairt ag Ballstáit an ECFE. 

Réiteach ar Dhíospóidí Cánach san AE 

Ar an 10 Deireadh Fómhair 2017, glacadh an Treoir ón gComhairle AE maidir le Sásraí Réitigh 
Díospóidí Cánach san Aontas Eorpach. Neartaíonn an Treoir seo na sásraí um dhíospóidí i 
measc Ballstáit a réiteach, díospóidí a eascraíonn as na comhaontuithe agus na coinbhinsiúin a 
dhéanann foráil chun deireadh a chur le cánachas dúbailte a léirmhíniú agus a chur i bhfeidhm. 
Is é an 30 Meitheamh 2019 an spriocdháta maidir leis an Treoir a thrasuí sa dlí intíre. 

Staitisticí, Taighde, agus Comhairle faoi Bheartas
Tugaimid cúnamh don Roinn Airgeadais maidir le foirmliú beartais. Soláthraímid comhairle 
theicniúil, costálacha agus anailís staitistiúil agus eacnamaíoch, chomh maith le hathruithe 
do na cóid chánach agus dleachta. Molaimid athruithe a thacóidh le comhlíontacht cánach, 
riarachán cánach a shimpliú agus soláthar seirbhísí leictreonacha dár gcustaiméirí a 
bharrfheabhsú. 

Tá dlúthchaidreamh oibre againn le fada leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce 
Sóisialaí, ar a ndéanann Grúpa Ardleibhéil bainistíochta sinsearaí ón dá eagraíocht maoirsiú. 
Is é cuspóir an Ghrúpa sin ná an t-idirghníomhú straitéiseach agus oibriúcháin idir an dá 
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eagraíocht a dhéanamh níos doimhne, lena n-áirítear comhar agus cumarsáid maidir le cúrsaí 
ábhartha. 

Tá páirt á ghlacadh againn san obair tras-Rannach maidir leis an mBreatimeacht, arna 
comhordú ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Táimid dírithe ar na torthaí cánach a 
d’fhéadfadh a bheith ann a chur chun feidhme ar bhealach cothrom agus éifeachtach i ndiaidh 
na Breatimeachta.

Glacaimid páirt i bhfoirmliú beartas agus reachtaíocht AE, agus déanaimid breithniú ar bheartas 
an Rialtais ag an Eagraíocht Dhomhanda Chustaim. I measc na bpríomhphléití a bhí ann le 
linn 2017, pléadh rialú gluaiseachtaí airgid, rialú earraí cultúrtha, comhoibriú custam maidir 
le calaois a chosc, maoiniú custam, rialachas an Aontais Custam agus todhchaí forbairtí TFC 
Custam.  

Tugaimid tacaíocht don Roinn Airgeadais agus táimid páirteach go gníomhach sna pléití ag 
an Aontas Eorpach (AE) agus ag an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta 
(ECFE) maidir le cúrsaí cánacha idirnáisiúnta. 

I mí na Nollag 2017, d’aontaigh Airí Airgeadais na hEorpa go raibh gá le córas cánach 
éifeachtach agus cothrom a bheadh in oiriúint don ré dhigiteach agus a aithneodh an tábhacht 
a bhaineann le cur chuige domhanda maidir le cúrsaí cánacha digiteacha. Táimid páirteach go 
gníomhach san obair seo ag leibhéal an AE chomh maith le ag leibhéal an ECFE, i gcomhar 
lenár gcomhghleacaithe sa Roinn Airgeadais.

Anailís Staitistiúil agus Eacnamaíoch 

Cuirimid anailís staitistiúil agus eacnamaíoch, chomh maith le costálacha, ar fáil don Roinn 
Airgeadais, don Rialtas agus don Oireachtas. Tá na staitisticí a fhoilsítear ar líne i bhformáidí 
inrochtana agus meaisín-inléite.    

I mí na Nollag 2017, dheimhnigh an Phríomh-Oifig Staidrimh gur féidir 
staitisticí iniúchta oifigiúla na gCoimisinéirí Ioncaim a fhoilsiú faoin marc 
cáilíochta Staitisticí Oifigiúla chun a léiriú go bhfuil caighdeáin agus 
prionsabail na cáilíochta á gcomhlíonadh acu. Is garsprioc shuntasach 

é sin do na Coimisinéirí Ioncaim.  Is léiriú agus dearbhú é an creidiúnú sin ar cháilíocht agus 
comhsheasmhacht na sonraí atá á gcur i láthair againn, agus tugann sé dearbhú neamhspleách 
go bhfuil na staitisticí a sholáthraíonn na Coimisinéirí Ioncaim don Rialtas agus don phobal 
oscailte, trédhearcach agus ar ardchaighdeán. 

Is acmhainn shuntasach í Réríomhán na gCoimisinéirí Ioncaim maidir le staidéar agus plé a 
éascú i ndáil le cúrsaí a bhaineann le beartas fioscach, eacnamaíoch agus sóisialta. Tá teacht 
gan srian ar an uirlis seo atá foilsithe ar ár suíomh idirlín, agus a léiríonn an tionchar measta 
ar an Státchiste a thagann as a leithéid agus rátaí ag athrú, tairsigh, bandaí, i ndáil le gach 
saghas cánach agus dleacht, geall leis. Nuashonraítear an Réríomhán roimh gach Cáinaisnéis, 
agus ina ndiaidh freisin, bunaithe ar na sonraí is déanaí atá ar fáil maidir le tuairisceáin agus 
fáltais chánach, agus mar sin, is é an Réríomhán a dhéanann an measúnú is fearr ar thionchar 
athruithe beartais féideartha nó athruithe beartais dáiríre. I mí Dheireadh Fómhair 2017, 
bronnadh ‘Gradam Ardmholta’ ar Réríomhán na gCoimisinéirí Ioncaim ón bhFondúireacht um 
Staidéar Fioscach. Ag an ócáid chéanna, bronnadh gradam ar ár gcomhghleacaí Paul Tancred 
as a pháipéar taighde a bhaineann le fáltais Cánach Corparáide in 2014–2015.  
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Réríomhán na gCoimisinéirí Ioncaim

Tá gradam buaite ag Réríomhán na gCoimisinéirí Ioncaim ón bhFondúireacht um 
Staidéar Fioscach.

Reáchtálann an Fhondúireacht um Staidéar Fioscach ócáid gradaim chun aitheantas 
a thabhairt do rannpháirtithe sármhaith i réimse bheartas fioscach na hÉireann. Is é is 
aidhm leis ná aitheantas a thabhairt dóibh siúd a chuireann staidéar agus plé chun cinn 
maidir le cúrsaí a bhaineann le beartas fioscach, eacnamaíoch agus sóisialta. Is cuid 
thábhachtach é sin de chuspóir foriomlán na Fondúireachta maidir le tuiscint agus eolas a 
chur chun cinn sa réimse seo.

Bhronn an Fhondúireacht ‘Gradam Ardmholta’ ar an Réríomhán ag a Searmanas 
Duaiseanna Miriam Hederman bliantúil, Dé Luain an 2 Deireadh Fómhair 2017. Tá 
an Réríomhán ar fáil ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim. Léirítear ann réimse 
meastachán ar thionchar athruithe beartais ar fud na mórchánacha ar fad. Nuashonraítear 
é roimh gach Buiséad, agus ina ndiaidh freisin, chun na hathruithe is déanaí a léiriú.

Agus é ag caint ag an ócáid sin, labhair an Cathaoirleach, Colm Kelly, mar seo a leanas 
maidir le Réríomhán na gCoimisinéirí Ioncaim: “Le blianta beaga anuas, tá na Coimisinéirí 
Ioncaim tar éis cur chuige níos oscailte a ghlacadh i leith faisnéis ábhartha beartais a 
chur ar fáil maidir le hathruithe cánach agus athchóiriú cánach. Go háirithe, tá réríomhán 
cuimsitheach curtha ar fáil acu anois ar a suíomh idirlín, ionas gur féidir le gach duine a 
bhfuil suim acu sa phróiseas foirmithe beartais cineál agus costas féideartha roghanna 
áirithe athchóirithe cánach a fheiceáil.”

Ag an ócáid chéanna, bronnadh gradam Miriam Hederman O’Brien ar Paul Tancred 
de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim as a pháipéar taighde “Anailís ar Fháltais Cánach 
Corparáide in 2014–2015”. Agus é ag caint faoin bpáipéar taighde sin, dúirt Cathaoirleach 
na Fondúireachta, Colm Kelly: “Agus fás eacnamaíoch ag teacht chun cinn arís le blianta 
beaga anuas, baineann cuid mhór de na méaduithe i bhfáltais chánach le hioncam ón 
gCáin Chorparáide. Cuireann an taighde seo bonn le taighde eile a dhéanfar sa todhchaí 
sa réimse seo, chomh maith le tuiscint níos fearr a chur ar fáil maidir leis na hathruithe a 
tharla in 2015.”

Ó chlé: An tUasal Colm Kelly agus 
an Cathaoirleach, Niall Cody

Ó chlé: An tUasal Colm Kelly & 
An tUasal Paul Tancred
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Buaiteoir 2017 Ghradaim na Státseirbhíse um Shármhaitheas agus Nuálaíocht 
sa Chatagóir ‘Tionchar ar Shaoránaigh’

Ó chlé: Robert Watt, Ard-Rúnaí na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Charlene McGoohan, 
Maura Conneely, Siobhan Gerrard, Kathleen Redmond, an tAire Airgeadais & Caiteachais 

Phoiblí agus Athchóirithe, Paschal Donohoe, T.D., & Leeann O’Kelly

Bhí Bronnadh Gradaim na Státseirbhíse um Shármhaitheas agus Nuálaíocht, 2017, ar siúl 
ar an 27 Samhain in Ospidéal Ríoga Chill Mhaighneann, Baile Átha Cliath. Bhí an tAire 
Airgeadais & Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Paschal Donohoe, T.D., ann in éindí le 
hArd-Rúnaí na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Robert Watt, chun buaiteoirí 
Ghradaim na Státseirbhíse um Shármhaitheas agus Nuálaíocht, 2017, a fhógairt. 

Ba é an tionscadal ‘Seirbhísí Feabhsuithe do Chustaiméirí ar Líne’ an buaiteoir foriomlán sa 
chatagóir ‘Tionchar ar Shaoránaigh. 

Tá an chuma chéanna ó thaobh dearaidh de ar sheirbhísí nuashonraithe na gCoimisinéirí 
Ioncaim ar líne; tá siad iomasach le húsáid; tá teacht orthu ó ghléasanna cliste uile; agus 
tá sé níos éasca anois ná riamh do chustaiméirí teagmháil a dhéanamh linn dá mbarr.   
Áirítear sa tionscadal sin réimse leathan seirbhísí ÍMAT ar líne a dhearadh, seirbhís ‘Poist 
agus Pinsin’ san áireamh, chun ligean do chustaiméirí, fostaithe céaduaire go háirithe, na 
Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas faoi phost nua, agus seirbhísí eile ‘Bainistigh do 
cháin’ agus ‘Athbhreithnigh do cháin’, a ligeann do chustaiméirí a dtaifead cánach don bhliain 
reatha a bhainistiú agus athbhreithniú a dhéanamh ar thaifid na mblianta cánach eile atá 
imithe thart, agus é sin ar fad a dhéanamh go leanúnach agus go héasca.

Lig na forbairtí sin dúinn ár seanseirbhís ÍMAT Aon Tráth, nach raibh go hiomlán 
comhoiriúnach le gléasanna cliste, a tharraingt siar.  Tá seirbhísí breise ar líne curtha ar fáil 
againn freisin, lena n-áirítear an tseirbhís ar líne do cheannaitheoirí tí céaduaire, ‘Cabhair 
le Ceannach’; seirbhís ‘Rianaire Admhálacha’, atá inrochtana ó aip nó ó ríomhaire deisce, 
agus a ligeann do chustaiméirí a gcuid costais a rianú, go háirithe costais sláinte, i rith na 
bliana. Tá an tseirbhís chomhtháite ‘MyGovID’ againn freisin mar rogha fíordheimhnithe do 
moChúrsaí.
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Aghaidh a thabhairt ar Neamhchomhlíonadh

Urghabhálacha

15,268
Urghabháil 

Custam/Máil

ar luach
 €81m

Ionchúisimh
24

Ciontú mar gheall ar 
Imghabháil nó Calaois 

911
Ciontú Achoimre

Foilseacháin
289 cás foilsithe, 

le socraíochtaí ar luach 

€53m iad

Forfheidhmiú Fiachais

Líon na gCásanna 37,423
Toradh €212.4m

Seachaint

1,352 Cás socraithe

Toradh €3.8m

Nochtuithe ar Ioncam ó 
Shócmhainní Eachtracha

2,786 Nochtadh, le Toradh €83.8m



Aghaidh a Thabhairt ar Neamhchomhlíontacht
Déanaimid an Státchiste a chosaint agus tacaímid le comhlíontacht thoilteanach trí aghaidh a 
thabhairt ar neamhchomhlíontacht de gach cineál, agus trí dhul i ngleic leis. 

Bainimid úsáid as ár gcumas anailísíochta sonraí agus as ár gcórais bainistíochta riosca chun 
rioscaí a aithint agus chun díriú ar na rioscaí sin. Bíonn cineál agus déine na n-idirghabhálacha 
a chuirimid i bhfeidhm ag brath ar iompar neamhchomhlíontachta an chustaiméara. Úsáidimid 
idirghabhálacha a bhíonn bunaithe ar riosca, idir idirghabhálacha luath éadroma agus 
ionchúisimh choiriúla i gcás calaoise cánach agus custam tromchúisí.

In 2017, ba é €491.9 milliún an toradh a bhí ar 655,557 idirghabháil neamhchomhlíontachta san 
iomlán. San áireamh ansin, tá 5,220 iniúchadh, ar a raibh €196.31 milliún mar thoradh (Tábla 
13).  Rinneamar 3,692 cileagram de dhrugaí, ar a raibh luach sráide measta de bheagnach €60 
milliún, a urghabháil. Rinneamar 5,770 urghabháil ar tháirgí tobac neamhdhleathacha, ar luach 
breis agus €20 milliún iad, chomh maith le 95,021 lítear d’alcól neamhdhleathach, ar luach €0.9 
milliún é, a urghabháil, chomh maith le 1,573 feithicil, ar chionta éagsúla (Tábla 19 agus 20).

In 2017, tháinig €2.44 milliún as fíneálacha Cúirte a cuireadh i bhfeidhm mar thoradh ar 
ionchúisimh arna dtionscnaimh ag na Coimisinéirí Ioncaim in 911 cásanna achoimre (Tábla 22), 
bhí 732 pionós sibhialta mar thoradh ar thuairisceáin neamhthíolactha, ar luach €2.92 milliún 
iad (Tábla 23) agus 24 ciontú coiriúla de bharr calaoise cánach agus custam tromchúisí (Tábla 
21). Ag deireadh na bliana, bhí 27 cás coiriúla eile os comhair na Cúirte (Tábla 21).

Idirghabhálacha Iniúchóireachta agus Comhlíontachta
Tá an chuid is mó dár gcustaiméirí comhlíontach go toilteanach ó thaobh cánach agus dleachta, 
agus comhlíonann siad a ndualgais tíolactha agus íoca in am agus tíolacann siad tuairisceáin 
agus dearbhuithe cruinne.  Tá sé de dhualgas orainn a chinntiú go bhfuil cothrom na Féinne 
ar fáil do gach custaiméir.  Déanaimid íoslaghdú ar na deiseanna atá ann do dhaoine a bhfuil 
buntáiste iomaíoch á lorg acu tríd an neamhchomhlíontacht trí chlár forleathan de sheiceanna 
comhlíontachta a chur i bhfeidhm gach bliain.    

Glacaimid cur chuige riosca-bhunaithe i ndáil le gníomhaíocht chomhlíontachta, ag díriú ar 
acmhainní i gcás an riosca chomhlíontachta is mó agus ag cinntiú go gcuirtear isteach ar 
chustaiméirí comhlíontacha a laghad agus is féidir.  Déantar athbreithniú leanúnach ar ár gclár 
comhlíontachta chun athruithe i gcúinsí eacnamaíochta agus múnlaí trádála agus tráchtála 
a chur san áireamh ann.  Féadaimid acmhainní suntasacha a úsáid go héifeachtúil ar fhógra 
gearr chun dul i ngleic le haon riosca comhlíontachta a thagann chun cinn.

Le roinnt blianta anuas, táimid tar éis úsáid níos fearr a bhaint as an réimse leathan foinsí 
sonraí atá ar fáil, ar chúiseanna measúnachta riosca.  I measc na bhfoinsí seo tá tacair mhóra 
sonraí a tarraingíodh ó thuairisceáin agus dearbhuithe custaiméirí, chomh maith le teacht ó 
fhoinsí amhail institiúidí airgeadais tríú páirtí, idirghníomhairí íocaíochta agus gníomhaireachtaí 
eile Rialtais.  Le linn na bliana, thosaíomar ar na sonraí atá ar fáil dúinn faoi na cláir 
mhalartaithe uathoibríocha le hidirghníomhairí agus riarthóirí cánach eachtracha a mheas agus 
a chur chun feidhme, agus táimid chun níos mó de sin a dhéanamh i rith 2018.

Braitheann an cineál idirghabhála a ghlactar ar na rioscaí a aithnítear agus ar iompar an 
chustaiméara.  Féadfaidh fiosruithe gné, agallamh próifíle, iniúchadh nó fiosrú de chuid 
na gCoimisinéirí Ioncaim a bheith mar chuid de na hidirghabhálacha sin.  Rinneadh 5,220 
iniúchadh ag na Coimisinéirí Ioncaim in 2017, agus €196.3 milliún an toradh a bhí orthu sin.  
Chomh maith leis sin, cuireadh i gcrích breis agus 650,000 idirghabháil chomhlíontachta eile, 
idir sheiceálacha ar chustaiméirí ÍMAT agus sheiceálacha riosca ar éilimh aisíocaíochtaí CBL.  I 
dTábla 13, tá teacht ar mhiondealú ar an ngníomhaíocht ar fad a tharla in 2017.
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In 2017, bhí ár ngníomhaíocht chomhlíontachta dírithe ar na réimsí seo a leanas, agus ar 
thuilleadh nach iad: an earnáil cíosa; an earnáil miondíola; comhairligh mhíochaine; earnáil 
na talmhaíochta; agus an earnáil mórdhíola.  Leagtar amach sonraí maidir le gníomhaíochtaí 
comhlíontachta earnálacha i dTábla 16.  I bhfianaise a tábhacht sa gheilleagar foriomlán agus a 
leathnú leanúnach ó tharla an donais eacnamaíoch ag deireadh na ndeich bliana dheireanacha, 
bhí ról tosaigh ag an earnáil foirgníochta in ár n-idirghabhálacha.  In 2017, bhain toradh €60.2 
milliún leis an earnáil foirgníochta, 12% den toradh iomlán a tháinig as na hidirghabhálacha 
agus méadú 10% ó 2016.  Bhí na hidirghabhálacha dírithe den chuid is mó ar na rioscaí a 
bhaineann leis an bhfrithmhuirear CBL, an córas eRCT, cánacha párolla agus cuairteanna 
láithreáin ar thionscadail a bhfuil maoiniú Rialtais á fháil acu. 

Tá ár gclár comhlíontachta do Chomhairligh Mhíochaine ar siúl le dhá bhliain anuas. Faoi 
dheireadh 2017, bhí 748 idirghabháil curtha i gcrích againn mar chuid de na fiosruithe sin, agus 
612 cás dúnta agus toradh iomlán €67 milliún i gcáin, ús agus pionóis i gceist.  Ba é €11.1 
milliún an toradh don bhliain 2017 maidir le 61 comhairleach. 

Tá béim níos mó á cur ar úsáid teicnící iniúchta ríomhchuidithe mar rogha modha dár 
gcásoibrithe.  Cumasaíonn na teicnící sin mionanailís ar mhéideanna móra taifead 
leictreonacha arna gcoinneáil ag custaiméirí, seachas scrúdú láimhe ar shampla beag de na 
taifid seo.  

Is cuid lárnach dár gcreat um chomhlíonadh ár gclár idirghabhálacha comhlíonta fíorama 
atá dírithe ar iompar (RTIanna).  Ceadaíonn an clár seo luathbhrathadóireacht na 
neamhchomhlíontachta, réiteach tuairisceán cánach agus ceisteanna comhlíontachta 
íocaíochta, agus géarú cásanna go hiniúchadh nó go fiosrú, de réir mar is cuí.  In 2017, dúnadh 
1,763 RTIanna, agus toradh €3.4 milliún orthu.

Mainnitheoirí Cánach a fhoilsiú

De réir Alt 1086 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, tá ceanglas dlí ar na Coimisinéirí 
Ioncaim Liosta Mainnitheoirí Cánach a fhoilsiú san fhoilseachán Iris Oifigiúil laistigh de thrí mhí 
i ndiaidh dheireadh gach ráithe ina dtagtar ar shocraíochtaí comhaontuithe nó ina gcuireann 
na Cúirteanna Cinntí Pionóis i bhfeidhm. Is cosc tábhachtach é sin inár dtroid i coinne na 
neamhchomhlíontachta cánach.  In 2017, comhaontaíodh socraíochtaí cánach, ar luach €53 
milliún iad, le 289 custaiméir, agus foilsíodh iad. Tugtar sonraí na bhfoilseachán sin in 2017 i 
dTábla 17 agus 18, lena n-áirítear miondealú de réir ráithe agus na hearnálacha is coitianta a 
foilsíodh.

Measúnú ar Riosca agus Deighilt Custaiméirí

Dírímid ár n-acmhainní ar na réimsí is mó riosca, agus is mó anois go n-úsáidimid cur chuige 
bunaithe ar dheighilt earnálach. In 2016, bhunaíomar seacht gCeantar ‘Leibhéal 2’, chun 
leibhéil chomhlíontachta a bhainistiú i gcás custaiméirí ardriosca laistigh d’earnálacha áirithe. 
Sna ceantair sin, déileáiltear le cásanna lena mbaineann 26% den ghlanfháltais, thart ar €13.16 
billiún ar an iomlán. I rith 2017, cuireadh béim ar leith ar an mótarthionscal, ar chleachtóirí 
cánach móra agus dlíghnólachtaí, agus ar Ranna Rialtais agus Comhlachtaí Poiblí.

An Mótarthionscal 

Is éard atá i gceist leis seo ná díoltóirí mótar den chuid is mó, agus roinnt soláthraithe seirbhíse 
deisithe agus cothabhála, soláthraithe páirteanna cairr agus cuideachtaí léasaithe agus cíosa. 
Faoi dheireadh 2017, bhí breis agus 60 breithmheas cuimsitheacha cáis ar siúl nó curtha i 
gcrích; bhí 10 n-iniúchadh curtha i gcrích agus iniúchtaí fós ar siúl in 12 chás eile. In 2017, ba é 
beagán le cois €2.4 milliún an toradh ó idirghabhálacha dúnta.

25



Mórchleachtóirí Cánach agus Dlíghnólachtaí 

Sa dá bhliain suas go deireadh mhí na Nollag 2017, rinneadh próifíliú ar 57% den earnáil seo 
agus, le linn 2017, rinneadh 65 idirghabháil chomhlíontachta lenar bhain toradh €430,279.

Ranna Rialtais agus Comhlachtaí Poiblí 

Áirítear san earnáil seo gach Roinn Rialtais agus coláistí agus ospidéil áirithe. In 2017, fuarthas 
toradh €4.6 milliún i gcáin, ús agus pionóis as 21 idirghabháil chomhlíontachta san earnáil seo. 

Dul i nGleic le hImghabháil agus Calaois Thromchúiseach Cánach agus 
Dleachta

I saol atá ag éirí níos domhandaithe agus níos digití i gcónaí, tá ár n-acmhainneacht 
anailísíochta sonraí, chomh maith le comhar agus comhoibriú ag an leibhéal náisiúnta 
agus idirnáisiúnta, ríthábhachtach dár n-éifeachtúlacht i ndáil le calaois agus imghabháil 
thromchúiseach cánach agus dleachta a fhiosrú agus a ionchúiseamh.   

Malartú Faisnéise (MF)

Tá reachtaíocht curtha i bhfeidhm againn chun faisnéis cuntais airgeadais a mhalartú go 
huathoibríoch, lena n-áirítear sonraí cuntais bhainc eachtracha agus sonraí infheistíochtaí 
eachtracha, a bhaineann le breis agus 100 dlínse. I mí Mheán Fómhair 2017, tharla an chéad 
cheann de na malartaithe sin, idir Éire agus 50 dlínse eile. Tugann sé faisnéis dúinn maidir le 
cuntais arna gcoinneáil thar lear ag custaiméirí Éireannacha, agus déantar an fhaisnéis sin 
a chrostagairt le tuairisceáin chánach chun a chinntiú go bhfuiltear tar éis sócmhainní agus 
ioncaim uile thar lear a dhearbhú, de réir mar is cuí. 

Tá sé de cheangal ar fhiontair ilnáisiúnta (FIN) mhóra Tuarascáil de réir Tíre a thíolacadh 
ina dtugtar miondealú ar ioncam, brabúis, cánacha agus táscairí eile ar ghníomhaireachtaí 
eacnamaíochta, i gcás gach dlínse cánach ina ndéanann an FIN gnó. Úsáidimid an fhaisnéis 
seo i measúnachtaí riosca ardleibhéil maidir le praghsáil aistrithe agus chun measúnú a 
dhéanamh ar rioscaí eile a bhaineann leis an bPlean Gníomhaíochta BEPS.  Tá an chéad 
mhalartú sonraí de réir tíre idir riaracháin cánach le tarlú in 2018. 

De réir ár dtiomantais leanúnaigh don chlár oibre idirnáisiúnta um thrédhearcacht chánach, 
agus i gcomhréir le tionscnaimh AE agus ECFE chun Malartú Faisnéise idir údaráis chánach 
a neartú maidir le rialuithe cánach, rinneamar sonraí 32 tuairim a mhalartú ón 1 Eanáir 2017, 
agus rinneadh 319 tuairim níos sine a mhalartú i mí na Nollag 2017. 

Athbhreithnithe Piaraí ar Mhalartú Faisnéise

In 2017, rinne an Fóram Domhanda maidir le Trédhearcacht agus Malartú Faisnéise 
chun críocha Cánach athbhreithniú piaraí ar Éirinn, chun ár gcomhlíontacht le caighdeáin 
idirnáisiúnta maidir le trédhearcacht agus roinnt eolais a chinntiú. Mar chuid den athbhreithniú 
sin, rinneadh teagmháil le Ranna eile Rialtais agus comhlachtaí poiblí chun cur chun feidhme 
cuimsitheach na gcaighdeán sin in Éirinn a léiriú. Fuarthas go raibh Éire comhlíontach i ngach 
ceann de na deich ngné. Táimid ar ceann d’fhíorbheagán dlínse a bhain toradh mar sin amach, 
rud a léiríonn go bhfuil ceann de na córais is trédhearcaí ar domhain againn. Tá an tuarascáil 
seo foilsithe ar shuíomh Ghréasáin an ECFE.  
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Athbhreithniú ECFE maidir le Forfheidhmiú an Chreata CBBA um Malartú 
Rialuithe 

Le linn 2017, rinne an ECFE athbhreithniú ar Éirinn maidir le cur chun feidhme na gCoimisinéirí 
Ioncaim den chreat um malartú rialuithe a bhaineann le Gníomh 5 den Phlean Gníomhaíochta 
BEPS.  Fuarthas go raibh Éire tar éis gach gné de na téarmaí tagartha a chomhlíonadh agus ní 
dhearnadh moladh ar bith. 

Cúnamh Frithpháirteach 

Is éard atá i gceist le Cúnamh Frithpháirteach ná malartú faisnéise idir Ballstáit AE agus tíortha 
eile. Soláthraímid agus bainimid leas as socraíochtaí Cúnaimh Fhrithpháirtigh trí fhaisnéis a 
roinnt agus i bhfiosruithe comhoibríocha.

In 2017, fuaireamar 1,841 iarratas ar Chúnamh Frithpháirteach ó thíortha eile agus rinneamar 
881 iarratas (féach Tábla 24).  

Tuairiscí ar Idirbhearta Amhrasta 

Le linn 2017, rinneamar 24,232 Tuairisc ar Idirbhearta Amhrasta ó institiúidí airgeadais agus 
comhlachtaí eile saincheaptha a bhfuil ceanglas orthu faoin dlí tuairiscí mar sin a dhéanamh. 
Sin méadú 7.1% i gcomparáid le 2016. In 2017, ba é €5.5 milliún an toradh ar chásanna 
iniúchta a raibh baint acu le Tuairiscí ar Idirbhearta Amhrasta. 

Anailísíocht Sonraí

Bhí ról lárnach againn sa Ghréasán Ard-Anailísíochta maidir le Riaracháin Cánach de chuid 
an Fhóraim ECFE. Tuairiscíonn an fóram ar chomhoibriú idir feidhmeanna anailísíochta na 
bpríomhriarthóirí cánach agus tacaíonn sé le hobair grúpaí tionscadail an ECFE. I mí na 
Bealtaine2017, reáchtálamar comhdháil idirnáisiúnta dhá lá maidir le teicnící ard-anailísíochta 
ó thaobh riaracháin cánach de. Ba é seo an tríú comhdháil dá leithéid arna eagrú ag na 
Coimisinéirí Ioncaim agus an ECFE inar tháinig 47 toscairí ó 25 údarás cánach le chéile, chun 
dea-chleachtas a roinnt maidir le cén chaoi le feidhm anailísíochta éifeachtaí a fhorbairt agus 
acmhainní a chur ar fáil di. 

In 2017, leanamar d’infheistíocht a dhéanamh inár bhfeidhm anailísíochta sonraí, chun cabhrú 
linn riosca a bhainistiú, aghaidh a thabhairt ar an neamhchomhlíontacht agus ár n-acmhainní 
a leithdháileadh ar bhealach a bhí éifeachtach ó thaobh costais de. Reáchtálamar réimse 
samhlacha measúnaithe riosca ar bhonn píolótach agus d’fhorbraíomar samhlacha nua chun 
riosca a aithint sna hearnálacha seo a leanas: ola mhianrach; foirgníocht; agus réadmhaoin ar 
cíos.

Comhoibriú Idirghníomhaireachta

Oibrímid go dlúth le gníomhaireachtaí eile, ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta, chun 
imghabháil cánach, calaois, smuigléireacht agus cineálacha eile coiriúlachta a chomhrac.  

Comhoibriú Náisiúnta

Tá dlúthchaidreamh oibre againn leis an nGarda Síochana, an Biúró um Shócmhainní Coiriúla, 
an tSeirbhís Chabhlaigh agus Óglaigh na hÉireann. Glacaimid páirt san Fhóram Maoirseachta 
ar Dhrugaí, atá faoi treoir na Roinne Sláinte, agus a dhéanann maoirsiú ar chur chun feidhme 
Straitéis Náisiúnta an Rialtais maidir le Drugaí 2017-2024. Glacaimid páirt i nGrúpa Faireacháin 
ar an nGeilleagar Ceilte le hionadaithe ó ghrúpaí gnó, ceardchumainn agus gníomhaireachtaí 
Stáit a bhfuil tiomantas coiteann acu chun dul i ngleic leis an ngeilleagar dubh. 
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Déantar ionadaíocht orainn ar an gCoiste Stiúrtha Náisiúnta um Fhorfheidhmiúchán 
Dramhaíola, faoi choimirce na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 
Comhshaoil, a éascaíonn an comhoibriú idir údaráis phoiblí sa réimse forfheidhmiúcháin 
dramhaíola.

Oibríonn ár gComhaonaid Imscrúdaithe go dlúth le roinnt Ranna Rialtais agus gníomhaireachtaí 
eile, lena n-áirítear Aonad na nImscrúduithe Speisialta atá ina chuid den Roinn Gnóthaí 
Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí agus leis an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit 
Oibre chun dul i ngleic le gníomhaíochtaí sa gheilleagar dubh, agus chun cur isteach ar na 
gníomhaíochtaí. 

Rinne muid comhordú ar fhorfheidhmiú agus ar stopadh táirgí toirmiscthe agus srianta thar 
ceann ár gcomhghleacaithe sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (RTBM), in Údarás 
Sábháilteachta Bia na hÉireann (USBÉ), sa Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta, san Údarás 
Rialála Táirgí Sláinte (URTS) agus sa Choimisiún um Íocaíocht agus Chosaint Tomhaltóirí. 
Comhoibrímid le Cumann Bhaile Átha Cliath um Fhóirithint ar Ainmhithe (DSPCA) agus le 
gníomhaireachtaí eile maidir le trádáil neamhdhleathach ainmhithe.

Comhoibriú Idirnáisiúnta

Oibrímid go dlúth le Coimisinéirí Ioncaim agus Custaim na Banríona agus gníomhaireachtaí 
eile um fhorfheidhmiú dlí i dTuaisceart Éireann. Bunaíodh an Tascfhórsa Idirghníomhaireachta 
trasdhlínse faoin gComhaontú um Thosú as an Nua, agus ceann de na réimsí tosaíochta atá 
ann ná an chalaois fhioscach. Faoin gcreat seo, oibrímid le Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart 
Éireann, an Garda Síochána, Coimisinéirí Ioncaim agus Custaim na Banríona, an Biúró um 
Shócmhainní Coiriúla, agus an Ghníomhaireacht Náisiúnta Coiriúlachta. 

Fiosraímid mírialtachtaí maidir le himghabháil dleachta ar iompórtálacha a thagann isteach san 
AE, lena n-áirítear an chomhtharaif custam, dleacht frithdhumpála agus dleacht frithchúitimh. 
Tugtar údarás dúinn an obair sin a dhéanamh ón Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus 
is éard atá i gceist léi mar shampla ná imscrúdú a dhéanamh ar imghabháil amhrasta ar an 
Dleacht Frithdhumpála, nó mí-rangú nó gearrluacháil earraí atá ag teacht isteach san AE trí 
Éirinn. Le linn 2017, fuaireamar 34 iarratas ó OLAF agus gníomh nó fiosrú á lorg, agus bailíodh 
€348,181 i ndleacht custam amuigh. Oibrímid go dlúth le OLAF, agus faisnéis á gcomhroinnt 
againn. Mar shampla, glacaimid páirt i sainghrúpa Choimisiún an Aontais Eorpaigh maidir leis 
an gcomhrac i gcoinne trádáil neamhdhleathach tobac, arna bhunú i mí na Bealtaine 2017. 

Táimid páirteach go gníomhach sa Mheitheal um Chomhar Custaim de chuid an AE, Europol 
agus sa Lárionad Anailíse agus Oibríochtaí Muirí – Támhshuanaigh (MAOC-N) agus tá oifigigh 
linn bunaithe i Londain, ag Europol sa Háig agus ag MAOC-N i Liospóin. 

Ghlacamar páirt i roinnt clár faoin gClár Oibre Ildisciplíneach Eorpach i gCoinne Bagairtí 
Coiriúla, arna bhainistiú ag Europol agus arna chomhordú ag an leibhéal náisiúnta ag an 
nGarda Síochána.  Glacaimid páirt gníomhach i ngníomhaíochtaí na hEagraíochta Domhanda 
Chustaim, atá dírithe ar dhul i ngleic leis na bagairtí a thagann ó chalaois agus smuigléireacht.

Tháinig an Treoir um Thaifead Ainmneacha Paisinéirí (PNR) i bhfeidhm in 2017, agus léi 
bunaíodh comhchreat dlíthiúil maidir le próiseáil agus aistriú sonraí PNR chun cabhrú le cionta 
sceimhlitheoireachta agus coireacht thromchúiseach a chosc, a aimsiú agus a ionchúiseamh. 
Is comhalta sinn den Ghrúpa Ardleibhéil maidir le córais malartaithe faisnéise i ndáil le 
córais Slándála, Inimirce agus Choiriúlachta, ar a ndéanann an Roinn Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais cathaoirleacht.  Tá an grúpa freagrach as an Treoir PNR a chur chun feidhme, 
agus tá sé de cheangal ar gach Ballstát na dlíthe, rialacháin agus forálacha riaracháin atá 
riachtanach chun an Treoir a chomhlíonadh a thabhairt i bhfeidhm, faoin 25 Bealtaine 2018.
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Díriú ar an nGeilleagar Dubh, agus Cur Isteach Air 
Is príomhthosaíocht é dul i ngleic le gníomhaíocht uile an gheilleagair dhuibh. 

Comhaonaid Imscrúdaithe

In 2017, lean na Comhaonaid Imscrúdaithe de thús áite a thabhairt don earnáil foirgníochta 
agus glacadh páirt in 855 cuairt ar láithreáin tógála, cuireadh agallamh ar 5,017 conraitheoir, fo-
chonraitheoir agus fostaí ar an láithreán chun iad a chur ar an eolas maidir lena gcomhlíontacht 
agus oibleagáidí reachtúla eile. 

I gcomhar lenár gcomhghleacaithe sa Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí agus 
sa Choimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre, leanaimid de choinneáil le fostóirí a dhéanann 
fostaithe a mhírangú. In 2017, cláraíodh 723 duine mar fhostaithe nua maidir le ÍMAT agus 
athrangaíodh 484 fo-chonraitheoir mar fhostaithe. 

Smuigléireacht , Drugaí agus Calaois Fhioscach

I rith 2017, leanamar de thús áite a thabhairt do ghníomh i gcoinne smuigléireachta drugaí, 
smuigléireacht agus trádáil táirgí neamhdhleathacha tobac agus alcóil, agus calaois bhreosla. 
Táimid tar éis infheistíocht shuntasach a dhéanamh i gcórais faisnéise nua-aimseartha laistigh 
de chreat dlúthchomhar idirghníomhaireachta agus idirnáisiúnta.

Drugaí

I gcás drugaí rialaithe a bheartaítear iad a smuigleáil, nó a iompórtáil sa Stát nó a easpórtáil as 
an Stát go neamhdhleathach, tá príomhfhreagracht ar na Coimisinéirí Ioncaim na drugaí sin a 
chosc, a bhrath, a idircheapadh agus a urghabháil. Le linn 2017, rinneamar 6,064 urghabháil ar 
3,692 cileagram de dhrugaí, ar luach measta de bheagnach €60 milliún (Tábla 19).

Oibrímid go dlúth leis an Garda Síochána, go háirithe le Biúró an Gharda Síochána um Dhrugaí 
agus Coireacht Eagraithe, i gcomhfhiosruithe agus comhoibríochtaí dírithe ar iompórtáil, 
easpórtáil, soláthar agus scaipeadh neamhdhleathach drugaí rialaithe. Ghlacamar páirt in 41 
oibríocht mar sin le linn na bliana.

Táirgí Tobac 

Is riosca mór don Státchiste í trádáil táirgí neamhdhleathacha tobac, baineann sí an bonn den 
bheartas sláinte agus maoiníonn sí an choiriúlacht eagraithe. Léirítear sa Suirbhé Taighde 
ar Tháirgí Tobac Neamhdhleathacha, 2017, arna dhéanamh ag IPOS/MRBI thar ceann na 
gCoimisinéirí Ioncaim agus Oifig Náisiúnta Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte um Rialú 
Tobac, go rangaítear neamhdhleathach 13% de phacaí toitíní i seilbh caiteoirí tobac (méadú 3% 
i gcomparáid le 2016). Tá torthaí 2017 agus blianta eile roimhe sin foilsithe ar ár suíomh idirlín5. 

In 2017, leanamar lenár gclár forleathan forfheidhmithe gníomhartha, agus é dírithe ar gach 
cuid den slabhra soláthair.  Urghabhadh breis agus 34 milliún toitíní agus 1,768 cileagram de 
tháirgí tobac eile, lenar bhain luach breis agus €20 milliún, (Tábla 20); sin caillteanas féideartha 
don Státchiste de bhreis agus €16 milliún i gcáin agus dleacht. 

5 https://www.revenue.ie/ga/corporate/information-about-revenue/research/surveys/tobacco-consumption-survey/index.aspx.
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Alcól

Dírímid ar sholáthar agus díol alcóil neamhdhleathaigh agus alcóil ghóchumtha. Tarlaíonn 
trádáil alcóil neamhdhleathaigh trí smuigléireacht ó thíortha ina bhfuil rátaí níos ísle de cháin 
mháil, trí alcól neamhcháinithe a atreorú ar an margadh go neamhdhleathach, nó trí alcól 
góchumtha a tháirgeadh. Le linn 2017, d’urghabh na Coimisinéirí Ioncaim 95,021 lítear alcól 
neamhdhleathaigh, ar a raibh luach measta €0.91 milliún.   

I mí na Samhna, d’aimsíomar monarcha mhórscála táirgeachta vodca ghóchumtha, agus alcól 
tionscail dínádúraithe á tháirgeadh inti. Is é vodca an t-alcól is mó a ndéantar góchumadh air, 
agus is minic a bhíonn méideanna arda ceimiceán nimhiúil ann, amhail meatánól agus alcól 
iseapróipileach.   D’urghabhamar 586 lítear de tháirge críochnaithe de chineál vodca a bhí 
buidéalaithe, séalaithe, lipéadaithe agus curtha i mboscaí, chomh maith le 4,000 lítear alcól 
amh, a tháirgfeadh gar do 12,000 lítear biotáille de chineál vodca. Is éard a bhí i gceist leis an 
táirge alcóil neamhdhleathaigh sa mhonarcha seo ná caillteanas féideartha don Státchiste de 
thart ar €300,000.  

Breosla 

Le blianta beaga anuas, táimid tar éis straitéis chuimsitheach agus rathúil a chur i bhfeidhm 
chun dul i ngleic leis an gcalaois bhreosla.  Chomh maith le forfheidhmiú treisithe i gcoinne 
oibríochtaí amhrasta sciúrtha breosla ar an dá thaobh den teorainn, cuireadh i bhfeidhm córas 
ceadúnaithe nua agus neartaithe le haghaidh catagóirí éagsúla trádálaithe ola; tuairiscí míosúla 
slabhra soláthair a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim maidir le gluaiseachtaí ola mianraí; 
foráil maidir le ‘trádáil mheargánta’ faoin dlí máil do thrádálaithe ola; marcóir fioscach nua 
curtha chun feidhme go comhpháirteach leis an Ríocht Aontaithe; agus cumhachtaí nua dlí 
maidir le mí-úsáid breoslaí ionaid.   Chuamar i mbun plé go forleathan le trádáil na hola dleathaí 
atá tar éis glacadh le cód cleachtais ghnó, agus tá soláthar olaí gáis marcáilte a mbaineann 
cáin ísle leo faoi réir nósanna imeachta um dhícheall cuí i leith custaiméara.  

I mí Eanáir 2017, rinneamar Clár Náisiúnta Sampláil Randamach eile le trádálaithe breoslaí 
carranna, agus tástáil á déanamh le haghaidh an mharcóra nua, agus i rith na dara bliana, níor 
aimsíodh fianaise ar bith den mharcóir sin.  Cé go léiríonn an fhianaise atá ar fáil go dtí seo 
nach féidir an marcóir nua sin a sciúradh trí ghnáthmhodhanna, táimid fós san airdeall. Tá clár 
eile sampláil randamach ar siúl faoi láthair atá tar éis leathnú chun tarlóirí agus gnólachtaí eile 
san earnáil iompair a chur san áireamh, chomh maith le trádálaithe breosla carranna.  Cé go 
gcuirimid fáilte roimh éifeachtúlacht na mbearta a tugadh isteach le blianta beaga anuas agus 
roimh thoradh dearfach an chomhoibrithe le Coimisinéirí Ioncaim agus Custaim na Banríona, 
nílimid réchúiseach ina leith seo. Táimid san airdeall maidir le seiftiúlacht iad siúd a bhíonn 
páirteach i gcoiriúlacht sa trádáil bhreosla agus táimid réidh le freagairt d’fhorbairtí nua sa 
réimse seo. 

Coinneáil Airgid

Coinnímid suimeanna airgid €1,000 nó níos mó a mheastar gur as gníomhaíochtaí coiriúla a 
tháinig siad nó go bhfuil sé ceaptha le húsáid in iompar coiriúil.  Nuair a choinnítear airgead, 
le faomhadh na gCúirteanna, déanaimid na naisc le coiriúlacht a imscrúdú. In 2017, fuair na 
Coimisinéirí Ioncaim faomhadh na Cúirte chun 78 cás ar bhain luach €1.04 milliún in airgead 
tirim leo a imscrúdú. I gcásanna inar bunaíodh naisc don choiriúlacht, rinneamar iarratas ar 
an gCúirt chun ordú forghéillte a fháil.  Le linn na bliana, dheonaigh na Cúirteanna orduithe 
forghéillte maidir le 30 urghabháil airgid choiriúil, ar luach €74,718 iad. 
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Earraí Coiscthe/Srianta agus Góchumtha

Cuirimid réimse raon toirmeasc, srianta agus córas um shábháilteacht 
táirge i bhfeidhm thar ceann Ghníomhaireachtaí eile Stáit, ag an 
bpointe iompórtála nó easpórtála, mar shampla, d’oibríomar do 
dlúth le Cumann Bhaile Átha Cliath um Fhóirithint ar Ainmhithe agus 
gníomhaireachtaí eile in Oibríocht Delphin chun cur isteach ar an trádáil 
neamhdhleathach trasteorann ar choileáin. Le linn 2017, thógamar 
33 coileán faoi choimeád a bhí á n-iompar gan pasanna agus gan 
micrishlis a bheith iontu mar a éilítear faoin Acht um Shláinte agus Leas 
Ainmhithe, 2013. Tugadh gach ceann acu do Chumann Bhaile Átha 

Cliath um Fhóirithint ar Ainmhithe chun aire a thabhairt dóibh.

Scanóir x-ghathach móibíleach nua na gCoimisinéirí Ioncaim le díriú isteach ar 
smuigléireacht

Ar an 15 Meitheamh 2017 ag Teach an Chustaim Nua i gCalafort Bhaile Átha Cliath, rinne Niall 
Cody, Cathaoirleach na gCoimisinéirí Ioncaim, coimisiúnú oifigiúil do na Coimisinéirí Ioncaim 
ar scanóir x-ghathach móibíleach nua den teicneolaíocht is úire. Bhí an scanóir nua páirt-
mhaoinithe ag deontas €750,000 ó OLAF, Ghníomhaireacht Frith-Chalaoise Eorpach, Faoina 
Clár Hercule III.  In éineacht lena chomh-chomhaltaí Boird, na Coimisinéirí Liam Irwin agus 
Gerry Harrahill, ghabh an Cathaoirleach buíochas thar ceann Bhord na gCoimisinéirí Ioncaim le 
OLAF, as a dtacaíocht airgeadais i dtaca le ceannach an scanóra nua.

Dúirt Cathaoirleach na gCoimisinéirí Ioncaim, agus é ag aithint go bhfuil teicnící chun 
gníomhaíochtaí aindleathacha a cheilt ag éirí “níos géire agus níos sofaisticiúla’’ an t-am ar fad, 
gurb é an scanóir móibíleach nua an ceann is cumhachtaí ar an margadh faoi láthair agus go 
n-úsáideann sé teicneolaíocht íomháithe chun anailís a dhéanamh ar fheithiclí chomh maith le 
coimeádáin mhuirí. Dúirt an tUasal Cody go gcuirfidh sé ar chumas na gCoimisinéirí Ioncaim 
“coinsíneachtaí amhrasacha a aithint go tapa agus go héifeachtach, leis an méid is lú tionchair 
agus is féidir ar thrádáil dhlisteanach.”

Bhí Coimisinéir Cúnta an Gharda Síochána John O’Driscoll, agus Ceannfort Michael 
Curran i measc na ndaoine ag an seoladh. Dúirt an tUasal Cody go mbíonn na Coimisinéirí 
Ioncaim ag comhoibriú leis an nGarda Síochána, Óglaigh na hÉireann agus an tSeirbhís 
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Chabhlaigh, ag leibhéal náisiúnta, agus go dtéann siad i mbun gníomhartha leanúnacha, ag 
leibhéal idirnáisiúnta, atá dírithe ar gháinneáil ar dhrugaí, calaois bhreosla agus sreabhadh 
tobac agus airgead tirim smuigleáilte a idircheapadh agus a chosc. Chuir an Cathaoirleach 
béim ar thábhacht an chomhoibrithe idir-ghníomhaireachta agus ghabh sé buíochas lena 
chomhghleacaithe, comhghleacaithe intíre agus comhghleacaithe idirnáisiúnta araon, as a 
dtacaíocht leanúnach. 

Labhair Cathaoirleach na gCoimisinéirí Ioncaim faoi mhargadh drugaí a leanann de bheith ar 
cheann de na gníomhaíochtaí is brabúsaí le haghaidh grúpaí coireachta eagraithe ag feidhmiú 
san Aontas Eorpach, agus ar fud an domhain, agus dúirt sé gur fadhb dhomhanda í gan 
amhras fadhb an tobac aindleathaigh chomh maith. Ag déanamh tagartha d’éifeachtacht an 
chomhoibrithe idirghníomhaireachta ag leibhéil náisiúnta agus idirnáisiúnta, rinne an tUasal 
Cody tagairt do chomhoibriú na gCoimisinéirí Ioncaim leis an nGarda Síochána níos luaithe i 
mbliana, comhoibriú a raibh sé de thoradh air gur urghabhadh cannabas luibhe de luach €37.5 
milliún a bhí ceaptha dul go dtí an margadh Éireannach. 

Is é straitéis na gCoimisinéirí Ioncaim ná díriú ar chalaois fhioscach, calaois bhreosla, agus 
soláthar drugaí aindleathacha agus táirgí tobac, d’fhonn cur isteach ar shlabhra an tsoláthair, 
na táirgí aindleathacha a urghabháil agus na daoine atá freagrach astu a ionchúiseamh. Is é 
an scanóir nua an uirlis is déanaí i dtroid na gCoimisinéirí Ioncaim i gcoinne na smuigléireachta 
agus cuireadh chun úsáide é i gCalafort Bhaile Átha Cliath. 

Dul i nGleic le hImghabháil Cánach Eischósta
Aithnímid an riosca tromchúiseach don Státchiste a eascraíonn as cuntais agus struchtúir 
eischósta a úsáid ar chúiseanna imghabhála cánach. In 2017, fuarthas €87.4 milliún mar 
thoradh ar na himscrúduithe speisialta a rinneadh ar imghabháil cánach eischósta (Tábla 15), 
rud a d’ardaigh ár dtoradh ar fad go dtí seo go €2,900.06 milliún as 38,206 cás. 

Tugadh isteach athruithe suntasacha san Acht Airgeadais 2016, agus ó mhí na Bealtaine 2017 
ar aghaidh, ní féidir le mainnitheoirí cánach a úsáideann áiseanna eischósta chun cuntais 
ioncaim nó sócmhainní eile neamhdhearbhaithe a cheilt, nochtadh cáilitheach a dhéanamh. 
Is é is ciall leis sin ná gur féidir pionóis suas go 100% don cháin a imghabháil a chur ar 
mhainnitheoirí cánach, go bhfoilseofar a n-ainm ar an Liosta Ráithiúil de Mhainnitheoirí Cánach 
agus ionchúiseamh coiriúil. 

Faoi sprioc an 4 Bealtaine 2017 don tionscnamh Nochtuithe ar Ioncam agus Sócmhainní 
Eachtracha, fuaireamar 2,786 nochtadh, ar a raibh luach dearbhaithe €84 milliún, geall 
leis. Ba nochtuithe a bhain le pinsin, cuntais bhainc, scaireanna agus maoin 82% d’iomlán 
na nochtuithe sin. Fuarthas nochtuithe maidir le sócmhainní neamhdhearbhaithe ar fud an 
domhain. Bhain beagán faoi bhun 70% de na nochtuithe a rinneadh le ceithre thír: an Ríocht 
Aontaithe (44%); Stáit Aontaithe Mheiriceá (14%); an Fhrainc (7%); agus an Spáinn (5%). 

Ar an 17 Samhain 2017, dheimhníomar go raibh fiosrú ar siúl chun custaiméirí a bhí i mbun 
idirghabhála agus seachanta cánach eischósta a aithint agus a leanúint. Tá an obair seo á 
cur ar aghaidh i ndlúthchomhar leis na húdaráis chánach i ndlínsí eile agus trí leas a bhaint as 
an bhfaisnéis fhorleathan maidir le sócmhainní agus ioncam saoránach Éireannach atá ar fáil 
anois trí thionscnaimh amhail FATCA (comhaontú idir-rialtais chun faisnéis maidir le cuntais 
airgeadais a chomhroinnt le Stáit Aontaithe Mheiriceá); DAC (Treoracha AE maidir le Comhar 
Riaracháin) agus CRS (Comhchaighdeán Tuairiscithe de chuid an ECFE). 
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Scéimeanna Seachanta Cánach
Is éard atá i gceist le seachaint cánach ná reachtaíocht, faoisimh nó liúntais chánach a úsáid ar 
bhealach eile seachas mar a bheartaítear, ar mhaithe le dliteanas cánach a laghdú. Ní ionann é 
sin agus imghabháil cánach; is éard atá in imghabháil chánach ná neamh-íoc neamhdhleathach 
cánach nó gearríocaíocht chánach. Is ár mbeartas é dúshlán a thabhairt ar bhealach 
gníomhach do scéimeanna seachanta cánach a chuireann torthaí cánach i mbaol, agus a 
dhéanann dochar do chothromaíocht an chórais chánach. Tabharfaimid faoi scéimeanna mar 
sin agus déanfaimid iad a fhiosrú i gcónaí, agus rachaimid chun dlí le cásanna suas go leibhéal 
na hArd-Chúirte, na Cúirte Achomhairc agus na Cúirte Uachtaraí, más gá. Faoi láthair táimid ag 
tabhairt faoi 883 cás seachanta. In 2017, shocraíomar 1,352 cás seachanta cánach, agus bhain 
socraíochtaí €3.8 milliún ar an iomlán i gcáin, ús agus pionóis le 15 díobh seo. 

Tionchar Cinntí Cúirte

Bíonn tionchar mór ar chinntí na Cúirte ar ár gcásobair seachanta cánach. 

Na Coimisinéirí Ioncaim v Hans Droog

As na 1,352 cás seachanta a socraíodh in 2017, dúnadh 1,332 díobh tar éis chinneadh na 
Cúirte Uachtaraí i gcás na Coimisinéirí Ioncaim v Hans Droog, inar áitíodh go rathúil go 
mbaineann na teorainneacha ama arna leagan amach sa reachtaíocht i leith an chórais 
fhéinmheasúnachta leis an reachtaíocht fhrithsheachanta. De réir comhairle dlí, mar thoradh ar 
an gcinneadh sin, rinneamar mar seo a leanas in 2017: 

• Dhúnamar 1,332 cás comhchosúla agus déanfaimid faoiseamh atá dlite a aisíoc, áit nár 
deonaíodh faoiseamh cánach. Go dtí seo, tá €17.8 milliún aisíoctha.

• Dhúnamar sraith cásanna ar fad eile lenar bhain ceisteanna comhchosúla maidir le 
teorainn ama, áit a raibh éilimh ar fhaoiseamh scannáin faoi alt 481 den Acht Comhdhlúite 
Cánacha, 1997 á bhfiosrú. Táimid tar éis an faoiseamh a éilíodh a dheonú in 1,214 cás. 
Rinneamar aisíocaíochtaí in 652 cás de na cásanna sin, tá 19 gcás fós le próiseáil, agus 
tá cáin agus ús aisíoctha againn ar luach €9.7 milliún iad. Áirítear san fhiosrú 543 cás ina 
raibh achomhairc déanta ag custaiméirí chun an faoiseamh a aistarraingt. Ós rud é nár 
íocadh cáin ar bith sna cásanna seo, níl aon aisíocaíocht dlite. 

Cinneadh Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CBAE)

I mí na Samhna 2017, thug CBAE cinneadh ar cheisteanna arna gcur faoina bráid ag Cúirt 
Uachtarach na hÉireann, maidir le cás CBL in Éirinn (Cussens C251/16) agus feidhmiú 
phrionsabal an AE maidir le toirmeasc ar an dlí a mhí-úsáid. Dheimhnigh CBAE gur prionsabal 
ginearálta de dhlí an AE é an prionsabal maidir le toirmeasc ar an dlí a mhí-úsáid, agus nach 
dtagann sé ó threoir ar bith. 

Is suntasach an cinneadh é sin ós rud é go leagann sé síos fasach maidir le feidhmiú 
phrionsabal an AE maidir le toirmeasc ar an dlí a mhí-úsáid, fasach ar féidir seasamh chun 
an ceart díolúine nó faoiseamh ó CBL a fháil a dhiúltú do dhuine incháinithe ceal forálacha dá 
leithéid de dhiúltú a bheith sa dlí náisiúnta. Meastar go ndéanfaidh an Chúirt Uachtarach an 
cás seo a liostáil lena éisteacht in 2018, ionas gur féidir críoch a chur leis, ag féachaint don 
chinneadh CBAE.
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Ionchúisimh
In 2017, rinneadh 24 ciontú coiriúil a áirithiú os comhair na Cúirte mar gheall ar imghabháil 
thromchúiseach chánach agus dleachta. 

• I gcás 9 gciontú mar gheall ar chionta cánach, gearradh pianbhreith choimeádta, ó 7 mí go 
3 bliana go leith. Rinneadh an phianbhreith a chur ar fionraí go hiomlán nó i bpáirt i gcás 6 
cinn de na cásanna sin. 

• Gearradh 15 chiontú mar gheall ar chionta tromchúiseacha dleachta. Gearradh 
pianbhreith choimeádta suas go 2 bhliain i gcúig cinn de chásanna, agus cuireadh an 
phianbhreith ar fionraí i gcás 10 gcinn de na cásanna.   

Ag deireadh 2017, bhí 107 cás mar gheall ar imghabháil nó calaois thromchúiseach faoi 
imscrúdú agus bhí 27 cás breise sa chóras breithiúnach (Tábla 21). 

Forfheidhmiúchán Fiachais 
Chun maoiniú an Státchiste a chosaint, tá straitéis éifeachtach bailithe agus forfheidhmithe 
fiachais ríthábhachtach, nuair a dhiúltaíonn custaiméirí a n-oibleagáidí cánach agus dleachta a 
chomhlíonadh.  Déantar gach cás a mheas, chun an rogha forfheidhmithe is iomchuí a chinntiú, 
is é sin Sirriam, caingean Cúirte, nó Astú sna cásanna is tromchúisí. Leagtar amach i dTábla 10 
sonraí ár gclár forfheidhmithe bailithe i leith 2017. 

Dócmhainneacht Chorparáideach agus Dócmhainneacht Phearsanta
Rinneamar gníomhaíocht dócmhainneachta corparáide agus pearsanta a thionscnamh agus 
tacú leo i rith 2017. Fuaireamar 423 iarratas páirt a ghlacadh i socruithe dócmhainneachta 
pearsanta, méadú 13% ar 2016. As na socruithe a bhí beartaithe, tharraing na custaiméirí nó a 
n-ionadaithe siar 18 díobh. D’aontaíomar páirt a ghlacadh in 273 socrú agus dhiúltaíomar páirt 
a ghlacadh in 132 díobh toisc nár cuireadh ar fáil faisnéis leordhóthanach nó gur cuireadh ar fáil 
faisnéis chontrártha. 

Leanaimid orainn ag obair go dlúth le hOifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach 
chun tacú le himscrúduithe ar sháruithe a bhfuil amhras fúthu i ndáil leis an dlí cuideachtaí, 
agus leis an Sannaí Oifigiúil mar thaca leis an bpróiseas Féimheachta.
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Meastóireacht ar Bhearta Comhlíontachta Bhuiséad 2016

Áiríodh le Buiséad 2016 mír “bearta comhlíontachta” i measc na n-athruithe ar bheartas 
cánachais: Fuair Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim cistiú nua le haghaidh gníomhaíochtaí 
méadaithe iniúchóireachta agus imscrúdaithe, óna n-eascróidh comhlíonadh feabhsaithe. 
Cuireann uirlis nua anailíse fiachais leis seo, a laghdóidh riaráistí cánach. 

Rinneadh na bearta seo a thuar ag tráth an Bhuiséid (Deireadh Fómhair 2015) chun €75 
milliún sa bhreis a ghnóthú don Státchiste in 2016.  Déanann ár dtaighde meastóireacht 
ar an toradh ó na bearta seo. Ní féidir an tionchar a imríonn siad a dheighilt go críochnúil 
ó ghníomhartha eile ar thugamar fúthu, athruithe iompraíochta i measc custaiméirí agus 
gníomhaíocht gheilleagrach ghinearálta. Déanann an anailís measúnú ar an tionchar dóchúil 
agus tugann sí réimse torthaí le fios is réasúnta baint leis na bearta.

 Tugann an taighde anailíseach seo le fios gur sáraíodh an sprioc €75 milliún don bhliain 2016. 
Léiríonn meastacháin chaola go ndearna na bearta idir €120 milliún agus €150 milliún sa 
bhliain a ghnóthú, ar an iomlán. Léiríonn anailís le haghaidh comhpháirteanna aonair:

• Ardú €35 milliún ó ghlantaí ola níos airde, a bhaineann le gníomhaíochtaí comhlíontachta 
na gCoimisinéirí Ioncaim in ola, a sháraigh sprioc €10 milliún bhuiséad 2016.

• Chuir tionscnaimh chomhlíontachta na gCoimisinéirí Ioncaim san earnáil tógála le 
hioncaim mhéadaithe €290 milliún. Ba é sprioc Bhuiséad 2016 ná €20 milliún.

• Ba chórais fheabhsaithe laghdaithe fiachais ba chúis leis an laghdú €99 milliún in 2016 ar 
fhiachas atá ar fáil lena bhailiú. Tugann cur chuige coimeádach meastachán €56 milliún 
le fios, arb ionann sin agus breis agus dhá oiread sprioc €20 milliún Bhuiséad 2016. 

• Is é an meántoradh (bunaithe ar shonraí feidhmíochta 2016) do 50 comhalta foirne oilte a 
oibríonn le hiniúchóireacht ná €26.4 milliún nó le hidirghabháil eile bainistíochta riosca ná 
€25.8 milliún. Tugann seo le fios gur baineadh sprioc Bhuiséad 2016 (€25 milliún) amach.

Cuireadh páipéar ina ndearnadh na torthaí seo a dhoiciméadú faoi bhráid an Aire Airgeadais i 
nDeireadh Fómhair 2017 agus foilsíodh é an mhí chéanna agus is féidir teacht air ag: 
http://www.budget.gov.ie/Budgets/2018/Documents/Evaluation_of_Budget_2016_
Compliance_Measures.pdf. 
Ar an iomlán, deimhníonn an taighde seo gur soláthraíodh na meastacháin ar thoradh na 
gCoimisinéirí Ioncaim ó na bearta a tugadh isteach i mBuiséad 2016.
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Cabhrú leis Oibriú

Líonta Foirne
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174 Ardú Céime
Inmheánach sna 

Coimisinéirí Ioncaim

Oiliúint agus Forbairt

Mná ar 
leibhéil Bhainistíochta

PO 42.2%
AP 46.7%
AO/HEO 51.6%

Fir 37%
Mná

36,309 
Lá Oiliúna

267

Cáilíochtaí na 
gCoimisinéirí 

Ioncaim

546
Comhalta Foirne earcaithe

119 
Céimí

ó Ollscoil 
Luimnigh

Deimhniú córais TF 
Indirnáisiúnta

36



Ag dul i mbun na hoibre: Ár nAcmhainní agus 
Struchtúr

Mar eagraíocht mhór ina bhfuil breis agus 6,000 ball foirne i mbreis agus 42 láthair ar fud na 
tíre, braitheann ár n-éifeachtacht ar scileanna, cumas agus gairmiúlacht ár bhfoirne, solúbthacht 
ár struchtúr, agus ár gcumas chun an nuálaíocht i dteicneolaíocht agus i gcleachtais ghnó a 
shaothrú.  

Aithnímid an gá atá le cumas a chruthú go leanúnach le hearcaíocht, forbairt foirne agus 
infheistíocht in oiliúint agus i dteicneolaíocht. 

Cumas, Tallann agus Ceannaireacht Inmheánach a Chruthú agus a 
Choimeád

Pleanáil agus Earcaíocht an Lucht Saothair

Ag deireadh 2017, bhí 6,372 duine ag oibriú sna Coimisinéirí Ioncaim, arb ionann sin agus 
6,007 coibhéis lánaimseartha. 

Tá de chuspóir againn bheith mar an rogha fostóra agus chun daoine aonair a earcú a bhfuil 
réimse scileanna agus saineolais acu; cánachas, ríomhaireacht, cuntasaíocht, eacnamaíocht 
agus staitisticí, i measc rudaí eile.  Cuirimid deiseanna bunaithe ar thuillteanas ar fáil chun 
dul chun cinn a dhéanamh feadh conair struchtúrach ghairme anuas ar réimse roghanna 
cothromaíochta oibre is saoil. Cuireann na próifílí foirne sa Tuarascáil Bhliantúil seo léargas 
ar fáil ar réimse agus éagsúlacht na ndeiseanna gairme beatha atá ar fáil leis na Coimisinéirí 
Ioncaim. 

I rith 2017, cheapamar 546 ball foirne ó iomaíochtaí earcaíochta oscailte agus idir-rannacha. 
B’éard a bhí ina measc seo seisear Príomhoifigeach, 49 Príomhoifigeach Cúnta, Seachtar 
Dlíodóirí, 38 Oifigeach Riaracháin, 72 Ardoifigeach Feidhmiúcháin, aon Leabharlannaí amháin, 
158 Oifigeach Feidhmiúcháin, 212 Oifigeach Cléireachais agus triúr Oifigeach Seirbhíse. 

Cláir Forbartha Scileanna na gCoimisinéirí Ioncaim     

I bhFeabhra 2017, sheolamar iarratas ar Scileanna agus Cáilíochtaí a cheadaíonn don 
fhoireann a gcáilíochtaí agus scileanna oideachais fhoirmiúil a ghabháil agus a nuashonrú agus 
déanann sé idir eolas agus thacaíocht a sholáthar dár bpleanáil lucht saothair, oiliúna agus 
forbartha amach anseo.

Is mór againn agus spreagaimid forbairt ghairmiúil leanúnach, cuirimid réimse cláir oiliúna ar 
fáil agus soláthraímid tacaíocht agus urraíocht airgeadais do chláir áirithe acadúla. Cuireann 
ár mbeartas luaineachta deiseanna ar fáil chun tabhairt faoi róil spéisiúla agus cruthaíonn sé 
deiseanna breise don fhoireann chun foghlaim agus a scileanna a chur i bhfeidhm.  

I rith 2017, b’ionann ár gcaiteachas iomlán díreach ar oiliúint agus forbairt agus beagán de 
bhreis ar €8.6 milliún, arb ionann sin agus 2.9% de chostais phárolla. Sholáthraíomar 36,309 
lá oiliúna don fhoireann, arb ionann sin agus méadú 17% ar an mbliain 2016. Áiríodh leis seo 
oiliúint ar cheannaireacht agus bainistíocht, cáin theicniúil, iniúchóireacht, anailísíocht, seirbhís 
do chustaiméirí, agus ár gClár Forbartha Gairmiúla Leanúnaí (CFGL). 
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Cláir Cánach Ghairmiúla Urraithe ag na Coimisinéirí Ioncaim 

Ghlac ár bhfoireann páirt i gcláir aitheanta oiliúna 
seachtraí trínár gcomhpháirtíochtaí le hOllscoil 
Luimnigh (OL) agus le Foras Cánachais na hÉireann 
(FCÉ).

Baineadh garsprioc amach i mbliana inár 
gcomhpháirtíocht le hOllscoil Luimnigh, nuair a 
rinneadh an 1,000ú céimí de Theresa Curley, a 
oibríonn i réigiún na Teorann, Lár Tíre agus an Iarthair 
(TLTI), i gcomhchlár na gCoimisinéirí Ioncaim/Ollscoil 
Luimnigh. 

 Áiríodh le Rang 2017:

• 77 ball foirne a bhain Dioplóma Ollscoil Luimnigh amach i gCánachas Feidhmeach agus 
24 ar bronnadh BA (Onóracha) i gCánachas Feidhmeach orthu.  

• Bhain beirt bhall foirne Máistreacht sa Riarachán Gnó (MBA) Corparáideach amach ó 
Ollscoil Luimnigh. Bronnadh Teastais Staidéir ar 16 ball foirne i ndiaidh gur éirigh leo Clár 
Oiliúna Teicniúil Custam nua na gCoimisinéirí Ioncaim a chríochnú, a bhí deartha agus 
forbartha ag na Coimisinéirí Ioncaim agus atá creidiúnaithe ag Ollscoil Luimnigh.

• Bronnadh cáilíochtaí cánach FCÉ ar 196 ball foirne, Teastais ina measc i gCáin Ioncaim 
agus Comhlíontacht Párolla, Dioplómaí i gCáin agus Teastais in CBL agus cánacha 
indíreacha eile. 

• Bronnadh cáilíocht Teicneora Cánach FCÉ ar 68 ball foirne. 

• Bhain triúr ball foirne cáilíocht amach mar Chomhairleoirí Cánach Cairte. 

Ó chlé: Des Fitzgerald (Uachtarán Ollscoil Luimnigh), 
Theresa Curley & An Cathaoirleach Niall Cody
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Clár Foghlama Féinstiúrtha

Spreagaimid an fhoireann chun páirt a ghlacadh in oiliúint agus foghlaim féinstiúrtha a 
fhreastalóidh ar éilimh saoil ghnóthaigh oibre.  Tá réimse cúrsaí ábhartha oiliúna agus teagaisc 
ar líne ar fáil don fhoireann go léir.  Soláthraímid tacaíocht airgeadais don fhoireann a bhfuil 
staidéar á dhéanamh acu chun cáilíocht aitheanta acadúil nó ghairmiúil a bhaint amach ina 
gcuid ama féin, trínár scéim Aisíocaíochta Táillí agus urraíocht chorparáideach.

Creat Forbartha Gairmiúla Leanúnaí (Seirbhísí Teicneolaíocht Faisnéise agus 
Cumarsáide (TFC))

Tá ár Ráiteas Straitéise 2017–2019 agus ár Straitéis TFC 2017–2019 tiomanta do chumas, 
tallann agus ceannaireacht inmheánach a chruthú agus a choimeád lena chur ar ár gcumas ár 
gcumas teicneolaíocht faisnéise a chothú ar an gcaighdeán is airde. 

I Nollaig 2016, sheolamar ár gcreat Forbartha Gairmiúla Leanúnaí (FGL) chun seirbhísí 
cumasaithe TFC a sholáthar. Tá an creat ar aon dul leis an Straitéis TFC Seirbhíse Poiblí 2015, 
a aithníonn an gá atá le TFC a ghairmiúlú mar bheart ríthábhachtach chun seirbhísí poiblí atá 
cumasaithe i dtaobh TFC a sholáthar amach anseo.

Áirítear lenár gcreat CFL le haghaidh TFC cláir i bhforbairt, tástáil, bonneagar, bainistíocht 
clár agus roinnt feidhmeanna a bhaineann le lóistíocht, soláthar, bainistíocht airgeadais agus 
acmhainní agus teileafónaíocht ina measc.  

Déanann na Gradaim Scileanna Digiteacha Eorpacha a chuireann an AE ar bun 
sárthaispeántas de thionscnaimh atá úrnua agus ar féidir iad a mhéadú nó a aithris i dtíortha 
agus earnálacha eile. Bhain ár gcreat TFC FGL an chraobh amach i gCatagóir 3 (Scileanna 
Digiteacha do Ghairmithe TFC).  

39



Próifílí Foirne 

Roghnaítear ár bhfoireann de bhun próisis iomaíocha cheapacháin atá bunaithe ar thuillteanas.  
D’éirigh linn na hiarrthóirí ildánacha, tiomanta agus uaillmhianacha a mhealladh, a earcú agus a 
choimeád a theastaíonn chun tacú le comhlíontacht chánach agus chun neamhchomhlíontacht 
a chomhrac.  Anuas air sin, infheistímid go mór in oiliúint a chur ar ár bhfoireann d’fhonn go 
bhforbraíonn siad na scileanna agus an taithí a theastaíonn chun aghaidh a thabhairt ar an 
iomaí dúshlán a bhíonn roimh na Coimisinéirí Ioncaim chun riar cánach réamhghníomhach, 
géar agus den chéad scoth a sholáthar anois agus amach anseo.

Cuirimid deiseanna ar fáil don fhoireann nua agus fónaimh chun a dtaithí a fhorbairt i limistéir 
ghairmiúla, ar nós Iniúchóireacht agus Comhlíontacht; Cáin Idirnáisiúnta (Praghsáil Aistrithe); 
Cuntasaíocht; Airgeadas; Dlí; Anailísíocht Sonraí; Staitisticí; Bainistíocht Riosca; TFC; 
Acmhainní Daonna agus Seirbhís do Chustaiméirí. Oibrímid go dian dícheallach lena chinntiú 
go ndéantar cóitseáil agus meantóireacht ar ár bhfoireann agus go dtugtar na deiseanna dóibh 
chun a gcumas a bhaint amach.  

Lynda Kealey – Láimhseálaí Madra, Forfheidhmiú, Europort Ros Láir
Chuaigh mé leis na Coimisinéirí Ioncaim in 2016 agus bhí mé ag oibriú leis an bhfoireann 
seirbhíse do chustaiméirí agus comhlíontachta 1890 i bPort Láirge. D’éirigh liom sa chomórtas 
forfheidhmithe Custam agus sannadh mé do Europort Ros Láir. B’éard a bhain le mo ról roinnt 
dualgas ilchineálach idir phróifíliú paisinéirí agus scrúduithe lasta, ag oibriú taobh amuigh 
agus taobh istigh araon.

Rinneadh láimhseálaí madra díom agus thug mé faoi oiliúint dhian sa Bhreatain Bheag. Táim ag oibriú anois 
le Flynn, spáinnéar preabach bríomhar ar ar cuireadh oiliúint chun drugaí agus airgead tirim a bhrath. Ról an-
tairbheach go deo atá in oibriú le Flynn ar bhonn laethúil agus cruthaíonn sé eispéireas nua dom gach lá. Oibrímid 
go dlúth lenár bhfoirne go léir, agus tá sé de chomhchuspóir againn gluaiseacht neamhúdaraithe airgid thirim 
a bhrath agus a dhíspreagadh agus smuigleáil drugaí coiscthe a chomhrac.  Tá mé féin agus Flynn freagrach 
as cuardach a dhéanamh ar phaisinéirí ar cos agus a mbagáiste, cuardaigh a dhéanamh i ngluaisteáin agus 
cuardaigh a dhéanamh ar lastaí. I measc oibríochtaí eile, d’fhéadfadh baint a bheith againn i gcuardaigh ar 
thrádstórais agus ar ionaid phoist nó seachadta. Ag brath ar riachtanais oibríochtúla, féadtar sinn a imlonnú áit 
ar bith, agus go dtí seo, chabhraigh mé féin agus Flynn leis an nGarda Síochána in oibríochtaí i gceantar Loch 
Garman. 

Mar Láimhseálaí Madra, bíonn an deis agam idirghníomhú le daoine gach lá, ní hamháin i rith cuardaigh bheo, 
ach ar ardán feasachta poiblí. Tugaimid cuairt ar scoileanna agus imeachtaí eagraithe chun scileanna Flynn agus 
an luach a bhronnann sé ar na foirne go léir a n-oibríonn sé leo a thaispeáint.
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Raymond Burke – Ardoifigeach Feidhmiúcháin, an Rannóg Seirbhísí Corparáideacha 
(an RSC)
Chuaigh mé ag oibriú leis na Coimisinéirí Ioncaim in 2013 mar Oifigeach Cléireachais 
Sealadach san Aonad Seirbhíse do Chustaiméirí i Rannóg na gCásanna Móra (an RCM). Ba 
é seo an chéad fhostaíocht íoctha a bhain mé amach i ndiaidh an choláiste agus i ndiaidh 
gur chaill mé radharc na súl in 2008. D’aistrigh mé ó na Coimisinéirí Ioncaim go dtí an Roinn 
Coimirce Sóisialaí, áit ar fostaíodh mé mar intéirneach Oifigeach Feidhmiúcháin tríd an Scéim 
WAM (Toiliúil, Ábalta agus Meantóireacht). 

In 2015, d’fhill mé ar na Coimisinéirí Ioncaim mar Oifigeach Cléireachais agus bhí mé ag obair sa Rannóg 
Seirbhísí Corparáideacha (an RSC) i gCaisleán Bhaile Átha Cliath agus tugadh ardú céime dom a airde le 
hOifigeach Feidhmiúcháin in 2016. Táim bunaithe faoi láthair san Aonad um Pleanáil agus Imlonnú an Lucht 
Saothair sa Rannóg Seirbhísí Corparáideacha. Déileálann ár bhfoireann le réimse feidhmeanna atá dírithe ar 
dhaoine agus i measc mo réimse féin saineolais, tá sosanna gairme, soghluaisteacht foirne agus socruithe 
tuairiscithe foirne. 

Chruthaigh an ról seo sár-dheiseanna dom chun idirghníomhú le daoine i measc gach rannóg sna Coimisinéirí 
Ioncaim, agus leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, chomh maith.  Bhí baint agam le Scéim 
Soghluaisteachta na Státseirbhíse a thabhairt isteach le bliain anuas. In 2017, d’éirigh liom sa chomórtas AOF 
agus tugadh ardú céime dom le déanaí. Beidh mé ag fanacht leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Anne Marie Hayden, Oifigeach Cléireachais, Rannóg na gCásanna Móra
Chuaigh mé ag obair leis na Coimisinéirí Ioncaim in 2016 mar Oifigeach Cléireachais agus 
sannadh mé do Rannóg na Cásanna Móra, áit ar cuireadh tús le m’oiliúint chuimsitheach. 
Chuir mé tús le hoiliúint chánach intí agus sholáthair sé seo ní hamháin an t-eolas dom chun 
eolas cánach teicniúla a fháil, ach chabhraigh sé liom a bheith níos inniúla i gcórais TF na 
gCoimisinéirí Ioncaim. 

In 2017, sannadh mé don Cheantar Baincéireachta Seirbhísí Airgeadais laistigh de Rannóg na 
gCásanna Móra a dhéileálann le cuideachtaí faoi Alt 110, Bainc agus Cuideachtaí Léasaithe 
Aerárthaí. Tá an obair éagsúil agus baineann dualgais leis ar an líne theileafóin 1890; déileáil le gníomhairí agus 
custaiméirí gnó a dhéanann maoirseacht ar aisíocaíochtaí agus litreacha imréitigh a eisiúint i gcás leachtú. 

Spreag agus thacaigh na Coimisinéirí Ioncaim liom chun cur le m’oideachas agus le mo scileanna tríd an deis a 
thabhairt dom tabhairt faoi chúrsa Teicneora Cánach trí Fhoras Cánachais na hÉireann.

Le linn mo chuid ama leis na Coimisinéirí Ioncaim, cuireadh dúshláin thréana romham, corruair. B’éard a sháraigh 
na dúshláin seo, go príomha, ná an bunstruchtúr tacaíochta a bhfuilimid go léir mar chuid de, idir bhainistíocht 
agus chomhghleacaithe araon.
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Marie McGuirk, Príomhoifigeach Cúnta, Seirbhís Reachtaíochta na 
gCoimisinéirí Ioncaim – Rannóg an Bheartais agus na Reachtaíochta 
Cánacha Pearsanta
I gcaitheamh mo ghairme beatha, ó chuaigh mé leis na Coimisinéirí Ioncaim in 1990, bhí 
róil éagsúla agam agus bhí baint agam i roinnt tionscadal ar nós Seirbhísí Pleanála agus 
Tacaíochta ÍMAT sa Rannóg Pleanála chun oibriú ar an tionscadal um Athdhearadh ÍMAT, 
tionscadail a thacaigh le cur i bhfeidhm rathúil an tionscadail Charnaigh MSU agus tionscadal 
na ríomhFhoirme 12 srl. Tugtar léargas duit ar phróisis na gCoimisinéirí Ioncaim trí oibriú ar na tionscadail seo.

In 2007, tugadh ardú céime dom a airde le hArd-Oifigeach Feidhmiúcháin, agus in 2014 sannadh mé don Aonad 
Comh-Imscrúdaithe i Réigiún an Oirthir agus an Oirdheiscirt. B’éard a rinne mé mar chuid de mo ról ná tabhairt 
faoi idirghabháil chomhlíonta ar neamhchomhlíonadh agus calaois ÁSPC, stádas fostaíochta oibrithe a dheimhniú 
agus dul i ngleic le limistéir ina dtugann an fhaisnéis le fios gurb ann do ghníomhaíochtaí scáthgheilleagair.  Tá 
sé ina dhúshlán agus ábhar spéise araon neamhchomhlíontacht a chomhrac agus oibriú taobh le Ranna agus 
gníomhaireachtaí eile. Chuir sé ar mo chumas líonra tréan teagmhálaithe a fhorbairt agus a choimeád laistigh de 
na Coimisinéirí Ioncaim agus i measc na hEarnála Poiblí go ginearálta.  

In 2014, tugadh ardú céime dom a airde le Príomhoifigeach Cúnta i Seirbhís Reachtaíochta na gCoimisinéirí 
Ioncaim. Áirítear le mo ról sa Bhrainse Cánacha Pearsanta ceisteanna parlaiminteacha agus ceisteanna ón bpreas 
a fhreagairt agus ceisteanna casta cánach a léirthuiscint ó na Réigiúin agus cleachtóirí.  Áirítear le mo dhualgais, 
chomh maith, reachtaíocht a dhréachtú don Bhille Airgeadais bliantúil agus d’Ionstraimí Reachtúla gaolmhara, 
a sholáthraíonn ionchur i gceisteanna beartas cánach, comhairle ina measc a chur ar an Roinn Airgeadais ar 
thograí an Bhille Airgeadais.  Bhí baint agam le déanaí leis an reachtaíocht a dhréachtú don tionscadal nua Nua-
Aoisiú ÍMAT a bhain leas as an eolas a fuair mé i rith mo ghairme beatha iomláine leis na Coimisinéirí Ioncaim. 

Tugann an t-eolas domhain a fuair mé tuiscint níos fearr ar thionchar níos fairsinge cinntí a imríonn tionchar ar 
chustaiméirí, oibrithe cásanna leithleacha inmheánacha, forbróirí córais agus an lucht déanta beartas.

Gavin Elsted – Oifigeach Cléireachais, an Rannóg Pleanála
Chuaigh mé ag oibriú leis na Coimisinéirí Ioncaim in 2015 mar Oifigeach Cléireachais agus 
sannadh mé do Sheirbhísí do Chustaiméirí i Rannóg an Oirthir agus an Oirdheiscirt.  Sa 
phost seo, dhéileáil mé le fiosrúcháin agus comhfhreagras ó chustaiméirí féinmheasúnaithe. 
Sholáthair seo léargas luachmhar dom ar an gcóras Cánach Ioncaim.

Aistríodh mé chuig an bhfoireann Tacaíochta Córais Custaiméara do Chánacha ÍMAT agus Gnó 
sa Rannóg Pleanála i mí Aibreáin 2016. Bhí mé freagrach as tástáil a dhéanamh ar athruithe a 
rinneadh ar an gcóras seirbhísí do chustaiméirí.  Chomh maith leis sin, rinne mé an bunachar sonraí a choimeád 
maidir le haisíocaíocht DIRT do Cheannaitheoirí Céaduaire. Chinntigh seo aga slánaithe tapa agus cruinn i dtaobh 
soláthar faisnéise ag na Coimisinéirí Ioncaim faoin gcaoi a raibh an aisíocaíocht á hoibriú. 

Táim anois mar chuid den Fhoireann Bhainistíochta Athruithe le haghaidh Nua-Aoisiú ÍMAT. Táim freagrach 
as cabhrú le sceidealú agus tiomsú faisnéise le haghaidh cur i láthair a bhaineann le Nua-Aoisiú ÍMAT a chur i 
bhfeidhm.
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Daniel Keogh – Oifigeach Feidhmiúcháin Forfheidhmithe, Ceantar 
Phort Bhaile Átha Cliath
Chuaigh mé leis na Coimisinéirí Ioncaim mar Oifigeach Cléireachais in 2007 agus ceapadh 
mé le hAonad Aisíocaíochtaí CBL.  I Meitheamh 2013, chuaigh mé le Forfheidhmiú 
Custam agus ceapadh mé le Foireann Frith-Imghabhála Cánach na gCoimisinéirí Ioncaim 
i gCorcaigh.  B’éard a bhain le mo ról ná oibríochtaí faireachais pleanála, cuardaigh a 
dhéanamh ar áitribh, seicphointí Ola Gáis Mhianrach (MGO) agus Cáin Cláraithe Feithiclí 
(CCF), freastal ar éisteachtaí Cúirte agus fianaise a thabhairt i gCúirt.  Cuireadh oiliúint 
faireachais orm sa Ríocht Aontaithe agus chabhraigh mé leis an Aonad Faireachais Cheilte (an AFC) a bhunú 
laistigh de Réigiún an Iardheiscirt. 

In Eanáir 2016, tugadh ardú céime dom a airde le hOifigeach Feidhmiúcháin agus in 2017 d’éirigh liom ról 
Oifigeach Feidhmiúcháin a bhaint amach i bhForfheidhmiú Custam, Ceantar Phort Bhaile Átha Cliath, Foireann na 
Teorann. 

Is é an ról atá agam chun earraí a rinneadh a smuigleáil a bhrath, a ghabháil agus a urghabháil, amhail drugaí, 
airm thine, tobac aindleathach, alcóil agus táirgí góchumtha. Bainim é seo amach trí dhíriú ar ghluaiseacht daoine 
agus earraí a thagann isteach agus a théann amach ó Phort Bhaile Átha Cliath. Tá roinnt uirlisí ar fáil dúinn, ar 
nós an scanóra x-ghathaithe a chuirtear chun feidhme ar bhonn rialta. Oibrímid go dlúth le foirne madraí, chomh 
maith, chun cabhrú le hearraí smuigleáilte a bhrath. 

Chruthaigh mo phost sna Coimisinéirí Ioncaim go leor deiseanna dom chun dul chun cinn breise a dhéanamh 
agus chun mo ghairm bheatha a chur chun cinn laistigh de thimpeallacht oibre foirne. Bhí mo ghairm bheatha 
sna Coimisinéirí Ioncaim ilchineálach, tairbheach, dírithe ar an bhfoireann agus sásúil go dtí seo. Déanann na 
Coimisinéirí Ioncaim infheistíocht mhór in oiliúint agus meantóireacht agus chuaigh an infheistíocht chun sochair 
dom i mo ghairm bheatha go dtí seo.

Rafal Saniternik – Príomhoifigeach Cúnta, Seirbhís Reachtaíochta na 
gCoimisinéirí Ioncaim
Tháinig mé go hÉirinn ón bPolainn in 2005 mar mhac léinn ar shos samhraidh agus d’fhan 
mé i ndeireadh na dála. Chuaigh mé leis na Coimisinéirí Ioncaim in 2014 ar ardú céime chuig 
Oifigeach Riaracháin ó Aonad Iniúchóireachta Inmheánaí na Roinne Fiontar, Trádála agus 
Fostaíochta. 

Sannadh mé don Bhrainse Cáin Chorparáide, Seirbhís Reachtaíochta na gCoimisinéirí Ioncaim 
(SRCI) agus in 2017, ceapadh mé i mo Phríomhoifigeach Cúnta agus d’fhan mé sa réimse céanna. Tá m’obair 
éagsúil agus tá go leor gnéithe suimiúla ann agus áirítear leis comhairle bheartais ardchaighdeáin, shoiléir 
agus chuimsitheach a sholáthar don Roinn Airgeadais agus reachtaíocht shoiléir agus dhaingean a dhréachtú. 
Soláthraím tacaíocht thráthúil agus déanaim idirchaidreamh le Rannóg na gCásanna Móra agus le Seirbhísí 
Teicniúla na gCoimisinéirí Ioncaim maidir le ceisteanna léirmhínithe reachtaíochta – go príomha i réimsí ar 
nós faoiseamh ó chaillteanas, faoiseamh grúpa agus bunaíochtaí buana. Déanaim na míreanna ábhartha de 
na Lámhleabhair Chánach agus Dleachtanna a athbhreithniú agus déanaim anailís ar réamhchásanna Chúirt 
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a bhaineann le Cáin Chorparáide. 

De bhreis air sin, bíonn an deis agam taithí a fháil i réimsí dúshlánacha eile, mar shampla, ghlac mé páirt le 
déanaí i nGrúpa Dlúth-Chomhpháirtíochta na gCoimisinéirí Ioncaim um Idirchaidreamh agus Rannpháirtíocht 
Fostaithe.
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Gavin Elsted – Oifigeach Feidhmiúcháin, An Rannóg Pleanála 
Chuaigh mé ag oibriú leis na Coimisinéirí Ioncaim in 2001 mar Oifigeach Cléireachais 
agus sannadh mé don Aonad Earcaíochta agus Pleanála Daonchumhachta san fho-rannóg 
Pearsanra. D’oibrigh mé san Aonad Aistrithe agus d’éascaigh mé aistrithe inmheánacha agus 
seachtracha do chomhaltaí foirne na gCoimisinéirí Ioncaim, anuas ar fhoireann ó Ranna eile ar 
mian leo aistriú isteach sna Coimisinéirí Ioncaim.  

In 2007, d’aistrigh mé chuig an mBrainse Saothraithe Ardioncaim i Rannóg na gCásanna 
Móra agus bhí mé ag obair ar thionscadail éagsúla agus bhí spriocdhátaí diana á mbaint amach agam maidir le 
ceisteanna ón bpreas, ceisteanna parlaiminteacha agus staitisticí. 

In 2012, sannadh mé don Rannóg Pleanála ar ardú céime agus mé ag obair ar an Tionscadal Cánach Maoine 
Áitiúil.  Sholáthair an obair seo taithí éagsúil ar gach gné de na himeachtaí dlíthiúla a bhíonn i gceist chun cáin, 
bainistíocht tionscadail agus córais TF inmheánacha na gCoimisinéirí Ioncaim a shocrú.  D’fhoghlaim mé an 
oiread sin faoi go leor gnéithe d’obair na gCoimisinéirí Ioncaim i rith an ama a chaith mé ar an tionscadal seo 
agus b’ábhar spéise agus dúshlánach dom gné bainistíochta tionscadail na hoibre seo.  

I ndiaidh gur éirigh le cur i bhfeidhm an Tionscadail CMÁ, d’aistrigh mé chuig an Aonad Bainistíochta Tionscadail 
Gnó, áit a bhfuilim freagrach as a chinntiú go ndéantar sochair a fhíorú do thionscadail mhóra sna Coimisinéirí 
Ioncaim anuas ar chabhrú le bainistíocht tionscadail a dhéanamh ar thionscadail éagsúla.  Tugann an obair seo 
léargas ginearálta dom ar na tionscadail/tionscnaimh leanúnacha agus nua atá ag titim amach sna Coimisinéirí 
Ioncaim. 

Tá oiliúint bainistíochta tionscadail curtha i gcrích agam. Is iomaí deis a tugadh dom chun m’eolas a fhorbairt 
agus dúshlán a chur romham i rith an ama a chaith mé sna Coimisinéirí Ioncaim.

Noelle Breen – Oifigeach Feidhmiúcháin, Rannóg Dhlíodóir na 
gCoimisinéirí Ioncaim
Thosaigh mé ag oibriú i Rannóg Dhlíodóir na gCoimisinéirí Ioncaim i mí Mheán Fómhair 2006 
mar Oifigeach Cléireachais.  In 2011, athshannadh mé don Fhoireann Taighde Dhlíthiúil, 
áit ar bhain mé taithí rí-luachmhar amach agus taighde agus tiomsú á dhéanamh agam ar 
thuarascálacha ar shaincheisteanna éagsúla dlíthiúla. Bhí baint nach beag agam, chomh 
maith, i gCúrsa Oiliúna Bunúsach Dlí agus an Cúrsa Oiliúna Achomhairc a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm ar fud 
na gCoimisinéirí Ioncaim.  

Bhain mé Teastas amach i nDlí Poiblí agus táim i gClár Oiliúnaí Dlíodóra na gCoimisinéirí Ioncaim faoi láthair, rud 
a chuirfidh mé i gcrích an bhliain seo chugainn. 

Táim sannta faoi láthair don Fhoireann Tráchtála agus Dlíthíochta. Is é príomhréimse m’oibre ná díriú 
ar neamhchomhlíontacht i dtaca le haonáin tráchtála agus déanaim bainistiú ar athbhunú, leachtú agus 
scrúdaitheoireacht cuideachtaí sna Cúirteanna. Bainim taitneamh as an obair dhlíthiúil dhúshlánach in Oifig 
Dhlíodóir na gCoimisinéirí Ioncaim.
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Tom Quirke – Príomhoifigeach Cúnta, Ceantar Leibhéal 2, Corcaigh
Thosaigh mé ag oibriú leis na Coimisinéirí Ioncaim in 2007 mar Oifigeach Feidhmiúcháin i 
gCorcaigh agus sannadh mé don Oifig Réigiúnach, áit a raibh an t-ádh orm oibriú ar roinnt 
tionscadail spéisiúla.

In 2010, chuaigh mé le ceantar cásoibre agus chuir mé tús le clár Céime na gCoimisinéirí 
Ioncaim, áit ar bhain mé BA amach i gCánachas Feidhmeach ó Ollscoil Luimnigh. Ina dhiaidh 
sin, thug mé faoi na scrúduithe le haghaidh Comhairleoir Cánach Cairte, chomh maith, le Foras 
Cánachais na hÉireann. 

Tugadh ardú céime dom a airde le hArdoifigeach Feidhmiúcháin in 2014 agus ardú céime breise a airde le 
Príomhoifigeach Cúnta in 2017. Is éard a bhaineann le mo ról reatha mar bhainisteoir iniúchóireachta i gCeantar 
Leibhéal 2 ná déileáil le réimse fairsing custaiméirí sa limistéar Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide agus 
ilnáisiúnta. Tá m’fhoireann freagrach as seirbhís a sholáthar do dhualgais chomhlíontachta agus chásoibre araon 
agus idirghníomhaímid ar bhonn laethúil le custaiméirí agus gníomhairí.  Tá an obair éagsúil agus spéisiúil agus 
baineann idirghníomhú leis le réimse fairsing comhghleacaithe ar fud na heagraíochta agus déanaim ionadaíochta 
do mo cheantar ar líonraí roinnte eolais.

I rith an ama a chaith mé sna Coimisinéirí Ioncaim, tá gach tacaíocht faighte agam chun an oiliúint riachtanach 
a fháil go hinmheánach agus go seachtrach araon chun barr feabhais a chur ar mo chumais. Tá an obair, cé go 
bhfuil sé dúshlánach, an-tairbheach agus tá éiteas iontach foirne ann san eagraíocht agus is iomaí deis atá ann 
chun dul chun cinn a dhéanamh.

Elaine Forde – Príomhoifigeach Cúnta, Réigiún BMW
Chuaigh mé leis na Coimisinéirí Ioncaim in 2013 mar Oifigeach Riaracháin (OR) agus sannadh 
mé d’Fhoireann Iniúchóireachta i gCeantar na Gaillimhe/Ros Comáin agus do ról lánaimseartha 
ina dhiaidh sin a dhéanann cóitseáil agus meantóireacht ar earcaithe nua.

B’ilchineálach agus dúshlánach mo chuid oibre mar OR. I measc na bhfreagrachtaí a bhíonn 
orm, tá roghnú cásanna, iniúchtaí agus idirghabháil eile a thabhairt chun críche, anailís a 
dhéanamh ar cheisteanna teicniúla, bainistíocht a dhéanamh ar an bhfoireann agus meantóireacht a dhéanamh 
ar iontrálaithe nua. Chuir an post seo ar mo chumas mo shaineolas cánach agus scileanna bainistíochta a 
fhorbairt agus eolas luachmhar a fháil ó chomhghleacaithe a raibh breis taithí acu.

Tugadh ardú céime domsa le déanaí a fhad le post Príomhoifigigh Chúnta agus bainisteoir iniúchóireachta 
atá ionam faoi láthair a bhfuil freagracht orm as deichniúr iniúchóirí. Is éard a bhaineann le mo ról bainistiú 
a dhéanamh ar ualach oibre agus feidhmíocht na foirne, a chinntiú go dtugtar iniúchtaí ardchaighdeáin agus 
idirghabhálacha comhlíontachta eile chun críche. Tugaim treoir do m’fhoireann maidir le gach gné dá gcuid oibre 
agus téim i ngleic lena riachtanais oiliúna agus forbartha.
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 Gradaim na hEagraíochta Domhanda Custam 2017

An 25 Eanáir, rinne Forais Custam ar fud an domhain ceiliúradh ar Lá Idirnáisiúnta na 
gCustam, a thug suntas do chomóradh chéad chruinniú na hEagraíochta Domhanda Custam 
(an WCO) in 1953. Tugadh an deis chun machnamh a dhéanamh ar ról athraitheach Custam 
agus chun aitheantas a thabhairt, chomh maith, do rannchuidiú agus éachtaí ollmhóra ár 
n-oifigeach trí ghradaim an WCO a bhronnadh.

Ba é téama ghradaim 2017 ‘Timpeallacht Shlán Ghnó d’Fhorbairt Gheilleagrach’.  Ba é an Dr 
Pat Ivory, Stiúrthóir Gnóthaí AE agus Idirnáisiúnta, an IBEC, an t-aoichainteoir. Bronnadh WCO 
Deimhnithe Fiúntais ar cheathrar comhaltaí foirne aonair agus 12 fhoireann a thuill moladh 
speisialta dá rannchuidiú ollmhór le Custaim na hÉireann.   Léirigh na buaiteoirí go léir treallús 
agus tiomantas do mhisean na gCoimisinéirí Ioncaim. Léirigh a n-iarrachtaí díriú Sheirbhís 
Chustam na gCoimisinéirí Ioncaim ar chustaiméirí gnó a éascú agus gníomhaíocht choiriúil a 
dhíspreagadh. 

Bronnadh Deimhnithe Staidéir ó Ollscoil Luimnigh (OL) ar 16 bhall foirne i ndiaidh gur éirigh leo 
ár gClár Oiliúna Teicniúla de chuid Custam a chríochnú. Ba muidne a dhear agus a d'fhorbair 
an clár agus tá sé á chreidiúnú ag OL.

Idirchaidreamh, Cumarsáid agus Nuálaíocht Fostaithe a Fhairsingiú
Táimid tiomanta go tréan d’fheabhas a chur ar idirchaidreamh le fostaithe ag gach leibhéal. In 
2017, sheolamar ár gCairt Idirchaidrimh le Fostaithe ina dtugtar cuntas ar shraith tiomantas 
chun tacú le timpeallacht dhearfach oibre agus lucht saothair gníomhach. 

Le linn 2017, d’fhreastail an Bord ar 63 seisiún Halla Baile ar fud na tíre, a thug an deis do gach 
ball foirne chun plé a dhéanamh ar shaincheisteanna go díreach leis an triúr comhaltaí Boird, 
agus chun smaointe agus peirspictíochtaí a roinnt ar thodhchaí na gCoimisinéirí Ioncaim. 

I Meán Fómhair 2017, rinne an tOllamh Ciarán O’Boyle, Stiúrthóir na hInstitiúide 
Ceannaireachta i gColáiste Ríoga na Lianna agus na Máinlianna in Éirinn, cur i láthair agus 
éascú ar phlé maidir le Ceannaireacht agus Idirchaidreamh le Fostaithe ag Comhdháil 
Bainistíochta Sinsearaí na gCoimisinéirí Ioncaim.
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Comhionannas agus Cearta Daonna 
Táimid tiomanta do chinntiú gurb ann do chultúr measa ar chearta daonna agus comhionannas 
i measc ár bhfoirne agus i dtreo ár gcustaiméirí.

Dualgas Earnála Poiblí

Tá measúnú déanta againn ar cheisteanna ceart daonna agus cothromais a bhfuil baint 
acu lenár ról agus táimid sásta go bhfuilimid ag comhlíonadh ár ndualgas earnála poiblí 
mar atá leagtha amach san Acht um Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus 
Comhionannas, 2014.  Chun prionsabail cheart daonna agus comhionannais a dhaingniú 
agus a chur chun cinn níos mó, d’fhoilsíomar ár bplean, Dualgas Earnála Poiblí - Plean 
Gníomhaíochta na gCoimisinéirí Ioncaim 2018–2020 ar ár suíomh idirlín. 

Le linn 2017, i gcomhar le Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 
d’fhorbraíomar agus thugamar isteach cúrsaí nua oiliúna faoi chearta daonna agus 
comhionannas, agus faoi chlaonadh neamh-chomhfhiosach.

Cothromaíocht Inscne

Táimid tiomanta go hiomlán do chomhionannas agus tacaímid le tionscnaimh rialtais chun 
feabhas a chur ar chothromaíocht inscne ar gach leibhéal, go háirithe ar leibhéal sinsearach, áit 
a ndéantar tearcionadaíocht ar mhná. 

Tá feabhas tagtha ar an gcothromaíocht inscne ar leibhéal bainistíochta sinsearaí le cúig bliana 
anuas.  Ag deireadh 2017, ba mhná 42% dár bPríomhoifigigh agus 47% dár bPríomhoifigigh 
Chúnta.  Cuirtear seo i gcomparáid le 28% agus 34%, faoi seach, ag deireadh 2012. Tá 
dul chun cinn le déanamh go fóill againn chun comhionannas inscne a bhaint amach, go 
háirithe nuair a chuirtear san áireamh an chomhréir fhoriomlán de bhaill foirne baineann sna 
Coimisinéirí Ioncaim (63%). Leanfaimid le bheith réamhghníomhach sa réimse seo.

An Míchumas

In 2017, aithníodh go raibh beagán de bhreis 
ar 4% dár lucht saothair faoi mhíchumas. 
Tá sé seo os cionn sprioc 3% Chód na 
Státseirbhíse um Dhaoine faoi Mhíchumas 
a Fhostú.  Bhí ceathrar céimithe againn ón 
gclár Toiliúil, Ábalta agus Meantóireacht 
(WAM) a bhí fostaithe ar bhonn conartha. 
Clár socrúchán oibre íoctha é seo do 
chéimithe atá faoi mhíchumas, a reáchtálann 
an Cumann Rochtana Ardoideachais agus 
Míchumais (AHEAD), agus tá sé de chuspóir 
aige rochtain ar an margadh saothair a chur 
chun cinn i measc céimithe faoi mhíchumas 
agus cur le cumas fostóirí sna hearnálacha 
poiblí agus príobháideacha araon chun míchumas a chomhtháthú isteach san ionad oibre 
príomhshrutha. Is gnách go maireann socrúcháin WAM ar feadh 6 mhí. 

In 2017, bhain na Coimisinéirí Ioncaim gradaim amach ag Gradaim Cheannaireachta an WAM, 
a aithníonn cuideachtaí agus Ranna a thacaíonn le agus a chuireann fostaíocht céimithe faoi 
mhíchumas chun cinn. 

Lianne Quigley, Cathaoirleach Chumann Bodhar na hÉireann 
ag bronnadh na ngradam ar (ó chlé) Jonathan Griffin, Brian 
Keenan & Linda Walsh de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.
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Athnuachan na Státseirbhíse

Glacaimid le ról gníomhach i gcur i bhfeidhm leanúnach Phlean Athnuachana na Státseirbhíse 
agus déantar ionadaíocht dúinn ar Bhord Bainistíochta na Státseirbhíse ag an gCathaoirleach, 
Niall Cody, atá ina chomhalta den Bhord Cuntasachta don Státseirbhís, chomh maith. I measc 
cuid de na héachtaí a baineadh amach in 2017, bhí an méid seo a leanas:

• Seoladh OneLearning, Ionad Forbartha agus Foghlama Comhroinnte na Státseirbhíse, a 
chomhurraíonn an Cathaoirleach, Niall Cody. 

• Cuireadh ceithre thionscadal de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim ar ghearrliosta do 
Ghradaim Sármhaitheasa agus Nuálaíochta na Státseirbhíse, a dhéanann sárthaispeántas 
de dhea-chleachtas agus de nuálaíocht i Ranna Rialtais. Bhí ár dtionscadal ‘Seirbhís 
bharrfheabhsaithe ar líne do chustaiméirí’ ar an mbuaiteoir sa chatagóir ‘Tionchar 
Saoránaigh’.

• Rannpháirtíocht ghníomhach i ngrúpaí athchóirithe tras-Rannacha, Bord Tionscadal 
Athchóirithe 2020 na hEarnála Poiblí, Grúpa Oibre an Tionscadail Forbartha agus 
Foghlama, Grúpaí Rialachais Seirbhísí Comhroinnte Náisiúnta, agus Bord an Chláir 
Sheirbhísí Comhroinnte Bainistíochta Airgeadais.

• D’fheabhsaíomar ár mbailiú agus bainistíocht sonraí chun ár ngealltanais a chomhlíonadh 
faoin bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Rialtas Oscailte agus bhain siad creidiúnú 
amach leis an marc cáilíochta staitisticí oifigiúla.

Ó chlé: Mark Griffin, David Cagney, Niall Cody & An Dr. Lucy Fallon-Byrne

I Meán Fómhair 2017, chuireamar cruinniú Halla Baile ar bun faoi Athnuachan na Státseirbhíse i 
gCaisleán Bhaile Átha Cliath.  B’éard a bhí ar an bpainéal ná an Cathaoirleach Niall Cody, Mark 
Griffin, (Ard-Rúnaí, an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil), 
David Cagney, (Príomhoifigeach Acmhainní Daonna, an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe) agus an Dr Lucy Fallon-Byrne, (Stiúrthóir Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí, an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe).

Cláir Rialtais agus Gníomhaíochtaí Trasrannacha
Chomhoibríomar agus thacaíomar lenár gcomhghleacaithe i Ranna Rialtais eile chun an clár 
athchóirithe a chur i bhfeidhm ar fud na státseirbhíse agus na hearnála poiblí.

Tacaímid le príomhchuspóirí Oifig Phríomh-Oifigeach Faisnéise an Rialtais (OPOFR) agus 
leis an Oifig um Sholáthar Rialtais (an OSR), agus táimid tiomanta d’aghaidh a thabhairt ar 
Straitéis fhoriomlán TFC an Rialtais. Déantar ionadaíocht dúinn agus bímid rannpháirteach go 
gníomhach i ngach ceann de na foghrúpaí a bhunaigh an OPOFR chun cur i bhfeidhm chúig 
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ghné straitéis TFC na Státseirbhíse a chur chun cinn.  Déantar ionadaíocht dúinn ar chomhairlí 
catagóire an OSR, a dhéanann maoirseacht ar chreataí agus conarthaí soláthair lena 
chinntiú go soláthraítear luach níos fearr agus coigiltí inbhuanaithe dár saoránaigh. Tá baint 
againn, chomh maith, sna grúpaí stiúrtha teicniúla agus feidhmiúla don tionscadal Seirbhísí 
Comhroinnte Bainistíochta Airgeadais.

Tacaímid go gníomhach le Seirbhís Cheannairí agus Bhainistíochta Tionscadail (SCBT) 
na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. In 2017, mar chuid den ghrúpa seo, 
chabhraíomar le Lámhleabhar Bainistíochta Tionscadail a chruthú don Státseirbhís agus 
bhunaíomar Líonra Bainisteoirí Tionscadail, a bhí dírithe ar dhea-chleachtas agus roinnt eolais 
araon a chinntiú ar fud na Státseirbhíse. 

Straitéis TFC na Seirbhíse Poiblí a Chur Chun Cinn

Leanaimid le hidirchaidreamh gníomhach a dhéanamh le roinnt grúpaí idir-rannacha a bhunaigh 
Oifig Phríomh-Oifigeach Faisnéise an Rialtais chun smaointeoireacht agus cur i bhfeidhm 
Straitéis TFC na Seirbhíse Poiblí a chur chun cinn.  Tá príomhról againn sa tionscnamh Build 
to Share, ina n-aistreofar an Earnáil Phoiblí chuig samhail bonneagair chomhroinnte níos 
comhtháite – an tionscadal Seirbhís Comhroinnte Bainistíochta Airgeadais san áireamh.  

Grúpa Oibre an Aitheantóra Gnó Uathúil (AGU)

Táimid mar chathaoirleach ar an ngrúpa Idir-Rannach a scrúdaíonn na roghanna chun 
Aitheantóir Gnó Uathúil (AGU) a fhorbairt do gach custaiméir gnó in Éirinn, chun éifeachtúlacht 
níos fearr a sholáthar i soláthar seirbhísí poiblí. Faoin mBonneagar Sonraí Náisiúnta, atá mar 
phríomhghné de Straitéis Sonraí Oscailte na hÉireann 2017–2022, tá sa ghrúpa seo, chomh 
maith, an OPOFR, an Phríomh-Oifig Staidrimh (an POS), an Oifig um Chlárú Cuideachtaí 
(OCC), an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (an RTBM), an Roinn Gnó, Fiontar agus 
Nuálaíochta (an RGFN) agus an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (an 
RGFCS).  

An Phríomh-Oifig Staidrimh (an POS) – an Grúpa Idirchaidrimh leis na Coimisinéirí 
Ioncaim

Casaimid go rialta leis an POS chun plé a dhéanamh ar shaincheisteanna comhspéise.  I 
rith 2017, éascaíodh Staitisteoir Sinsearach ón POS a shannadh chun oibriú le foireann 
Anailísíochta Sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim.

Tionscnaimh Seirbhísí Comhroinnte 

Leanaimid le seirbhísí agus tacaíocht TF a sholáthar do Ranna Rialtais eile. Áirítear leis seo 
seirbhísí óstála, stóráil, slándáil sonraí agus seirbhísí clódóireachta a sholáthar.  
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Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide

Straitéis

Tá ár Straitéis TFC (2017–2019) bunaithe ar chúig phríomhphrionsabal agus tacaíonn sé le 
dhá ghné dár Ráiteas Straitéise, ‘seirbhís do chomhlíontacht’ agus ‘neamhchomhlíontacht a 
chomhrac’: 

 ✓ Slándáil ár gcóras agus seirbhíse le hiomláine agus príobháideachas shonraí ár 
gcustaiméirí a chinntiú.

 ✓ Cothabháil a dhéanamh ar sheirbhísí ardchaighdeáin 24/7 dá gcustaiméirí go léir, go 
hinmheánach agus go seachtrach araon, chun tacú le spriocanna comhlíontachta.

 ✓ An clár nuachóirithe a chur chun cinn d’iarratais reatha agus leanúint le líne nua de 
chórais ghnó a fhorbairt.

 ✓ Athnuachan a dhéanamh ar ár bhfearas teicneolaíochta ar bhonn leanúnach, glacadh 
le teicneolaíocht nua thairbhiúil agus teicneolaíochtaí atá níos sine, costasach agus 
deacair le cothabháil a dhíothú. 

 ✓ Oiliúint agus forbairt a sholáthar don fhoireann TF trí úsáid a bhaint as Creat Forbartha 
Gairmiúla Leanúnaí.

Cibearshlándáil

Leanaimid le leas a bhaint as na teicneolaíochtaí is déanaí chun cosaint a dhéanamh in 
aghaidh na bagartha méadaithí go ndéanfar ionsaí cibearshlándála. 

In 2017, choimeádamar ár ndeimhniú ISO 27001 ina leagtar amach riachtanais córais 
bainistíochta faisnéise slándála a bhaineann le faisnéis agus cibearshlándáil agus a chuireann 
sraith chuimsitheach rialuithe ar fáil, bunaithe ar dhea-chleachtas i slándáil faisnéise. Tá 
deimhniú i leith chaighdeán ISO 22301 bainte amach ag na Coimisinéirí Ioncaim, chomh maith. 
Seo an caighdeán idirnáisiúnta um leanúnachas gnó chun cosaint a dhéanamh in aghaidh 
aisghabháil córais ghnó ó imeachtaí suaiteacha, an dóchúlacht go dtarlóidh sin a laghdú, agus 
aisghabháil a chinntiú.

Inrochtaineacht

In 2017, leanamar lenár sraith feidhmchláir IT a fhorbairt ar aon dul leis na Treoirlínte maidir le 
hInrochtaineacht Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.0, faoi mar a leagann Feadhnacht an Ghréasáin 
Dhomhanda (W3C) amach. Déanann Tionscnamh Inrochtaineachta Gréasáin W3C na 
treoirlínte a tháirgeadh ar tagarmharc na hinrochtaineachta iad a aithnítear go hidirnáisiúnta. 

Caighdeáin Soláthair Tionscadail

In 2017, bhaineamar deimhniúchán ISO29119 amach dár gcaighdeáin tástála bogearraí.  Sraith 
caighdeán le haghaidh tástáil bogearraí é Tástáil Bogearraí ISO/IEC/IEEE 29119 ar féidir iad a 
úsáid laistigh d’aon saolré nó eagraíocht forbartha bogearraí. 
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Rialachas
Tá triúr Coimisinéirí ar Bhord na gCoimisinéirí Ioncaim, a cheapann an Taoiseach, agus 
ceapann an tAire Airgeadais duine amháin díobh mar Chathaoirleach. Tá freagracht reachtúil 
ar an mBord chun tabhairt faoina fheidhmeanna. Tá ár struchtúir rialachais deartha chun cur 
ar ár gcumas ár spriocanna straitéiseacha a bhaint amach, ár gcláir ghnó a sholáthar go cost-
éifeachtúil, agus ár gceanglais rialála go léir a chomhlíonadh.  Déantar ár gCreat Rialachais 
Chorparáidigh a nuashonrú go rialta agus foilsítear é ar ár suíomh idirlín6.

Leagtar amach ann an creat prionsabal, struchtúr agus próiseas a rialaíonn agus a threoraíonn 
an bealach a dhéanaimid gnó. Déanann sé an chomhfhealsúnacht, na comhchleachtais agus 
an comhchultúr laistigh de na Coimisinéirí Ioncaim a stiúradh, a dheimhníonn, i dteannta ár 
struchtúr agus socruithe, conas a thugaimid aghaidh ar ár Misean agus torthaí ardchaighdeáin 
a chinntiú. 

Foilsíodh ár Ráiteas Straitéise 2017–2019 ar ár suíomh idirlín7 i mí na Nollag 2016.

Riosca Chorparáide a Bhainistiú

I rith 2017, rinne ár gCoiste Bainistíochta Riosca monatóireacht agus nuashonrú gníomhach ar 
ár gCreat Riosca Chorparáidigh lena chinntiú go ndeachthas i mbun na ngníomhartha cuí chun 
rioscaí a mhaolú a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar bhaint amach ár gcuspóirí corparáideacha.

Iniúchóireacht Inmheánach

Soláthraíonn an Brainse Iniúchóireachta Inmheánaí dearbhú neamhspleách oibiachtúil go 
ndéantar bainistíocht cheart agus éifeachtach ar na córais, próisis agus nósanna imeachta a 
bhuntacaíonn le gníomhaíochtaí oibríochtúla na gCoimisinéirí Ioncaim, agus go moltar bearta 
ceartaitheacha cuí nuair is gá. 

Tá an clár bliantúil iniúchóireachta inmheánaí curtha ar an eolas ag an Uilíocht Iniúchóireachta 
Inmheánaí, Clár Rioscaí Corparáideach na gCoimisinéirí Ioncaim agus Creat Bainistíochta 
Riosca na gCoimisinéirí Ioncaim. In 2017, tugadh chun críche 31 iniúchadh, ina raibh 19 
n-iniúchadh agus 12 iniúchadh athleantach.

An Coiste Iniúchóireachta

Déanann an Coiste Iniúchóireachta maoirseacht ar an bhfeidhm Iniúchta Inmheánaigh sna 
Coimisinéirí Ioncaim agus cuireann sé comhairle ar Bhord na gCoimisinéirí Ioncaim maidir le 
hoibriú agus forbairt na feidhme sin. Déanann an Coiste measúnú ar shocruithe rialachais, lena 
n-áirítear iad siúd a bhaineann le bainistíocht riosca agus rialuithe inmheánacha. Tháinig an 
Coiste le chéile 5 huaire in 2017. 

Comhaltaí an Choiste Iniúchóireachta 

• Gerry Kearney, Cathaoirleach an Choiste, iar-Ard-Rúnaí na Roinne Gnóthaí Pobail, 
Tuaithe agus Gaeltachta. 

• Barbara Flood, Ollamh le Cuntasaíocht agus Leas-Dhéan ar Scoil Ghnó Ollscoil Chathair 
Bhaile Átha Cliath. 

• Richard Murphy, Príomhiniúchóir, Seirbhís Iniúchóireachta an Rialtais Áitiúil, An Roinn 
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil. 
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• Gerard Moran, Rúnaí Cúnta, An Rannán Cánacha Indíreacha, Na Coimisinéirí Ioncaim. 

An tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014

Cothaímid timpeallacht chuí chun dul i ngleic le cúiseanna imní i dtaca le héagóir a d'fhéadfadh 
tarlú sa láthair oibre agus soláthraímid an tacaíocht riachtanach do bhaill foirne a thugann 
fíorchúiseanna imní chun solais. 'Duine forordaithe' atá sa Stiúrthóir Iniúchóireachta sna 
Coimisinéirí Ioncaim chun nochtuithe a fháil ó fhostaithe. Is féidir ár mBeartas um Thuairisciú 
ar Nochtuithe Cosanta sa Láthair Oibre a fháil ar ár suíomh idirlín8. Ní bhfuarthas aon nochtadh 
cosanta le linn 2017.

Eitic, Caighdeáin agus Iompar 

Cloíonn gach oifigeach de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim leis na prionsabail, caighdeáin agus 
luachanna atá leagtha amach in Cód Eitice na gCoimisinéirí Ioncaim agus Cód Caighdeán 
agus Iompair na Státseirbhíse.  In 2017, thíolaic baill foirne ag leibhéal Príomhoifigigh Chúnta 
agus os a chionn, chomh maith le hoifigigh i bpoist shainithe áirithe, Ráiteas Leasanna faoi na 
hAchtanna um Eitic in Oifig Poiblí, 1995 agus 2001.

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015

De réir Alt 6(4) den Acht um Bhrústocaireacht a Rialáil 2015, foilsítear ainmneacha, gráid agus 
sonraí gearra faoi róil/freagrachtaí na "n-Oifigeach Poiblí Ainmnithe" in Oifig na gCoimisinéirí 
Ioncaim ar ár suíomh idirlín9.

Cosaint Sonraí

Cosnaímid sláine na sonraí a sholáthraíonn ár gcustaiméirí agus tríú páirtithe dúinn. In 2017, 
leanamar le feasacht ar chosaint sonraí a mhéadú agus comhlíontacht a fheabhsú sna 
Coimisinéirí Ioncaim agus faoi dheireadh 2017 d’fhreastail breis agus 1,600 ball foirne ar chuir i 
láthair um Fheasacht i leith Cosaint Sonraí. 

Leanamar leis an ullmhú le comhlíontacht iomlán agus tráthúil le Rialachán Ginearálta maidir le 
Cosaint Sonraí nua an AE (an RGCS) a chinntiú, a thiocfaidh i bhfeidhm i mí na Bealtaine 2018. 

Saoráil Faisnéise (SF)

In 2017, fuaireamar 342 iarraidh ar SF, ar méadú 15% é seo ar 2016 (Tábla 27) agus leanaimid 
ag oibriú leis an RCPA le hoibriú éifeachtúil agus éifeachtach an Achta um Shaoráil Faisnéise, 
2014 sna Coimisinéirí Ioncaim a chinntiú. 

Gearáin

Féadfaidh custaiméirí atá míshásta leis an láimhseáil a dhéanann na Coimisinéirí Ioncaim ar 
a ngnóthaí cánach iarraidh go ndéanfar athbhreithniú ar a gcás cé acu go hinmheánach ag 
oifigeach sinsearach de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim, nó ag Athbhreithneoir Seachtrach. In 
2017, fuaireamar dhá iarratas ar athbhreithniú inmheánach, agus 15 n-iarratas ar athbhreithniú 
seachtrach (Tábla 28).

Fuair agus chríochnaigh an tOmbudsman 66 gearán a bhaineann leis na Coimisinéirí Ioncaim 
(Tábla 29). 
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Bainistíocht Tionscadail Gnó

Cuireann ár nAonad Bainistíochta Tionscadail Gnó comhairle agus tacaíocht ar fáil maidir 
le rialachas agus bainistíocht tionscadail laistigh de na Coimisinéirí Ioncaim. Cinntíonn sé 
go ndéantar monatóireacht agus tuairisciú cruinn le himeacht ama ar na sochair phleanáilte 
oibríochtúla agus gnó ó thionscadail mhóra ghnó agus TFC.

Coistí Oireachtais

In 2017, tháinig an Cathaoirleach agus oifigigh de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim i láthair 
os comhair Choistí an Oireachtais, an Coiste um Chuntais Phoiblí, an Roghchoiste um 
Fhormhaoirsiú Buiséid agus na Comhchoistí agus na Roghchoistí Airgeadais, Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe, agus an Taoiseach ina measc.

Ceisteanna Eile Rialachais in 2017

• Ba é 0.77% Costas an Riaracháin mar chéatadán den Bhailiú Comhlán. 

• Comhlíonaimid an tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997 agus Rialacháin na gComhphobal 
Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála), 2002 (Tábla 30). Foilsítear ár 
dTuairisceáin ar Íocaíocht Phras ar ár suíomh idirlín. Rinneadh 94% de na híocaíochtaí go 
léir laistigh de 15 lá.

• Thugamar freagraí ar 1015 Ceist Dála agus ar 206 Uiríoll ó Ionadaithe Poiblí (móide 101 
ceann eile a threoraigh an tAire chun na gCoimisinéirí Ioncaim lena bhfreagairt).

• Leanamar lenár dtiomantas d’fhuinneamh a choigilt san ionad oibre. Neartaíomar ár 
rannpháirtíocht san Fheachtas Feasachta Fuinnimh de Chuid Oifig na nOibreacha Poiblí, 
‘Optimising Power @ Work’. Tá Foirne Fuinnimh ag oibriú faoi láthair in 41 ceann dár 
n-oifigí agus tá scrúdú á dhéanamh acu ar a indéanta atá sé creidiúnú ISO 50001 a bhaint 
amach i ngeall ar bhainistíocht fuinnimh.

Athruithe ar an mBainistíocht Shinsearach

Chuaigh an Coimisinéir Liam Irwin ar scor ón mBord ar an 31 Eanáir 2018.

I ndiaidh comórtas de chuid an Choimisiúin um Cheapacháin Ardleibhéil (an CCAL), cheap an 
Taoiseach, an tUasal Leo Varadkar, TD, Michael Gladney mar Choimisinéir Ioncaim agus ghlac 
sé lena phost ar an 5 Feabhra 2018. 
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Bainistíocht Airgeadais
Gach bliain, déanann na Coimisinéirí Ioncaim an Cuntas ar Ioncam a Fuair an Stát arna bhailiú 
ag na Coimisinéirí Ioncaim agus an Cuntas Leithreasa ar chaiteachas Oifig na gCoimisinéirí 
Ioncaim don Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, a ullmhú agus a thíolacadh lena n-iniúchadh.  

Cuirtear an Cuntas ar Fháltas Ioncaim an Stáit arna bhailiú ag na Coimisinéirí Ioncaim 
don bhliain 2017 faoi bhráid an Oireachtais i gcomhthráth leis an Tuarascáil Bhliantúil seo. 
Foilseofar ar líne é mar Chuid 2 den Tuarascáil Bhliantúil ar www.revenue.ie. Tá teacht ar 
na figiúirí comhlán agus ar na glanfhigiúirí um bailiú ar Thábla 1 agus Tábla 2 faoi seach sa 
Tuarascáil seo.

Tá an Cuntas Leithreasa maidir leis an méid a chaith na Coimisinéirí Ioncaim i leith tuarastail 
agus costais sa bhliain dár gcríoch 31 Nollaig 2017 curtha faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas 
agus Ciste laistigh den amlíne reachtúil. De réir Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
(Leasú), 1993, foilseofar an cuntas iniúchta faoi Mheán Fómhair mar chuid den Tuarascáil 
maidir le cuntais na seirbhísí poiblí. Déanfar an cuntas fhoilsiú agus a chur ar fáil ar 
www.audgen.gov.ie.

Feidhmíocht Airgeadais

In 2017, bhí caiteachas na Coimisinéirí Ioncaim ar riar agus bailiú cánacha agus dleachta, agus 
ar bhainistíocht teorainn, comhionann le €411 milliún. Fuair na Coimisinéirí Ioncaim Leithreasaí 
i gCabhair ar luach €71 milliún iad in 2017, ó fháltais ar sheirbhísí maidir le ÁSPC den chuid is 
mó, chomh maith le sciar de na dleachtanna Custam a bailíodh ón Údarú Aonair do Nósanna 
Imeachta Simplithe.  Is suim é seo atá beagnach €3m sa bhreis ar an méid a rabhthas ag súil 
leis. Mar thoradh air sin, forghéilleadh don Státchiste barrachas a bhí beagán le cois €3m. 

Caiteachas Comhlán 2017

Pá 71.5%

Teicneolaíocht 13.8%

Costais Dhlíthiúla 2.7%

Postas agus Teileafón 2.7%

Áitreabh Oifige 1.9%

Taisteal & Cothú 1.1%

Feithiclí & Cothabháil 0.9%

Oiliúint 0.7%

Costais CCF 1.1%

Eile 3.6%
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Coiste Bainistíochta na gCoimisinéirí Ioncaim ar 
Leibhéal Rúnaí Chúnta

 

Seirbhísí teicneolaíocht faisnéise 
agus cumarsáide agus trí 
nuálaíocht, inoiriúnaitheacht agus 
dul chun cinn nua sa teicneolaíocht. 
Freagrach, chomh maith, as 
bainistiú agus soláthar seirbhísí 
lóistíochta lena mbaineann atá 
ríthábhacht i dtaobh na Coimisinéirí 
Ioncaim a reáchtáil.

Beartas cánacha pearsanta agus 
cánacha caipitil a fhorbairt ar 
leibhéal náisiúnta agus AE agus 
freagrach as feidhmeanna beartais, 
reachtaíochta agus léirmhínithe 
a bhainistiú le haghaidh cánacha 
pearsanta agus caipitil (gan cáin 
gnóthachan caipitiúil san áireamh).

Bainistiú agus forbairt feidhmeanna 
seirbhíse, comhlíontachta agus 
iniúchóireachta a bhaineann le 
custaiméirí a chónaíonn i mBaile 
Átha Cliath agus le custaiméirí 
gnó atá á bhainistiú agus á rialú i 
gCathair agus i gContae Bhaile Átha 
Cliath. Freagrach freisin as an Oifig 
Náisiúnta Dleachta Stampa.

Freagrach as forbairt beartais, 
reachtaíochta agus feidhmeanna 
idirnáisiúnta do na Custaim. 
Freagrach freisin as forbairt a 
dhéanamh ar fheidhmeanna na 
gCoimisinéirí Ioncaim maidir le 
straitéis chorparáide, tomhais 
agus tuairisciú feidhmíochta, 
cumarsáid, staidreamh agus taighde 
eacnamaíochta.

Freagrach as bainistíocht agus 
forbairt na bhfeidhmeanna seirbhíse, 
comhlíontachta agus iniúchóireachta 
a bhaineann leis na custaiméirí gnó 
is mó agus na daoine is saibhre sa 
Stát. Freagrach freisin as idirbhearta 
seachanta cánach a chomhrac 
trí fheidhm a bhaint as an Riail 
Ghinearálta in Aghaidh Seachaint 
Cánach.

Freagrach as straitéisí na 
gCoimisinéirí Ioncaim um 
bainistíocht acmhainní daonna, 
lena n-áirítear pleanáil an fhórsa 
shaothair, earcú, forbairt oiliúna 
agus cumais, bainistíocht airgeadais 
agus faisnéise, athchóiriú 
corparáideach agus feidhmeanna 
iniúchóireachta inmheánaigh. Is 
é Paul an tArd-Chuntasóir freisin, 
atá freagrach as cuntasaíocht agus 
tuairisciú na gcánacha agus na 
ndleachtanna ar fad a bhailíonn na 
Coimisinéirí Ioncaim, mar aon leis 
na feidhmeanna baincéireachta 
bainteacha.

John Barron
Rannóg na 
Teicneolaíochta 
Faisnéise, 
Cumarsáide agus 
Lóistíochta

Brian Boyle
Rannóg an 
Bheartais agus 
na Reachtaíochta 
Cánacha Indíreacha

Philip Brennan
Réigiún Bhaile Átha 
Cliath

Tony Buckley
Rannóg na 
nGnóthaí 
Corparáideacha 
agus Custam

Eugene Creighton
Rannóg na 
gCásanna Móra

Paul Dempsey
Rannóg na Seirbhísí 
Corparáideacha 
agus an Ard-
Chuntasóra
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Freagrach as bailiú agus lóisteáil 
na mórchánacha, agus as forbairt 
agus cur i bhfeidhm clár bainistithe 
fiachais. Freagrach freisin as 
idirghabhálacha comhlíontachta 
a fhorbairt chun comhlíonadh 
pras a uasmhéadú, agus as cláir 
fhorfheidhmithe a chur i bhfeidhm 
dóibh siúd nach bhfuil a loiceann 
comhlíonadh.

Feidhmeanna beartais, 
reachtaíochta agus léirmhínithe 
maidir le cáin chorparáide, 
dreasachtaí agus seirbhísí 
airgeadais (lena n-áirítear Cáin 
Gnóthachan Caipitiúil).

Bainistiú agus forbairt feidhmeanna 
seirbhíse, comhlíontachta agus 
iniúchóireachta a bhaineann le 
custaiméirí a chónaíonn i mBaile 
Átha Cliath agus le custaiméirí 
gnó atá á bhainistiú agus á rialú i 
Réigiún an TLTI. Freagrach freisin 
as an Lároifig Aisíocaíochtaí, VIMA 
(a chuimsíonn VAT MOSS (an 
Mionionad Ilfhreastail)), an Oifig 
Náisiúnta Ionchúiseamh agus 
Gabhálacha agus as feidhmeanna 
náisiúnta dheasc chabhrach ROS.

Réimse leathan de sheirbhísí 
tacaíochta dlí, lena n-áirítear 
stiúradh dlíthíochta agus 
athchomhairc, mar aon le 
hionchúisimh, agus freagrach as 
gníomhaíochtaí na gCoimisinéirí 
Ioncaim maidir le bainistíocht, 
forbairt agus comhordú imscrúduithe 
agus ionchúiseamh.

Forbairt beartas maidir le cánacha 
indíreacha ar bhonn náisiúnta agus 
ar bhonn an AE, agus feidhmeanna 
beartais, reachtaíochta agus 
léirmhínithe a bhainistiú i gcás na 
gcánacha indíreacha ar fad (CBL, 
Máil agus Cáin Cláraithe Feithiclí).

Feidhmeanna idirnáisiúnta maidir 
le cánacha díreacha a bhainistiú, 
lena n-áirítear an AE, an ECFE agus 
Comhaontuithe Cánachais Dúbailte.

Bainistiú agus forbairt feidhmeanna 
seirbhíse, comhlíontachta agus 
iniúchóireachta a bhaineann le 
custaiméirí a chónaíonn i Réigiún 
an Iardheiscirt agus le custaiméirí 
gnó atá á bhainistiú agus á rialú i 
Réigiún an Iardheiscirt. Freagrach 
freisin as feidhm náisiúnta an Aonaid 
Mhuirí.

Forbairt agus measúnú beartas 
oibríochtúil i leith seirbhís don 
chomhlíontacht agus straitéisí chun 
dul i ngleic le neamhchomhlíontacht 
agus freagrach as dearbhú 
cáilíochta na bpróiseas oibríochtúil, 
mar aon le sainaithint rioscaí 
comhlíontachta atá ag teacht chun 
cinn.

Bainistiú agus forbairt feidhmeanna 
seirbhíse, comhlíontachta agus 
iniúchóireachta a bhaineann le 
custaiméirí a chónaíonn i Réigiún an 
Oirthir agus an Oirdheiscirt agus le 
custaiméirí gnó atá á bhainistiú agus 
á rialú i Réigiún an Oirthir agus an 
Oirdheiscirt. Freagrach freisin as an 
Lároifig Feithiclí, an Oifig Náisiúnta 
Ceadúnaithe Mál, feidhmeanna 
náisiúnta agus gach gné 
d’oibríochtaí seirbhís do chustaiméirí 
agus comhlíontachta maidir leis an 
gCáin Fáltas Caipitiúil.

Marie-Claire Maney
Rannóg Dhlíodóir 
na gCoimisinéirí 
Ioncaim agus 
Rannóg na 
nIonchúiseamh

Gerard Moran
Rannóg an 
Bheartais agus 
na Reachtaíochta 
Cánacha Indíreacha

Eamonn O’Dea
Rannóg na 
gCánacha 
Idirnáisiúnta

Breda Ruddle
Réigiún an Oirthir 
agus an Oirdheiscirt

Declan Rigney
An Rannóg Pleanála

Charles Phelan
Réigiún an 
Iardheiscirt

Folúntas
Réigiún na Teorann, 
Lár na Tíre agus an 
Iarthair (TLTI)

Gerry Howard
Rannóg an 
Bheartais agus 
na Reachtaíochta 
Cánacha Gnó

Joe Howley
Rannóg an Ard-
Bhailitheora
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Tábla 1: Méid Iomlán a Bailíodh/Fáltais Chomhlán
Catagóir 2017 €m 2016 €m

Cáin Ioncaim, Tobhach Ioncaim agus MSU 22,076 20,974

Cáin Bhreisluacha 17,903 16,558

Cáin Chorparáide 9,347 8,206

Mál 6,070 5,842

Dleachtanna Stampa 1,220 1,215

Cáin Gnóthachan Caipitiúil 842 839

Cáin Fáltas Caipitiúil 466 419

Custaim 335 312

Cáin Maoine Áitiúil 482 468

Bailiúcháin thar ceann Ranna/Gníomhaireachtaí eile 12,216 10,758

Iomlán 70,957 65,591
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Tábla 2: Ioncaim Iomlán/Glanfháltais

Dleachtanna, Cánacha & Tobhaigh Glanfháltais 
2017 
€m

Meastacháin 
Bhuiséid 

2017 
€m

2017 
Glanfháltais 

+/- 
Meastacháin 
Bhuiséid €m

Glanfháltais 
2016 
€m

Cáin Ioncaim ÍMAT 13,071 13,070 1 11,985

MSU ÍMAT 3,131 3,245 -114 3,287

Iomlán na gCánacha ÍMAT 16,202 16,315 15,272

Cáin Ioncaim Féinmheasúnaithe 1,844 2,057 -213 1,915

MSU Féinmheasúnaithe 593 475 118 681

Iomlán na Cánach 
Féinmheasúnaithe

2,437 2,532 2,596

Cáin Scoir ar Árachas Saoil 184 238 -54 228

Cáin Choinneála ar Ús Taisce 118 175 -57 170

Cáin Iarchoimeádta ar Sheirbhísí 
Gairmiúla

634 614 20 583

Cáin Iarchoimeádta ar Dhíbhinní 324 293 31 272

Tobhach Ioncaim 0 0 0 2

Cánacha Ioncaim Eile 73 78 -5 49

Glantoradh – Cánacha ar Ioncam 19,971 20,245 -274 19,173

CBL – Ar Iompórtálacha 1,733 1,674 59 1,546

CBL Inmheánach (an Mionionad 
Uileghnó CBL san áireamh)

11,545 11,701 -156 10,894

Iomlán na Cánach Breisluacha 13,278 13,375 -97 12,440

Mál 6,016 6,053 -37 5,801

Cáin Chorparáide 8,201 7,715 486 7,352

Dleacht Stampa ar Scaireanna 449 507 -58 410

Dleachta Stampa ar Mhaoin 381 399 -18 389

Dleacht Stampa Eile 365 429 -64 380

Iomlán na nDleachtanna Stampa 1,195 1,335 -140 1,180

Cáin Gnóthachan Caipitiúil 826 710 116 819

Cáin Fáltas Caipitiúil 460 440 20 415

Custaim 335 355 -20 311

Cáin Maoine Áitiúil 476 460 16 463

Iomlán 50,758 50,688 70 47,954
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Tábla 3: Bailiú/Comhlíontacht Cánach Maoine Áitiúla

Catagóir 2017 2016

Maoin ar Tíolacadh ina Leith 1.92m 1.93m

Ráta Comhlíontachta 97.5% 98.5%

Glanmhéid Cánach a Bailíodh €m 452* 448**
* Léiríonn fáltais CMÁ íocaíochtaí CMÁ €452 milliún a bailíodh le linn 2017 (fuarthas €391 milliún in 2017, réamhíocaíochtaí €53 
milliún in 2016 agus €8 milliún a fhad le mí Aibreáin 2018).
** Nuashonraithe le híocaíochtaí a bailíodh le linn 2017 a chur san áireamh

Tábla 4: Cáin Conarthaí Iomchuí

Conarthaí/Íocaíochtaí ar Cuireadh Fógra chuig na Coimisinéirí 
Ioncaim ina Leith

Líon Luach €bn

Conarthaí 554,960 49.12

Íocaíochtaí 1,295,503 17.48

Tábla 5: Gnó Leictreonach

Conarthaí/Íocaíochtaí ar Cuireadh Fógra chuig na Coimisinéirí 
Ioncaim ina Leith

2017 2016

Líon na nÍocaíochtaí 2,273,124 2,023,851

Luach na nÍocaíochtaí €m 57.69 50.62

Líon na nAisíocaíochtaí 973,792 784,173

Luach na nAisíocaíochtaí €bn 6.38 5.35

Líon na dTuairisceán 5,864,416 5,633,068

Tábla 6: An Méid Gnó

Gníomhaíocht Méid in 2017 Athrú % 
2017 v 2016

Fostaíochtaí ÍMAT 2,754,491 5.0%

Cáin Ioncaim Féinmheasúnaithe 710,157 5.0%

Cuideachtaí 193,710 5.5%

Clárúcháin CBL 255,541 1.4%

Teagmhálacha 1890

Líon na nGlaonna Teileafóin 1890 a Freagraíodh* 2,548,357 2.9%
*Áirítear leis seo 316,160 glao i dtaca le Cáin Maoine Áitiúil a láimhseáil seirbhís sheachtrach agus 363,979 glao a freagraíodh ar 
an líne Cánacha Gnó 1890.
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Tábla 7: Caighdeáin agus Torthaí na Seirbhíse do Chustaiméirí

Seirbhís Caighdeán Torthaí 
2017

Gearáin Próiseáilte laistigh de 20 lá oibre 76%

Seirbhís Theileafóin: Glaonna 1890 ÍMAT 50% laistigh de 30 soicind 48%

Seirbhís Theileafóin: Glaonna 1890 ÍMAT 85% laistigh de 3 nóiméad 85%

Seirbhís Theileafóin: Glaonna 1890 ÍMAT 100% laistigh de 5 nóiméad 94%

Seirbhís Theileafóin: Glaonna 1890 Cánacha 
Gnó 

50% laistigh de 30 soicind 60%

Seirbhís Theileafóin:  Glaonna 1890 Cánacha 
Gnó 

85% laistigh de 3 nóiméad 78%

Seirbhís Theileafóin:  Glaonna 1890 Cánacha 
Gnó

100% laistigh de 5 nóiméad 88%

Seirbhís Theileafóin: Glaonna Eile* 1890 50% laistigh de 30 soicind 66%

Seirbhís Theileafóin: Glaonna Eile* 1890 85% laistigh de 3 nóiméad 89%

Seirbhís Theileafóin: Glaonna Eile* 1890 100% laistigh de 5 nóiméad 95%

Clárúcháin I gcás Custaiméirí ÍMAT ag clárú le 
haghaidh ‘moChúrsaí’, eiseofar 90% de 
na pasfhocail laistigh de 5 lá oibre

81%

Clárúcháin Eiseofar pasfhocail go hiondúil laistigh 
de 8 lá oibre chuig custaiméirí gnó atá 
ag clárú le haghaidh Seirbhíse ar Líne 
na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)

100%

Tuairisceáin, Dearbhuithe, Iarratais ROS 100% próiseáilte laistigh de 5 lá 
oibre

99%

Tuairisceáin, Dearbhuithe, Iarratais Neamh-ROS 80% próiseáilte laistigh de 
10 lá oibre 

91%

Tuairisceáin, Dearbhuithe, Iarratais Neamh-ROS 100% próiseáilte laistigh 
de 20 lá oibre

95%

Tuairisceáin, Dearbhuithe, Iarratais AEP Freagairt Láithreach 94%

Aisíocaíochtaí – ROS 100% próiseáilte laistigh de 5 lá oibre 92%

Aisíocaíochtaí – Neamh-ROS 80% próiseáilte laistigh de 10 lá oibre 77%

Aisíocaíochtaí – Neamh-ROS 100% próiseáilte laistigh de 20 lá oibre 89%

Comhfhreagras, ríomhphost, facs 50% in 10 lá oibre 61%

Comhfhreagras, ríomhphost, facs 85% in 20 lá oibre 77%

Comhfhreagras, ríomhphost, facs 100% in 30 lá oibre 86%

Iarratais ar Dheimhnithe Imréitigh Cánach do 
Neamhchónaitheoirí

100% próiseáilte laistigh de 5 lá oibre 57%

Iarratais ar Dheimhnithe Imréitigh Cánach 
faoi Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

100% próiseáilte laistigh de 5 lá oibre 100%

*1890 CMÁ as an áireamh
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Tábla 8: Meánchéatadán Cánach a Bailíodh le linn na Míosa ina raibh sí Dlite (de réir Cánach)

Ceannteideal Cánach 2017 

ÍMAT/ÁSPC 96%

CBL 92%

Cáin Ioncaim (neamh-ÍMAT) 98%

Cáin Gnóthachan Caipitiúil 92%

Cáin Chorparáide 98%

Cáin Conarthaí Iomchuí 91%

Tábla 9: Comhlíontacht Tuairisceán/Íocaíochtaí de réir Mhéid an Cháis

Méid an Cháis Comhlíontacht sa Mhí 
Dlite 2017

Comhlíontacht sa Mhí 
Dlite + 1 in 2017

Cásanna Móra 96% 99%

Cásanna Meánacha 93% 98%

Cásanna Eile 78% 89%

Tábla 10: Cláir Forfheidhmithe Bailithe

Forfheidhmiúchán Líon Cásanna Líon na gCásanna 
Tarchurtha

Luach na gCásanna 
Tarchurtha €m

Toradh €m

Dlíodóir 3,228 3,745 109.5 29.1

Sirriam 29,698 40,038 297.1 151.7

Astú 4,497 6,440 154.2 31.6

Iomlán 37,423 50,223 560.80 212.40

Tábla 11: Maoirseacht ar Dhócmhainneacht Chorparáideach agus Phearsanta

Gníomhaíocht 2017 

Cuideachtaí a ndearnadh foirceannadh orthu trí Leachtú Toilteanach 
Creidiúnaithe

593

Cruinnithe Creidiúnaithe ar Freastalaíodh Orthu 325

Achainíocha ó na Coimisinéirí Ioncaim chun na hArd-Chúirte i dtaobh 
Leachtaitheoir a Cheapadh

34

Cásanna Glacadóireachta 229

Scrúdaitheoireachtaí 26

Féimheachtaí faoi achainí na gCoimisinéirí Ioncaim 22
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Tábla 12: Tuairimí Ábhartha a tugadh do Chuideachtaí agus Eintitis Eile

Catagóir Líon

Bunaíocht Bhuan 5

Trádáil 9

Atógáil agus cónascadh 53

Díolúine ó cháin i leith gnóthachain ar dhiúscairtí áirithe scaireanna 2

Rannpháirtíocht i Scéim na Cánach Tonnáiste 2

Fáil ar fhaoiseamh i leith úis maidir le hiasachtaí a úsáideadh chun 
scairchaipiteal a fháil i gcuideachta thrádála nó i gcuideachta a bhfuil 
scaireanna aici i gcuideachta thrádála, nó chun maoiniú iasachta a sholáthar 
do chuideachta den sórt sin

1

Cánacha iarchoimeádta 36

Dleacht Stampa 88

Tástálacha um thairbhe thrádála/athcheannach scaireanna* 77

Ilghnéitheach 43

Iomlán 316

Tábla 13: Gníomhaíocht Idirghabhála Iniúchóireachta agus Comhlíontachta

Cineál na hIdirghabhála Tugtha chun 
Críche 2017

Toradh €m Tugtha chun 
Críche 2016

Toradh €m

Iniúchóireacht Chuimsitheach 
(Gach Ceannteideal Cánach)

2,912 103.66 3,665 117.7

Iniúchtaí Cánacha/Dleachtanna 
Iomadúla

775 28.12 735 27.7

Iniúchadh Cánach/Dleachta/Ceiste/
Idirbhirt Singil

1,533 64.5 1,773 102.5

Líon Iomlán na nIdirghabhálacha 
Iniúchóireachta

5,220 196.31 6,173 247.9

Idirghabhálacha um Bainistíocht 
Riosca

201,603 267.4 198,491 274.2

Seiceáil Dearbhaithe 416,662 7.9 293,173 8.7

Seiceáil Chomhlíontachta ÍMAT 32,006 12.8 39,329 14.1

Imscrúdú 66 7.5 38 10.7

Líon Iomlán na nIdirghabhálacha 655,557 491.9 537,204 555.6
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Tábla 14: Iniúchtaí Randamacha a tugadh chun críche in 2017 v 2016

Clár 2017 Clár 2016*

Méid an tSampla 400 400

Críochnaithe 286 382

Toradh Iomlán €327,550 €858,889

Le Toradh 93 176

Toradh Nialasach 193 206
* Figiúirí tugtha suas chun dáta ó Thuarascáil Bhliantúil 2016 le go gcuirfí san áireamh cásanna dúnta 2016 agus an toradh le linn 
2017

Tábla 15: Imscrúduithe Speisialta

2017 Luach €m 2016 Luach €m

Sócmhainní Eischósta / FIAD 87.4* 7.2

Táirgí Árachais Saoil 0 0.16

Tuairisciú Úis – Nochtadh Toilteanach 0 0.10

Iomlán 87.4* 7.5
Áirítear leis íocaíochtaí €83.8m a rinneadh faoin tionscnamh um Nochtadh Ioncaim agus Sócmhainní Eachtracha (FIAD)

Tábla 16: Achoimre ar Thorthaí Idirghabhála Earnála 

Earnáil  Líon na 
nIniúchtaí

Toradh  
€ 

milliún

Idirghabháil 
Bainistíochta 
Riosca (IBR)

Toradh  
€ 

milliún

Idirghabháil 
Iomlán

Toradh 
Iomlán

€ 
milliún

Tógáil 797 29.70 16,067 30.48 16,864 60.18

Bialanna agus 
Siopaí Mearbhia

148 9.46 2,643 2.37 2,791 11.83

Cíosa 432 24.21 4,900 20.63 5,332 44.84

Cuntasaíocht 63 4.39 748 4.08 811 8.47

Dochtúirí 137 6.82 381 1.35 518 8.17

Gníomhaíochtaí 59 1.67 564 2.18 623 3.86

Miondíoltóirí 361 13.46 7,479 12.02 7,840 25.48

Mórdhíoltóirí 326 8.12 5,429 14.98 5,755 23.10

Tithe Tábhairne 149 3.22 2,008 2.04 2,157 5.25
Tabhair do d’aire: Tá na torthaí seo san áireamh sna torthaí foriomlána i dTábla 13. Is éard atá sa tábla seo ná sampla 
d’earnálacha.
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Tábla 17: Foilseacháin

Tréimhse Líon agus 
Iomlán na 

Socráíochtaí 
in €m

Líon níos 
lú ná nó 

cothrom le 
€100k

Líon idir 
€100k 
agus 
€500k

Líon idir 
€500k 

agus €1 
milliún

Líon níos 
mó ná €1 
milliún

Líon agus 
Iomlán na 

bpionós arna 
gcinneadh ag 

Cúirt €000

R1 2017 86 14.4 45 36 4 1 7 735

R2 2017 58 11.08 31 23 3 1 4 124

R3 2017 81 17.43 47 27 4 3 1 25

R4 2017 64 10.22 34 27 2 1 7 1,369

Iomlán 289 53.13 157 113 13 6 19 2,253

Tábla 18: Foilseacháin de réir earnála 

Earnáil  Foilseacháin

Bainteach le Foirgníocht 48 

Déileálaithe Gluaisteán/Trádáil Ghaolmhar 17

Feirmeoirí 18

Innealtóirí 6

Gairmithe 8

Miondíoltóirí 20

Stiúrthóirí Cuideachta 23

Sainchomhairleoirí Leighis 11

Tábhairneoirí 12

Tarlóirí 8

Tiarnaí Talún 33
Féadfaidh cás singil foilsithe teacht faoi chuimsiú breis agus earnáil amháin, e.g. beidh duine ar a ndéantar cur síos mar Stiúrthóir 
Cuideachta/Tiarna Talún le sonrú mar Stiúrthóir Cuideachta agus mar Thiarna Talún sa tábla.

Tábla 19: Urghabhálacha Drugaí

Druga Líon na 
nUrghabhálacha

Cainníocht kg Luach €m

Cannabas (Cannabas Luibhe agus 
Roisín Cannabais)

1,066 3,100 54.67

Cócaon agus Hearóin 136 27 2.23

Amfataimíní, Eacstais agus Eile 4,862 565 2.90

Iomlán 6,064 3,692 59.80
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Tábla 20: Earraí Inmháil a Urghabhadh

Táirge Líon na 
nUrghabhálacha

Cainníocht Luach €m

Toitíní 4,493 34.24m 19.45

Tobac 1,277 1,768kg 0.89

Alcól (Beoir, Biotáille & Fíon) 1,819 95,021L 0.91

Ola Mianraí Neamhdhleathach 42 125,689L -

Ionaid Sciúrtha Ola - - -

Feithiclí* 1,573 - -
*Feithiclí a urghabhadh mar gheall ar chúiseanna i ndáil le hola mianraí marcáilte, cúiseanna ó thaobh na Cánach Cláraithe 
Feithiclí agus mar thoradh ar úsáid i gceangal le cúiseanna líomhanta faoin dlí Custam nó Máil

Tábla 21: Ionchúisimh de bharr Imghabháil Thromchúiseach

Gníomhaíocht Iomlán 

Imscrúduithe leanúnacha 107

Líon na gcásanna a cuireadh ar aghaidh chuig an Stiúrthóir 
Ionchúiseamh Poiblí

6

Líon na gcásanna ar eisigh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí 
treoracha ina dtaobh

10

Líon na gcásanna os comhair na gCúirteanna 27

Líon na gciontuithe a fuarthas 24

Tábla 22: Ciontuithe Coiriúla Achoimre

Catagóirí Líon na gCiontuithe 

Biotáillí Góchumtha 5

Cásanna Cánach 4

CCF 8

Ceadúnas Máil 70

Clár Ionchúisimh CBL/P35 23

Díol Toitíní 53

Neamhchomhdú Tuairisceáin Chánach 505

Neamhchomhlíonadh Intrastat 1

Ola Thráchtála 2

Ola Mhianrach Mharcáilte 212

Smugláil Alcóil 1

Smugláil Toitíní 26

Iomlán 911

Fíneálacha iomlána a gearradh €m 2.44
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Tábla 23: Pionóis Shibhialta as ucht Loiceadh Tuairisceáin a Thíolacadh

Clár um Neamhthíolacadh Cásanna Fíneálacha

Clár Pionóis P35 607 €2,421,000

Clár Pionóis CBL 125 €500,000

Tábla 24: Iarratais Cúnaimh Fhrithpháirtigh

Iarratais 
Cúnaimh 
Fhrithpháirtigh

Faighte 
2017

Faighte 
2016

Seolta 
2017

Seolta 
2016

Dúnta in 
2017

Ar Láimh ag 
Deireadh na 
Bliana 2017

Ó/Chuig 
Ballstáit AE

1,327 1,484 230 673 1,111 554

Ó/Chuig 
Tíortha Eile

66 66 502 25 496 123

Iomlán 1,393 1,550 732 698 1,607 677

Iarratais 
Europol

448 704 149 219 448 419

Tábla 25: NICFanna faoi Chomhaontú Cánachais Dúbailte nó Coinbhinsiún Eadrána an AE

Fardal Tosaigh an 
01/01/2017*

Tionscanta le linn 
2017

Tugtha chun Críche in 
2017

Fardal Deiridh an 
31/12/2017

43 11 12 42
*Léirítear san fhardal tosaigh glacadh le Creat Tuairiscithe Staitisticí nua NICFanna na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt 
Eacnamaíochta

Tábla 26: CRanna faoi Chomhaontú Cánachais Dúbailte

Iarratais a 
fuarthas in 2017

Iarratais 
réamhthíolactha 

a fuarthas in 2017

CRanna a 
deonaíodh in 

2017

CRanna i 
bhfeidhm amhail 

an 01/01/2017

CRanna i 
bhfeidhm amhail 

an 31/12/2017

8 4 2 6 4

Tábla 27: Iarratais SF

Iarratais SF 2017 2016

Faighte 342 298

Scaoileadh Iomlán 72 72

Scaoileadh i bPáirt 163 121

Diúltaithe 68 59

Déileáilte lasmuigh de Shaoráil Faisnéise/Tarraingthe siar/
Aistrithe

39 46

Iarratais ar Athbhreithniú Inmheánach 26 11

Achomharc leis an gCoimisinéir Faisnéise 5 7
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Tábla 28: Athbhreithnithe Inmheánacha & Seachtracha

Sonraí Inmheánach Seachtrach Iomlán 2017

Iarratais tugtha ar aghaidh 1 6 7

Líon a fuarthas 2 15 17

Líon a tugadh chun críche 2 13 15

Cinneadh i bhfabhar custaiméara 0 2 2

Cinneadh i gcoinne custaiméara 2 6 8

Cinneadh leasaithe/leasaithe i bpáirt 0 4 4

Scortha 0 1 1

Tábla 29: Gearáin a thug an tOmbudsman chun críche

Toradh Líon na nGearán

Seasta leo 3

Seasta leo go páirteach 1

Gearáin nár seasadh leo 14

Cúnamh tugtha 2

Scortha/Aistarraingthe 7

Scortha roimh am 29

Lasmuigh den sainchúram 10

Iomlán 66
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Tábla 30: Comhlíontacht leis an Acht um Íoc Pras Cuntas

Íoctha Líon Luach € % na nÍocaíochtaí a 
rinneadh

Laistigh de 15 lá 15,265 137,845,610 93.97

Laistigh de 16–30 Lá 954 4,487,493 5.87

Tar éis 30 Lá 26 52,826 0.16

Iomlán 16,245 142,385,929 100

Eolas Breise Líon Luach €

Ús ar íocaíocht dhéanach a 
íocadh in 2017

19 790

Costais chúitimh a íocadh 
in 2017

19 1,030

Meánlíon na laethanta 
a thóg sé íocaíocht a 
dhéanamh 

9
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Aguisín 1   Bronnadh Míreanna Oidhreachta
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Foscríbhinn 1

Bronnadh Míreanna Oidhreachta

Bronnadh Míreanna Oidhreachta

Déantar foráil in Alt 1003 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 chun creidmheas a fháil i 
gcoinne dliteanas cánach nuair a bhronnann custaiméir míreanna oidhreachta áirithe ar na 
bailiúcháin náisiúnta. Bronnadh na nithe seo a leanas in 2017:

• Bailiúchán Sheáin Mhic Dhiarmada, ar luach€185,000

• Cartlann Neil Jordan, ar luach €2,750,000

• Bailiúchán Fewer Silverware, ar luach €237,302

• Cartlann Sáirséal agus Dill, ar luach €300,000

• Cartlann Teaghlaigh Yeats, ar luach €923,800

Ó 2009 i leith, tá an creidmheas cánach atá ar fáil do bhronntóir míreanna oidhreachta cothrom 
le 80% de luach margaidh na míreanna sin, agus cinntear an luach margaidh faoi théarmaí Alt 
1003. Is é an luach a thaispeántar ná luach margaidh na míreanna.

Bronnadh Maoine Oidhreachta ar Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann nó ar 
Choimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn

Déantar foráil in Alt 1003A den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 chun creidmheas a fháil i 
gcoinne dliteanas cánach nuair a bhronnann custaiméir maoin oidhreachta áirithe ar Iontaobhas 
Oidhreachta na hÉireann nó ar Choimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn. Ó 2013 i leith, tá 
an creidmheas cánach atá ar fáil do bhronntóir maoine oidhreachta cothrom le 50% de luach 
margaidh na maoin sin, agus cinntear an luach margaidh faoi théarmaí Alt 1003A.

Níor bronnadh aon tabhartas faoin scéim sin in 2017.
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