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An séú Tuarascáil Bhliantúil is nócha de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim don bhliain dar críoch 31 Nollaig 
2018, lena n-áirítear dul chun cinn maidir le Ráiteas Straitéise na gCoimisinéirí Ioncaim a chur i bhfeidhm, i 
gcomhréir leis an Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, 1997, curtha faoi bhráid an Aire Airgeadais.
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Ár misean
Freastal ar an bpobal 
trí chánacha agus 
dleachtanna a bhailiú 
agus rialuithe Custam a 
fheidhmiú go cothrom 
agus go héifeachtúil.

Ár luachanna
Toimhde an ionracais

Meas agus cúirtéis

Rúndacht do cháiníocóirí

Macántacht, oscailteacht 
agus freagracht

Cruinneas agus 
comhsheasmhacht

Nuálaíocht agus 
sármhaitheas

Gairmiúlacht.

Ár bhfís
Is údarás cánach agus 
custam muid atá dírithe 
ar an gcustaiméir agus ar 
an gcomhlíontacht.

Is údarás cánach agus 
custam cothrom, 
trédhearcach agus 
éifeachtach muid.
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Athbhreithniú an Bhoird ar 2018
In 2018, tháinig méadú 6.7% ar gheilleagar na hÉireann. Agus an cúlra d’fhás láidir leanúnach 
seo amhlaidh, bhailigh na Coimisinéirí Ioncaim ghlanfháltais Státchiste iomlána de €77.27 
billiún in 2018, lena n-áirítear €14.1 billiún i bhfáltais Neamh-Státchiste a bailíodh thar ceann 
Ranna agus Gníomhaireachtaí eile Rialtais. 

Is ionann glanfháltais an Státchiste do 2018, tar éis aisíocaíochtaí cánacha, dleachtanna 
agus fáltais neamh-Státchiste thar ceann Ranna agus Gníomhaireachtaí eile, agus €54.6 
billiún. Tháinig méadú 8% ar na fáltais Státchiste i gcomparáid le 2017, is é sin go €4.04 
billiún. Tháinig méadú ar ghlanfháltais an Státchiste do bheagnach na gcánacha agus na 
ndleachtanna uile i gcomparáid le 2017, san áireamh Cáin Chorparáide (suas €2.2 billiún nó 
26.7%), Cáin Ioncaim (suas €1.3 billiún nó 6.6%) agus CBL (suas €929 milliún nó 7%).

Chomh maith leis an méadú seasta ar fháltais an Státchiste, tá feabhsuithe eile tagtha ar na 
leibhéil arda chomhlíontachta saorálaí atá againn cheana féin. I gcás cásanna móra agus 
cásanna meánmhéide, baineadh ráta comhlíontachta de 93% agus níos mó amach i leith na 
míosa dlite agus na míosa dlite +1. 

Ba é 2018 an dara bliain d'fheidhmiú ár Ráitis Straitéise 2017–2019. Rinneamar dul chun cinn 
suntasach i dtaobh ár gcuspóirí straitéiseacha a bhaint amach, lena n-áirítear:

• nua-aoisiú ar an gcóras ÍMAT trí chreat fíor-ama a fhorbairt chun cánacha párolla a riar
• infheistiú a dhéanamh i gcainéil dhigiteacha agus féinseirbhíse slán agus ardchaighdeáin
• íoslaghdú a dhéanamh ar leibhéal an fhiachais don Státchiste trí optamú a dhéanamh ar 

fhorbairt teicneolaíochta agus scileanna 
• leibhéal arda sástachta a choinneáil mar a léirítear i suirbhéanna ar cháiníocóirí
• ráta ard a fháil mar údarás ceannais cánach agus custam idirnáisiúnta.

Mar ullmhúchán, agus chun aghaidh a thabhairt ar na himpleachtaí a bhaineann leis an 
Ríocht Aontaithe ag fágáil an Aontais Eorpaigh, ghlacamar páirt ghníomhach san obair idir-
Rannach comhordaithe ag Roinn an Taoisigh agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. 
D’oibríomar go dlúth freisin leis an Roinn Airgeadais a shocraíonn an beartas fioscach. Is 
i gcomhthéacs ár róil agus ár bhfreagrachtaí a dhéantar ár n-ullmhacht agus ár bpleanáil 
theagmhasach, ar leibhéal náisiúnta agus leibhéal Eorpach araon. Is é an tosaíocht agus an 
cuspóir uileghabhálach atá againn ná chun trádáil dhlisteanach éifeachtach agus thráthúil a 
éascú.

Táimid ag leanúint orainn ag cur le meastóireacht, forbairt agus feidhmiú polasaí cánach 
náisiúnta agus idirnáisiúnta araon. D'oibríomar go dlúth leis an Roinn Airgeadais ar chur i 
bhfeidhm na Scéime Cúitimh CBL do Charthanais agus na Scéime CCF nua, chomh maith 
leis an gCáin ar Dheochanna Siúcra-Mhilsithe a thabhairt isteach. Ag tógáil ar an obair a 
rinneadh ag an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) maidir le 
Creimeadh an Bhoinn agus Aistriú Brabúis (BEPS), chuireamar comhairle agus ionchur ar fáil 
agus dhréachtaíomar reachtaíocht maidir le dhá bheart fhrith-mhí-úsáide atá ceangailteach ó 
thaobh dlí de i dTreoir in aghaidh Seachaint Cánach an AE in 2016. Chomh maith leis sin, in 
athbhreithniú a rinne an OECD, fuarthas gur chomhlíon Éire gach gné de na téarmaí tagartha 
maidir le cur i bhfeidhm an chreata um malartú rialuithe faoi Ghníomh 5 de BEPS.  

Inár gcáil mar an Údarás Inniúil chun díospóidí a d’fhéadfadh teacht chun cinn faoi 
Chomhaontuithe um Chánachas Dúbailte na hÉireann a réiteach, chríochnaíomar 12 cinn de 
Nósanna Imeachta um Comhaontú Frithpháirteach (Nósanna Imeachta MAP) agus deonaíodh 
3 cinn de Réamh-Chomhaontuithe Praghsála (Réamh-Chomhaontuithe APA) d’Údaráis Inniúla i 
ndlínsí eile chun deireadh a chur le cánachas dúbailte. 
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Seirbhís chun Tacú le Comhlíontacht
Leanamar orainn ag tacú le cáiníocóirí a bheith comhlíontach go saorálach trí sheirbhís a 
chur ar fáil ar bhealach tráthúil agus cost-éifeachtach. Leanamar orainn lenár rannpháirtíocht 
réamhghníomhach ar fud na sciartha éagsúla dár mbonn cáiníocóirí chun cabhrú leo a ndualgais 
chánach a chomhlíonadh, a dteidlíochtaí dlite a fháil agus gan ach an tsuim cheart cánach a íoc. 

Mar gheall ar ár dtiomantas chun ár n-áiseanna féinseirbhíse a fheabhsú, éascaítear an 
chomhlíontacht shaorálach agus íoslaghdaítear an t-ualach ar cháiníocóirí comhlíontacha. 
Rinneamar leathnú breise ar ár gclár oibre chun tuairisceáin chánach a réamhlíonadh, ag úsáid 
sonraí as réimse foinsí agus chuireamar áis ar fáil chun tuairisceán Cánach Fáltas Caipitiúil (CFC) 
a thíolacadh le moChúrsaí. Mar chuid dár dtionscadal Nua-Aoisithe ÍMAT, chuireamar réimse 
feabhsaithe seirbhísí ar fáil trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS), chun éascú a 
dhéanamh ar fhostóirí aistriú go leanúnach chuig an gcóras tuairiscithe fíor-ama sonraí pá agus 
asbhaintí reachtúla fostaithe.

Is é leibhéal an fhiachais atá ar fáil le bailiú ná €1,032 milliún. Chríochnaíomar obair fhairsing ar an 
bhforbairt ar ár Seirbhís Bainistíochta Fiachais (DMS) nua. Tá an córas DMS go hiomlán beo ar líne 
anois agus cuireann sé áiseanna feabhsaithe tráthíocaíochtaí ar fáil do cháiníocóirí a bhíonn ag plé 
go gníomhach linn chun a gcuid deacrachtaí íoca a réiteach.

D’fhreagraíomar breis agus 2.2 milliún glao fóin ó cháiníocóirí. I mí Mheán Fómhair 2018, 
sheolamar ár Líne Chabhrach Náisiúnta ÍMAT, pointe teagmhála aonair d’fhostaithe agus 
d’fhaighteoirí pinsin. Sheolamar chomh maith teicneolaíocht nua fóin, is é sin uimhir náisiúnta a 
chur ar fáil le haghaidh gach teagmháil fóin, rud a laghdaíonn an costas ar cháiníocóirí a dhéanann 
teagmháil linn. 

Nua-Aoisiú ÍMAT
Tháinig na socruithe nua maidir le tuairisciú ÍMAT i bhfeidhm an 1 Eanáir 2019, agus is ionann 
sin agus an t-athchóiriú is suntasaí a rinneadh ar riar an chórais ÍMAT ó tugadh isteach é in 1960. 
Ciallaíonn na hathruithe seo, go bhfuil ar fhostóirí anois, mar chuid den phróiseas párolla, na sonraí 
pá agus asbhaintí reachtúla a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim gach uair a íocann siad a 
bhfostaithe.

Toradh an athchóirithe seo ar an gcóras ÍMAT chuig tuairisciú fíor-ama ná go mbeidh 
éifeachtúlacht agus feabhas an-suntasach ann ó thaobh cruinnis de d’fhostóirí, fostaithe agus 
do na Coimisinéirí Ioncaim. Mar gheall ar an gcur chuige comhdheartha a thógamar don chóras 
nua, bhí idirchaidreamh forleathan i gceist le gairmithe párolla, cleachtóirí cánach, comhlachtaí 
cuntasaíochta, eagraíochtaí ionadaíochta gnó agus forbróirí bogearraí párolla. Mar chuid dár gclár 
cuimsitheach cumarsáide, thugamar faoi réimse tionscnamh chun cabhrú le fostóirí agus lena 
ngníomhairí tuiscint a fháil ar agus ullmhú le haghaidh na n-athruithe seo. Is céim thábhachtach é 
an t-aistriú go córas tuairiscithe fíor-ama inár dtiomantas leanúnach i leith seirbhís, comhlíontacht 
agus éifeachtúlacht i dtaobh riar an chórais cánach a fheabhsú go leanúnach. 

Amhail an 31 Márta 2019, bhí 1.4 milliún tíolacadh párolla (pá agus asbhaintí reachtúla) faighte 
againn ó 156,900 fostóirí, agus tuairisciú déanta ar thuarastal comhlán iomlán de bhreis agus 
€23,758 milliún do bhreis agus 2.6 milliún fostaithe agus faighteoirí pinsin.

Dul i ngleic le Neamhchomhlíontacht
Tá tromlach mór na gcáiníocóirí comhlíontach go saorálach. Táimid tiomanta do mhaoiniú an 
Státchiste a chosaint agus do thacú leo siúd atá comhlíontach go saorálach trí aghaidh a thabhairt 
ar an uile chineál neamhchomhlíontachta. Tá sé de chuspóir againn freagra a thabhairt ar 
riosca agus iompar neamhchomhlíontach ar bhealach tráthúil, seasmhach, comhréireach agus 
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éifeachtach. Braitheann cineál agus déine na n-idirghabhálacha a chuirimid i bhfeidhm ar iompar 
neamhchomhlíontachta an cháiníocóra. 

Rinneamar 580,757 idirghabháil comhlíontachta, idir ghnáthsheiceálacha dearbhaithe agus 
iniúchtaí agus imscrúduithe. Ba é an toradh iomlán a bhí ar na hidirghabhálacha seo ná €572.1 
milliún i gcánacha, ús agus pionóis. Comhaontaíodh socraíochtaí cánach, ar luach €43.98 milliún 
iad le 265 cáiníocóirí, agus foilsíodh iad mar mhainnitheoirí cánach.

Cuirimid acmhainní suntasacha ar fáil chun neamhchomhlíontacht a aithint, aghaidh a thabhairt 
uirthi agus í a chosc. Leithdháilimid ár n-acmhainní ar bhonn tosaíochta riosca agus bainimid úsáid 
fhairsing as an raon leathan sonraí tríú páirtí atá ar fáil dúinn. I Meán Fómhair 2018, agus mar a 
fhoráiltear dó faoin reachtaíocht, ghlac 90 dlínse páirt i malartú eolais i dtaobh cuntais airgeadais a 
bhaineann le custaiméirí Éireannacha. Lenár gcur chuige, éascaítear roghnú cásanna le haghaidh 
idirghabhálacha comhlíontachta, bunaithe ar anailís riosca ar gach foinse sonraí atá ar fáil.

Táimid meáite ar dhíriú agus cur isteach ar gach cineál gníomhaíochtaí sa scáthgheilleagar agus 
leanaimid orainn ag comhoibriú go héifeachtach le Ranna agus Gníomhaireachtaí eile maidir le 
tionscnaimh tras-Rialtais chuí ina thaobh seo. I Márta 2018, mar thoradh ar oibríocht faoi threoir 
ag faisnéis, tháinig oifigigh de chuid na gCoimisinéirí Ioncam ar an gcéad mhonarcha toitíní 
góchumtha sa Stát. Fuarthas breis agus 23 milliún toitín agus 71 tona tobac ar an láthair. Tá luach 
sráide níos mó ná €49.6 milliún ar an táirge deiridh agus ar an táirge féideartha agus is ionann é 
agus caillteanas €39.2 milliún don Státchiste. 

Leanadh ar aghaidh lenár dtionscnamh náisiúnta comhlíontachta ar an earnáil cearrbhachais agus 
meaisíní siamsaíochta le linn na bliana. Thugamar cuairt ar láithreán ag 285 áitreabh éagsúla ar 
fud na tíre agus rinneamar 158 meaisín cearrbhachais neamhcheadúnaithe a urghabháil. Mar 
thoradh ar raon idirghabhálacha leanúnacha comhlíontachta, tá méadú breise bliantúil de bhreis 
agus €1 milliún ar ioncam ó cheadúnais agus toradh níos mó ná €2.25 milliún i gceist.

Tá straitéis éifeachtach bailithe ríthábhachtach chun maoiniú an Státchiste a chosaint agus chun 
ár mhisean de dleachtanna a bhailiú agus rialuithe Custam a fheidhmiú go cothrom agus go 
héifeachtúil a bhaint amach. I rith 2018, cuireadh bunchlocha tógála i bhfeidhm maidir le heisiúint 
ár gcórais nua Seirbhísí Bainistíochta Fiachais (DMS) a seoladh i mí an Mhárta 2019. Cabhraíonn 
an DMS le próifíliú sofaisticiúil a dhéanamh ar chásanna agus cuireann sé breis cumais ar fáil le 
haghaidh gníomhaíochtaí comhlíontachta agus forfheidhmithe.

Athruithe Struchtúracha
Is próiseas leanúnach é an coigeartú ar struchtúr eagraíochta na gCoimisinéirí Ioncaim, agus 
bíonn réimse leathan tosca i gceist leis, go seachtrach agus go hinmheánach. Roinnt samplaí 
seachtracha ná an clár oibre cánach idirnáisiúnta, ceisteanna maidir le cúnamh Stáit, an 
Breatimeacht, na dúshláin a bhaineann le geilleagar atá ag fás, treochtaí atá ag teacht chun cinn 
maidir leis an gcaoi a n-oibríonn gnóthais agus forbairtí nua sa teicneolaíocht. Roinnt samplaí 
inmheánacha ná na dúshláin a bhaineann le tógáil ar an saineolas agus é a fhorbairt i bhfianaise 
go bhfuil comhaltaí foirne a bhfuil an-taithí acu á gcailleadh againn go leanúnach mar gheall 
ar scor, agus an leas is fearr a bhaint as an teicneolaíocht trí chur chuige nua amhail an Nua-
Aoisiú ÍMAT.  Tugann na tosca seo go léir le fios go mbíonn orainn dul in oiriúint go leanúnach, ár 
struchtúr a ailíniú chun na cuspóirí inár Ráiteas Straitéise 2017–2019 a sheachadadh.   

I rith 2018, rinneamar ailíniú ar struchtúr na heagraíochta, is é sin aistriú ó struchtúr réigiúnach 
go struchtúr atá bunaithe ar bhonn cáiníocóirí deighilte go náisiúnta. Tá cúig Rannóg náisiúnta 
nua bunaithe ar bhonn deighleán sainithe cáiníocóirí. Táthar ag déileáil le gach cáiníocóir anois, ó 
thaobh seirbhíse de agus ó thaobh na comhlíontachta de, ag ceann de na Rannóga nua náisiúnta. 

Cinntíonn na hathruithe inár struchtúr go mbainimid an leas is mó as ailíniú ár n-acmhainní agus 
an leas is fearr a bhaint as ár lorg geografach ar fud na tíre, ag cur deiseanna ar fáil le haghaidh 
éagsúlacht ról agus freagrachtaí ar fud na heagraíochta. 



9

Foireann agus Cumas
Is ar thiomantas, gairmiúlacht, scileanna agus cumas ár ndaoine a bhraitheann ár 
n-éifeachtacht ó thaobh tacú leis an gcomhlíontacht agus aghaidh a thabhairt ar an 
neamhchomhlíontacht. Ag deireadh 2018, bhí 6,471 duine ag obair sna Coimisinéirí Ioncaim, 
arb ionann é agus 6,111 coibhéis lánaimseartha. I gcomhthéacs comhaltaí foirne a bhfuil an-
taithí acu á gcailleadh againn go leanúnach mar gheall ar scor, forbairtí nua sa teicneolaíocht 
agus treochtaí atá ag teacht chun cinn maidir leis an gcaoi a n-oibríonn gnóthais, infheistímid 
ar bhonn leanúnach inár bhfoireann chun na dúshláin síor-athraithe seo a shárú. Déanaimid é 
seo trí thógáil ar an gcumas, tallann agus ceannaireacht agus iad a choinneáil, agus ag an am 
céanna daoine cumasacha a mhealladh agus a earcú. 

I rith 2018, cheapamar 638 ball foirne ó chomórtais earcaíochta oscailte, idir-rannacha agus ó 
chomórtais Bainistíochta Ardleibhéil. I mí Mheán Fómhair, fuarthas breis agus 3,000 iarratas 
mar gheall ar fheachtas earcaíochta de chuid na Seirbhíse Ceapacháin Poiblí le haghaidh 
oifigigh Custam, rud a dheimhnigh na Coimisinéirí Ioncaim mar an rogha fostóra. 

Táimid tiomanta d’fheabhas a chur ar an idirchaidreamh le fostaithe agus meas a léiriú ar 
fhoghlaim na foirne, le haird ar leith ar fhorbairt phearsanta agus ghairmiúil leanúnach. Cuirimid 
réimse leathan clár cuimsitheach oiliúna ar fáil agus i rith na bliana chuireamar 42,976 lá oiliúna 
ar fáil don fhoireann, méadú 18% ar 2017. 

Ag Féachaint Chun Cinn
Leanfaimid orainn ag tacú le cáiníocóirí tríd an eolas cuí a thabhairt dóibh le bheith 
chomhlíontach go saorálach ar an mbealach is éifeachtúla ó thaobh costas. Táimid san airdeall 
ar agus réamhghníomhach i dtaobh dul i ngleic leis na rioscaí a eascraíonn as na hathruithe atá 
tagtha ar na timpeallachtaí geilleagair agus gnó go náisiúnta agus go domhanda. 

Leis an tuairisciú fíor-ama i bhfeidhm anois d’fhostóirí, dírímid anois ar na buntáistí d’fhostaithe 
a bhaineann leis an gcóras nua seo. Go luath, beidh gach fostaí in ann féachaint ar a gcuid 
sonraí párolla (pá, cáin, MSU, agus ÁSPC) trí moChúrsaí, mar atá tuairiscithe ag a bhfostóir. 
Cinnteoidh sé seo d’fhostaithe go bhfuil an tsuim cheart cánach á bailiú ag an am ceart, go 
bhfuil a n-asbhaintí reachtúla á dtuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim, agus go bhfaigheann 
fostaithe an sochar iomlán dá gcuid creidmheasanna cánach agus banda ráta thar fhostaíochtaí 
i rith na bliana. 

Leanfaimid orainn ag déanamh athbhreithniú ar struchtúr na heagraíochta agus, nuair is 
gá, cuirfimid acmhainní breise ar fáil chun na rioscaí a bhainistiú i gcásanna móra, lucht 
ardioncaim, mar shampla. 

Is ar thiomantas, solúbthacht, oiriúnacht agus gairmiúlacht ár bhfoirne a bhraitheann ár rath 
leanúnach i dtaobh aghaidh a thabhairt ar ár misean, seasamh lenár luachanna agus ár bhfís a 
fhíorú. Gabhaimid buíochas leo as ucht a ndíograis, tiomantas agus eitic oibre láidir, rud a chuir 
ar ár gcumas tuairisciú a dhéanamh ar na caighdeáin, éachtaí agus torthaí a bhfuil achoimre 
orthu i dtuarascáil na bliana seo. 

Niall Cody 
Cathaoirleach

Michael Gladney 
Coimisinéir

Gerry Harrahill 
Coimisinéir
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Príomhthorthaí 2018

Socruithe Íoca Fiachais
9,088 le luach €93m

Forfheidhmiúchán Fiachais
31,680 cás
Toradh €211.6m

Teagmhálacha le Custaiméirí
Seirbhís Fóin 1890 2.2m

Comhfhreagras 1.4m

Tuairisceáin Leictreonacha 7.5m

Íocaíochtaí Leictreonacha 2.4m

Féinseirbhís Leictreonach 1.4m

Cáin 
Bhailithe €54.6bncáin

580,757 
Idirghabháil Iniúchóireachta agus 

Comhlíontachta
Toradh €572.1m

Comhlíontacht in Am
Cásanna Móra 99%
Cásanna Meánmhéide 98%
Cásanna Eile 88%

16,775

Urghabhálacha 
Custam & Máil

Ola Breosla Feithicle  
& Marcáilte

27 Urghabháil Tráchtála

212 Feithicil Urghafa

21
Ciontú i leith 

Imghabháil & Calaois 
Thromchúiseach

695
Ciontú 

Achomair

Mainnitheoirí Cánach
711 cás foilsithe le fíneálacha/pionós arb 

ionann é agus €3.2m

265 socraíocht foilsithe

Nua-Aoisiú 
ÍMAT

Gníomhaíochtaí for-rochtana le fostóirí  
                                      82,031
Daoine a d’fhreastail ar sheimineáir na 
gCoimisinéirí Ioncaim 20,972

Fostaíochtaí fíoraithe    2,187,620
Fostaithe clúdaithe faoi 
thíolacthaí párolla in 
2018 le haghaidh Eanáir 2019  823,710

✘

✔
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Príomhthorthaí 

Bailiú agus Comhlíontacht 
• Ba é €54.6 billiún méid na nGlanfháltas Státchiste le haghaidh 2018, arb ionann é agus 

ardú 8% ar fháltais 2017 (Tábla 2)

• Bailíodh €14.1 billiún i bhfáltais neamh-Státchiste thar ceann gníomhaireachtaí eile, lena 
n-áirítear €11.2 billiún in ÁSPC (Tábla 1)

• Ráta comhlíontachta tuairisceáin/íoca 98% do ghnóthais mheánmhéide le leibhéal an-ard 
comhlíontachta á choinneáil ar an iomlán (Tábla 9)

• Baineadh amach ráta comhlíontachta 98% i gcás na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) in 
2018.

Fiachas a Bhainistiú
• Bhí fiachas €1,032 milliún ar fáil lena bhailiú: is ardú €74 milliún (7.78%) é sin ar fhigiúr 

2017.

• Ba é 1.34% méid an fhiachais a bhí ar fáil le bailiú mar chéatadán de na fáltais 
chomhlána: laghdú 1.35% ar fhigiúr 2017.

• Faoi dheireadh na bliana 2018, bhí socruithe tráthíocaíochtaí i bhfeidhm ag 9,088 gnóthais 
agus daoine aonair i leith fiachas €93 milliún

Tacú le Comhlíontacht Shaorálach
• 2.41 milliún íocaíocht (ardú 6% ar fhigiúr 2017) déanta le ROS, a raibh luach €64.67 billiún 

ag baint leo (ardú 12% ar fhigiúr 2017) (Tábla 5)

• 1.1 milliún aisíocaíocht leictreonach le cáiníocóirí, ar luach €6.96 billiún iad (Tábla 5)

• 7.5 milliún tuairisceán leictreonach, méadú 28% ar fhigiúr 2017 (Tábla 5)

• 2.2 milliún glao fóin chuig an tseirbhís fóin 1890 (Tábla 6)

• 1.4 milliún mír chomhfhreagrais scríofa (litreacha, ríomhphoist slán, srl.)

• 1.6 milliún dearbhú Custam próiseáilte

• 2.3 milliún cáiníocóirí aonair cláraithe ar moChúrsaí ag deireadh 2018

Nua-Aoisiú ÍMAT 
• 82,031 fostóirí aonair a ndearnadh teagmháil dhíreach leo chun tuiscint a fháil ar na 

hathruithe

• 20,972 lucht freastail ar 113 seimineár ag na Coimisinéirí Ioncaim ar fud na tíre

• 2.1 milliún fostaíocht fíoraithe trí Liostaí Fostaithe tíolactha ag fostóirí

• 823,710,tíolactha párolla fostaithe aonair, déanta ag 30,079 fostóir, faoi dheireadh 2018 le 
haghaidh dátaí pá in 2019

Aghaidh a Thabhairt ar Neamhchomhlíontacht 
• €572.1 milliún mar thoradh ar idirghabhálacha iniúchóireachta agus comhlíontachta — 

€255.6 milliún ó iniúchtaí agus idirghabhálacha agus €316.5 milliún ó idirghabhálacha 
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neamh-iniúchóireachta (Tábla 13)

• €5.7 milliún, ús agus pionóis san áireamh, mar thoradh ó shocraíochtaí ar 22 cás seachanta 
cánach

• Comhaontaíodh socraíochtaí cánach, ar luach €43.98 milliún iad le 265 cáiníocóirí agus 
foilsíodh iad in Iris Oifigiúil in 2018 (Tábla 16)

Urghabhálacha
• 7,174 urghabháil drugaí, ar luach €33.48 milliún (Tábla 18)

• 67.86 milliún toitín agus 1,915kg de thobac urghafa, ar luach €41.29 milliún agus €1.01 milliún 
faoi seach (Tábla 19)

• 1,502 feithicil urghafa

• 110,525 lítear de bhreosla neamhdhlisteanach urghafa

• 78 urghabháil airgid arbh fhiú €1.05 milliún iad

• €1.28 milliún deonaithe ag an gCúirt Chuarda mar orduithe forghéillte airgid in 55 cás

• 158 meaisín cearrbhachais urghafa

Ionchúisimh/Pionóis 
• 21 ciontú coiriúil de bharr imghabháil thromchúiseach cánach agus dleachta (Tábla 22)

• 695 ciontú agus fíneáil arbh fhiú €1.76 milliún iad de bharr ciontuithe achoimre éagsúla (Tábla 
23)

• €2.73 milliún a d’eascair as 707 pionós mar thoradh ar thuairisceáin neamhthíolactha (Tábla 24)

Ár gCion a Dhéanamh ar Bhonn Idirnáisiúnta 
• 74 Comhaontú um Chánachas Dúbailte agus 25 Comhaontú um Malartú Faisnéise Cánach 

(Comhaontuithe CMFC) i bhfeidhm ag deireadh 2018

• Daingniú déanta ar an Coinbhinsiún Iltaobhach chun Bearta a bhaineann le Comhaontuithe 
Cánachais a Fheidhmiú d'fhonn BEPS a Sheachaint (MLI) 

• 1,967 iarratas ar chúnamh frithpháirteach faighte agus 751 iarratas eisithe ag na Coimisinéirí 
Ioncaim (Tábla 25)

• 12 Nós Imeachta um Chomhaontú Frithpháirteach (Nósanna Imeachta MAP) curtha i gcrích 
agus 3 Réamh-Chomhaontú Praghsála (Réamh-Chomhaontuithe APA) deonaithe tar éis 
idirchaidreamh le hÚdaráis Inniúla i ndlínsí eile chun deireadh a chur le cánachas dúbailte 
(Táblaí 26 & 27)

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 – an áit a bhí againn anuraidh coinnithe againn, dar leis an tuairisc PwC/World 
Bank Group Paying Taxes 2019 1 a foilsíodh i mí na Samhna 2018

• Éire rangaithe sa 10% is fearr ar fud an domhain ó thaobh “Ualach is ísle na Nósanna Imeachta 
Custam” in 2018 de réir The Global Competitiveness Report 20182, a d’fhoilsigh an Fóram 
Eacnamaíoch Domhanda i mí Dheireadh Fómhair 2018

1 https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying-taxes-2019.html
2 www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018.



13

Struchtúr na hEagraíochta

Coimisinéir 
Gerry Harrahill

Coimisinéir 
Michael Gladney

Cathaoirleach 
Niall Cody

Rannóg na 
gCorparáidí Móra

Cásanna Móra - An 
Rannóg um an Lucht 

Ardrachmais

Rannóg na bhFiontar 
Meánmhéide

Rannóg na gCustam

Rannóg Dhlíodóirí na 
gCoimisinéirí Ioncaim

An Rannóg 
Imscrúduithe & 
Ionchúiseamh

Rannóg an Bheartais 
agus na Reachtaíochta 

Cánacha Gnó

Rannóg an Bheartais 
agus na Reachtaíochta 

Cánacha Indíreacha

Rannóg an Bheartais 
agus na Reachtaíochta 

Cánacha Pearsanta

Rannóg na gCánacha 
Idirnáisiúnta

Rannóg na Seirbhísí 
Corparáideacha agus an 

Ard-Chuntasóra

Rannóg na gCánacha 
Pearsanta

An Rannóg Gnó

Rannóg an Ard-
Bhailitheora

An Rannóg Pleanála

Rannóg na 
Teicneolaíochta Faisnéise 

& Cumarsáide agus 
Lóistíochta

Coiste Comhairleach Bainistíochta
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Seirbhís Chun Tacú Le 
Comhlíontacht

Trádáil Custam a Éascú

1.6m Dearbhú Custam

80,842 Idirghabháil Custam

Teagmhálacha le Custaiméirí

Seirbhís Fóin 1890 2.2m

Comhfhreagras 1.4m

1890 ÍMAT 1890 Gnó 1890 
CMÁ

1890 Eile

Freagartha < 5 
Nóiméad

68% 86% 92% 96%

Caighdeáin Freagartha Glaonna Fóin 

Socruithe Íoca Fiachais
9,088 le luach €93m

Féinmheasúnú
23,999 Clárúchán Nua

729,983 Cláraithe le haghaidh 
Cáin Ioncaim

Gnó Leictreonach
7.5m Tuairisceán

2.4m Íocaíocht

Luach na nÍocaíochtaí: €64.67bn

Suíomh Idirlín na 
gCoimisinéirí Ioncaim
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Seirbhís chun Tacú le Comhlíontacht
Is é ról na gCoimisinéirí Ioncaim ná cánacha agus dleachtanna a bhailiú agus rialuithe Custam 
a chur i bhfeidhm ar bhealach cothrom agus éifeachtúil. I ndáil leis seo, glacaimid le ról 
ríthábhachtach sa gheilleagar agus freastalaímid ar an bpobal trí chánacha agus dleachtanna 
atá dlite don Stát a bhailiú.

Tá na timpeallachtaí geilleagracha agus gnó, chomh maith le riachtanais ár gcáiníocóirí, ag 
athrú de shíor. Déanaimid ár ndícheall seirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil thar réimse ardán 
seachadta ar bhealach éifeachtúil ó thaobh costas dár gcáiníocóirí. Tá an méid seo a leanas 
ríthábhachtach chun é seo a bhaint amach:

• cinntiú go bhfuil struchtúr na heagraíochta agus ár samhail sofhreagrúil, nuálaíoch agus 
éifeachtúil.

• cinntiú go bhfuil samhail seachadta seirbhíse againn a dtugann an toradh ceart le 
haghaidh cáiníocóirí agus na gCoimisinéirí Ioncaim araon

• féachaint le costais chomhlíontachta a íoslaghdú ar cháiníocóirí

• laghdú ar an ngá le cáiníocóirí teagmháil dhíreach a dhéanamh linn.

An tSuim Cheart Cánach a bhailiú ag an Am Ceart 
Bhailigh na Coimisinéirí Ioncaim fáltais chomhlána Státchiste de €77.27 billiún in iomlán in 
2018. Tháinig méadú 8% nó €4.04 billiún ar na Glanfháltais Státchiste i gcomparáid le 2017, 
agus an méadú is mó ag teacht ó Cháin Chorparáide (suas €2.2 billiún nó 26.7%), Cáin 
Ioncaim (suas €1.3 billiún nó 6.6%) agus CBL (suas €929 milliún nó 7%). Féadtar teacht ar 
thuilleadh sonraí maidir le Fáltais Chomhlána agus Glanfháltais Státchiste i dTáblaí 1 agus 2.

In 2018 leanadh leis an leibhéal ard comhlíontachta saorálaí in am ag cáiníocóirí ar fud na 
gcánacha ar fad (Tábla 8), rud a léirigh an fhírinne go n-íocann an mhórchuid de dhaoine aonair 
agus gnóthais an tsuim cheart cánach in am. I gcás cásanna meánmhéide agus cásanna 
móra (Tábla 9), bhí ráta comhlíontachta 98% i gceist leis an mí dhlite +1 in 2018 agus bhí ráta 
comhlíontachta 98% i gceist leis an gCáin Maoine Áitiúil (Tábla 3).

Ba é €4,368 milliún comhlán suim iomlán an fhiachais, agus tháinig méadú 7.78% go €1,032 
milliún ar shuim an fhiachais a bhí ar fáil le bailiú i gcomparáid le 2017. Ba é €139 milliún luach 
na bhfiach a díscríobhadh mar fhiacha nárbh fhéidir a bhailiú. Táimid ag leanúint ar aghaidh 
leis an obair rathúil le cáiníocóirí agus gnóthais a bhíonn i dteagmháil linn go luath chun a 
ndeacrachtaí íoca a réiteach. In 2018, rinneamar éascú ar shocraíochtaí tráthíocaíochtaí i leith 
9,088 gnóthas agus daoine aonair, arb ionann é agus €93 milliún i bhfiachas.

Tacú le Comhlíontacht Shaorálach
An aidhm atá againn ná tacú le cáiníocóirí tríd an eolas cuí a thabhairt dóibh agus é a 
dhéanamh chomh héasca agus is féidir a bheith comhlíontach go saorálach. Tá sé mar aidhm 
againn é seo a dhéanamh ar an mbealach is áisiúla, is éifeachtúla agus is éifeachtaí ó thaobh 
costais do cháiníocóirí. 

Príomhghné dár ról ná cabhrú ar bhealach réamhghníomhach le cáiníocóirí lena ndualgais 
chánach a chomhlíonadh. I rith 2018, d’éirigh linn é seo a bhaint amach trí roinnt tionscnamh 
amhail eolas cuí agus dírithe a chur ar fáil, tacaíochtaí le haghaidh cáiníocóirí nua a chur ar 
fáil, comhairle agus cabhair thráthúil a chur ar fáil do cháiníocóirí chun tacú le comhlíontacht 
shaorálach, agus é a dhéanamh chomh héasca agus is féidir a ndualgais chánach a thuiscint 
agus a chuid cánach a bhainistiú.
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Teidlíochtaí a Éileamh
Táimid ag leanúint ar aghaidh le dul i dteagmháil le cáiníocóirí ÍMAT chun meabhrú dóibh go 
bhfuil teorainn ama 4 bliana ar chreidmheasanna agus faoisimh bhreise chánach a éileamh, 
solas a chaitheamh ar na teidlíochtaí a d’fhéadfaí a éileamh, agus cáiníocóirí a spreagadh chun 
úsáid a bhaint as seirbhísí ar líne. I mí na Samhna 2018, scríobhamar chuig breis agus 125,000 
oibrithe ÍMAT a d’íoc cáin le ceithre bliana anuas gan creidmheasanna nó faoisimh a éileamh. 
Le roinnt blianta anuas thugamar faoin tionscnamh seo, ag cabhrú go réamhghníomhach le 
cáiníocóirí a dteidlíochtaí cuí a fháil agus gan ach an tsuim cheart cánach a íoc. Taispeántar 
in anailís3 ar fheachtas comhchosúil roimhe seo méadú ar ráta gníomhaíochta na gcáiníocóirí 
seo tar éis teagmháil a dhéanamh leo, rud a thugann le fios go raibh tionchar suntasach agus 
dearfach ag na litreacha seo ar rannpháirtíocht cáiníocóirí leis na Coimisinéirí Ioncaim. 

Tacú le Gnóthais 
Teastaíonn uainn é a dhéanamh chomh héasca agus is féidir ar cháiníocóirí a gcuid dualgas 
cánach a thuiscint agus a gcuid cánach a bhainistiú. Tá réimse leathan eolais ar ár suíomh 
idirlín faoi na himpleachtaí cánach agus Custam atá i gceist le gnóthas a thosú, do cháin a íoc, 
agus eolas ar na faoisimh chánach atá ar fáil le haghaidh gnóthais nua-thionscanta. 

In 2018, leanamar orainn ag tacú le cáiníocóirí gnó reatha agus nua-cláraithe sa chaoi go 
bhféadfaidís a n-oibleagáidí íoca cánach a chomhlíonadh. Áirítear leis seo:

• Teagmháil déanta le 16,000 cáiníocóirí féinfhostaithe nua-cláraithe le heolas agus 
leideanna úsáideacha maidir leis an gcaoi leis an tuairisceán cánach a thíolacadh agus 
aon dliteanais i dtaobh a ngnóthais nua a n-íoc

• 530,000 teagmháil (ríomhphoist, litreacha nó foirmeacha) le cáiníocóirí féinfhostaithe ag 
cur a ndualgais i gcuimhne dóibh agus iad a threorú go dtí an t-eolas nuashonraithe faoi 
Íoc agus Tíolacadh ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim

• 19 bhfíseán curtha ar fáil chun cabhrú le cáiníocóirí agus lena ngníomhairí a gcuid 
tuairisceán cánach a chomhlánú, clárú le haghaidh ROS nó deacrachtaí le tuairisceáin a 
thíolacadh a réiteach.

Comhairle agus Tacaíocht Thráthúil a Chur ar Fáil

Feachtas Comhlíontachta i dtaobh Seirbhís Lóistín Gearrthréimhseach

Le blianta beaga anuas, tá margaí ar líne bunaithe trína ligtear do dhaoine lóistín 
gearrthréimhseach a ligean ar léas nó ar cíos, amhail áiteanna cónaithe iomlána, seomraí 
singil, leapacha i mbrúnna, seomraí óstáin srl. ar bhealach nach raibh indéanta roimhe seo. 
Reáchtáiltear ligin den chineál seo ar bhunús páirtaimseartha nó neamhrialta go hiondúil ach 
reáchtáiltear é ar bhealach proifisiúnta freisin. Iarrtar ar mhargaí den chineál seo, a ghlacann le 
hioncam ar son daoine eile, tuairisceáin tríú páirtí le sonraí an ioncaim chuí a thíolacadh do na 
Coimisinéirí Ioncaim. 

In Aibreán 2018, d’fhoilsíomar treoir chuimsitheach ar chánachas ioncaim ó lóistín 
gearrthéarmach a sholáthar agus thugamar soiléiriú nach mbíonn faoiseamh ar sheomra a 
ligean ar cíos i bhfeidhm leis an socrú seo.

I Meán Fómhair 2018, scríobhamar chuig 12,000 duine a ghlac le hioncam ó lóistín 
gearrthéarmach a sholáthar. Ba é cuspóir na litreach seo ná chun feasacht a ardú faoin 
gcánachas ar an ioncam seo agus chun meabhrú dóibh é a chur san áireamh ar a dtuairisceáin 
chánach. Déanfar seiceálacha comhlíontachta leantacha in 2019.

3 https://www.revenue.ie/ga/corporate/information-about-revenue/research/research-reports/taxpayer-entitlements.aspx
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Tuairimí Cánach

I gcúinsí áirithe, féadann cáiníocóirí 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. 
Le linn 2018, thug na Coimisinéirí Ioncam 302 tuairim do chuideachtaí agus eintitis eile maidir 
le ceisteanna casta teicniúla (Tábla 12). In Eanáir 2018, d’eisíomar meabhrúchán (eBrief Uimh. 
6 de 2018), maidir leis an uastréimhse bailíochta a bhaineann le tuairimí na gCoimisinéirí 
Ioncaim, agus mholamar go raibh tuairimí arna gcur ar fáil idir 1 Eanáir agus 31 Nollaig 2012 
faoi réir athbhreithnithe. Aon cháiníocóirí ar mian leo leanúint ar aghaidh ag brath ar thuairim/
deimhniú den chineál sin, iarradh orthu iarratas a dhéanamh ar a athnuachan nó síneadh a 
chur leo ar 30 Márta 2018 nó roimhe sin. Fuaireamar iarratais chun 3 thuairim dá leithéid sin a 
athnuachan nó síneadh a chur leo.

Bainistiú Fiachais

Tugann an córas nua Seirbhísí Bainistíochta Fiachais (DMS) seirbhís nua agus feabhsaithe 
do chustaiméirí chun tacú le comhlíontacht, lena n-áirítear Ráiteas Cuntais ‘fíor-ama’ ar líne, 
chomh maith le háis ar líne le haghaidh aon ghnóthais inmharthana le deacrachtaí íoca cánach 
cur isteach ar shocraíocht tráthíocaíochtaí. Tá an córas nua DMS go hiomlán ar líne, rud a 
ligtear do dhoiciméid a uaslódáil go leictreonach agus a sholáthraíonn agaí slánúcháin i bhfad 
níos tapúla le haghaidh soiléirithe. Tugann sé níos mó solúbthachta do cháiníocóirí freisin chun 
a sceideal íoca a bhainistiú agus chun athruithe áirithe a dhéanamh a oireann dá gcúinsí.

Straitéis CFC
Foilsíodh Straitéis CFC 3 bliana 2018–2020 i mí Aibreáin 2018. Leagtar amach sa Straitéis 
seo ár gcuspóirí ardleibhéil maidir le riar an CFC le linn an amscála seo, feabhas a chur ar an 
tseirbhís chun tacú le comhlíontacht, agus chun ár gcur chuige riosca-bhunaithe a dhoimhniú i 
dtaobh aghaidh a thabhairt ar neamhchomhlíontacht. I measc na bpríomhghnéithe den Straitéis 
seo, tá:

• feasacht cáiníocóirí a mhéadú maidir le dualgais i dtaobh Cáin Bhronntanais agus 
Oidhreachta

• uasmhéadú a dhéanamh ar éifeachtacht na n-idirghabhálacha comhlíontachta atá dírithe 
ar riosca maidir leis an gCáin Bhronntanais agus Oidhreachta

• an bhéim ar bainistíocht rachmais agus rioscaí pleanála cánach a dhoimhniú.

Go dtí seo, áirítear an méid seo a leanas ar chuid de na buaicphointí mar thoradh ar an straitéis 
CFC agus an bhéim ar rachmas:

• bainistiú níos fearr ar fhiachas CFC le laghdú de bheagnach 8% den tsuim atá ar fáil le 
bailiú in 2018

• bealach tapa agus áisiúil a sholáthar chun CFC a íoc agus a thíolacadh tríd an Tuairisceán 
nua CFC ar moChúrsaí.

Réimse forbartha tosaíochta in 2019 i gcónaí is ea feabhas a chur ar ár seirbhísí CFC.

An Creat um Chomhlíontacht Chomhoibríoch (CCC)
Maidir lenár gcásanna corparáidí móra, cuirimid chun cinn agus feidhmímid beartas um 
chomhlíontacht chomhoibríoch (an CCC). Is é is cuspóir leis sin ná ár gcaidreamh le cáiníocóirí 
móra corparáidí gnó a bhainistiú ionas gur féidir linn oibriú le chéile chun an leibhéal is airde 
comhlíontachta saorálaí a bhaint amach ar fud na gcánacha agus dleachtanna uile. Tugann an 
Creat um Chomhlíontacht Chomhoibríoch deis do cháiníocóirí gnó atá páirteach ann idirphlé 
a dhéanamh linn, rud a chabhraíonn le 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 de dhualgais chánach agus dleachta. Tá 111 grúpa corparáide ag obair linn 
anois faoin CCC.
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Saoráidí Féinseirbhíse Feabhsaithe 
An sprioc atá againn ná chun seirbhís a chur in oiriúint do riachtanais ár gcáiníocóirí, chun 
é a dhéanamh chomh héasca agus is féidir a bheith comhlíontach go saorálach. Le soláthar 
ár n-áiseanna feabhsaithe ar líne agus féinseirbhíse, atá ar fáil 24/7, ligtear do cháiníocóirí a 
n-idirghníomhú linn a bhainistiú ag am a oireann dóibh agus ar bhealach éifeachtach ó thaobh 
costais.

ríomhChlárúchán 

Mar chuid dár n-iarrachtaí leanúnacha chun an t-ualach riaracháin ar cháiníocóirí 
comhlíontacha a íoslaghdú, déanaimid sonraí a réamhlíonadh ón Oifig um Chlárú Cuideachtaí 
(OCC) ar chóras ríomhChlárúchán na gCoimisinéirí Ioncaim. Ina theannta sin, déantar sonraí a 
thabhairt suas chun dáta go huathoibríoch ar thaifid cáiníocóirí na gCoimisinéirí Ioncaim nuair a 
athraíonn cuideachtaí a n-ainm, nuair a bhaintear den chlár iad nó má chuirtear ar ais iad chuig 
taifead an OCC. 

Cuireann an tionscnamh seo dlús leis an bpróiseas clárúcháin cánach do chuideachtaí nua, 
custaiméirí reatha agus gníomhairí cánach, agus cinntiú nach mbíonn gá do cháiníocóirí agus 
dá ngníomhairí teagmháil a dhéanamh leis an OCC agus leis na Coimisinéirí Ioncaim araon don 
chúis chéanna a thuilleadh. Thar thréimhse 2 bhliain, tá níos mó ná 17,000 ainm cuideachta 
athraithe agus 18,000 fógra bainte den chlár tugtha suas chun dáta ar thaifid na gCoimisinéirí 
Ioncaim ó ríomhsheirbhís phoiblí an OCC.

Réamhlíonadh Tuairisceán Cánach  

Chun cur le comhlíontacht shaorálach a chumasú agus an t-ualach ar cháiníocóirí 
comhlíontacha a íoslaghdú, tá clár oibre um réamhlíonadh tuairisceán cánach (Foirm 11, 
Foirm 12, CT1) forbartha againn a úsáideann sonraí ó réimse foinsí. Leis an gclár oibre seo, 
tá sé níos éasca ar cháiníocóirí tuairisceáin chánach a chomhlánú, íoslaghdaítear an scóip le 
haghaidh earráidí agus easnaimh, laghdaítear an gá le teagmháil dhíreach a dhéanamh linn 
agus cuirtear dlús leis an bpróiseas chun tuairisceán cánach a thíolacadh.

Tá leathnú suntasach tagtha ar réimse na sonraí a cuireadh ar fáil ó 2011, tráth a úsáideadh 
sonraí bunúsacha an chustaiméara, rud a tugadh ar thuairisceán cánach an chustaiméara an 
bhliain roimhe, le haghaidh tuairisceán cánach na bliana reatha. Anois, leis an réamhlíonadh 
sonraí, áirítear:

• pá comhlán tuilte an fhostaí, cáin agus MSU asbhainte, a thógtar ó thuairisceáin fostóirí

• sonraí faoi phinsin agus sochair eile curtha ar fáil ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus 
Coimirce Sóisialaí

• sonraí ar íocaíochtaí chuig fochonraitheoirí a fhaightear ó thuairisceáin Cánach Conarthaí 
Iomchuí (CCI) (baineann sé seo leis an earnáil foirgníochta go príomhúil)

• Eolas maidir le faoiseamh cánach na Dreasachta Athchóirithe Tí (DAT) a thíolacann 
conraitheoirí a dhéanann athchóiriú cáilitheach

• sonraí ar íocaíochtaí scéimeanna AE d’fheirmeoirí agus tairbhithe eile curtha ar fáil ag an 
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.

I gcás cáiníocóirí a úsáideann RevApp (aip saor in aisce na gCoimisinéirí Ioncaim), déanaimid 
tuairisceáin chánach a réamhlíonadh le heolas a bhaineann leis an méid seo:

• costais sláinte

• ioncam cíosa agus

• ioncam trádála.

Ainmníodh an obair seo ar réamhlíonadh tuairisceán cánach do Ghradaim Sármhaitheasa agus 
Nuálaíochta na Státseirbhíse 2018 sa chatagóir ‘Scoth na Digiteachta’.
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moChúrsaí
Is pointe rochtana aonair é moChúrsaí do sheirbhísí slán ar líne na gCoimisinéirí Ioncaim 
do dhaoine aonair. Tá sé ar fáil 24/7 i gcaitheamh na bliana go léir agus tá sé go hiomlán 
inrochtana ar gach gléas móibíleach agus cliste. Is é an bealach is tapúla, is éasca agus is 
áisiúla chun taifid cánacha a rochtain agus dualgais chánach a bhainistiú ag am a oireann don 
cháiníocóir. 

Ar moChúrsaí féadann cáiníocóirí cur isteach ar fhaoisimh, creidmheasanna agus díolúintí 
cánach áirithe, admhálacha a stóráil, íocaíochtaí a dhéanamh, agus teacht ar sheirbhísí 
Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ). Le linn 2018, rinneadh tuilleadh feabhais ar ár seirbhísí ar líne ar 
moChúrsaí agus tá an méid seo a leanas i gceist:

• áis chun tuairisceán Cánach Fáltas Caipitiúil (CFC) IT38 a thíolacadh agus 

• áis ‘Litir um Chónaitheacht’, rud a ligeann do cháiníocóirí deimhniú ar stádas 
cónaitheachta a iarraidh agus a fháil.

Seirbhís Cost-Éifeachtach a Chur ar Fáil
Cuireann na Coimisinéirí Ioncaim bealaí cost-éifeachtacha éagsúla ar fáil chun gur féidir lenár 
gcáiníocóirí cumarsáid a dhéanamh linn, amhail; 

Áiseanna ar líne agus féinseirbhíse – saor in aisce agus ar fáil 24/7 i gcaitheamh na bliana 
go léir agus is é an bealach is tapúla, is éasca, is áisiúla agus is éifeachtúla ó thaobh costas de 
chun dualgais chánach an cháiníocóra a bhainistiú.

Seirbhís Coinní  – ar fáil anois in 18 n-oifig phoiblí, rud a chuireann deireadh le hagaí feithimh 
agus a thugann deis do cháiníocóirí a n-am féin a roghnú chun bualadh le hoifigeach de chuid 
na gCoimisinéirí Ioncaim.

Seirbhís Fóin – sheolamar ardán nua teicneolaíochta fóin i mí Mhéan Fómhair 2018 trína 
n-éascaítear glaonna fóin ó uimhreacha náisiúnta (01) mar rogha eile in ionad na seirbhíse 
“ÍosGhlao” 1890. Tríd an uimhir náisiúnta seo a chur ar fáil le haghaidh gach teagmháil fóin, 
laghdaítear go suntasach an costas ar cháiníocóirí agus orainn féin. 

I gcomhthráth leis an ardán nua teicneolaíochta fóin a sheoladh, chuireamar pointe rochtana 
aonair ar fáil le haghaidh ár gcáiníocóirí ÍMAT. Is é (01) 738 3636 an uimhir nua don Líne 
Chabhrach Náisiúnta ÍMAT ar chóir d’fhostaithe/faighteoirí pinsin ceirde úsáid a bhaint as le 
haghaidh fiosruithe a bhaineann le ÍMAT.

Scéimeanna Aisíocaíochtaí

Déanann Lár-Oifig na nAisíocaíochtaí riar ar scéimeanna aisíocaíochta éagsúla lena n-áirítear:
• na scéimeanna faoisimh i leith feithiclí agus breosla do Thiománaithe agus Paisinéirí faoi 

Mhíchumas (TPM)
• aisíocaíochtaí CBL i leith áiseanna agus fearais áirithe a cheannach agus oiriúnú tithe le 

húsáid ag daoine faoi mhíchumas
• an Scéim Aisíocaíochta Easpórtála CCF
• lacáistí i ndáil le díosal muirí
• aisíocaíochtaí i leith CBL taidhleoireachta agus
• aisíocaíochtaí i leith na Cánach Carbóin agus Astaíochtaí Gáis Cheaptha Teasa.

In 2018, d'eisigh Lár-Oifig na nAisíocaíochtaí íocaíochtaí ar luach beagnach €154 milliún thar 
na scéimeanna uile atá á riar, ardú 15% ar iomlán 2017. Áirítear leis seo beagnach €70 milliún i 
leith na scéime faoisimh don scéim TPM.

Chomh maith leis sin, rinne Lár-Oifig na nAisíocaíochtaí cur chun cinn agus feabhsú ar na 
háiseanna ar líne agus na háiseanna féinseirbhíse atá ar fáil do na scéimeanna a riarann 
siad. Rinneadh feabhsuithe eile ar na córais TPM agus ríomh-Aisíocaíochtaí chun ligean 
do cháiníocóirí a n-idirghníomhú linn a bhainistiú, ag am a oireann dóibh agus ar bhealach 
éifeachtach ó thaobh costais. 
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Nua-Aoisiú ÍMAT
In 2018, thugamar isteach an t-athchóiriú is suntasaí i riar an chórais ÍMAT ó tugadh isteach den chéad uair é in 
1960, agus leis sin tugadh isteach éifeachtúlacht agus feabhsú suntasach ó thaobh cruinnis agus trédhearcacht 
do thuairim agus 200,000 fostóirí agus soláthraithe pinsin, agus do 2.6 milliún fostaithe agus faighteoirí pinsin. In 
ainneoin amscála dúshlánach don athchóiriú seo a thabhairt isteach, rinneamar an tionscadal a sheachadadh in am 
agus bhíomar i mbun comhoibriú forleathan leis na príomh-gheallsealbhóirí seachtracha mar chuid dár gcur chuige 
comhdheartha. Thugamar faoi chlár fairsing for-rochtana agus cumarsáide chomh maith, rud a chabhraigh le fostóirí 
agus lena ngníomhairí agus iad ag ullmhú agus fáil tuisceana ar na riachtanais nua tuairiscithe faoin Nua-Aoisiú ÍMAT.

Tá an Nua-Aoisiú ÍMAT gan dabht ar bith ar cheann de na forbairtí gnó is mó ar thugamar faoi riamh agus teastaíodh 
acmhainní suntasacha a bheith dírithe air ó d’fhógair an tAire Airgeadais an tionscnamh i mí Dheireadh Fómhair 
2016. Tionscadal mór é ar fud na gCoimisinéirí Ioncaim agus baineadh leas as saineolas agus scileanna na foirne, idir 
sheirbhísí reachtaíochta agus ár mbaill foirne ar na deasca cabhracha d’fhostóirí agus d’fhostaithe. Bhí os cionn 100 
duine bainteach díreach leis an ailtireacht teicneolaíochta faisnéise agus le tógáil an chórais amháin. Mar a bhíonn 
i gceist le gach clár um athrú, bhí béim láidir ar chumarsáid inmheánach agus bhí an oiliúint ríthábhachtach le hé a 
sheoladh go rathúil.

Is céim thábhachtach é an t-aistriú go córas tuairiscithe fíor-ama inár dtiomantas leanúnach i leith seirbhís, 
comhlíontacht agus éifeachtúlacht i dtaobh riar an chórais cánach a fheabhsú go leanúnach. Mar gheall ar dhearadh 
an chórais nua, baintear leas as feabhsuithe teicneolaíochta, agus freagraítear do agus déantar freastal ar chastachtaí 
patrún fostaíochta an lae inniu agus íoslaghdaítear an t-ualach riaracháin d’fhostóirí. Cinntítear leis chomh maith go 
bhfuil asbhaintí reachtúla fostaithe ceart agus go dtuairiscítear in am iad do na Coimisinéirí Ioncaim.   

Cur Chuige Comhdheartha

Mar gheall ar an gcur chuige comhdheartha a thógamar don chóras nua, bhí idirchaidreamh forleathan i gceist 
le gairmithe párolla, cleachtóirí cánach, comhlachtaí cuntasaíochta, eagraíochtaí ionadaíochta gnó agus forbróirí 
bogearraí párolla. Mar thoradh air seo, tá an tuairisciú fíor-ama ÍMAT comhtháite go leanúnach isteach sa chóras 
párolla, rud a chuireann i bhfeidhm cuíchóiriú suntasach ar phróisis ghnó agus laghdú san ualach agus costais 
riaracháin. Táimid buíoch de chomhoibriú na ngeallsealbhóirí éagsúla as cabhrú linn an Nua-Aoisiú ÍMAT a thabhairt 
isteach in am agus aithnímid go raibh a n-ionchur lárnach i rath an tionscadail. 

Cabhrú le fostóirí ullmhúcháin a dhéanamh

Chun tacú leis an aistriú chuig na riachtanais nua tuairiscithe faoin Nua-Aoisiú ÍMAT, chuireamar cabhair fhairsing ar 
fáil d’fhostóirí agus dá ngníomhairí i rith 2018 trí réimse tionscnamh.

Reáchtálamar 113 seimineár, i 36 láthair ar fud na tíre, dírithe ar fhostóirí, oibreoirí párolla agus gníomhairí cánach 
chun míniú mionsonraithe a thabhairt ar an gcaoi a n-oibríonn na socruithe nua. Chuir beagnach 21,000 rannpháirtithe 
áiteanna san áireamh ag na himeachtaí seo. D’fháiltigh iad siúd uile a mbíonn plé acu le bainistíocht phárolla roimh na 
seimineáir, agus fuarthas aiseolas dearfach ó fhostóirí agus óna n-ionadaithe faoi cháilíocht agus caighdeán an eolais 
a tugadh.

Anuas ar na seimineáir náisiúnta, bhí na tionscnaimh seo a leanas mar chuid dár gclár oibre cuimsitheach cumarsáide 
a tosaíodh i mí Dheireadh Fómhair 2016 tar éis fhógairt Bhuiséad 2017:

 - eisíodh litreacha do gach fostóir i mí Aibreáin agus mí Mheán Fómhair 2018 inar cuireadh eolas ar fáil faoi na 
hathruithe a bhain leis an Nua-Aoisiú ÍMAT

 - tugadh 11,652 cuairt ullmhúcháin ar fhostóirí

 - rinneadh teagmháil dhíreach le 82,031 fostóirí ar an bhfón agus ar bhealaí eile

 - neartaíodh acmhainní don Líne Chabhrach Náisiúnta d’Fhostóirí agus cur leis na huaireanta oscailte. In 2018, rinne 
an Líne Chabhrach:

 ✓ 86,678 glao a fhreagairt,

 ✓ 25,453 ceist scríofa a fhreagairt

 - cur i láthair ag breis agus 400 imeacht do réimse comhlachtaí agus comhlachas ionadaíochta

 - feachtas forleathan fógraíochta trí chainéil na meán craoltóireachta, prionta agus ar líne.
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Ailíniú Sonraí 

Mar ullmhúchán don Nua-Aoisiú ÍMAT, rinneamar roinnt tionscnamh le cinntiú go raibh taifid na gCoimisinéirí Ioncaim 
agus na bhfostóirí araon cruinn agus cothrom le dáta. Cinntíonn sé seo go n-íocann cáiníocóirí ÍMAT an tsuim cheart 
cánach ag an am ceart, ar phríomhchuspóir den Nua-Aoisiú ÍMAT é. Faoi na tionscnaimh ar tugadh fúthu, aithníodh 
breis agus 20,000 taifead cáiníocóirí ÍMAT ar teastaíodh nuashonrú ina leith. Trí thionscadal píolótach leis an 
teicneolaíocht Uathoibrithe Próiseas Róbataigh (RPA), tá laghdú déanta againn ar an aga próiseála, ó uaireanta cloig 
go roinnt bheag nóiméad, chun na taifid cáiníocóra seo a thabhairt cothrom le dáta, agus de thoradh sin tá seirbhís 
fheabhsaithe ann do cháiníocóirí agus tá úsáid níos fearr á baint as ár gcuid acmhainní. 

Feabhsuithe Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)

Chun éascú a dhéanamh ar aistriú leanúnach chuig an tuairisciú fíor-ama ÍMAT, chuireamar réimse feabhsaithe 
seirbhísí ar fáil in ROS.

I mí an Mheithimh 2018, chuireamar áis ar fáil d’fhostóirí agus do ghníomhairí chun sonraí na bhfostaithe ar a dtaifid 
a réiteach leo siúd a bhí ar thaifid na gCoimisinéirí Ioncaim. Leis an áis ‘Liosta na bhFostaithe’ cinntíodh go raibh taifid 
na gCoimisinéirí Ioncaim agus taifid na bhfostóirí cruinn agus cothrom le dáta, rud a d’éascaigh go mór an t-aistriú 
chuig an tuairisciú fíor-ama ÍMAT don mhórchuid d’fhostóirí.  Leis an áis seo:

 - próiseáladh breis agus 101,000 liosta ag clúdach beagnach 2.2m fostaíocht

 - tosaíodh 58,000 fostaíocht ar thaifid na gCoimisinéirí Ioncaim 

 - scoireadh 105,000 fostaíocht ar thaifid na gCoimisinéirí Ioncaim.

De bhun iarratas ó fhostóirí agus gníomhairí, cuireadh seiceálaí uimhreacha Pearsanta Seirbhíse Poiblí (PSP) ar fáil ar 
ROS. Leis an áis seo, cabhraítear le fostóirí cinntiú go ndéanann iad taifead agus tuairisciú ceart de réir na huimhreach 
cirte PSP do gach fostaí. 

I mí na Nollag 2018, sheolamar ‘Seirbhísí Fostóra’ ar ROS chun tacú le hathruithe i dtaobh an Nua-Aoisithe ÍMAT. Trí 
úsáid a bhaint as ‘Seirbhísí Fostóra’, féadann fostóirí agus gníomhairí nach n-úsáideann tuairisciú párolla díreach 
sonraí pá agus asbhaintí reachtúla a gcuid fostaithe a thíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim tríd an áis ‘uaslódáil’. 
Chomh maith leis sin, ligeann an áis d'fhostóirí nach mbaineann úsáid as bogearraí párolla, a ndualgais i dtaobh an 
Nua-Aoisithe ÍMAT a chomhlíonadh trí fhoirm ar líne a chomhlánú i leith a gcuid fostaithe, ar a ndáta íoca, nó roimhe 
sin. D’fhorbraíomar ‘Seirbhísí Fostóra’ i ndiaidh sainchomhairliúchán agus comhoibriú le soláthraithe bogearraí párolla, 
oibreoirí párolla agus painéil cáiníocóirí, agus baineadh úsáid as a gcuid aiseolais chun cinntiú go bhfuil dearadh agus 
leagan amach foriomlán na seirbhíse intuigthe agus éasca le húsáid. 

Feidhmíocht chórais a chinntiú

Leis an Nua-Aoisiú ÍMAT, teastaíodh athruithe suntasacha TCF ó thaobh na gCoimisinéirí Ioncaim agus na soláthraithe 
bogearraí párolla araon. Ceann de na príomhdhúshláin dúinne ba ea an gá le cur lenár n-infreastruchtúr TCF chun 
déileáil leis an méid comhad idirbhirt isteach ar bhonn leanúnach 24/7. Thugamar faoi obair mhionsonraithe anailíse 
agus pleanála chun an t-infreastruchtúr iarrtha TCF a dhearadh, a thógáil agus a thástáil chun tacú leis an méid sonraí 
a sheolfadh fostóirí isteach ar bhonn laethúil agus le cinntiú go raibh na hagaí freagartha ar aon dul lena rabhthas ag 
súil leis. 

Bhaineamar úsáid as teicneolaíochtaí nua a dearadh chun déileáil le méideanna móra sonraí agus chuireamar na 
teicneolaíochtaí seo le chéile leo siúd inár gcóras comhtháite reatha cánach. D’oibrigh soláthraithe bogearraí párolla 
i bpáirt linn le cinntiú go mbainfeadh an réiteach na cuspóirí amach. Ba chlochmhíle ríthábhachtach é an fhorbairt 
luath ar thimpeallacht chuí tástála poiblí. Chuireamar an timpeallacht tástála seo ar fáil i mí an Mhárta 2018, rud a 
cheadaigh do sholáthraithe bogearraí a gcuid athruithe bogearraí a thástáil. Chomh maith leis sin, i gcomhpháirt le 
soláthraithe bogearraí párolla agus le roinnt dá gcuid cliant, thugamar faoi chéim tástála comhthreomhaire ó Mheán 
Fómhair go Samhain 2018. Leis seo, bhíothas in ann tástálacha a dhéanamh le fíor-shonraí. 

Mar gheall ar na cineálacha éagsúla cur chuige comhoibríoch seo, cabhraíodh leis an riosca a bhaint den fheidhmiú 
deiridh agus cinntíodh an t-aistriú leanúnach chuig na riachtanais nua tuairiscithe d’fhostóirí.

Tá an córas tuairiscithe fíor-ama ÍMAT nua i bhfeidhm ó 1 Eanáir 2019. Amhail an 31 Márta 2019, bhí 1.4 milliún 
tíolacadh párolla (pá agus asbhaintí reachtúla) faighte againn ó 156,900 fostóirí, agus tuairisciú déanta ar thuarastal 
comhlán iomlán de bhreis agus €23,758 milliún do bhreis agus 2.6 milliún fostaithe agus faighteoirí pinsin. 
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Riachtanais Cáiníocóirí a Thuiscint
Bímid i dteagmháil go leanúnach le cáiníocóirí chun a riachtanais éagsúla agus athraitheacha 
a thuiscint. Bímid ag plé go forleathan le cáiníocóirí, ionadaithe tionscail agus gnó trí 
réimse tionscnamh agus fóram, chun comhoibriú, tacú, comhairliú, éisteacht agus foghlaim. 
Cabhraíonn sé seo linn ár straitéis seirbhíse, cainéal teagmhála agus seirbhísí tacaíochta a 
chur in oiriúint chun leibhéal ard comhlíontachta saorálaí a bhaint amach.

In 2018 chlúdaigh ár n-idirchaidreamh réimse leathan tionscnamh, ina measc: 

Ócáidí For-rochtana – chuir ár bhfoireann seirbhísí faisnéise, tacaíochta agus comhairle ar 
fáil do dhaoine aonair agus do ghnóthais ag ócáidí amhail an taispeántas Ideal Homes, an 
Comórtas Náisiúnta Treabhdóireachta agus Taking Care of Business.

Córas Inrianaitheachta Tobac – chuamar i dteagmháil le comhlachtaí ionadaíocha tionscail 
agus gnó chun iad a chur ar an eolas maidir lena bhfreagrachtaí faoi chórais inrianaitheachta 
agus gnéithe slándála do tháirgí tobac ar fud an AE, a bhainfidh le paicéid toitíní agus tobac 
‘rolladh do chuid féin’ ón 20 Bealtaine 2019 ar aghaidh.

Comhlachtaí Ionadaíocha Gnó – bímid ag plé agus ag dul i gcomhairle le réimse cleachtóirí 
agus comhlachtaí ionadaíocha gnó. Mar shampla, tríd an gCoiste Idirchaidrimh um Riarachán 
Cánach (TALC) déanaimid athruithe praiticiúla a phlé, a athbhreithniú agus a mholadh chun riar 
níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla a bhaint amach sa chóras cánach.

Is rannpháirtí cuiditheach muid sa phróiseas Dócmhainneachta Pearsanta agus tá ionadaíocht 
againn ar Fhóram Comhairliúcháin na Seirbhíse Dócmhainneachta (ISI) agus ar an gCoiste 
Maoirseachta Prótacail araon.

Chomh maith leis sin, tá ionadaíocht againn ar fhochoiste Dócmhainneachta Corparáidí 
an Ghrúpa Athbhreithnithe ar an Dlí Cuideachtaí (CLRG). Tá freagracht ar an gcoiste seo 
athbhreithniú a dhéanamh ar dhlí na gcuideachtaí taobh istigh den réimse dócmhainneachta 
corparáidí le cinntiú go dtéann sé i ngleic le haon ábhair imní de chuid na ngeallsealbhóirí 
agus go bhfuil sé oiriúnach don fheidhm. In 2018, mholamar feidhmiú Dhlí Choimisiún na 
Náisiún Aontaithe um Dhlí Trádála Idirnáisiúnta (UNCITRAL) ar Dhócmhainneacht Trasteorann. 
Dearadh an dlí seo chun cabhrú le Stáit creat nua-aimseartha, comhchuibhithe agus cothrom 
a thabhairt dá ndlíthe dócmhainneachta chun gur féidir leo aghaidh a thabhairt ar chásanna de 
dhócmhainneacht trasteorann ar bhealach níos éifeachtaí.

Coiste Sainchomhairleachta Custam (CSC) – Fóram dhá bhealach a chur ar fáil do na 
Coimisinéirí Ioncaim agus d’eagraíochtaí ionadaíochta chun tuairimí a phlé agus a mhalartú 
maidir le cánachas Custam ar iompórtálacha agus easpórtálacha. Déanann an fóram 
comhoibríoch athbhreithniú ar fhorbairtí agus tograí i réimse na gCustam, go háirithe ar leibhéal 
AE agus tá sé mar aidhm acu tacú le hiomaíochas Éireannach trí comhairle a thabhairt faoi 
dhearadh na gcóras Custam Éireannach chun trádáil dhlisteanach a éascú a mhéad is féidir 
ar aon dul leis na riachtanais reachtacha agus comhlíontachta. In 2018, bhí an plé dírithe ar 
ullmhúcháin don Bhreatimeacht ag leibhéil náisiúnta agus AE, ar nuashonruithe TF agus aird 
a tharraingt ar nósanna imeachta agus simplithe atá ar fáil faoi Chód Custam an Aontais chun 
cabhrú le trádáil dhlisteanach agus gluaiseacht éifeachtúil earraí a éascú. 

Suirbhéanna ar Cháiníocóirí  
Rinneamar suirbhéanna bliantúla le deich mbliana anuas chun tuiscint níos fearr a fháil ar 
iompar cáiníocóirí, ar ionchais na gcáiníocóirí uainn agus ar an leibhéal sásaimh leis an 
tseirbhís a chuirimid ar fáil. In 2018, rinneamar ár gcéad suirbhé chun tuairimí cáiníocóirí a 
bhfuil suimeanna beaga d’ioncam Sceideal D (is é sin, ioncam ó fhéinfhostaíocht) acu a lorg 
go sonrach. Dhírigh an suirbhé go háirithe ar cháiníocóirí féinfhostaithe a bhfuil ioncam faoi 
€10,000 acu. 

Taispeánann na torthaí go bhfuil leibhéal ard sásaimh ag cáiníocóirí i dtaobh an tseirbhís a 
sholáthraíonn na Coimisinéirí Ioncaim, le 92% ag léiriú sásamh. I measc na bpríomhthorthaí 
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eile, dúirt 78% de na freagróirí go bhfuil sé éasca úsáid a bhaint as suíomh idirlín na 
gCoimisinéirí Ioncaim agus dúirt 80% gur cabhair iad na treoracha cabhrach agus na físeáin ar 
líne. Tá na leibhéil sásamh seo ar aon leo siúd a léirítear sna suirbhéanna ar ghnóthais bheaga 
agus mheánmhéide, cáiníocóirí ÍMAT agus comhairleoirí/gníomhairí cánach a rinneadh le 
blianta beaga anuas, chomh maith le suirbhéanna maidir le sástacht custaiméirí a rinneadh don 
Státseirbhís ar an iomlán.

Tacú le Beartas Cánach
Oibrímid go dlúth leis an Roinn Airgeadais chun cur le meastóireacht, forbairt agus cur i 
bhfeidhm an bheartais cánach náisiúnta chomh maith le hionchur a thabhairt d’fhorbairt an 
chreata polasaí idirnáisiúnta cánach agus dleachta ag an AE agus an Eagraíocht um Chomhar 
agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD). Áirítear leis seo anailís agus costálacha staitistiúla 
agus eacnamaíocha a chur ar fáil don Roinn Airgeadais agus don Rialtas agus don Oireachtas 
(tuilleadh eolais le fáil sa Ghné-Alt ar leathanach 28).

Náisiúnta

Plean Gníomhaíochta maidir le Creimeadh an Bhoinn agus Aistriú Brabúis (BEPS) a chur 
i bhfeidhm 

Ag tógáil ar an obair a rinneadh ag leibhéal an OECD maidir le BEPS, chuir Choimisiún an AE 
ar aghaidh a dTreoir in Aghaidh Seachaint Cánach (‘ATAD’) in 2016. D’aontaigh gach Ballstát 
leis an Treoir seo agus ghlac Comhairle Gnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadais an Aontas 
Eorpaigh leis go foirmiúil ar 12 Iúil 2016.

D’oibríomar go dlúth leis an Roinn Airgeadais ar cheapadh polasaí, trí chomhairle agus 
ionchur a chur ar fáil agus reachtaíocht a dhréachtú, maidir le dhá bheart fhrith-mhí-úsáide atá 
ceangailteach ó thaobh dlí de san ATAD don Acht Airgeadais, 2018, is é sin: 

• Rialacha um Chuideachtaí Rialaithe go hEachtrach (CRE) a dheartar ar bhealach a 
chuireann cosc ar bhrabús a atreorú go saorga ón Stát go dtí fochuideachtaí i ndlínsí 
cánacha ísle nó dlínsí gan cháin trí ioncam neamhdháilte na bhfochuideachtaí a thabhairt 
ar ais chuig na cuideachtaí rialaithe sa Stát le haghaidh cánachas láithreach.

• Rialacha Cánach Scoir, a bhfuil i gceist leo go hiondúil go ngearrtar cáin ar ghnóthachain 
chaipitiúla neamhréadaithe trí chinneadh gur tharla diúscairt nuair a bhogann nó a 
aistríonn cuideachtaí sócmhainní go heischósta gan diúscairt cheart a dhéanamh, sa 
chaoi is go bhfágann siad scóip cháin na hÉireann.

Ag eascairt ó fheidhmiú phlean gníomhaíochta BEPS agus, go háirithe, Gníomh 11 BEPS (is 
é sin BEPS a Thomhas agus a Mhonatóiriú), d'oibrigh ár staitisteoirí le rúnaíocht an OECD, 
agus le meithleacha oibre, chun ionchur na hÉireann a ullmhú le haghaidh foilseachán nua 
de Bhunachar Sonraí i dtaobh Staitisticí Cánach Corparáidí4, a foilsíodh in Eanáir 2019. Cuid 
shuntasach den obair ullmhúcháin seo in 2018 ná an anailís a rinneadh den chéad uair ar 
thuairisceáin tuairiscithe de réir tíre (CbCr) a tíolacadh in Éirinn.

Athbhreithniú an OECD ar Fheidhmiú an Chreata BEPS um Malartú Rialuithe

Le linn 2018, rinne an OECD athbhreithniú ar Éirinn maidir le feidhmiú na gCoimisinéirí Ioncaim 
ar Ghníomh 5 den faoin creat oibre BEPS um malartú rialuithe. Fuarthas san athbhreithniú gur 
chomhlíon Éire gach ceann de ghnéithe na dtéarmaí tagartha agus ní dhearnadh moladh ar bith 
i dtaobh athrú a dhéanamh. 

Athbhreithniú an OECD ar Fheidhmiú Ghníomh 13 BEPS maidir le hÍoschaighdeáin Tuairiscithe 
de réir Tíre
Idir Feabhra 2017 agus Feabhra 2018, rinne an Grúpa Tuairiscithe ad hoc CbC de chuid 

4 http://www.oecd.org/tax/beps/corporate-tax-statistics-database.htm
5 https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/country-by-country-reporting-compilation-of-peer-review-reports-phase-1_9789264300057-en
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an OECD an chéad athbhreithniú piaraí ar fheidhmiú Ghníomhaíocht 13 de chuid BEPS, 
is é sin íoschaighdeán tuairiscithe CbC. Foilsíodh toradh an próiseas athbhreithnithe seo 
i mí na Bealtaine 20185. Fuarthas go raibh Éire tar éis gach gné de na téarmaí tagartha a 
chomhlíonadh agus ní dhearnadh moladh ar bith i dtaobh athrú a dhéanamh. 

Scéim Cúitimh CBL le haghaidh Carthanas

D’oibríomar go dlúth leis an Roinn Airgeadais agus le carthanais Éireannacha ar fheidhmiú 
na scéime cúitimh CBL a fógraíodh i mBuiséad 2018. Is é aidhm na scéime €5 milliún seo 
ná an t-ualach CBL a laghdú ar charthanachtaí agus chun cúiteamh i bpáirt a thabhairt dóibh 
i dtaobh cuid den CBL a caitheadh i leith caiteachais a bhaineann le hioncam a fuarthas go 
príobháideach. 

Beidh carthanais in ann éileamh a dhéanamh ar CBL a íocadh in 2018 ón 1 Eanáir 2019, agus 
as sin amach beidh siad in ann éilimh a dhéanamh uair sa bhliain ar CBL a íocadh sa bhliain 
roimhe sin. Déanfar athbhreithniú ar an scéim tar éis trí bliana. 

An Cháin ar Dheochanna Siúcra-Mhilsithe
I mí Dheireadh Fómhair 2016, d’fhógair an tAire Airgeadais go raibh sé beartaithe go dtabharfaí isteach Cáin ar Dheochanna 
Siúcra-Mhilsithe (CDSM) chun go gcomhlíonfaí gealltanas a rinneadh faoin gClár do Rialtas Comhpháirtíochta. Ba é an Roinn 
Sláinte a mhol an bunús don cháin agus is ionann é agus gné lárnach de phlean gnímh cuimsitheach an Rialtais, “Meáchan 
Sláintiúil d’Éirinn”, a bhfuil sé mar aidhm aige dul i ngleic le fadhb an mhurtaill in Éirinn.

Nuair a bhí na moltaí CDSM á bhfógairt ag an Aire Airgeadais, thug sé le fios go ndéanfaí an CDSM a ailíniú le Tobhach an 
Ríochta Aontaithe ar an Tionscal Deochanna Boga (SDIL) i dtéarmaí amscála agus struchtúr araon, i bhfianaise leibhéal ard 
comháitheachta shlabhra táirgeachta agus soláthair an tionscail deochanna boga idir Éire agus an Ríocht Aontaithe. Ar an 
mbonn sin, bhí CDSM na hÉireann le cur i bhfeidhm ó mhí Aibreáin 2018. Thugamar faoin obair go láithreach tar éis fhógairt 
Bhuiséad 2017 chun ullmhú don chéad cháin in Éirinn a bhaineann leis an tsláinte a thabhairt isteach. 

I dteannta na Roinne Airgeadais, bhí caidreamh againn i sainchomhairliúcháin mhionsonraithe le comhlachtaí ionadaíochta 
tionscail dóibh siúd páirteach i ndeochanna boga a tháirgeadh, a mhórdhíol agus mhiondíol. San áireamh sna 
comhairliúcháin seo bhí cruinnithe an Ghrúpa Oibre Theicniúil CDSM a dhírigh ar phríomhghnéithe deartha agus riartha na 
cánach nua. Bhí caidreamh dlúth againn chomh maith le comhlachtaí eile Rialtais le cinntiú go raibh na moltaí beartais á 
n-aistriú isteach ina dhearadh so-oibrithe don cháin nua agus a bheadh éifeachtúil le hoibriú agus a dhéanfadh íoslaghdú 
ar an ualach riaracháin ar ghnóthais a bhfuil tionchar aige orthu. San áireamh inár gcuid ullmhúcháin, rinneadh forbairt ar 
chórais TF agus próisis oibríochtúla chun tacú le cánacha a riar ar líne. 

Dhréachtaigh Seirbhís Reachtaíochta na gCoimisinéirí Ioncaim an creat oibre dlíthiúil don CDSM agus chlúdaigh sé scóip, 
dliteanas, bunús measúnaithe, clárú, cumhachtaí agus coireanna. Faoi fhorálacha reachtúla na cánach CDSM in Acht 
Airgeadais, 2017, rinneadh foráil go dtabharfaí isteach cáin nua le feidhmiú ar dheochanna siúcra-mhilsithe uisce-bhunaithe 
agus sú-bhunaithe. Ar aon dul leis na moltaí beartais, cuireadh as an áireamh deochanna déirí-bhunaithe le siúcra breise 
ar bhonn na dtairbhí sláinte a bhaineann le hiad a chaitheamh. Cuireadh as an áireamh ó scóip na cánach chomh maith 
deochanna próitéine planda ar an mbonn céanna.

Bhí tosú na cánach faoi réir thoradh na hÉireann as fógra foirmiúil a thabhairt faoi na bearta don Choimisiún Eorpach. 
Mar chuid den phróiseas seo, rinne Éire gealltanas don Choimisiún chun catagóirí áirithe deochanna, atá as áireamh ón 
gcánachas reatha, a thabhairt faoi réir scóip na cánach CDSM. I mí Aibreáin 2018, dheimhnigh an Coimisiún Eorpach, 
i bhfianaise na ngealltanas a thug údaráis na hÉireann, nach cúnamh Stáit faoi rialacha an AE iad bearta na Cánach ar 
Dheochanna Siúcra-Mhilsithe. Mar gheall ar an deimhniú seo, bhí an bealach glan chun an cháin nua a thabhairt isteach an 
1 Bealtaine 2018. 

D’fhonn cloí leis na gealltanais a tugadh don Choimisiún Eorpach, tugadh leasuithe reachtaíochta isteach in Acht Airgeadais, 
2018 chun cur le scóip na Cánach ar Dheochanna Siúcra-Mhilsithe le go gcuirfí san áireamh catagóirí deochanna atá as 
an áireamh faoi láthair, sa chás nach gcloíonn siad le tairseach íosta cailciam. Tháinig na leasuithe seo isteach an 1 Eanáir 
2019 agus faoi na leasuithe seo tagann deochanna áirithe próitéine planda-bhunaithe agus deochanna a bhfuil saileanna 
bainne iontu isteach faoi scóip na cánach.

Ba ionann €16.5 milliún agus an toradh iomlán ón gCáin ar Dheochanna Siúcra-Mhilsithe in 2018 agus tá tuar leis gurb é an 
€35 milliún an toradh a bheidh ann i leith 2019. Tá fianaise ann go bhfuil tionscal na ndeochanna boga ag freagairt cheana 
féin do chuspóirí polasaí na cánach nua agus tá athfhoirmliú déanta ar mhórán táirgí le go laghdófaí an cion siúcra atá iontu.
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Cáin Cláraithe Feithiclí
I ndiadh cinneadh úrnua de chuid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, inar dtugtar 
sainordú d’Éirinn chun córas muirir pro rata i leith feithiclí áirithe léasaithe a thugtar isteach sa 
Stát ó Bhallstát eile ar feadh tréimhse shealadach agus sheasta, d’oibríomar go dlúth leis an 
Roinn Airgeadais agus dhréachtaíomar reachtaíocht le haghaidh scéim nua CCF a thiocfaidh 
i bhfeidhm sa dara leath de 2019. Faoi réir roinnt coinníollacha a bheith comhlíonta, foráiltear 
faoin scéim go mbeidh an réamhíocaíocht CCF le haghaidh feithiclí cáilitheacha comhréireach 
leis an am atá an fheithicil cháilitheach le fanacht sa Stát.

Idirnáisiúnta

Comhaontuithe um Chánachas Dúbailte
I rith 2018, leanamar orainn ag obair chun gréasán conarthaí cánach na hÉireann a leathnú 
trí idirbheartaíocht a dhéanamh ar Chomhaontuithe um Chánachas Dúbailte (Comhaontuithe 
CCD). Chomh maith leis sin, táimid ag tabhairt roinnt Comhaontuithe CCD cothrom le dáta trí 
ath-idirbheartaíocht nó idirbheartaíocht a dhéanamh i leith na bprótacal chun bearta frith-BEPS 
a fheidhmiú.

Tá 74 Comhaontú CCD sínithe ag Éirinn le 74 tír agus clúdaíonn siad an Cháin Ioncaim, an 
Muirear Sóisialach Uilíoch, Cáin Chorparáide agus Cáin Gnóthachan Caipitiúil. As seo, tá 73 i 
bhfeidhm.

Chomh maith leis sin in 2018, rinne Éire daingniú ar an gCoinbhinsiún Iltaobhach chun Bearta 
a bhaineann le Comhaontuithe Cánachais a Fheidhmiú chun BEPS a Chosc (MLI), rud a raibh 
sé de thoradh air gur taiscíodh ionstraim daingniúcháin leis an OECD i mí Eanáir 2019. Leagtar 
amach leis an choinbhinsiún seo, na bearta a bhaineann le dul i ngleic le BEPS a raibh san 
áireamh leis na tuairiscí gníomhaíochta BEPS foilsithe ar bhonn an obair déanta ag leibhéal 
OECD. Cuirfear an Coinbhinsiún iltaobhaí i bhfeidhm i gcomhthráth leis na Chomhaontuithe 
Cánachais Dúbailte atá ann cheana féin, a mhodhnú ina bhfeidhm chun bearta frith-BEPS a 
chur i bhfeidhm. 

Feidhm an Údaráis Inniúil

Feidhmíonn na Coimisineirí Ioncaim mar an Údarás Inniúil chun críocha díospóidí a d’fhéadfadh 
teacht chun cinn faoi Chomhaontuithe CCD na hÉireann a réiteach. Le linn 2018, 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 8 gcinn díobh siúd le praghsáil aistrithe (sannadh nó 
leithdháileadh brabúis idir Éire agus an tír eile atá i gceist). Mar chuid den obair sin, reáchtáladh 
idirbheartaíocht i leith Nósanna Imeachta um Chomhaontú Frithpháirteach (Nósanna Imeachta 
MAP), arna bhforáil faoinár ngréasán de Chomhaontuithe CCD agus faoi Coinbhinsiún Eadrána 
an AE (Tábla 26). 

Reáchtálamar Réamh-Chomhaontuithe Praghsála (Réamh-Chomhaontuithe APA) 
déthaobhacha le hÚdaráis Inniúla tíortha eile chun deimhniú, roimh an tréimhse chuntasaíochta 
atá i gceist, maidir le bunús comhaontaithe le haghaidh praghsáil aistrithe trasteorann idir 
cuideachtaí. Féachann na hidirbheartaíochtaí APA seo chun díospóidí maidir le praghsáil 
aistrithe a chosc. In 2018, fuaireamar 9 n-iarratas ar APA agus ceadaíodh 3 APA i ndiadh 
idirbheartaíocht le hÚdaráis Inniúla tíortha eile (Tábla 27). De bhun an obair déanta ag leibhéal 
OECD i leith BEPS, tá méadú tagtha ar an líon Nósanna Imeachta MAP agus ar líon na 
n-iarratas ar Réamh-Chomhaontuithe APA.
Chomh maith leis sin, agus ag eascairt ón bplean gníomhaíochta BEPS, gheall Éire agus 
tíortha eile go ndéanfadh a bpiaraí athbhreithniú agus monatóireacht ar a gcuid oibre maidir 
le díospóidí faoi chánachas dúbailte idirnáisiúnta a réiteach. Mar chuid den phróiseas seo, 
rinneadh athbhreithniú ar Éirinn le linn 2018. Fuair Éire toradh fabhrach san athbhreithniú seo. 
Tá an tuarascáil6 seo foilsithe ar shuíomh idirlín an OECD. 

6 OECD (2018), Making Dispute Resolution More Effective – MAP Peer Review Report, Ireland (Stage 1): Inclusive Framework on BEPS: Action 14, 
 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264304192-en.
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An Coimisiún Eorpach

Agus é mar aidhm againn tionchar a bheith againn ar an dearadh agus tacaíocht a thabhairt 
d’fhorbairt creata polasaí éifeachtacha, leanamar orainn le páirt a ghlacadh agus ionchur 
a thabhairt do réimse leathan cursaí cánach agus dleachta idirnáisiúnta ag leibhéal an 
Choimisiúin Eorpaigh. San áireamh leo seo in 2018, bhí:

• an córas CBL a nua-aoisiú chun é a chur in oiriúint don gheilleagar digiteach agus do 
riachtanais FBManna

• bonn eatramhach cánachais ar chuideachtaí ilnáisiúnta a bhfuil ioncam ó ghníomhaíochtaí 
idirlín acu

• Comhbhonn Cánach Corparáide

• foirmliú polasaí don Ghrúpa Polasaí Custam (GPC)

• Grúpa Cód Iompair (Cánachas Gnó) an AE.

Acmhainní Traidisiúnta Féin

Tá na Coimisinéirí Ioncaim freagrach as dleachtanna agus táillí cuí an AE a bhailiú agus cuntas 
a thabhairt ina leith, rud ar a dtugtar ‘Acmhainní Traidisiúnta Féin’. Tugann an cuntas Acmhainní 
Féin CBL measúnú ar an luach iomlán d’earraí agus seirbhísí faoi dhliteanas CBL i rith tréimhse 
ar bith agus úsáidtear é chun sciar de chion na hÉireann do bhuiséad an AE a ríomh.

I mí na Samhna 2018, rinneadh coimisiún an AE (agus Eurostat) iniúchadh ar na nósanna 
imeachta a úsáidtear chun Acmhainní Féin CBL na hÉireann a ríomh. Déantar na hiniúchtaí seo 
thart ar gach dara bliain agus bíonn dian-athbhreithniú ag an bhfoireann iniúchta cuartaíochta 
i gceist don bhunús a úsáidtear chun Acmhainní Féin CBL na hÉireann a ríomh. Thug an 
t-iniúchadh seo deis do na Coimisinéirí Ioncam (agus an Phríomhoifig Staidrimh) an phróiseas 
ar a ríomhtar Acmhainní Féin CBL na hÉireann a dheimhniú, rud a fheabhsaíonn a chruinnis, 
agus dá réir, cruinneas chion na hÉireann do bhuiséad an AE. 

Breatimeacht
Tá obair ullmhúcháin agus theagmhasach don Bhreatimeacht ar bun ar fud gach Roinn agus 
Gníomhaireacht Rialtais, ar obair í atá fhorleathan agus mionsonraithe agus a gcuirtear gach 
suíomh féideartha san áireamh, an suíomh Breatimeacht Gan Comhaontú san áireamh. Mar 
cuid den ullmhúchán seo, tá páirt ghníomhach againn san obair idir-Rannach atá á comhordú 
ag Roinn an Taoisigh agus ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus oibrímid go 
dlúth leis an Roinn Airgeadais, an roinn a shocraíonn beartas fioscach.

Agus muid i bun an ullmhúcháin agus na pleanála teagmhasaí don Bhreatimeacht, táimid 
dírithe go mór ar éascú a dhéanamh ar ghluaiseacht éifeachtúil agus thráthúil na trádála 
dlisteanaí agus í comhlíontach le rialuithe custam tar éis an Bhreatimeachta. I dtimpeallacht 
tar éis an Bhreatimeachta, déanfaimid seachadadh ar fheidhmiú éifeachtúil nósanna imeachta 
cánach agus custam. I ngach cás, coinneoimid orainn ag obair chun tacú le trádálaithe agus 
gnóthais chun leibhéal ard comhlíontacht shaorálach a choinneáil.

I rith 2018, leanamar orainn lenár n-ullmhacht agus ár bpleanáil don Bhreatimeacht, ar leibhéal 
náisiúnta agus Eorpach araon. Ag leibhéal Eorpach, bhuaileamar le húdaráis chánach agus 
custam de chuid na mBallstát agus leis an gCoimisiún Eorpach chun ullmhúcháin agus pleanáil 
éifeachtach a dhéanamh don Bhreatimeacht. Tá na hullmhúcháin náisiúnta bunaithe ar 4 
réimse thábhachtacha:

Grúpaí Oibre Idir-Rannacha: leanaimid orainn le rannpháirtíocht réamhghníomhach lenár 
gcomhghleacaithe ar fud an Rialtais, ag tabhairt comhairle agus tacaíocht theicniúil do na 
foirne Breatimeachta uile i Roinn an Taoisigh, sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála 
agus sa Roinn Airgeadais. Rinneamar Cathaoirleacht chomh maith ar an Ghrúpa Oibre Idir-
Rannach ar an mBonneagar, a bunaíodh i mí an Mheithimh 2018, chun scrúdú a dhéanamh ar 
na riachtanais bhonneagair do chalafoirt agus aerfoirt an Stáit tar éis an Bhreatimeachta. Bhí 
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geallsealbhóirí tábhachtacha ar an ngrúpa, amhail an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, an 
Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus Oifig na nOibreacha Poiblí. 

Soláthar Foirne, Earcaíocht agus Oiliúint: Tá coibhéis de 14 ball foirne lánaimseartha 
inár nAonad Breatimeachta, agus comhordaíonn sé agus tarraingíonn sé le chéile saineolas 
ó réimsí cuí saineolais ar fud na gCoimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear: custaim, cánachas 
indíreach, teicneolaíocht an eolais, caidrimh idirnáisiúnta, reachtaíocht, earcaíocht agus oiliúint, 
agus staidreamh, taighde agus anailísíochtaí.

Chinneamar go dteastóidh 600 ball foirne breise don Bhreatimeacht agus bhí clár suntasacht 
earcaíochta agus oiliúna ar bun in 2018 i leith an Bhreatimeachta. Reáchtáil an tSeirbhís um 
Cheapacháin Phoiblí feachtas oscailte earcaíochta d’oifigigh custam chun bheith ag obair ar 
bonn 24/7, rud a mheall breis agus 3,000 iarratas. Mar ullmhúchán do ‘Bhreatimeacht Gan 
Chomhaontú’, chuireamar luas faoi agus chuireamar lenár sceidil earcaíochta agus oiliúna agus 
bhí os cionn 400 ball foirne breise ar bun faoi dheireadh mhí an Mhárta 2019.

Rannpháirtíocht le Gnóthais: I rith 2018, bhí caidreamh dlúth againn le gnóthais maidir leis 
na céimeanna ba chóir dóibh a thógáil chun ullmhú don Bhreatimeacht. Rinneamar obair 
tríd an gCosite Comhairleach Custam (ar a bhfuil na Coimisinéirí Ioncaim agus ionadaithe 
eagraíochtaí trádála iompórtala/easpórtála), trí pháirt a ghlacadh in imeachtaíarna eagraú ag 
Gníomhaireachtaí eile Stáit (Fiontraíocht Éireann, an Bord Bia, mar shampla), in imeachtaí 
eagraithe ag lucht tionscail, agus cruinnithe le grúpaí ionadaíochta.

Chun dlús agus leathnú a chur lenár gcaidreamh le gnóthais, d’fhorbraíomar Clár cuimsitheach 
Caidrimh do Thrádálaithe. Tríd an gclár seo, tugadh treoir phraiticiúil do ghnóthais Éireannacha 
ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an mBreatimeacht agus cabhraíodh leo céimeanna a 
shainaithint le tógáil chun ullmhú don Bhreatimeacht.

Reáchtálamar 4 sheimineár eolais custam dírithe ar an mBreatimeacht, i gcomhpháirt leis an 
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (RTBM), dírithe ar oibreoirí móra eacnamaíochta agus 
comhlachtaí lóistíochta páirteach sa trádáil leis nó tríd an Ríocht Aontaithe. D’fhreastail os cionn 
400 gnóthas ar na seimineáir seo. Chomh maith le heolas cuí a chur i láthair, thugamar an deis 
do ghnóthais a bheith i dteagmháil lenár saineolaithe custam, duine ar dhuine, ar an lá. 

In 2019, leanadh agus cuireadh lenár gcaidreamh le gnóthais faoi thionchar an Bhreatimeachta.

Córais TF: Tá na córais TF ag croílár oibríochtaí uile na gCoimisinéirí Ioncaim, agus tá 
siad lárnach chomh maith sa chaoi a ndéanann Éire agus an AE éascú ar fhoirmiúlachtaí 
custam a chur i gcrích go tapa agus go héifeachtúil. Le linn 2018, rinneamar próiseáil ar 1.6 
milliún dearbhaithe custam iompórtála agus easpórtála trínár gcórais leictreonacha. Tar éis 
an Bhreatimeachta, d’fhéadfadh sé go mbeadh méadú suas le 20 milliún sa bhliain i gceist 
le dearbhuithe iompórtála agus easpórtála. Rinneamar obair shuntasach chun cur le cumas 
ár gcórais chun freastal ar an trádáil leis an Ríocht Aontaithe mar thríú tír. Déileálfaidh ár 
gcórais go rathúil leis an leibhéal méadaithe idirbheart a thiocfaidh aníos mar thoradh ar an 
mBreatimeacht.

Seimineáir Eolais Custam ar an mBreatimeacht, Ionad Comhdhála na Clólainne, Caisleán Bhaile Átha Cliath, 20 Feabhra 2019.
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Staidreamh agus Taighde na gCoimisinéirí Ioncaim dár gCustaiméirí

Tá na Coimisinéirí Ioncaim ag cur i gcónaí leis an méid staitisticí agus taighde ar fháltais chánach agus ar 
chostálacha na roghanna polasaí cánach (https://www.revenue.ie/ga/corporate/information-about-revenue/
statistics/index.aspx). 

Agus é seo a dhéanamh againn, cuirimid san áireamh ionchais an phobail, na dtaighdeoirí, an Rialtais agus an 
Oireachtais le haghaidh eolais ar riachtanais cosanta sonraí agus an gá le rúndacht eolais cáiníocóirí a chosaint. Tá 
sé lárnach dár bpróisis uile sonraí cáiníocóirí a chosaint, lena n-áirítear foilsiú staitisticí.

D’oibríomar go dian le blianta beaga anuas chun foireann taighde ghairmiúil a thógáil a thugann anailís chun tacú 
le beartais a dhéanamh. Theastaigh ceannaireacht, nuálaíocht agus infheistíocht i ndaoine agus teicneolaíocht. 
Folaíonn sé seo baill foirne ó Sheirbhís Eacnamaíochta & Measúnaithe an Rialtais (‘IGEES’), staitisteoirí a fháil ar 
iasacht ón bPríomhoifig Staidrimh, cláir intéirneachtaí le hinstitiúidí tríú leibhéal agus anailíseoirí sonraí a fhostú 
chun obair a dhéanamh taobh le saineolaithe cánach agus custam. 

Tá mórán éachtaí mar thoradh ar ár n-infheistíocht, amhail:

 - ba muid an chéad Roinn Rialtais chun creidiúnú marc cáilíochta ‘Staitisticí Oifigiúla’ na Príomhoifige Staidrimh a 
bhaint amach, rud a aithníonn caighdeáin cháilíochta agus phrionsabail ár staitisticí iniúchta.

 - in 2017, bhain an ‘Réríomhán’ gradam de chuid Fhoras an Léinn Fhioscaigh amach. Is é an ‘Réríomhan’ 
ár n-aschur staidrimh is airde próifíl, agus léiríonn sé an tionchar measta ar an Státchiste mar thoradh 
ar chánacha, tairsí, bandaí agus tuilleadh eile nach iad a athrú, i gcás beagnach gach cáin agus dleacht. 
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 iarbhír

 - foilseacháin nua chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna criticiúla amhail ár dtuarascálacha bliantúla 
ina sonraítear sonraí ar íocaíochtaí agus tuairisceáin Cánach Corparáide (lena n-áirítear tuairisciú i mí Aibreáin 
2018 ar íocaíochtaí in 2017 agus tuairisceáin don bhliain chánach 2016).

In 2018, thógamar ar an obair seo trí chaidreamh níos dlúithe a bheith againn le húsáideoirí ár staitisticí agus ár 
dtaighde. Tá an t-éileamh ó úsáideoirí agus freastal ar a gcuid riachtanas lárnach inár gcur chuige i leith eolas a 
fhoilsiú. Foilsímid ar bhealach chomh hoscailte agus chomh háisiúil agus is féidir, agus bainimid úsáid as formáidí 
Sonraí Oscailte nuair is féidir. 

I mí an Mheithimh 2018, reáchtáil na Coimisinéirí Ioncaim seimineár dar teideal “Staitisticí na gCoimisinéirí 
Ioncaim: Tógáil ar an bhFeasacht agus Riachtanais a Shainaithint” i seomra comhdhála Leabharlann Chester 
Beatty. D’fhreastail breis agus 80 geallsealbhóir ar an seimineár ón earnáil phoiblí agus ón earnáil phríobháideach. 
Bhaineamar gradam ‘Ardmholta’ amach ó Fhoras an Léinn Fhioscaigh as ucht taighde a rinne eacnamaithe na 
gCoimisinéirí Ioncaim ar dhinimicí ioncaim, ar iarratas ó Choimisiún um Pá Íseal an Rialtais.

Gerry McGuinness agus Brian Stanley ag glacadh lena ngradam ó 
Colm Kelly, Cathaoirleach Fhoras an Léinn Fhioscaigh
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Buaiteoir 2018 Ghradaim na Státseirbhíse um Shármhaitheas agus Nuálaíocht sa 
Chatagóir ‘Scoth na Digiteachta’

Reáchtáladh Gradaim na Státseirbhíse um Shármhaitheas agus Nuálaíocht, 2018, ar an 22 Samhain i Halla Naomh 
Pádraig, Caisleán Bhaile Átha Cliath. D’fhógair Robert Watt, Ard-Rúnaí na Roinne Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe, 
buaiteoirí 2018 Ghradaim na Státseirbhíse um Shármhaitheas agus Nuálaíocht. 

Ba é an tionscadal ‘Athdhearadh ar Shuíomh Idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim’ an buaiteoir ar deireadh sa chatagóir ‘Scoth 
na Digiteacha’. 

Agus muid faoi threoir ag léargas ón rannpháirtíocht a bhí againn le cáiníocóirí, ag aiseolas ónár bhfoireann agus ag an 
taighde is deireanaí faoin gcaoi a n-úsáideann daoine eolas ar líne, ba é an aidhm a bhí againn leis an suíomh idirlín a 
athdhearadh ná an méid seo: 

 - an tseirbhís a fheabhsú dár 3.5 milliún cáiníocóirí trí ionad uileghnó a chur ar fáil a ligeann agus a spreagann 
cáiníocóirí freastal orthu féin le heolas agus le seirbhísí ar líne.

 - seirbhísí a dhéanamh níos inrochtana trí chomhoiriúnacht a chinntiú ar gach cineál gléis (ríomhairí deisce, fóin 
chliste, taibléid)

 - an t-ábhar a athscríobh le hé a dhéanamh inrochtana do réimse níos leithne leibhéal litearthachta

 - ábhar a eagrú agus a chur i láthair ar bhealach a dhéanann ciall ó thaobh an réimse leathan cáiníocóirí atá againn

 - próiseas dian bainistithe ábhair a thabhairt isteach le cinntiú go bhfuil an t-ábhar i gcónaí ceart agus cothrom le dáta

 - ár leathanaigh idirlín uile a chur ar fáil i nGaeilge.

Seoladh ár suíomh idirlín nua i mí an Mheithimh 2017, agus bhaineamar amach ár spriocanna go rathúil. Déanaimid 
athbhreithniú agus athbheachtú go leanúnach air bunaithe ar fhorbairtí, ar aiseolas ó cháiníocóirí agus ón bhfoireann 
agus ar anailísíocht. 

Ghlac an fhoireann um athdhearadh an tsuímh idirlín, sa phictiúr thuas, leis an ngradam thar ceann an 225 ball foirne 
sna Coimisinéirí Ioncaim a d’oibrigh ar an tionscadal ag tráthanna éagsúla. 

Ainmníodh na Coimisinéirí Ioncaim sa chatagóir ‘Scoth na Digiteachta’ le haghaidh na hoibre a rinneamar ar 
thuairisceáin chánach a réamhlíonadh, le haghaidh tuilleadh sonraí féach leathanach 18.

Grianghraf ó chlé go deas: Robert Watt, Ard-Rúnaí na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe; Paschal 
Donohue, Aire Airgeadais agus Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe; Sinéad Ryan, Cleo O’Beirne, 

Niamh Behan, Chad Egan, Eamonn O’Brien, ionadaithe Fhoireann na gCoimisinéirí Ioncaim um Athdhearadh 
an tSuímh Idirlín; Niall Cody, Cathaoirleach na gCoimisinéirí Ioncaim; Katherine Licken, Ard-Rúnaí na Roinne 

Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.
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Buaiteoir sa chatagóir ‘Tionscnamh na bliana na hEarnála Poiblí’ 
ag na Gradaim Náisiúnta Bainistíochta Tionscadail 2018

Reáchtáladh Gradaim Náisiúnta Bainistíochta Tionscadail 2018 ar 29 Samhain in PricewaterhouseCoopers, Duga 
Spionsair, Baile Átha Cliath. 

Ba é an ‘Straitéis um Chaidreamh le Custaiméirí, 2015–2017’ an buaiteoir ar deireadh sa chatagóir ‘Tionscadal na 
Bliana san Earnáil Phoiblí’.

Ba iad príomhchuspóirí na Straitéise ná seirbhísí do chustaiméirí a fheabhsú agus cáiníocóirí a bhogadh i dtreo an 
chainéil teagmhála is tapa agus is éifeachtúla dá ngnó féin. 

Bhaineamar é seo amach trí réimse tionscnamh éagsúil a fheidhmiú. D'fheabhsaíomar agus chuireamar lenár 
raon seirbhísí ar líne, lena n-áirítear an tairseach nua moChúrsaí a sheoladh, seirbhísí nua ÍMAT ar líne, suíomh 
idirlín athdheartha agus aip mhóibíleach. Tá na seirbhísí seo éasca a úsáid agus féadtar teacht orthu ar an uile 
ghléas cliste, rud a dhéanann níos éasca ar cháiníocóirí é a gcuid cúrsaí cánach a bhainistiú. Chuireamar roinnt 
tionscnamh i bhfeidhm chun feasacht cáiníocóirí a mhéadú i leith a gcuid teidlíochtaí agus a gcuid dualgas.

Cé go rabhamar dírithe ar úsáid ár seirbhísí ar líne a mhéadú, táimid tiomanta chomh maith do chainéil eile a chur 
ar fáil do cháiníocóirí nach bhfuil in ann na seirbhísí seo a úsáid. Rinneadh feabhsuithe dár seirbhís fóin agus tá 
seirbhís coinní ar fáil inár n-oifigí poiblí.

Grianghraf ó chlé go deas:  
Eamonn Murphy, Conor McDonough, Aisling Malone, Irene Murphy, Kathleen Redmond, 

Leeann O’Kelly, Marian O’Sullivan, Stiúrthóir an Fhorais Riaracháin, Brian Boyle
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Aghaidh a Thabhairt ar 
Neamhchomhlíontacht

Idirghabhálacha Iniúchóireachta agus 
Comhlíontachta

580,757 Idirghabháil le toradh €572.1m

Seachaint 
Cánach

22 Cás Socraithe

Toradh €5.7m

Urghabhálacha

16,775  Urghabháil Custam/Máil

Ar luach €90.74m

Forfheidhmiúchán 
Fiachais

31,680 Cás 
Toradh: €211.6m

Foilseacháin

265 Cás Foilsithe le 
Socraíochtaí d’iomlán €43.98m

Ionchúisimh

21 Ciontú i leith Imghabháil & Calaois Thromchúiseach

695 Ciontú Achomair
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Aghaidh a Thabhairt ar Neamhchomhlíontacht
Táimid tiomanta do mhaoiniú an Státchiste a chosaint agus do thacú leis an gcomhlíontacht 
shaorálach trí aghaidh a thabhairt ar an uile chineál neamhchomhlíontachta. 

Tá an chuid is mó dár gcáiníocóirí comhlíontach go saorálach ó thaobh cánach agus dleachta, 
agus comhlíonann siad a ndualgais tíolactha agus íoca in am agus tíolacann siad tuairisceáin 
agus dearbhuithe cruinne. Tacaímid leis an gcultúr láidir seo de chomhlíontacht shaorálach 
trínár gcreat comhlíontachta riosca-bhunaithe cuimsitheach, atá leabaithe inár ngnáthghnó.

Bainimid úsáid as réimse leathan sonraí, faisnéise agus teicneolaíochtaí anailíseacha chun 
riosca a shainaithint agus a mheas. Braitheann cineál agus déine na n-idirghabhálacha a 
chuirimid i bhfeidhm ar na rioscaí aitheanta agus ar iompar an cháiníocóra. 

Freagraímid dóibh siúd nach ndéanann tuairisceáin a thíolacadh nó a thíolacann tuairisceáin 
mhíchearta, trí iniúchadh, imscrúdú nó fiosruithe a dhéanamh d’fhonn ionchúiseamh a 
dhéanamh, de réir mar is cuí. Cuireann na Coimisinéirí Ioncaim dúshlán roimh scéimeanna 
seachanta cánach ionsaitheacha, agus roimh úsáid neamhbheartaithe as reachtaíocht, rudaí 
ina mbagairt do thorthaí cánach agus do chothroime braite an chórais cánach.

In 2018, ba é €572.1 milliún an toradh a bhí ar 580,757 idirghabháil neamhchomhlíontachta 
san iomlán. San áireamh ansin, tá 4,735 iniúchadh agus imscrúdú, ar a raibh €255.6 
milliún mar thoradh (Tábla 13). Chomh maith leis sin, cuireadh i gcrích 576,022 idirghabháil 
chomhlíontachta eile, lenar áiríodh breis agus 34,000 seiceálacha ar cháiníocóirí ÍMAT agus 
breis agus 356,000 seiceálacha riosca thar gach idirbheart ar éilimh aisíocaíochtaí CBL.

Rinneamar 1,988kg de dhrugaí, ar a raibh luach sráide measta os cionn €33 milliún, a 
urghabháil. Rinneamar 5,339 urghabháil ar tháirgí tobac neamhdhleathacha, ar luach breis 
agus €42.3 milliún iad, chomh maith le 252,101 lítear d’alcól neamhdhleathach, ar luach €1.5 
milliún é, a urghabháil, chomh maith le 1,502 feithicil, ar chionta éagsúla (Tábla 18 agus 19). 
Anuas air sin, mar chuid dár dtionscadal comhlíontachta náisiúnta ar an earnáil cearrbhachais 
agus siamsaíochta, rinneadh urghabháil ar 158 meaisín cearrbhachais.

In 2018, tháinig €1.76 milliún as fíneálacha Cúirte a cuireadh i bhfeidhm mar thoradh ar 
ionchúisimh arna dtionscnaimh ag na Coimisinéirí Ioncaim in 695 cásanna achoimre (Tábla 23), 
bhí 707 pionós sibhialta mar thoradh ar thuairisceáin neamhthíolactha, ar luach €2.73 milliún iad 
(Tábla 24) agus 21 ciontú coiriúla de bharr calaoise cánach agus custam tromchúisí (Tábla 22). 
Ag deireadh na bliana, bhí 20 cás coiriúla eile os comhair na Cúirte (Tábla 22).

Cláir Chomhlíontachta
Tá sé mar aidhm ag ár gclár idirghabhálacha comhlíontachta íoslaghdú a dhéanamh ar an 
ualach ar an gcáiníocóir comhlíontach agus dul i ngleic, ar bhealach cuimsitheach agus 
éifeachtach, leis an gcáiníocóir neamhchomhlíontach. Tá ár gcreat comhlíontacht bunaithe ar 
riosca. Déanaimid monatóireacht i gcónaí ar rioscaí comhlíontacha nua agus cinn atá ag teacht 
chun cinn, agus déanaimid athbhreithniú agus oiriúnú leanúnach ar ár gcur chuige i leith an 
riosca, agus aird againn ar an timpeallacht síorathraithe fostaíochta, shóisialta, eacnamaíoch 
agus theicniúil. 

Tugaimid faoi réimse leathan idirghabhálacha dírithe agus riosca-bhunaithe, idir idirghabhálacha 
boga luatha, agus ionchúisimh choiriúla as ucht dianchalaois cánach agus dleachta. Cinntíonn 
sé seo go mbíonn ár bhfreagra ar riosca agus ar iompar neamhchomhlíontach ina fhreagra 
tráthúil, comhsheasmhach, comhréireach agus éifeachtach. Braitheann cineál agus déine na 
n-idirghabhálacha a chuirimid i bhfeidhm ar iompar an cháiníocóra. 

In 2018, dhíríomar ár ngníomhaíochtaí comhlíontachta ar an earnála tógála, ar fhostóirí mar 
chuid den obair ullmhúcháin don Nua-Aoisiú ÍMAT, agus ar an earnáil cearrbhachais agus 
siamsaíochta. Leagtar amach sonraí maidir le gníomhaíochtaí comhlíontachta de réir earnála i 
dTábla 15.

Leanamar orainn ag déanamh forbairtí ar ár gcumas d’iniúchtaí leictreonacha agus 
d’fheabhsaíomar comhlíontacht i measc gnóthas ag feidhmiú sa gheilleagar ríomhthráchtála. 
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Tógáil

I bhfianaise a tábhacht sa gheilleagar foriomlán agus a leathnú leanúnach ó tharla an donais 
eacnamaíoch ag deireadh na ndeich mbliana dheireanacha, bhí ról tosaigh ag an earnáil 
foirgníochta inár n-idirghabhálacha. In 2018, bhain toradh níos mó ná €50 milliún leis an earnáil 
foirgníochta, beagnach 9% den toradh iomlán a tháinig as na hidirghabhálacha uile. Bhí na 
hidirghabhálacha seo dírithe ar na rioscaí a bhaineann leis an bhfrithmhuirear CBL, an córas 
eRCT, agus cuairteanna láithreáin ar thionscadail a bhfuil maoiniú Rialtais á fháil acu.

Bhí an earnáil tógála mar fhócas dár nAonaid Comh-Imscrúduithe, féach leathanach 36 le 
haghaidh tuilleadh eolais.

Feachtas Comhlíontachta Fostóirí

Bailíonn fostóirí sciar suntasach den Cháin Ioncaim tríd an gcóras ‘Íoca Mar a Thuillir’ (ÍMAT). 
Tá roinnt dualgas ar fhostóirí cinntiú go mbailítear an tsuim cheart cánach ó gach fostaí ag an 
am ceart. Bunaithe ar anailís riosca, agus mar ullmhúchán don aistriú chuig na riachtanais nua 
tuairiscithe faoin Nua-Aoisiú ÍMAT, reáchtáil na Coimisinéirí Ioncaim tionscadal comhlíontachta ar 
dhualgais fostóirí, a raibh sé €6.5 milliún mar thoradh air ó 2,476 idirghabháil comhlíontachta.

Tionscadal Náisiúnta Comhlíontachta Cearrbhachais agus Siamsaíochta

Maidir le gach meaisín cearrbhachais nó siamsaíochta atá ar fáil le himirt in áit phoiblí, ní mór 
Ceadúnas Máil bailí a bheith ann eisithe ag na Coimisinéirí Ioncaim. Iarrann na Coimisinéirí 
Ioncaim comhlíontacht le riachtanais imréitigh cánach roimh cheadúnas a eisiúint. Sa chás 
go bhfuil meaisín cearrbhachais nó siamsaíochta ar fáil himirt, gach ceadúnas cuí a bheith ar 
taispeáint ina leith, beidh sé faoi dhliteanas a bheith urghafa.

In 2017, thionscnaíomar tionscadal náisiúnta comhlíontachta ar an earnáil meaisíní 
cearrbhachais agus siamsaíochta, deartha chun an neamhchomhlíontacht le dualgais chánach 
agus ceadúnaithe máil a shainaithint agus dul i ngleic léi. Tá an tionscadal fós ag leanúint ar 
aghaidh agus go dtí seo, tá cuairteanna láithreáin tugtha againn ar 295 áitreabh ar leithligh ar 
fud na tíre. Tá réimse gníomhartha leanúnacha á chíoradh i ndáil leis na saincheisteanna cánach 
agus ceadúnaithe a sainaithníodh, lena n-áirítear meaisíní neamhcheadúnaithe a urghabháil, 
nuair is cuí. Faoi dheireadh 2018, ba é an toradh a bhí ar an tionscadal ná:

• gur urghabhadh 158 meaisín cearrbhachais neamhcheadúnaithe

• méadú i líon na gceadúnas a eisíodh

• méadú breise bliantúil in ioncam ó cheadúnais sa bhreis ar €1 milliún agus

• toradh de bhreis agus €2.25 milliún.

Ríomhthráchtáil 

In 2018, bhunaíomar Aonad Polasaí Ríomhthráchtála chun comhlíontacht a feabhsú sa 
gheilleagar ríomhthráchtála atá ag fás go tapa. Táimid ag forbairt roinnt tionscnamh gnó chun 
feasacht a ardú i measc cáiníocóirí agus ár bhfoireann faoin timpeallacht ríomhthráchtála, faoi na 
rioscaí a bhaineann leis agus na himpleachtaí cánach.

Díríonn na tionscnaimh seo ar ár scileanna, struchtúir agus córais a thógáil chun aghaidh a 
thabhairt ar rioscaí ríomhthráchtála agus cinntiú go sainaithnítear go tapa na rioscaí atá ag 
teacht chun cinn, agus go dtéitear i ngleic leo.

Bhunaíomar foireann thiomnaithe chun comhlíontacht a fheabhsú i measc trádálaithe ar 
líne neamhchónaitheacha a sholáthraíonn earraí do chustaiméirí Éireannacha. I measc 
phríomhchuspóirí na foirne, bhí clárú trádálaithe le láithreacht fheiceálach ar líne in Éirinn agus 
trádálaithe a sholáthraíonn earraí ardluach/méid íseal do mhargadh na hÉireann. Is é an aidhm 
ná cinntiú go bhfuil na trádálaithe seo ar an eolas faoi, agus comhlíontach lena gcuid dualgas 
CBL. Go dtí seo: 

• tá próifíliú déanta ar bheagnach 1,000 cás

• 132 trádálaithe ar líne nua cláraithe le dliteanas CBL de €4.35 milliún
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• Méadú 28%,cothrom le €25.5m breise, in CBL glan dearbhaithe ag trádálaithe ar líne 
neamhchónaithe, ar bunús bliain ar bliain, suas go dtí deireadh mhí na Nollag 2018.

Iniúchóireacht Leictreonach

Is timpeallacht dhigiteach go príomha í an timpeallacht ghnó agus baineann an chuid is mó de 
cháiníocóirí úsáid as pacáiste éigin ríomhaireachta nó bogearraí chun a dtaifead gnó agus cánach 
a bhainistiú. Is gné chomónta dár n-obair idirghabhálacha comhlíontachta é úsáid a bhaint as 
modhanna iniúchóireachta leictreonaí agus táimid ag leanúint orainn de bheith ag méadú agus 
de bheith ag feabhsú ár gcumas iniúchóireachta. Cuireann sé seo ar ár gcumas méideanna móra 
taifead cáiníocóirí a athbhreithniú in achar sách gairid ama, feabhsaíonn sé ár gcumas míréir a 
bhrath i dtaifid cáiníocóirí agus neamhchomhlíontacht a shainaithint.

Le linn 2018, bhailíomar toradh de bheagnach €69m ó iniúchtaí leictreonacha. Is ionann é seo 
agus toradh de bheagnach 28% bailithe ar fud ár gclár iniúchóireachta. In 2018, ba é €65,816 an 
meántoradh ó iniúchtaí leictreonacha, níos airde ná an meántoradh iniúchóireachta €49,896 nuair a 
bhaintear úsáid as modhanna iniúchóireachta traidisiúnta.

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 gcoinne na neamhchomhlíontachta 
cánach. In 2018, comhaontaíodh socraíochtaí cánach, ar luach €43.98 milliún iad, le 265 cáiníocóirí, 
agus foilsíodh iad. Tugtar sonraí na bhfoilseachán sin in 2018 i dTáblaí 16 agus 17, lena n-áirítear 
miondealú de réir ráithe agus na hearnálacha is coitianta a foilsíodh.

Úsáid Sonraí, Faisnéise agus Anailísíocht
Bainimid úsáid as ár gcumas anailísíochta sonraí agus as ár gcórais bainistíochta riosca chun rioscaí 
a aithint agus chun díriú ar na rioscaí sin.

Táimid tiomanta d’uasmhéadú a dhéanamh ar úsáid sonraí agus anailísíochtaí agus cuir chuige 
measúnaithe riosca chun tarlú, scála agus suntasacht na neamhchomhlíontachta a shainaithint agus 
chun ár gcuid acmhainní a dhíriú chun aghaidh a thabhairt go rathúil ar na rioscaí sin agus iad a 
shárú.

Bainimid úsáid as réimse leathan sonraí agus faisnéise, lena n-áirítear foinsí sonraí tríú páirtí, chun 
bonn eolais a chur faoi fhreagraí ar an riosca agus ar an neamhchomhlíontacht.

Faisnéis Tríú Páirtí agus Anailísíocht Sonraí

Cuireann an tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997 dualgas ar réimse leathan tríú páirtithe, faighteoirí 
marsantacha, comhlachtaí Rialtais, institiúidí airgeadais agus cineálacha áirithe idirmheáin, chun 
tuairisceáin eolais a chur ar fáil do na Coimisinéirí Ioncaim. Go hiondúil, is éard a thugtar sna 
tuairisceáin a fhaightear ná sonraí faoi íocaíochtaí a dhéantar nó sócmhainní a choinnítear thar 
ceann cáiníocóirí Éireannacha. 

Déanaimid bainistiú gníomhach ar an gcomhlíontacht leis na riachtanais seo le cinntiú go 
bhfaighimid eolas cuimsitheach ardchaighdeáin. Le blianta beaga anuas, dhíríomar go háirithe ar 
chinntiú go dtugann idirmheáin ar líne (idirmheáin piar ar phiar san áireamh) tuairiscí iomlána agus 
tráthúla ar na hidirbhearta a éascaíonn siad.

Déantar na sonraí a bhailítear sna tuairisceáin tríú páirtí seo a mheaitseáil le taifid na gCoimisinéirí 
Ioncaim agus baintear úsáid astu chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

• bonn eolais a chur faoinár gcórais riosca trí chros-sheiceáil a dhéanamh ar réimse leathan 
eolais tríú páirtí le dearbhuithe cáiníocóirí, rud a chaitheann súil ar aon mhíréir le hathbhreithniú

• tionscadail shonracha comhlíontachta a dheimhniú, mar shampla, in 2018, baineadh úsáid 
as sonraí tríú páirtí meaitseáilte chun réimse leathan tionscadal leanúnach a bhrú chun cinn, 
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lena n-áirítear obair ar dochtúirí leighis ionaid, soláthraithe lóistín ghearrthréimhsigh, agus 
cónaitheoirí Éireannacha a fhaigheann ioncam ó shócmhainní thar lear. Chomh maith leis sin, 
thosaíomar athbhreithniú ar shonraí neamh-mheaitseáilte chun sainaithint a dhéanamh ar 
fhianaise fhéideartha de ghníomhaíochtaí sa scáthgheilleagair

• tacú leis an gcomhlíontacht shaorálach, mar shampla, baineadh úsáid as eolas ar íocaíochtaí 
fóirdheontais talmhaíochta arna soláthar ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara chun 
78,000 tuairisceán cánach ioncaim a réamhlíonadh. Chomh maith leis sin, baineadh úsáid 
as eolas ar íocaíochtaí déanta ag idirghabhálacha áirithe mar bhonn eolais d'fheachtas 
comhlíontachta inar scríobhamar chuig 12,000 cáiníocóirí chun meabhrú dóibh dearbhuithe 
iomlána agus cruinne ar a n-ioncam a dhéanamh.

Bainimid úsáid fhorleathan as eolas tríú páirtí inár dtionscadail sonraí anailísíochta, chomh maith 
le réimse foinsí eile sonraí de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim. In 2018, chríochnaigh ár n-aonad 
anailísíochtaí speisialaithe anailísí cuimsitheacha ar thorthaí ár gclár idirghabhálacha d’fhonn 
sainaithint a dhéanamh ar cé acu de na hiompair agus tréithe cáiníocóirí is fearr a dhéanann tuar 
ar neamhchomhlíontacht. Tá torthaí na n-athbhreithnithe seo á n-úsáid faoi láthair chun bheith mar 
bhonn eolais faoin bhforbairt bhreise ar ár gcórais measúnaithe riosca. D’fhorbair an t-aonad chomh 
maith réimse uirlisí nua idirghníomhacha chun ligean don fhoireann líne tosaigh ceistiú, tuiscint agus 
úsáid a bhaint as na foinsí saibhre sonraí atá ar fáil do na Coimisinéirí Ioncaim.

Malartú Faisnéise (EOI) 

Tá reachtaíocht curtha i bhfeidhm againn chun faisnéis cuntais airgeadais a mhalartú go 
huathoibríoch, lena n-áirítear sonraí cuntais bhainc agus sonraí infheistíochtaí, a bhaineann le breis 
agus 100 dlínse. I mí Mheán Fómhair 2018, ghlac 90 dlínse páirt sa mhalartú sonraí seo. 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 mhóra ilnáisiúnta (fiontair FMI) Tuarascáil de réir Tíre a thíolacadh 
ina dtugtar miondealú ar ioncam, brabúis, cánacha agus táscairí eile ar ghníomhaíochtaí 
eacnamaíochta, i gcás gach dlínse cánach ina ndéanann an FMI gnó. Tharla na chéad mhalartuithe 
sonraí TDT idir údaráis chánach i mí an Mheithimh 2018 agus bainfimid úsáid as an eolas seo 
mar bhonn eolais faoi mheasúnachtaí riosca ardleibhéil maidir le praghsáil aistrithe agus chun 
meastóireacht a dhéanamh ar rioscaí eile a bhaineann le BEPS. 

De réir ár dtiomantais a chomhlíonadh do thrédhearcacht chánach idirnáisiúnta agus i gcomhréir le 
tionscnaimh AE agus OECD chun Malartú Faisnéise idir údaráis chánach a neartú maidir le rialuithe 
cánach, rinneamar sonraí 152 tuairim a mhalartú in 2018.

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 
fiosruithe comhoibríocha. In 2018, fuaireamar 1,967 iarratas ar Chúnamh Frithpháirteach ó thíortha 
eile agus rinneamar 751 iarratas (féach Tábla 25).

Tuairiscí ar Idirbhearta Amhrasta 
Le linn 2018, rinneamar 23,422 Tuairisc ar Idirbhearta Amhrasta (tuairiscí TIA) ó institiúidí airgeadais 
agus comhlachtaí eile saincheaptha a bhfuil ceanglas orthu faoin dlí tuairiscí mar sin a dhéanamh. 
Scrúdaítear agus úsáidtear tuairiscí TIA a fhaightear chun neamhchomhlíontacht a aithint agus 
aghaidh a thabhairt uirthi. In 2018, ba é €1.9 milliún an toradh ar idirghabháil chomhlíontachta a 
raibh baint acu le tuairiscí TIA. 

Díriú agus Cur Isteach ar Ghníomhaíochtaí sa Scáthgheilleagar
Mar fhianaise ar ár dtiomantas dúshlán a chur roimh gach cineál gníomhaíochta scáthgheilleagair 
agus chun srian a chur leis na deiseanna chun imghabháil cánach a dhéanamh d’aon turas, 
reáchtáileadh réimse leathan idirghabhálacha a dhíríonn ar an gcalaois, trádáil aindleathach agus 
smuigleáil (drugaí san áireamh) rud a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar dhul i ngleic le gníomhaíochtaí 
coiriúla eagraithe.
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Aonaid Comh-Imscrúduithe (ACI)
Reáchtálaimid idir oibríochtaí aonair de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim, agus oibrímid go 
comhoibríoch leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS), le hoifigigh 
de chuid an Aonaid Comhimscrúduithe, agus nuair atá gá leis mar gheall ar na cúinsí, leis an 
gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre (CCÁO) chun aghaidh a thabhairt ar réimsí imní 
coiteanna, mar shampla, san earnáil tógála.

In 2018, thug na Coimisinéirí Ioncaim 793 cuairt neamhspleácha ar láithreáin tógála, cuireadh 
agallamh ar 3,953 conraitheoirí, fo-chonraitheoirí agus fostaithe, ar an láithreán, chun iad a chur 
ar an eolas maidir lena ndualgais chomhlíontachta agus reachtúla eile. Chomh maith leis sin, 
thugamar 678 cuairt eile ar láithreáin tógála i gcomhar leis an RGFCS agus leis an CCÁO. Mar 
thoradh ar na gníomhaíochtaí seo, cláraíodh 492 duine mar fhostaithe nua maidir le ÍMAT agus 
athrangaíodh 258 fo-chonraitheoirí breise mar fhostaithe.

Calaois CBL 
Táimid ag leanúint de bhearta a fhorbairt chun comhrac a dhéanamh ar riosca na calaoise CBL 
agus chun dul i mbun caidrimh le gníomhaireachtaí agus fóraim idirnáisiúnta, lena n-áirítear 
EUROFISC agus Eagraíocht Idirnáisiúnta na nÚdarás Cánach (IOTA) chun eolas a roinnt i ndáil 
le treochtaí ag teacht chun cinn agus an dea-chleachtas. Gné thábhachtach i mbainistiú riosca 
i dtaca le calaois CBL ná comhoibriú déthaobhach le Ballstáit ar ghníomhaíochtaí calaoiseacha 
trasteorann CBL.

In 2018, mhéadaíomar ár n-éifeachtúlacht i gcur isteach ar ghníomhaíochtaí calaoiseacha CBL, 
agus gineadh measúnachtaí sa bhreis ar €13.9 milliún. Mar thoradh ar mheascán de phróisis 
feabhsaithe clárúcháin agus clár láidir comhlíontachta, cuireadh 41 clárúchán CBL ar ceal go 
héigeantach le linn 2018 sa chás go raibh táscairí ann de ghníomhaíochtaí calaoiseacha.

Drugaí a Chosc, a Bhrath, a Idircheapadh agus a Urghabháil   
I gcás drugaí rialaithe a bheartaítear iad a smuigleáil, nó a iompórtáil isteach sa Stát nó a 
easpórtáil amach as an Stát go neamhdhleathach, tá príomhfhreagracht ar na Coimisinéirí Ioncaim 
na drugaí sin a chosc, a bhrath, a idircheapadh agus a urghabháil. Dearadh ár straitéis chun 
gníomhú i gcoinne coireanna drugaí le go mbeadh sé comhlántach do Straitéis Drugaí an Rialtais 
2017–2025 faoi cheannas na Roinne Sláinte, agus, go háirithe, ag cuspóir na Straitéise chun 
rochtain ar dhrugaí a laghdú.

Bainimid úsáid as cur chuige riosca-bhunaithe chun príomh-gheallsealbhóirí a shainaithint taobh 
istigh de na snáitheanna éagsúla den slabhra soláthair do dhrugaí neamhdhleathacha, agus 
réimse beart agus idirghabhálacha a thionscnamh, lena n-áirítear oibríochtaí idirghníomhaireachta, 
chun cur isteach ar an soláthar drugaí neamhdhleathacha agus iad siúd atá freagrach as an trádáil 
neamhdhleathach a thabhairt chun cuntais. San áireamh sa chur chuige riosca-bhunaithe seo, tá 
forbairt agus úsáid faisnéise i gcomhar le páirtithe idirnáisiúnta forfheidhmithe dlí. 

Oibrímid go dlúth leis an Garda Síochána, go háirithe le Biúró an Gharda Síochána um Dhrugaí 
agus Coireacht Eagraithe, i gcomhfhiosruithe agus comhoibríochtaí. Ghlacamar páirt in 32 
oibríocht mar sin le linn na bliana. Oibrímid go dlúth chomh maith leis an Údarás Rialála Táirgí 
Sláinte, leis an tSeirbhís Chabhlaigh, agus le comhlachtaí idirnáisiúnta amhail an Ionad Oibríochtaí 
Anailíse Muirí-Támhsuanaigh (MAOC-N) i Liospóin, Europol, Interpol, an Eagraíocht Dhomhanda 
Custam agus gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí i dtíortha eile.

Le linn 2018, rinneamar breis agus 7,000 urghabháil arb ionann é agus 1,988kg de dhrugaí, ar 
luach measta de bheagnach €33.50 milliún (Tábla 18).

Táirgí Tobac Aindleathacha
Is é straitéis na gCoimisinéirí Ioncaim ná díriú ar sholáthar táirgí tobac aindleathacha, d’fhonn cur 
isteach ar gach céim den slabhra soláthair (soláthar, dáileadh agus díol), na táirgí aindleathacha 
a urghabháil agus, nuair is féidir, iad siúd atá freagrach as a ionchúiseamh. I measc na 
bpríomhghnéithe dár straitéis ná anailís riosca agus próifíliú a úsáid chun scagadh a dhéanamh 
ar lastais, feithiclí, bagáiste agus pacáistí poist d’fhonn an soláthar táirgí tobac aindleathacha a 
idircheapadh.
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Tá gné trasnáisiúnta agus trasteorann ag baint le mórán de na gníomhaíochtaí coiriúla seo agus, 
in éineacht le comhoibriú leanúnach leis an nGarda Síochána sa réimse seo, oibrímid go dlúth 
lenár gcomhghlacaithe i ndlínsí agus comhlachtaí eile, lena n-áirítear an Oifig Eorpach Frith-
Chalaoise (OLAF), Europol agus an Eagraíocht Dhomhanda Custam (WCO).

In 2018, ba é an toradh ar ár ngníomhartha dírithe ná gur urghabhadh breis agus 67 milliún toitín 
aindhleathacha agus 1.9kg den tobac caite, a bhfuil os cionn €42 milliún orthu le chéile. In 2018 
rinneadh an chéad mhonarcha toitíní neamhdhleathacha riamh sa Stát a bhrath agus a dhúnadh. 
Tá tuilleadh sonraí faoin oibríocht seo ar leathanach 42.

Léirítear sa Suirbhé Taighde ar Tháirgí Tobac Neamhdhleathacha, 2018, arna reáchtáil ag Ipsos/
MRBI thar ceann na gCoimisinéirí Ioncaim agus Oifig Náisiúnta Fheidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte um Rialú Tobac, go rangaítear mar neamhdhleathach 13% de phacaí toitíní i seilbh 
caiteoirí tobac agus go raibh 9% eile de na pacaí dleathacha le dleacht neamh-Éireannach íoctha 
(a cheannaítear go dleathach thar lear de ghnáth). Fuarthas sa suirbhé go bhfuil 21% de na pacaí 
‘rolladh do chuid féin’ i seilbh lucht caite tobac ina bpacaí neamhdhleathacha, agus tá 7% eile 
díobh ina bpacaí dleathacha Neamh-Éireannacha Dleacht-Íoctha.  I gcomparáid le 2017, níl aon 
athrú ar na torthaí toitíní. I gcás pacaí ‘rolladh do chuid féin’, áfach, meastar go bhfuil méadú ó 
15% tagtha ar an sciar den mhargadh neamhdhleathach. Foilsítear torthaí an tsuirbhé ar shuíomh 
idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim7. Táimid ag leanúint ar aghaidh de bheith réamhghníomhach sa 
chomhrac in aghaidh calaois tobac.

Alcól Neamhdhleathach/Góchumtha 
Mar thoradh ar chomhoibriú agus malartú faisnéise méadaithe idir na Coimisinéirí Ioncaim agus 
Ballstáit eile AE, i ndáil le gluaiseacht táirgí idir trádstórais faoi bhanna taobh istigh den AE, bhí 
méadú i líon na n-urghabhálacha níos mó ar alcól aindleathach ag na príomhchalafoirt in 2018. 
Urghabhadh iomlán de 252,105 lítear alcóil ar luach measta €1.5 milliún le linn 2018. Is ionann é 
seo agus méadú 165% i gcainníocht an alcóil aindleathaigh nuair a dhéantar comparáid le 2017.

Ghlac Éire páirt chomh maith i roinnt oibríochtaí ilnáisiúnta le Ballstáit eile, ag díriú isteach ar 
ghluaiseachtaí calaoiseacha táirgí alcóil. 

Calaois Bhreosla
Bunaithe ar an bhfianaise go dtí seo, táimid sásta go bhfuil ár straitéis fhoriomlán an-éifeachtach 
ó thaobh an trádáil aindleathach i dtáirgí breosla a chomhrac. In 2018, bhraitheamar 4 sciúrlann 
breosla agus leanaimid ar aghaidh de bheith ar an airdeall, go háirithe i ndáil le treochtaí ag teacht 
chun cinn agus bagairtí sa réimse seo. 

In 2018, chuireamar leis an gClár Náisiúnta Samplála Randamaí le go gcuirfí san áireamh 
(chomh maith le hionaid mhiondíola breosla) trádálaithe áirithe san earnáil iompair. Leis an 
tástáil mhéadaithe seo, cuireadh san áireamh grúpa ar úsáideoirí tábhachtach díosal iad agus a 
bhainfeadh leas as tairbhe suntasach i dtéarmaí airgeadais a bhaint as an úsáid neamhdhleathach 
i mbreosla ar ráta laghdaithe. Níor léiríodh sa chlár seo go raibh breosla sciúrtha á dhíol ag 
ionaid mhiondíola. Fuarthas, áfach, fianaise ar mhí-úsáid breosla ar ráta laghdaithe in 3% de na 
trádálaithe samplaithe san earnáil iompair. Léirítear i dtorthaí an chláir samplála seo gur fánach 
a dhíoltar breosla aindleathach go córasach trí ionaid mhiondíola agus a úsáidtear é san earnáil 
iompair, ach ní léiriú é sin go bhfuil díothú iomlán déanta ar an trádáil aindleathach i mbreosla. 
Leanaimid ar aghaidh de bheith ar an airdeall, go háirithe i ndáil le treochtaí ag teacht chun cinn 
agus bagairtí sa réimse seo. Tá torthaí an chláir samplála foilsithe sa rannán Taighde ar shuíomh 
idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim8.

Coinneáil Airgid
Coinnímid suimeanna airgid €1,000 nó níos mó a mheastar gur fáltais ó ghníomhaíochtaí coiriúla 
iad, nó atá beartaithe lena n-aghaidh. Nuair a choinnítear airgead tirim, le ceadú ó na Cúirteanna, 
reáchtáiltear ansin imscrúdú cuimsitheach d’fhonn an t-airgead a fhorghéilleadh don Stát, nuair is 
cuí.

7 https://www.revenue.ie/ga/corporate/information-about-revenue/research/surveys/tobacco-consumption-survey/index.aspx.
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In 2018, fuair na Coimisinéirí Ioncaim faomhadh na Cúirte chun 78 cás ar bhain luach €1.05 
milliún in airgead tirim leo a imscrúdú (Tábla 20).

I gcásanna inar bunaíodh naisc leis an gchoiriúlacht, rinneamar iarratas chun na Cúirte chun 
ordú forghéillte a fháil. Le linn 2018, dheonaigh na Cúirteanna orduithe forghéillte maidir le 55 
cás urghabhála coiriúla, ar luach €1.28 milliún iad (Tábla 21). 

Earraí Coiscthe/Srianta agus Góchumtha 
Tá fóráil faoi Rialacháin an AE do ghníomhú na gCoimisinéirí Ioncaim in aghaidh earraí 
góchumtha, bréagacha nó bradacha. Déanaimid braith rialta ar earraí góchumtha ag calafoirt, 
aerfoirt agus moil phoist na tíre mar thoradh ar phróifíliú riosca. Déantar mórán de na hearraí 
góchumtha a bhraitear agus a choinnítear a idircheapadh i moil phoist nó cúiréara, agus go 
seoltar siad chuig daoine a cheannaigh iad ar an idirlín. Ó am go ham, braitear coinsíneachtaí 
níos mó i dtaisceadáin loingseoireachta, mar thoradh ar fhaisnéis agus próifíliú riosca.

Le linn 2018, rinneamar breis agus 450 brath ar earraí góchumtha amhrasta sa bhreis ar €3 
milliún. I measc raon na n-earraí góchumtha a urghabhadh, tá earraí leictreonacha, cosmaidí, 
fóin phóca/oiriúintí, éadaí agus seodra, agus is ón tSín agus ón Tuirc a thagann an chuid is mó 
díobh.

Scéimeanna Seachanta Cánach

Cinntiú go leantar de chóras cánach agus dleachta cóir, trédhearcach agus éifeachtach a bheith 
ag croílár ár n-eagraíochta. Chun torthaí cánach a chosaint agus chun cothroime an chórais 
cánach a chaomhnú, cuirimid dúshlán go réamhghníomhach roimh an reachtaíocht, faoisimh 
agus liúntais eile a úsáid ar bhealach seachas an bealach atá beartaithe. Faoi láthair táimid 
ag cur dúshlán roimh 912 cás seachanta canach, agus in 2018 shocraíomar 22 cás seachanta 
cánach a bhfuil toradh iomlán de €5.7 milliún air i gcáin, ús agus pionóis.

Le linn 2018, ghlacamar páirt i ngrúpaí oibre de chuid an AE agus an OECD a raibh sé de 
thoradh orthu gur cruthaíodh Treoir AE chomhaontaithe, “DAC 6” agus comhaontú OECD 
ar nochtadh éigeantach ag comhairleoirí agus idirghabhálaithe cánach i gcás scéimeanna 
pleanála a mbaineann gné thrasteorann leo agus a d’fhéadfadh a bheith ionsaitheach. Mar 
thoradh air seo, roinnfidh agus gheobhaidh na Coimisinéirí Ioncaim eolas ar scéimeanna den 
chineál seo ó 2020 ar aghaidh.

Dul i nGleic le hImghabháil Cánach Eischósta

Cuid lárnach dár gcreat oibre foriomlán comhlíontachta ná an neamhchomhlíontacht a 
shainaithint, díriú uirthi agus aghaidh a thabhairt uirthi i ndáil le sócmhainní. Gné bhunúsach dár 
gcuid oibre ina leith seo ná an úsáid is fearr a bhaint as na sonraí ar fad atá ar fáil dúinn chun 
an neamhchomhlíontacht a bhraith agus díriú uirthi. Folaíonn sé seo sonraí a fhaightear faoi 
shocruithe idirnáisiúnta chun eolas a roinnt go huathoibríoch, rud a mbaintear úsáid as chun 
daoine a shainaithint agus dul sa tóir orthu ar daoine iad a rinne iarracht cuntais, struchtúir nó 
sócmhainní eischósta a úsáid chun a gcuid dualgas cánach a imghabháil nó a sheachaint.

In 2018, thugamar chun críche 217 idirghabháil ar chásanna a roghnaíodh trí úsáid a bhaint 
as faisnéis a fuarthas faoin Acht um Chomhlíontacht Cánach Cuntas Eachtrach (FATCA). Is 
éard is FATCA ann ná comhaontú roinnte faisnéise idir Éire agus Stáit Aontaithe Mheiriceá. Ba 
é an toradh a bhí ar na cásanna seo ná breis agus €1.31 milliún i gcáin, ús agus pionóis agus 
foilsíodh 7 gcinn de na 217 cás ar Liosta na Mainnitheoirí Cánach. 

Imscrúduithe agus Ionchúisimh

Sa chás go dtagaimid ar chásanna d’imghabháil cánach agus dleachta, iarraimid na 
smachtbhannaí iomlána dlíthiúil atá ar fáil a fheidhmiú ar léiriú iad ar a thromchúisí is atá an 
imghabháil i gceist.

8 https://www.revenue.ie/ga/corporate/information-about-revenue/research/research-reports/excise-and-vat.aspx
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In 2018, daingníodh 21 ciontú os comhair na gCúirteanna mar gheall ar imghabháil 
thromchúiseach cánach agus dleachta. 

•  Gearradh 11 chiontú mar gheall ar chionta tromchúiseacha cánach. Gearradh 
pianbhreitheanna coimeádta idir 16 mhí agus 5 bliana in 7 gcinn de chásanna. Rinneadh 
an phianbhreith a chur ar fionraí go hiomlán i gcás 6 cinn de na cásanna seo. Gearradh 
iomlán de €32,000 i bhfíneálacha in 4 chás. 

•  Gearradh 10 gciontú mar gheall ar chionta tromchúiseacha dleachta. Gearradh 
pianbhreitheanna coimeádta idir 6 mhí agus 18 mí in 9 gcinn de chásanna. Rinneadh an 
phianbhreith a chur ar fionraí go hiomlán i gcás 7 gcinn de na cásanna seo. Gearradh 
iomlán de €8,500 i bhfíneálacha in 2 chás.

Ag deireadh 2018, bhí 100 cás mar gheall ar imghabháil nó calaois thromchúiseach faoi 
imscrúdú agus 20 cás breise sa chóras breithiúnach (Tábla 22).

Bailiú Fiachais

Chun maoiniú an Státchiste a chosaint agus chun ár misean a sheachadadh chun cánacha 
agus dleachtanna a bhailiú go cóir agus go héifeachtúil agus rialuithe custam a fheidhmiú, tá 
ríthábhacht ag baint le bailiú éifeachtach fiachais, lena n-áirítear meicníochtaí forfheidmithe 
láidre ach solúbtha. 

Tá ár struchtúr bainistíochta cásanna deighilte ar bhealach a fheabhsaíonn ár gcumas ár 
bhfreagra a oiriúnú bunaithe ar iompar cáiníocóirí agus cuireann sé solúbthacht níos fearr ar fáil 
ó thaobh acmhainní bainistíochta fiachais na gCoimisinéirí Ioncaim a mheaitseáil le riachtanais 
ghnó, rud a chuireann le torthaí láidre comhlíontachta. Is cloch tógála ríthábhachtach é an cur 
chuige seo dár bhfeidhmchlár Seirbhísí Bainistíochta Fiachais (DMS) a seoladh i mí an Mhárta 
2019. Cabhróidh an DMS le próifíliú sofaisticiúil a dhéanamh ar chásanna agus cuirfidh sé breis 
cumais ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí comhlíontachta agus forfheidhmithe.

Tabharfaidh an córas nua DMS seirbhís nua agus feabhsaithe do chustaiméirí chun tacú le 
comhlíontacht, le ráiteas cuntais ‘fíor-ama’ ar líne san áireamh, chomh maith le háis ar líne le 
haghaidh aon ghnóthais inmharthana le deacrachtaí íoca cánach cur isteach ar shocraíocht 
tráthíocaíochtaí. Cabhróidh sé chomh maith le próifíliú sofaisticiúil a dhéanamh ar chásanna 
agus cuirfidh sé breis cumais ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí comhlíontachta agus 
forfheidhmithe.

Tugaimid faoi réimse gníomhartha forfheidhmiúchán fiachais chun aisghabháil a dhéanamh ar 
fhiachas cánach, ús san áireamh, sa chás go loiceann cáiníocóir nó gnóthas cloí lena gcuid 
dualgas ar bhealach sásúil i ndáil leis an bhfiachas cánach sin. Leagtar amach i dTábla 10 agus 
11 sonraí ár gcláir forfheidhmithe bailithe agus staitisticí dócmhainneachta i leith 2018. 

Comhoibriú

Comhoibrímid go héifeachtúil le Ranna agus Gníomhaireachtaí eile, go náisiúnta agus go 
hidirnáisiúnta, chun an imghabháil cánach den uile chineál a chomhrac, lena n-áirítear calaois, 
smuigléireacht agus cineálacha eile coiriúlachta agus chun tacú le agus éascú a dhéanamh ar 
an trádáil dhlisteanach agus cuspóirí rialála.

Comhoibriú Náisiúnta

 ✓ Oibrímid go han-dlúth leis an nGarda Síochána, leis an mBiúró um Shócmhainní Coiriúla 
(CAB), leis an tSeirbhís Chabhlaigh agus leis na Fórsaí Cosanta, agus cuirimid tacaíocht 
fhrithpháirteach oibríochtúil, faisnéise agus ábhair ar fáil.

 ✓ Glacaimid páirt san Fhóram Maoirseachta ar Dhrugaí, atá faoi threoir na Roinne Sláinte, 
agus a dhéanann maoirsiú ar fheidhmiú Straitéis Náisiúnta an Rialtais maidir le Drugaí 
2017–2025.

 ✓ Déantar ionadaíocht orainn ar an gCoiste Stiúrtha Náisiúnta um Fhorfheidhmiúchán 
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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 nAonaid Chomh-Imscrúduithe 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 (RGFCS) agus leis an gCoimisiún 
um Chaidreamh san Áit Oibre (ÚNCF) chun dul i ngleic le gníomhaíochtaí sa gheilleagar 
dubh, agus chun cur isteach ar na gníomhaíochtaí. Tá torthaí suntasacha i gceist leis an 
gcomhoibriú éifeachtach agus dírithe seo i dtéarmaí monatóireacht a dhéanamh ar an 
gcomhlíontacht le cáin, ÁSPC agus cearta oibrithe.

 ✓ Rinneamar 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 (CICT).

 ✓ Comhoibrímid le Cumann Bhaile Átha Cliath um Fhóirithint ar Ainmhithe (DSPCA) agus 
le gníomhaireachtaí eile maidir le trádáil neamhdhleathach ainmhithe. Ní amháin go rath 
i gceist leis an gcomhoibriú seo do na Coimisinéirí Ioncaim, ach do na gníomhaireachtaí 
uile a bhí páirteach.

 ✓ Oibrímid i gcomhpháirt leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (RTBM), le Údarás 
Sábháilteacha Bia na hÉireann (ÚSBÉ) agus le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
(FSS) ar an Scéim Táscaire Gheografaigh don Fhuisce agus don Phoitín Éireannach. 
An ról atá againn ná fíorú go bhfuil próisis táirgeachta an Fhuisce Éireannaigh agus an 
Phoitín a dhéantar i bPoblacht na hÉireann comhlíontach leis na Sonraíochtaí Teicniúla 
atá leagtha amach sna comhaid theicniúla don Fhuisce Éireannach agus don Phoitín 
Éireannach.

 ✓ Oibrímid go dlúth leis an Roinn Sláinte chun an inrianaitheacht agus córais gnéithe 
slándála a thabhairt isteach do tháirgí tobac faoi mhí na Bealtaine 2019, mar a iarrtar faoi 
dhlí an AE.

 ✓ D’oibríomar go dlúth leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais (RDCC) ar na 
saincheisteanna dlíthiúla agus beartais a eascraíonn ón Acht um Dheochanna Meisciúla 
(Grúdlanna agus Drioglanna), 2018. Faoin Acht seo, foráiltear do ghrúdlanna agus do 
dhrioglanna ceadúnais a fháil trína gceadaítear, faoi chúinsí teoranta áirithe, táirgí alcóil 
a dhíol le linn cuairteanna a bhaineann le turasóireacht ar na háitribh seo. Thug na 
Coimisinéirí Ioncaim an córas nua ceadúnais máil chun tacú leis an reachtaíocht seo 
isteach i mí Mheán Fómhair 2018.

 ✓ Ghlac na Coimisinéirí Ioncaim páirt in 6 cinn de chruinnithe den Ghrúpa Oibre Idir-
Rannach Cearrbhachais le linn 2018, a raibh an RDCC ina chathaoirleacht air. Bunaíodh 
an grúpa seo d’fhonn athbhreithniú a dhéanamh ar na saincheisteanna beartais a 
bhaineann leis an reachtaíocht nua molta chun an earnáil cearrbhachais a rialáil, agus 
clúdaíonn sé geallghlacadóireacht, cluichí, crannchuir, siamsaíocht agus gníomhaíochtaí 
eile bainteacha.

Comhoibriú Idirnáisiúnta 

 ✓ Oibrímid go han-dlúth le mórán comhlachtaí agus gníomhaireachtaí idirnáisiúnta agus 
glacaimid páirt i nGrúpa Oibre an AE um Chomhoibriú Custam. Tá oifigigh tugtha ar 
iasacht againn do EUROPOL sa Háig, Ambasáid na hÉireann sa Ríocht Aontaithe, agus 
san Ionad Oibríochtaí Anailíse Muirí-Támhsuanaigh (MAOC-N) atá bunaithe i Liospóin. 
Is í Éire an Cathaoirleach ar an mBord Feidhmeannach in MAOC-N agus tá oifigeach 
sinsearach de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim ag feidhmiú sa ról seo. Faoin gcomhoibriú 
fadréimseach seo, foráiltear do rochtain ar ghníomhaireachtaí náisiúnta forfheidhmithe dlí 
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agus seirbhísí custam i mBallstáit eile agus i dtuilleadh áiteanna nach iad.

 ✓ 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 Custam, atá 
dírithe ar dhul i ngleic leis na bagairtí a thagann ó chalaois agus smuigléireacht.

 ✓ Oibrímid ar bhonn comhtháite leis an Údarás Rialála Táirgí Sláinte (ÚRTS) agus leis an 
nGarda Síochána i réimse an fhorfheidhmiúcháin cógais aindleathacha agus, ar cuireadh 
ón WCO, thugamar cur i láthair mionsonraithe ar ár gcomhoibriú idirghníomhaireachta sa 
réimse seo ag comhdháil Pangea (Cógais Aindleathacha) sa Bhruiséil a raibh toscairí ó 48 
tír i láthair ann agus raon gníomhaireachtaí forfheidhmiúcháin dlí.

 ✓ Oibrímid go dlúth leis an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF), agus roinnimid faisnéis 
agus eolas agus déanaimid imscrúdú ar mhírialtachtaí lena mbaineann imghabháil 
dleachta ar iompórtálacha isteach san AE, lena n-áirítear taraif choiteann custam, dleacht 
frithdhumpála agus dleacht frithchúitimh.

 ✓ Ghlacamar páirt i sainghrúpa Choimisiún an Aontais Eorpaigh maidir leis an gcomhrac i 
gcoinne trádáil neamhdhleathach tobac, arna bhunú i mí na Bealtaine 2017.

 ✓ Oibrímid go dlúth le Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) agus le 
gníomhaireachtaí eile um fhorfheidhmiú dlí i dTuaisceart Éireann. Is mó aird atá tugtha ar 
réimse na calaoise fioscaí ag an Tascfhórsa Idirghníomhaireachta trasdhlínse a bunaíodh 
faoin gComhaontú um Thús Nua. Faoin gcreat seo, oibrímid le Seirbhís Póilíneachta 
Thuaisceart Éireann, an Garda Síochána, HMRC, an Biúró um Shócmhainní Coiriúla, 
agus an Ghníomhaireacht Náisiúnta Coiriúlachta.

 ✓ Táimid ar cheann de na príomhpháirtithe ag an gComhdháil Bhliantúil um Choiriúlacht 
Trasteorann, ar imeacht chomhoibríoch í idir ionadaithe na ngníomhaireachtaí 
forfheidhmithe dlí agus eagraíochtaí gaolmhara i réimse an chomhraic in aghaidh na 
coiriúlachta eagraithe ar an dáta thaobh den teorainn. In 2018, rinneamar óstáil ar 
cheardlann ar an gcalaois CBL timpealláin, i gcomhpháirt leis an HMRC, agus rinneamar 
cur i láthair sa phríomh-airéine ar an monarcha aindleathach toitiíní a braitheadh in 2018 i 
mBaile Sheinicín i gContae an Lú.

 ✓ Tháinig an Treoir AE 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. D’oibríomar go dlúth leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 
(RDCC) i ndáil le feidhmiú na Treorach seo agus le bunú an Aonaid Éireannaigh um 
Fhaisnéis Paisinéirí faoi choimirce na Roinne sin.

 ✓ Leanaimid orainn de bheith i mbun caidrimh le Coimisiún an AE agus le Ballstáit eile AE 
ar chórais nua Inrianaitheachta agus Gnéithe Slándála a thabhairt isteach do tháirgí tobac 
faoi mhí na Bealtaine 2019, mar a iarrtar faoi dhlí an AE. Le linn 2018, d’ainmnigh an 
Rialtas na Coimisinéirí Ioncaim mar an Údarás Inniúil do na córais seo.

 ✓ Mar chuid dár ngealltanais idirnáisiúnta agus AE i réimse an mháil, ghlac na Coimisinéirí 
Ioncaim, in éineacht leis an Roinn Airgeadais, páirt i gcomhráite Ghrúpa Oibre Chomhairle 
an AE ar roinnt moltaí reachtúla i ndáil le struchtúr na gcánacha alcóil agus leis an gcreat 
oibre dlíthiúil ginearálta don dleacht mháil.
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Ionchur na gCoimisinéirí Ioncaim dul i ngleic le gníomhaíochtaí coiriúla eagraithe
Is príomhthosaíocht é i gcónaí dul i ngleic le gach gné den gheilleagar dubh. Tá sé mar aidhm ag ár ngníomhartha 
agus ár gcomhoibriú éifeacht go ndíreofaí isteach agus go gcuirfí isteach ar ghníomhaíochtaí sa scáthgheilleagar, 
lena n-áirítear calaois, trádáil aindleathach, smuigléireacht, lena n-áirítear drugaí, agus go dtéitear i ngleic le 
gníomhaíochtaí eagraithe coiriúla. 

Comhoibriú Idirnáisiúnta chun Smuigleáil Drugaí a Chomhrac

I mí an Mhárta 2018, bhraith oifigigh de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim 66kg de roisín cannabais ar luach measta 
€1.32 milliún a raibh seoladh i dTuaisceart Éireann air. Thionscain na Coimisinéirí Ioncaim an oibríocht ‘Skunk 
Tank’ faoi choimirce an Tascfhórsa Comh-Ghníomhaireachta Trasteorann. Mar thoradh ar an gcomh-oibríocht seo 
idir Biúró Náisiúnta Drugaí & Coiriúlacht an Gharda Síochána, Gníomhaireacht Náisiúnta Coiriúlachta an Ríochta 
Aontaithe agus Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann, rinneadh cúigear a ghabháil i dTuaisceart Éireann.

Monarcha Toitíní Góchumtha

I mí an Mhárta 2017, tháinig na Coimisinéirí Ioncaim ar fhaisnéis a thug le fios go raibh monarcha toitíní 
aindleathach ag feidhmiú in Éirinn. Tionscnaíodh oibríocht chun dul in aghaidh ghníomhaíochtaí an grúpa 
coiriúlachta eagraithe, a raibh amhras ina leith go raibh monarcha toitíní aindleathach ar scála tráchtála á hoibriú 
acu, agus thar an mbliain ina dhiaidh sin, ba é toradh an imscrúdaithe ná gur sainaithníodh an grúpa coiriúlachta 
eagraithe a bhí i gceist, an modh oibre a bhí aige, agus láthair amhrasta na monarchan toitíní aindleathacha. 

I mí an Mhárta 2018, d'fheidhmigh oifigigh de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim barántas cuardaigh ag láthair i 
mBaile Sheinicín i gContae Lú, agus mar thoradh air seo thángthas ar an gcéad mhonarcha toitíní góchumtha in 
Éirinn. Bhí an branda toitíní ‘Mayfair’ á tháirgeadh sa mhonarcha. Tháinig oifigigh na gCoimisinéirí Ioncaim ar 23.5 
milliún toitín sa mhonarcha chomh maith le 71 tona tobac, rud a d’fhéadfaí a úsáid chun 71 milliún eile tona toitíní 
a tháirgeadh. Bhí luach measta miondíola níos mó ná €49.6 milliún ar an táirge deiridh agus an táirge féideartha 
agus is ionann é agus caillteanas féideartha €39.2 milliún don Státchiste. 

Urghabhadh na táirgí tobac ar an láthair in éineacht le hábhair eile neamhthobac amhail gléasra, scagairí toitíní, 
páipéar toitíní agus boscaí góchumtha toitíní. Bhí áit chónaithe sa mhonarcha, ina raibh seomraí leapa, seomra 
folctha agus áit chistineach. Ghabh an Garda Síochána aon duine dhéag ar láthair na monarchan. Phléadáil beirt de 
na daoine a gabhadh ciontach agus fuair duine pianbhreith príosúnachta 12 mhí, agus fuair duine eile pianbhreith 
ar fionraí 18 mí. Tá ionchúisimh ar feitheamh i gcás an naonúir eile.

(féach na grianghraif ar leathanach 43).

Forghéilleadh Airgid

Ar an 16 Márta 2018, d’ordaigh Cúirt Choiriúil Chuarda Bhaile Átha Cliath go ndéanfaí forghéilleadh don Státchiste 
d’airgead tirim €582,045 a choinnigh oifigigh de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim ag Aerfort Bhaile Átha Cliath ar 
11 Meán Fómhair 2015. Ordaíodh go ndéanfaí an t-airgead a fhorghéilleadh toisc go raibh an Chúirt sásta gur 
cruthaíodh gur dóichí gur fáltais choiriúlachta é, nó go raibh sé beartaithe le húsáid ar bhealach coiriúil. Tháinig sé 
seo sna sála ar imscrúdú mionsonraithe ag na Coimisinéirí Ioncaim ar fhoinse agus úsáid bheartaithe an airgid.
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Meastóireacht ar Bhearta Comhlíontachta Bhuiséad 2017
Áiríodh le Buiséad 2017 mír “bearta comhlíontachta” i measc na n-athruithe ar an mbeartas cánachais. Bhí tuar 
leis ag am an Bhuiséid (Deireadh Fómhair 2016) go mbeadh toradh €130 breise don Státchiste in 2017 as na 
bearta ginte ioncaim seo. 

D’fhoilsigh na Coimisinéirí Ioncaim taighde in 2018 a rinne meastóireacht ar an toradh ó na bearta seo. Cé nach 
bhfuil sé indéanta a dtionchar a dheighilt go críochnaitheach ó ghníomhartha eile a rinne na Coimisinéirí Ioncaim, ó 
athruithe iompair ag cáiníocóirí agus ó ghníomhaíochtaí ginearálta eacnamaíochta, déanann an anailís measúnú ar 
an tionchar is dóchúla agus tugann le fios torthaí a bheadh réasúnach a chur i leith na mbeart.

Tugann an anailís seo le fios gur sáraíodh an sprioc €130 milliún don bhliain 2017. Léirítear i meastacháin a 
ullmhaíodh ar bhonn caomhach go bhféadfadh sé go raibh toradh os cionn €210 milliún i gceist leis na bearta. 
Léiríonn anailís le haghaidh na gcomhchodanna aonair: 

 - i gcás réamh-mhéadú €63 milliún in íocaíochtaí ó chuideachtaí faoi alt 110, tá sé seo os cionn sprioc an 
Bhuiséid de €50 milliún. Mar gheall ar chúinsí tráthúlachta agus saincheisteanna eile, tá anailís fós á déanamh 
ar a dtionchar. Deartar an beart beartais chun go mbeadh éifeacht coscach aige agus is é rath na mbeart seo 
ná an laghdú sa ghníomhaíocht, sa seachas méadú sa cháin

 - maidir leis an €88 milliún i nochtuithe cáilitheacha a bhaineann le sócmhainní eischósta timpeall spriocdháta 
Bhealtaine 2017, léiríonn sé seo go soiléir rath an bhirt seo. Sáraíonn sé seo sprioc an Bhuiséid de €30 milliún

 - meastar go raibh toradh tuairim agus €24 milliún i gceist leis an toradh ó bhaill foirne bhreise iniúchóireachta 
in 2017. I gcomparáid le 2017, meastar go raibh méadú €38 milliún sa toradh breise ó fheabhsuithe TCF agus 
ó úsáid mhéadaithe i sonraí agus anailísíochtaí sofaisticiúla. Le chéile (€62 milliún), sáraíonn siad seo sprioc an 
Bhuiséid de €50 milliún.

 
Cuireadh páipéar ina ndearnadh na torthaí seo a dhoiciméadú faoi bhráid an Aire Airgeadais i nDeireadh Fómhair 
2018 agus foilsíodh é an mhí chéanna agus is féidir teacht air ag an nasc seo a leanas. 

http://www.budget.gov.ie/Budgets/2017/Documents/Summary%20of%20Budget%202017%20Taxation%20
Measures%20-%20Policy%20Changes.pdf

0 50 100 150 200 250



45

Ag Dul i mBun na hOibre

Oiliúint & Forbairt Foirne

334 
cáilíochtaí FCÉ

Córais TF Inmheánach Córais 
Deimhniúcháin

Earcaíocht & Ardú Céime

638 Ball Foirne Earcaithe

260 Ardú Céime Inmheánacha sna na 
Coimisinéirí Ioncaim

176 
Céimithe

42,976 
Lá Oiliúna

Mná ag 
Leibhéil 
Bhainistíochta

PO 44.4%
POC 47.8%
OC/AOF 53.1%

Líon na mBall Foirne

6,471 Ball Foirne
Mná 62.6%

Fir 37.4%

Tástáil Idirnáisiúnta Bogearraí 
Deimhniúcháin Caighdeán

ISO/IEC/IEEE 
29119
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Ag Dul i mBun na hOibre: Ár nAcmhainní agus 
Struchtúr

Tá ár n-éifeachtúlacht maidir le tacú leis an gcomhlíontacht agus dul i ngleic leis an 
neamhchomhlíontacht ag brath ar ár n-infheistíocht leanúnach inár bhfoireann agus inár 
dteicneolaíocht, cultúr láidir rialachais agus cuntasachta mar aon le hinoiriúnaitheacht inár 
struchtúir. 

Is eagraíocht mhór muid ina bhfuil breis agus 6,471 ball foirne i mbreis agus 32 láthair ar fud na 
tíre; braithimid ar scileanna, cumas agus gairmiúlacht ár bhfoirne, solúbthacht ár struchtúr, agus 
ar ár gcumas chun an nuálaíocht sa teicneolaíocht agus sa chleachtas gnó a shaothrú. 

Cinntímid go bhfuil an deis ag ár bhfoireann cur le forbairt agus pleanáil eagraíochtúil agus 
tuigimid an gá le cumas, tallann agus ceannaireacht a fhorbairt go leanúnach le hearcaíocht, 
forbairt foirne agus infheistíocht san oiliúint agus sa teicneolaíocht.

Ár Struchtúr
Déanaimid ár struchtúir a fhorbairt go réamhghníomhach agus go leanúnach le cinntiú go 
n-ailínítear ár n-acmhainní le riosca, agus go gcuirimid seirbhís ar ardchaighdeán ar fáil chun 
tacú le comhlíontacht cáiníocóirí. Déanaimid ár ndícheall a chinntiú go bhfreastalaíonn agus go 
léiríonn ár struchtúr athruithe i mbonn na gcáiníocóirí, an timpeallacht chánach agus custam 
náisiúnta agus idirnáisiúnta atá ag teacht chun cinn, agus na tionchair agus na himpleachtaí a 
bhaineann le hathruithe suntasacha ar riarachán cánach amhail an Nua-Aoisiú ÍMAT.

I rith 2018, rinneamar beachtú ar struchtúr na heagraíochta, is é sin aistriú ó struchtúr 
réigiúnach go struchtúr atá bunaithe ar bhonn cáiníocóirí deighilte go náisiúnta. Táthar ag 
déileáil le gach cáiníocóir anois, ó thaobh seirbhíse de agus ó thaobh na comhlíontachta de, 
ag ceann de na Rannóga nua náisiúnta. Ar aon dul le héiteas ár gCairt Rannpháirtíochta 
Fostaithe, chuamar i dteagmháil go forleathan lenár bhfoireann i rith an phróisis seo, lena 
n-áirítear comhdhálacha náisiúnta dár mbainisteoirí sinsearacha ag leibhéal Príomhoifigigh 
agus Príomhoifigeach Cúnta chomh maith le comhdhálacha agus seisiúin eolais don fhoireann 
eile uile.

Laistigh de chomhthéacs ár gcreata um Pleanáil Lucht Saothair, tá acmhainní breise á chur 
ar fáil chun na rioscaí a bhainistiú i gcásanna móra, lena n-áirítear lucht ardioncaim. Anuas 
air seo, déanfaidh an próiseas seo an leas is fearr a bhaint as ár raon geografach ar fud 
na tíre agus deiseanna a chur ar fáil le haghaidh éagsúlacht ról agus freagrachtaí ar fud na 
heagraíochta.

Táthar ag déileáil le gach cáiníocóir anois, ó thaobh seirbhíse de agus ó thaobh na 
comhlíontachta de, ag ceann de na Rannóga nua náisiúnta. An t-aon tionchar atá ag seo ar 
rannpháirtíocht cáiníocóirí linne, ná, i gcásanna áirithe, go mbeidh foireann nó daoine nua ag 
tabhairt aire don rannpháirtíocht sin ar thaobh na gCoimisinéirí Ioncaim. 

Tá cúig Rannóg náisiúnta nua bunaithe ar bhonn na ndeighleán sainithe cáiníocóirí seo a 
leanas:

Rannóg na gCorparáidí Móra – ag déileáil leis na cuideachtaí is mó le láimhdeachas 
Éireannach níos mó ná €190m ar bhonn Grúpa agus/nó iomlán na n-íocaíochtaí cánach agus 
dleachta níos mó ná €18m ar bhonn Grúpa.

An Rannóg um an Lucht Ard-Rachmais – ag déileáil le daoine ar ardioncam le 
glansócmhainní níos mó ná €50 milliún nó neamhchónaitheoirí le gníomhaíochtaí suntasacha 
geilleagracha in Éirinn. Déileálann an Rannóg seo freisin le pinsin agus le saincheisteanna 
seachanta cánach.

Rannóg na bhFiontar Meánmhéide – ag déileáil le gnóthais mhóra agus le daoine ardioncaim 
faoin tairseach do Rannóg na gCorparáidí Móra agus don Rannóg um an Lucht Ardrachmais. 
Áirítear leis seo cásanna le láimhdeachas níos mó ná €3 milliún agus níos lú ná €190 milliún nó 
le láimhdeachas sa Stát níos mó ná €1 milliún agus níos lú ná €3 milliún i gcásanna go bhfuil 
breis agus 100 fostaí ag an eintiteas.
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An Rannóg Gnó – déileálann sé le cáiníocóirí gnó nach bhfuil i Rannóg na gCorparáidí Móra, sa 
Rannóg Lucht Ardrachmais ná i Rannóg na bhFiontar Meánmhéide.

Rannóg na gCánacha Pearsanta – ag déileáil lé gach cáiníocóirí pearsanta nó cáiníocóirí 
neamhthrádala chomh maith le heagraíochtaí seachbhrabúsacha. Tá sain-fhreagracht ar an 
Rannóg seo as an Dleacht Stampa agus as an gCáin Maoine Áitiúil.

Ár nDaoine
Ag deireadh 2018, bhí 6,471 duine ag obair sna Coimisinéirí Ioncaim, arb ionann é agus 6,111 
coibhéis lánaimseartha. 

Le timpeallachtaí geilleagracha agus gnó ag síorathrú, ní mór dúinn aon dúshláin nó riosca atá 
ag teacht chun cinn a réamh-mheas agus freagairt dóibh go héifeachtach. Infheistímid ar bhonn 
leanúnach inár bhfoireann chun na dúshláin seo a fhreagairt agus a shárú trí dhaoine éirimiúla 
a earcú agus trí thógáil ar an gcumas, tallann agus ceannaireacht inmheánach agus iad a 
choinneáil. 

Earcaíocht
Le linn 2018, cheapamar 638 ball foirne ó iomaíochtaí earcaíochta oscailte, idir-rannacha agus 
comórtais CCUL.

Ina measc seo bhí: Coimisinéir amháin, beirt Rúnaithe Cúnta, deichniúr Príomhoifigeach, 
39 Príomhoifigeach Cúnta, ceathrar Dlíodóirí, 35 Oifigeach Riaracháin, 21 Ardoifigeach 
Feidhmiúcháin,153 Oifigeach Feidhmiúcháin, 359 Oifigeach Cléireachais agus triúr Oifigeach 
Seirbhíse.

Clár Intéirneachta na gCoimisinéirí Ioncaim le haghaidh Mic Léinn Eacnamaíocht 
agus Anailísíochta
Ba í 2018 an deichiú bliain de chlár intéirneachta na gCoimisinéirí Ioncaim, ina bhfuil obair déanta againn le níos 
mó ná 25 mac léinn eacnamaíochta agus anailísíochta ó 9 gcúrsa tríú leibhéal ó 6 choláiste in Éirinn, an Fhrainc 
agus SAM. Is éard atá i gceist leis an gclár seo ná caidrimh éifeachtach le coláistí a chothú, pleananna a chur i 
bhfeidhm chun intéirnigh a óstáil i dtimpeallacht oibre agus a bhforbairt a chur chun cinn i rith na n-intéirneachtaí 
seo.

Rinneadh na hintéirnigh a óstáil i mbrainsí taighde na gCoimisinéirí Ioncaim, ag obair ar thionscadail a sholáthair 
tairbhí suntasacha agus díreacha dár gcuid oibre agus fianaise a chur ar fáil chun bonn a chur faoin bpolasaí. 
Baineann na hintéirnigh leas as taithí a fháil, rud a thugann ardán dóibh chun fostaíocht a lorg ag deireadh a 
dtréimhse léinn, agus bíonn rath mór orthu ina leith seo. Mar aon leis an torthaí díreacha ó na hintéirneachtaí féin, 
déantar branda na gCoimisinéirí Ioncaim agus na Státseirbhíse mar an rogha fostóra do chéimithe sna réimsí seo a 
neartú, áit a bhfuil an-éileamh ar dhaoine oilte agus an margadh saothair iomaíoch.

Is fianaise ar rath an chláir é an cuntas teiste de tháirgí taighde ar ardchaighdeán cruthaithe i rith an chláir ag na 
hintéirnigh. I measc na mbuaicphointí, tá:

 - tuarascáil taighde ar eacnamaíocht tobac agus a cuireadh i láthair na Comh-Aireachta

 - páipéir a cuireadh faoi bhráid Choiste Comhairleach Bainistíochta (CCB) na gCoimisinéirí Ioncaim

 - múnla réamhfháistineach anailíseach chun cáiníocóirí neamhchomhlíontacha a shainaithint agus

 - meastóireacht ar bearta ginte ioncaim a cuireadh faoi bhráid an Aire Airgeadais agus a foilsíodh le doiciméid 
Bhuiséad 2019 (féach Gné-Alt ar leathanach 44).

Is é an buntáiste is buaine ó 10 mbliana an chláir seo ná an líonra úsáideach a chruthaigh sé le hiar-intéirnigh 
anois ag obair i réimse earnálacha. Cruthaíonn láithreacht iar-intéirneach na gCoimisinéirí Ioncaim atá fostaithe 
san earnáil phoiblí anois, go háirithe le Seirbhís Eacnamaíochta & Measúnaithe Rialtas na hÉireann agus sa 
Phríomhoifig Staidrimh, luach an chláir chun an Státseirbhís a thaispeáint mar an rogha fostóra.
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Cláir Forbartha Scileanna
I bhfianaise na dtimpeallachtaí a bhíonn de shíor ag athrú, agus rioscaí ag forbairt agus ag 
teacht chun cinn, chomh maith leis an gcaillteanas taithí mar gheall ar scor, aithnímid gur 
gá dúinn ár ndaoine a chumasú trí thógáil ar a gcuid scileanna, cumais agus saineolais i 
gcónaí. Ciallaíonn sé seo go bhfuil ár ndaoine, chomh maith lenár struchtúir, inoiriúnaithe agus 
solúbtha. 

Le linn 2018, chuir Brainse Oiliúna na gCoimisinéirí Ioncaim 42,976 lá oiliúna do bhaill foirne, 
méadú de 18% ar 2017. San áireamh san oiliúint bhí cláir oiliúna teicniúla chun tacú leis an 
gcomhlíontacht agus chun aghaidh a thabhairt ar an neamhchomhlíontacht, chomh maith le 
scileanna ceannaireachta, bainistíochta agus scileanna boga oiliúna d’fhonn scileanna, cumas 
agus gairmiúlacht ár bhfoirne a fhorbairt (Tábla 32). Mar gheall ar ár n-infheistíocht san oiliúint 
in 2018, cabhraíodh linn na dúshláin a shárú a bhí romhainn mar gheall ar an mBreatimeacht, 
ar an Nua-Aoisiú ÍMAT agus ar an ailíniú, agus cinntíonn sé go bhfuil ár ndóthain baill foirne 
ar an líne thosaigh a bhfuil oiliúint dhóthanach faighte acu chun teacht in áit an líon suntasach 
oifigeach atá ag dul ar scor a bhfuil taithí acu. 

Le cinntiú go seachadtar ár gcláir oiliúna inmheánacha chun na gcaighdeán is airde, táimid 
tiomanta go ndéanfaí na príomhchláir a chreidiúnú go seachtrach. Cuirimid mórán clár éagsúil 
ar fáil i gcomhpháirt le Foras Cánachais na hÉireann (ITI) agus fuair 334 ball foirne gradaim 
ón ITI in 2018, méadú 25% ar 2017. Cuirimid cláir tríú leibhéal ar fáil i gcomhpháirt le hOllscoil 
Luimnigh. Chéimnigh 176 ball foirne ó Ollscoil Luimnigh in 2018, méadú 48% ar 2017.

Tá ár modúl oiliúna Custam á chreidiúnú ag Ollscoil Luimnigh chomh maith, agus bronnadh 
teastas léinn ar na mic léinn ráthúil ag searmanas an na nGradam Domhanda Custam i mí 
Eanáir 2018. Go dtí seo, chríochnaigh 32 mac léinn an clár go rathúil agus tá 18 mac léinn eile 
cláraithe faoi láthair don chlár. Chomh maith leis sin, le linn 2018, rinneamar oiliúint ar 58 ball 
foirne maidir lenár gClár Éascaithe Trádála. Is céimeanna tábhachtacha iad na cláir oiliúna seo 
a sholáthar le cinntiú go bhféadann foireann na gCoimisinéirí Ioncaim éascú a dhéanamh ar an 
trádáil dhlisteanach trasteorann leis an méis is lú cur isteach, agus ag an am céanna aghaidh a 
thabhairt ar an neamhchomhlíontacht den uile chineál, is cuma cén áit a dtarlaíonn sé.

Teastas sa Léinn Custam (Eanáir 2019)

In 2018, ag searmanas bronnta gradam na hEagraíochta Domhanda Custam, bhronn Tom Collins, Stiúrthóir an 
Ionaid Náisiúnta don Léann Cánach, teastais léinn ó Ollscoil Luimnigh ar 16 bhall foirne tar éis dóibh an Clár Oiliúna 
Teicniúla Custam a chríochnú a dhear agus a d’fhorbair Brainse Oiliúna na gCoimisinéirí Ioncaim.
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Clár Forbartha Pearsanta agus Gairmiúla Leanúnaí (FPGL)

Molaimid agus tuigimid tábhacht na forbartha leanúnaí gairmiúla agus pearsanta dár gcuid ball 
foirne. Tríd an FPGL, soláthraímid réimse clár chun ár mball foirne a uas-sciliú agus a fheabhsú 
chun feidhmiú go héifeachtach agus héifeachtúil chun freastal ar na héilimh síor-athraitheacha 
a bhaineann lena ról. Faoin gclár seo, cuirtear ar chumas na mball foirne freagracht a ghlacadh 
as a bhforbairt féin, a gcumas agus a scileanna a fheabhsú trí liosta iomlán cúrsaí a bheith 
ar fáil. Folaíonn sé seo rochtain ar áis roinnte cúrsaí foghlama chomh maith le cláir éagsúla 
urraíochta acadúla, a bhfuil sé de thoradh orthu mbaintear cáilíochtaí gairmiúla nó acadúla 
amach.

Ár gCéimithe Nua

Is ar scileanna, cumas agus gairmiúlacht ár bhfoirne a bhraitheann ár n-éifeachtacht ó thaobh 
tacú leis an gcomhlíontacht agus aghaidh a thabhairt ar an neamhchomhlíontacht. Is deis 
dúinn uile searmanas céimithe ITI agus Ollscoil Luimnigh chun ceiliúradh a dhéanamh agus 
aitheantas poiblí a thabhairt d’éachtaí acadúla á mball foirne. 

Gradaim na hEagraíochta Domhanda Custam 2019

Déantar ceiliúradh ar Lá Idirnáisiúnta na gCustam ar fud an domhain ar an 26 Eanáir in onóir na bhfear agus na 
mban a chosnaíonn ár dteorainneacha agus a chabhraíonn leis an trádáil a éascú. Is é an lá céanna é a reáchtáil an 
Chomhairle um Chomhar Custam a sheisiún tosaigh in 1953.

Reáchtáladh searmanas bronnta gradam 2019 in Halla Bedford, Caisleán Bhaile Átha Cliath ar an 25 Eanáir agus 
ba é Cathaoirleach na gCoimisinéirí Ioncaim, Niall Cody, agus an Coimisinéir Gerry Harrahill a d’óstáil é. Ag freastal 
ar an searmas bhí faighteoirí na ngradam, bainisteoirí áitiúla agus aoíonna speisialta. Ba é Ray McDonagh, iar-
oifigeach de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim a d’imigh ar scor le déanaí óna phost mar an gCeannasaí Riaracháin 
agus Pearsanta san Eagraíocht Domhanda Custam (WCO), a bhí mar aoi-chainteoir.

Ba é an téama a roghnaigh an WCO don bhliain seo ná ‘Teorainneacha Cliste don trádáil, taisteal agus iompar 
leanúnach’. Is ar an acrainm Béarla SMART atá ‘cliste’ bunaithe, is é sin Cliste, Intomhaiste, Uathoibrithe, 
Bainistíocht Riosca, agus Teicneolaíocht.

Bronnadh Teastais le Tuillteanas de chuid an WCO ar dhuine amháin agus ar 8 bhfoireann mar aitheantas dá 
dtoradh eisceachtúil chun cinntiú go ndéantar sreafaí leanúnacha trádála dlisteanaí, agus dul i ngleic le bagairtí ar 
bhonn riosca-bhunaithe.
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Céimithe ITI (Samhain 2018)

Bronnadh gradaim ar 334 ball foirne eile ag searmanas céimnithe ITI i mí na Samhna 2018, agus i measc na 
ngradam bhí Teastais éagsúla, Teicneoirí Cánach, Dioplóma sa Cháin agus Comhairleoirí Cánach Cairte.

Céimithe Ollscoil Luimnigh (Eanáir 2019)

In 2018, chéimnigh 176 ball foirne ó Ollscoil Luimnigh le cáilíochtaí ag leibhéal teastais, dioplóma, BA (Honóracha) 
agus Máistreachta.
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Alan Foley – Oifigeach Cléireachais

Rannóg na gCustam – Comhlíontacht Speisialta

Is mise Alan Foley, tháinig mé chun obair mar Oifigeach Cléireachais leis na Coimisinéirí Ioncaim 
dhá bhliain ó shin agus d’oibrigh mé ar dtús sa Rannóg Seirbhísí Corparáideacha i gCaisleán 
Bhaile Átha Cliath. D’éirigh liom anuraidh i gcomórtas do Láimhseálaithe Mádraí agus tá mé 
bunaithe faoi láthair in Ionad Poist Bhaile Átha Cliath le mo mhadra Bailey (brathadóir drugaí/
airgid thirim). 

Cé gur bhain mé sult mór as mo chuid ama sa Rannóg Seirbhísí Corparáideacha, ní fhéadainn 
gan an deis a thapú a bheith i mo Láimhseálaí Madraí. Chuaigh mé go dtí an Bhreatain Bheag ar 
feadh sé seachtaine chun bualadh le Bailey agus chun ceangal a dhéanamh leis agus mé ag tabhairt faoin oiliúint dhian 
mar Láimhseálaí Madraí. Níl sárú le fáil den tacaíocht a fuair mé ó Aonad an Chláir Náisiúnta Madraí, ó bhrathadóirí 
eile madraí agus ó mo bhainisteoirí. Tá sásamh mór le fáil ón ról mar gheall go mbainim ardphléisiúr as breathnú ar 
Bailey a bheith ag obair, go háirithe nuair a thagaimid ar rud éigin agus go bhfaigheann sé féin luach a chuid saothair 
(a liathróid!). Is féidir go gcuirfear muid chuig áit ar bith, ag brath ar riachtanais oibríochtúla, agus go dtí seo tá cabhair 
tugtha agam agus ag Bailey i gcuardaigh i gCalarfort Ros Láir, Calafort Chorcaí agus Aerfort Chorcaí lenar bhain 
paisinéirí agus feithiclí, chomh maith le cabhrú leis an nGarda Síocha in oibríochtaí ilghníomhaireachta.

I mí Mheán Fómhair, ghlacmar páirt san imeacht Lá na Seirbhísí Náisiúnta i gCaisleán Bhaile Átha Cliath agus 
thugamar léiriú ar sciileanna Bailey agus ar an bhfiúntas a thugann sé don fhoireann a n-oibríonn sé leo. Bhí rath mór 
ar an imeacht agus chabhraigh sé le feasacht a ardú i measc an phobail don ról atá ag pearsanra seirbhísí ó thaobh 
sábháilteacht agus slándáil na saoránach. Is mór an bród atá orm mar gheall ar an ionchur atá againn don sochaí.

Cé go bhfuil mo ghairm bheatha sna Coimisinéirí Ioncaim gearr, bhí sé éagsúil, tairbheach, agus sásúil chomh maith. 
Déanann na Coimisinéirí Ioncaim infheistíocht mhór in oiliúint ina mball foirne agus bhí buntáiste mór aige seo domsa go 
dtí seo agus tá scileanna agam anois atá mé in ann a thabhairt liom chuig gach cineál ról amach anseo san eagraíocht.

Nada Ryan – Oifigeach Cléireachais 

Rannóg na Seirbhísí Corparáideacha – Earcaíocht

Tar éis dom a bheith ag obair roimhe seo sna hearnálacha miondíola agus fáilteachais, tháinig 
mé chun obair leis na Coimisinéirí Ioncaim mar Oifigeach Cléireachais Sealadach in 2016. 
Sannadh don Aonad Earcaíochta mé i Rannóg na Seirbhísí Corparáideacha. Tar éis 11 mhí, 
d’éirigh liom post buan mar Oifigeach Cléireachais a fháil tar éis próiseas iomaíoch a reáchtáil an 
tSeirbhís Ceapacháin Phoiblí agus bhí áthas orm gur coinníodh mé san Aonad Earcaíochta.

Déanann an tAonad Earcaíochta bainistiú ar phróisis cheapacháin sheachtracha agus inmheánacha do phoist ag gach 
leibhéal ar fud na gCoimisinéirí Ioncaim. Folaíonn sé seo earcaíocht do phoist speisialtóirí sa cháin agus arduithe 
céime inmheánacha, chomh maith le sannadh do phoist custam agus forfheidhmiúcháin lena mbaineann pátrúin 
oibre neamhghnácha. Déileálann m’fhoireann féin le feachtais earcaíochta seachtracha go príomha do phoist mar 
speisialtóirí cánach. Táimid gnóthach gach uile lá toisc go ritheann ár bhfeachtais earcaíochta i rith na bliana. Tá 
deiseanna iontacha faighte agam mar gheall ar mo ról chun bheith ag gníomhú le daoine tiomanta agus gairmiúla ag 
gach leibhéal ar fud na gCoimisinéirí Ioncaim.

Spreag agus thacaigh na Coimisinéirí Ioncaim liom chun cur le m’oideachas agus le mo scileanna tríd an deis a 
thabhairt dom tabhairt faoi oiliúint inmheánach amhail cúrsaí Excel, Outlook agus Word. Tá an eagraíocht ag tacú liom 
chomh maith Bun-Teastas sa Chleachtas Acmhainní Daonna a bhaint amach, arna chreidiúnú ag an Institiúid Chairte 
um Fhorbairt Phearsanra (CIPD). Nuair a bheidh mé críochnaithe leis sin, tá súil agam leanúint ar aghaidh le mo chuid 
oideachais agus cur isteach ar Dhioplóma sa Chleachtas Acmhainní Daonna. 

Próifílí Foirne
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Amy Reville - Ardoifigeach Feidhmiúcháin

An Rannóg Pleanála – Comhlíontacht agus Bainistíocht Riosca
Thosaigh mé ag obair leis na Coimisinéirí Ioncaim in 2001 mar Oifigeach Cánach agus sannadh 
d’aonad Seirbhísí do Chustaiméirí ÍMAT ar Shráid an Mhóta ar dtús mé. Is éard a bhí i gceist 
leis an obair ná déileáil le fiosruithe agus le comhfhreagras ó cháiníocóirí ÍMAT. In 2003 bhog 
mé go dtí an tAonad um Sheirbhísí do Chustaiméirí Gnó, áit a raibh mé ag déileáil le cáiníocóirí 
féinmheasúnaithe. Tugadh oiliúint inmheánach cánach dom don ról seo, rud a bhí fíor úsáideach 
chun scileanna a fhoghlaim a theastaíonn chun na dúshláin éagsúla laethúla a shárú go rathúil. 

In 2008 fuair mé ardú céime go hOifigeach Feidhmiúcháin agus níos déanaí an bhliain sin, d’athraigh mé mo ról le 
bheith ag obair mar oifigeach forfheidhmiúchán Custam i gCeantar Cánach Chalafort Bhaile Átha Cliath. Ba athrú 
iomlán é seo ó mo ról sa tseirbhís do chustaiméirí, agus arís chuir na Coimisinéirí Ioncaim an oiliúint chuí uile ar fáil 
dom. Is éard a bhí i gceist le mo chuid dualgas ná cásanna a phróifíliú lena scrúdú, oibríochtaí faireachais, áitreabh 
a chuardach agus dul i ngleic le díoltóirí toitíní neamhdhleathacha. Bhí mé páirteach i mórán oibríochtaí a raibh rath 
orthu agus ina ndearnadh urghabhálacha ar dhrugaí agus toitíní. Mar gheall ar an nádúr dúshlánach agus éagsúil 
a bhain leis an ról seo, bhraith mé go raibh an-fhiúntas ag baint leis agus mholfainn é do dhuine ar bith atá ag 
smaoineamh ar dhul isteach i réimse na gCustam. 

In 2011, fuair mé ardú céime go hArdoifigeach Feidhmiúcháin agus d’athraigh mé mo ról arís chun bheith ag 
obair mar iniúchóir i gCeantar Cánach na Mí. Mar chuid de mo oiliúint iniúchóireachta, thosaigh mé clár céime le 
hOllscoil Luimnigh agus chéimnigh mé le BA sa Chánachas Feidhmeach. Tháinig mé ar ais chun obair i mBaile Átha 
Cliath in 2015 leis an Aonad Dócmhainneachta de Rannóg an Ard-Bhailitheora atá freagrach as dócmhainneachtaí 
saorálacha creidiúnaithe. In 2017 bhog mé go dtí an Rannóg Pleanála, áit a bhfuil mé anois ag obair sa Bhrainse 
Polasaí Comhlíontachta. Is éard atá i gceist leis an ról seo ná beartas náisiúnta a fhorbairt i leith saincheisteanna 
comhlíontachta, freagracht as Liosta na Mainnitheoirí Cánach ráithiúil a ullmhú, agus ionadaíocht na gCoimisinéirí 
Ioncaim ar an nGrúpa Tionscadail Fiscalis “Nuashonrú ar an Treoir d’Údaráis Chánach i leith na Bainistíochta Riosca 
Comhlíontachta”. 

Le 18 mbliana anuas, tá an deis faighte agam a bheith ag obair i réimse rannóg éagsúil agus réimse ról éagsúil. 
Ba mhór an dúshlán é seo ach ba mhór an fiúntas é. Tá éiteas iontach foirne sna Coimisinéirí Ioncaim agus bíonn 
neart deiseanna ann dul chun cinn a dhéanamh. D’éirigh liom le déanaí i gcomórtas le haghaidh ardú céime go 
Príomhoifigeach Cúnta agus tá mé ag fanacht anois ar shannadh a fháil. Bainim sult amach is amach as na deiseanna 
éagsúla oibre atá faighte agam leis na Coimisinéirí Ioncaim agus tá mé ag súil leis an dara cuid de mo ghairm bheatha 
agus tá mé ag súil go mór go mbeidh sé chomh sásúil leis an gcéad chuid.

Brian O’Leary – Oifigeach Riaracháin

Rannóg na bhFiontar Meánmhéide – Corcaigh
Tháinig mé chun obair leis na Coimisinéirí Ioncaim mar Oifigeach Riaracháin in 2017 agus 
faoi láthair tá mé ag obair sa Bhrainse Cuntasaíochta, Dlí agus Lucht Ardrachmais i Rannóg na 
bhFiontar Meánmhéide.

Bronnadh céim B.Sc. sa Chuntasaíocht orm in 2011 i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Go 
luath ina dhiaidh sin, chuaigh mé chun obair leis an rannóg cánach i gceann de na ceithre 
mhórchomhlacht cuntasaíochta, áit ar cháiligh mé mar chuntasóir le Cuntasóirí Cairte na hÉireann, agus d’éirigh liom 
an cháilíocht Comhairleoir Cánach Cairte a bhaint amach le hInstitiúid Cánachais na hÉireann. Tar éis ceithre bliana a 
bheith ag obair i gcleachtas mar Comhairleoir Cánach, bhog mé chuig ról tionscail agus mé ag obair mar Chuntasóir 
Airgeadais ar feadh dhá bhliain comhlacht ilnáisiúnta. 

Tar éis teacht chun obair leis na Coimisinéirí Ioncaim in 2017, cuireadh mé chun obair le foireann iniúchóireachta sa 
Cheantar Cánach 2na Sraith i gCorcaigh. Ról éagsúil agus suimiúil a bhí ann agus bhí déileáil i gceist le réimse fairsing 
cáiníocóirí sna hearnálacha FBM agus cuideachtaí ilnáisiúnta. Sannadh mé le deanaí chun an Bhrainse Cuntasaíochta, 
Dlí agus Lucht Ardrachmais i Rannóg na bhFiontar Meánmhéide, rud a thug an deis dom tuilleadh taithí a fháil. I measc 
na bhfreagrachtaí atá agam, tá roghnú cásanna, iniúchtaí agus idirghabhálacha eile a thabhairt chun críche, caidreamh 
ar bhonn laethúil le cáiníocóirí agus gníomhairí agus meantóireacht a dhéanamh ar iontrálaithe nua. 

Tá áthas orm go ndearna mé an cinneadh teacht chun obair leis na Coimisinéirí Ioncaim. San achar gearr atá caite 
agam anseo go dtí seo, tá taithí fíorúsáideach faighte agam cheana féin agus chuir mé le mo shaineolas ar an gcáin, 
buíochas leis an oiliúint iontach a chuir an eagraíocht ar fáil agus ó bheith ag obair le comhghleacaithe a bhfuil níos mó 
taithí acu. Tá mé an-tógtha leis an méid deiseanna atá ar fáil dom le dul chun cinn a dhéanamh i ngairm bheatha mar a 
chuireann na Coimisinéirí Ioncaim ar fáil.
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James O’Mahony – Dlíodóir Cúnta na gCoimisinéirí Ioncaim

Rannóg Dhlíodóirí na gCoimisinéirí Ioncaim
I mí Iúil 2018, thosaigh mé ag obair mar Dhlíodóir Cúnta na gCoimisinéirí Ioncaim i Rannóg 
Dhlíodóirí na gCoimisinéirí Ioncaim i gCorcaigh. Tar éis dom bunchéim agus céim mháistreachta 
a fháil sa dlí, d’éirigh mé de bheith i mo dhlíodóir agus tá mé cáilithe le breis agus 10 mbliana 
anuas. Tá roinnt téacsleabhar dlí foilsithe agam d’fhochéimithe dlí, idir an dlí coiriúil, an dlí ar 
chonarthaí, an dlí ar mhaoin, an dlí ar chuideachtaí, an dlí bunreachtúil, dlí an Aontais Eorpaigh, 
dlí na fianaise, an dlí torta agus cothromas agus iontaobhais.

Roimh theacht chun obair leis na Coimisinéirí Ioncaim, ba dhlíodóir cleachtais dlíthíochta inmheánach mé le húdarás 
áitiúil. Oibrím faoi láthair ar Fhoireann Tráchtála agus Dlíthíochta i Rannóg Dhlíodóirí na gCoimisinéirí Ioncaim. 
Tugann sé seo an deis dom bainistiú a dhéanamh ar riar cásanna fairsing, éagsúil agus suimiúil. I measc mo chuid 
dualgas, tá comhairle a chur ar fáil do gach rannóg sna Coimisinéirí Ioncaim, amhail achomhairc chun an Choimisiúin 
um Achomhairc Chánach a chosaint, déileáil le dlíthíocht Ard-Chúirte faoin reachtaíocht ar chuideachtaí, agus 
ionchúiseamh agus cosaint ar imeachtaí sibhialta thar ceann na gCoimisinéirí Ioncaim.

Is é an aidhm atá agam ná comhairle réiteach-bhunaithe, soiléir, cruinn dlí a chur ar fáil chun cabhrú agus tacú leis 
na cuspóirí straitéiseacha agus le plean gnó bliantúil na heagraíochta. Bainim an-sult as mo chuid oibre agus bíonn 
saincheisteanna nua dlí le plé agam gach lá. Áit dhinimiciúil í le bheith ag obair ann, agus ní bhíonn aon dhá lá mar a 
chéile. Tá mé ag súil le mo chuid saineolais féin a fhorbairt taobh istigh de Rannóg Dhlíodóirí na gCoimisinéirí Ioncaim 
agus an deis mo ghairm bheatha a chur chun cinn sna Coimisinéirí Ioncaim.

David Ward – Ardoifigeach Feidhmiúcháin

Rannóg na nImscrúduithe agus na nIonchúiseamh – Tacaíocht Faisnéise
Oibrím san Aonad Tacaíochta Faisnéise i nGeata Bhaile an Ásaigh le haghaidh an uile 
shaincheist faisnéise custam agus máil, agus tugaim tacaíocht dár bhfoirne ionchúiseamh agus 
forfheidhmiúcháin. Tá ár n-aonad ar an bpointe teagmhála náisiúnta príomha don idirchaidreamh 
náisiúnta agus idirnáisiúnta i leith saincheisteanna faisnéise.

Thosaigh mé ag obair mar oifigeach custam i gCalafort Bhaile Átha Cliath in 1981 agus chuaigh 
mé ag obair ansin mar oifigeach forfheidhmiúcháin in Aerfort Bhaile Átha Cliath.

In 1992, d’oibrigh mé ar an bhfoireann náisiúnta drugaí custam agus le haonaid muirí custam mar chuid de fhreagra 
na gCoimisinéirí Ioncaim ar an mbagairt a bhí ag teacht chun cinn ó dhrugaí aindleathacha in Éirinn. 

Nuair a fuair mé ardú céime in 1999, thosaigh mé mo chéad seal i mBrainse Oiliúna na gCoimisinéirí Ioncaim, áit ar 
thug mé oiliúint theicniúil custam agus máil. 

Nuair a fuair mé ardú céime in 2002, chuaigh mé ar ais go réimse an fhorfheidhmiúcháin i gCalafort Bhaile Átha Cliath 
ag déanamh bainistiú ar an gCáin Cláraithe Feithiclí agus le foirne forfheidhmiúcháin Ola Mianraí, agus ina dhiaidh sin 
leis an aonad scrúdaithe coimeádán. In 2006, bhog mé go dtí Rannóg na nImscrúduithe agus na nIonchúiseamh agus 
mé ag obair san Aonad Forfheidhmiúchán Custam um an Dlí ar Dhrugaí, áit a raibh mé páirteach in idirchaidreamh 
idirnáisiúnta agus náisiúnta. Rinne mé ionadaíocht ar Éirinn sa Ghrúpa Oibre um Chomhoibriú Custam (CCWP), ag 
Pompidou Airports Group agus ag Mar Info North agus bhí mé mar chuid den fhoireann a bhí páirteach sa Lárionad 
Anailíse agus Oibríochtaí Muirí (MAOC) a bhunú Liospóin.

Bhog mé ansin go dtí imscrúduithe alcóil agus bhí mé páirteach chomh maith i roinnt oibríochtaí toitíní, áit ar bhain 
mé amach leibhéal saineolais ar an trádáil alcóil agus ar ghluaiseacht táirgí inmháil, idir iompórtálacha AE agus thríú 
tíortha.

In 2012 tháinig mé ar ais chun obair le Brainse Oiliúna na gCoimisinéirí Ioncaim le hoiliúint theicniúil custam agus 
máil a thabhairt, is é sin éascú custam agus trádála, mál le haghaidh oifigigh forfheidhmiúcháin/rialaithe agus 
iniúchóireacht, daoine a chuardach, modhanna ceistithe agus agallaimh, nósanna imeachta an tseomra cúirte agus 
modhanna faireachais. 

D’eitil mé leis an Aerchór, sheol mé le Cabhlach na hÉireann, bhí páirt agam in urghabhálacha mór drugaí, toitíní 
agus alcóil, agus rinne mé ionadaíocht ar Éirinn agus ar na Coimisinéirí Ioncaim ag cruinnithe ar fud na hEorpa. Tá 
deiseanna iontacha agus éagsúlacht oibre faighte agam sna Coimisinéirí Ioncaim.
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Barney Malone – Príomhoifigeach Cúnta

Rannóg na gCustam – An tIonad Náisiúnta um Próifíliú
Ó tháinig mé chun obair leis na Coimisinéirí Ioncaim in 1986, tá sult bainte agam as gairm 
bheatha éagsúil a thug mórán deiseanna dom scileanna nua a fhorbairt agus taithí a fháil ar 
réimse leathan de ghnó na gCoimisinéirí Ioncaim. 

Ba ag leibhéal an Chúntóra Cléireachais a bhí mo chéad sannadh i Rannóg na Seirbhísí. 

Ba oibreoir meaisíní mé ar feadh 13 bliana. Fuair mé ardú céime go ról mar Oifigeach Canach 
agus bhog mé go Ceantar Cánach Bhaile Átha Cliath.

In 2001 chuir mé isteach ar an bpróiseas ceapacháin le haghaidh Ardoifigeach Cánach agus d’éirigh liom. Bhain mé 
tairbhe ó shannacháin éagsúla sa ról sin, go háirithe i mo cháil mar theagascóir d’iontrálaithe nua. Bhí mé páirteach i 
Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim a chur chun cinn a bhí nua ag an am. 

In 2003 bhog mé go dtí an Phreasoifig. Tar éis a bheith ag obair i róil oibríochtúla roimhe seo a bhí suimiúil agus 
tábhachtach, thug na trí bliana a bhí agam sa Phreasoifig léargas iontach ar an eagraíocht ar mhacra-leibhéal agus 
fuair mé tuiscint níos fearr ar na róil éagsúla atá ann san eagraíocht. 

Chuir mé an-suim i réimse na gcustam agus ba mhór an dúil a bhí agam a bheith ag obair sa réimse seo. Tar éis dom 
ardú céime a fháil go hArdoifigeach Feidhmiúcháin in 2007, fuair mé sannacháin don Fhorfheidhmiúchán Custam i 
gCalafort Bhaile Átha Cliath. Sa ról seo bhí mé i mo bhainisteoir ar an Aonad Faisnéise agus bhí freagracht orm as 
daoine a shainaithint a bhí páirteach i bhfiontair smuigléireachta trí Chalafort Bhaile Átha Cliath agus as oibríochtaí faoi 
cheilt a dhéanamh ar chiontóirí máil i láthair gheografach Bhaile Átha Cliath. Chaith mé sé bliana sa Chalafort go dtí go 
bhfuair mé ardú céime go Príomhoifigeach Cúnta.

Ag an tráth seo bhog me chuig an tSeirbhís ÍMAT do chustaiméirí do Dheisceart na Cathrach/Dún Laoghaire Ráth 
an Dúin. In 2015 tháinig mé ar ais go Calafort Bhaile Átha Cliath áit a raibh mé páirteach sa phróiseas bainistíochta 
athraithe chun an tIonad Náisiúnta um Próifíliú (INP) nua a bhunú. Tá freagracht ag an aonad seo as monatóireacht a 
dhéanamh ar ghluaiseachtaí paisinéirí farantóireachta agus lastais isteach agus amach as an Stát. Ba é an éacht is mó 
a bhfuil bród agam as go dtí seo ná an pháirt a bhí agam i mbunú an INP a raibh idir dhúshláin mhóra nua i gceist leis.

Elaine Kelly – Príomhoifigeach Cúnta

Rannóg na gCánacha Idirnáisiúnta – Baile Átha Cliath
Is Príomhoifigeach Cúnta mé sa Brainse Praghsála Aistrithe den Rannóg Cánacha Idirnáisiúnta i 
Seirbhísí Reachtaíochta na gCoimisinéirí Ioncaim. Is Comhairleoir Cánach Cairte agus Cuntasóir 
Cairte cáilithe mé. Roimh theacht isteach sna Coimisinéirí Ioncaim in 2017, d’oibrigh mé le 
ceann de na ceithre mhórchomhlachtaí cuntasaíochta agus sa rannóg cánach in dhá cheann de 
comhlachtaí móra ilnáisiúnta.

Mar bhall d’fhoireann Údaráis Inniúil na hÉireann um praghsáil aistrithe, tá mé páirteach san athbhreithniú ar 
Nósanna Imeachta um Chomhaontú Frithpháirteach (Nósanna Imeachta MAP) agus Réamh-Chomhaontuithe 
Praghsála (Réamh-Chomhaontuithe APA) ina ndéantar idirbheartaíocht maidir leis na Nósanna Imeachta MPA agus 
na Réamh-Chomhaontuithe APA seo leis na hÚdaráis Inniúla i ndlínsí eile. Tá mé páirteach chomh maith i roinnt 
tionscadal éagsúil eile, lena n-áirítear tacaíocht theicniúil i leith praghsáil aistrithe (PA) a chur ar fáil do rannóga eile 
sna Coimisinéirí Ioncaim, freagairt d’fhiosruithe dála a bhaineann le PA , agus nótaí faisnéise faoin PA a ullmhú do 
láithreachtaí na gCoimisinéirí Ioncaim ag Coiste na gCuntas Poiblí. Tá idirghníomhú i gceist i mo ról le rannóga eile 
sna Coimisinéirí Ioncaim agus le Ranna eile Rialtais, go háirithe an Roinn Airgeadais. Tá gné mhór idirnáisiúnta ag 
baint leis an bpraghsáil aistrithe, toisc go bhfuil idirghníomhú suntasach leis an OECD, an AE agus le hÚdaráis Inniúla 
náisiúnta ó áiteanna ar fud an domhain i gceist leis.

Tacaíonn na Coimisinéirí Ioncaim le cultúr oiliúna agus síor-fhoghlaim. Tá oiliúint shuntasach sa phost faighte agam 
agus tá an t-ádh orm a bheith ag obair le comhghleacaithe a bhfuil taithí agus talann acu, rud a ligeann dom mo 
shaineolas ar an bpraghsáil aistrithe a fheabhsú. Ghlac mé páirt i gcúrsaí oiliúna ar scileanna idirbheartaíochta agus 
bainistíochta sna Coimisinéirí Ioncaim. Ghlac mé páirt chomh maith i gcúrsa oiliúna MAP arna eagrú ag an OECD agus 
IOT in Budapest. Le tacaíocht ó na Coimisinéirí Ioncaim, fuair mé Teastas sa Phraghsáil Aistrithe i mí na Nollag 2018 
a bhí mar chuid den Ard-Dioplóma sa Chánachas Idirnáisiúnta arna bhronnadh ag an Institiúid Chairte Cánachais sa 
Ríocht Aontaithe. 

Tá súil agam leanúint de bheith ag obair sa phraghsáil aistrithe sna Coimisinéirí Ioncaim, agus fócas ar leith agam ar 
thacaíocht theicniúil ar an bpraghsáil aistrithe ar fud na heagraíochta.
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Claire Phelan – Oifigeach Riaracháin

An Rannóg Gnó – Comhlíontacht
Is Cuntasóir Cairte cáilithe mé le hInstitiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn ó 2005, tar éis 
dom Céim Onóracha sa Ghnó a fháil in OCBÁC. Bhí suim agam i gcónaí sa Chuntasaíocht 
agus sa Cháin. Fuair mé m’oiliúint i gcleachtas beag, áit ar éirigh liom an-eolas a chur ar 
shaincheisteanna Cuntasaíochta agus Cánach agus mé ag bainistiú punann cliant. Fuair mé taithí 
chomh maith ar an iniúchóireacht agus mé ag obair mar bhainisteoir iniúchóireachta le ceann de 
na ceithre mhórchomhlacht cuntasaíochta.

In 2008 tháinig deis aníos chun léachtóireacht a dhéanamh sa Chuntasaíocht agus sa Chánachas 
agus ghlac mé leis. Lean mé orm de léachtaí a thabhairt agus de bheith i mo theagascóir ar chláir cuntasaíochta 
gairmiúla agus céime ar feadh 8 mbliana.

Le linn an ama seo ar fad, choinnigh mé mo phaisean don Cháin, mar sin nuair a chonaic mé an deis teacht chun obair 
leis na Coimisinéirí Ioncaim ag leibhéal an Oifigigh Riaracháin, ghlac mé go fonnmhar leis.

Ceapadh chun na gCoimisinéirí Ioncaim mé i mí Dheireadh Fómhair 2017 agus láithreach thosaigh mé ag dul i ngleic 
leis na córais trí mheantóireacht agus foghlaim sa phost. Thosaigh mé an Dioplóma ITI sa Cháin Ardleibhéil an mhí 
chéanna agus chríochnaigh mé é i mí Aibreáin 2018. Déanaim mo dhícheall i gcónaí mo shaineolas ar réimsí eile 
cánach a mhéadú agus cur le mo scileanna ceannaireachta. Tá mé mar chuid de Chlár Céimithe na Státseirbhíse agus 
rinne mé cur i láthair le déanaí ar an bhFolláine san Ionad Oibre don Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

Tá mé ag obair sa Chomhlíontacht Iniúchóireachta sa Rannóg Gnó agus déanaim bainistiú ar riar cásanna iniúchtaí, 
tionscadal agus idirghabhálacha eile. Leagadh an cúram orm foireann iniúchóirí a bhainistiú agus a chomhordú chun 
idirghabhálacha ÍMAT Fostóirí (Nua-Aoisiú ÍMAT) a chríochnú agus aiseolas a thabhairt dár Rannóg. San áireamh leis 
seo tá comhordú a dhéanamh ar an oiliúint riachtanach agus treoir a thabhairt faoin gcaoi leis na cásanna a chomhlánú 
ar bhealach tráthúil. Tá m’ualach oibre ag athrú i gcónaí agus is maith liom an dúshlán.

An rud is fearr liom faoi na Coimisinéirí Ioncaim ná go mbíonn sé i gcónaí ag athrú agus go bhfuil sé spreagúil. Bíonn 
rud nua le foghlaim gach lá.

Tá mé ag súil le mo ghairm bheatha a chur chun cinn sna Coimisinéirí Ioncaim agus tá súil agam glacadh le deiseanna 
eile san eagraíocht de réir mar a thagann siad aníos.

Deborah Sheridan – Ardoifigeach Feidhmiúcháin

Rannóg na gCánacha Pearsanta – Seirbhís chun Tacú le Comhlíontacht
Tháinig mé chun obair leis na Coimisinéirí Ioncaim in 2002 mar Oifigeach Cléireachais, áit ar 
oibrigh mé i réimse an Chórais Malartaithe Faisnéise CBL (VIES). Dhéileáil mé le tuairisceáin VIES 
a thíolaic trádálaithe a dhearbhaigh soláthairtí AE agus i gCúnamh Frithpháirteach, agus rinne 
mé comhordú ar mhalartuithe faisnéise idir Éire agus ballstáit eile AE. In 2005 ghlac mé sos 
gairme agus tháinig mé ar ais chun na gCoimisinéirí Ioncaim in 2009 agus sannadh mé chuig 
an bhfoireann Seirbhís ÍMAT do Chustaiméirí an Lú i nDún Dealgain. Le linn dom a bheith sa 
réimse ÍMAT, bhí mé páirteach i gcuairteanna éagsúla for-rochtana agus d’fhreastail mé ar Chlár Fiscalis san Ostair, 
áit ar bhuail mé le roinnt oifigeach ó thíortha eile chun faisnéis agus dea-chleachtais a roinnt i réimse an Chánachais 
Trasteorann. Rinne mé bainistiú chomh maith ar fheidhmiú na Comhlíontachta ÍMAT in aonad an Lú. 

In 2013 chláraigh mé ar an Dioplóma sa Chánachas Feidhmeach chun féin-fhorbairt a dhéanamh agus chun mo 
shaineolas ar an gcánachas a mhéadú. Fuair mé ardú céime go hOifigeach Feidhmiúcháin in 2015 agus ansin tháinig 
mé chun obair le foireann Iniúchóireachta an Lú. I measc mo chuid dualgas, bhí breithiúnais agus idirghabhálacha 
éagsúla le reáchtáil agam, ceannas a thógáil ar thionscadail éagsúla comhlíontachta agus comh-imscrúduithe le 
gníomhaireachtaí eile Rialtais. 

I mí na Nollag 2016 fuair mé ardú céim go hArdoifigeach Feidhmiúcháin agus in 2017 tháinig mé chun obair leis an 
bhfoireann Seirbhís ÍMAT do Chustaiméirí a raibh comhdhlúthú feidhmeanna ÍMAT i gceist leis. Is éard atá i gceist 
le mo ról reatha ná bainistiú agus freagracht as 20 ball foirne. Déanaim feidhmíocht na foirne a bhainistiú le cinntiú 
go mbaintear amach na caighdeáin seirbhíse do chustaiméirí, agus le cinntiú go bhfuil seirbhís ardchaighdeáin á 
seachadadh. Cuirim oiliúint, meantóireacht agus treoir ar fáil do mo chomhghleacaithe, rud a ligeann dóibh cur lena 
saineolas, tuiscint níos fearr a fháil ar a gcuid freagrachtaí agus dá réir tógáil ar a gcuid muiníne. Tugaim aghaidh 
chomh maith ar a riachtanais oiliúna agus forbartha. Tá bainistiú um athrú déanta agam chomh maith, amhail an 
Nua-Aoisiú ÍMAT a thabhairt isteach agus m’fhoireann aistriú ó chúraimí ÍMAT go cúraimí na Líne Cabhraí d’Fhostóirí. Is 
céimí de chuid an Dioplóma agus na Céime sa Chánachas Feidhmeach anois.

Ar bhonn pearsanta, fuair mé an-tacaíocht ón mbainistíocht agus ó mo chomhghleacaithe araon le linn mo ghairme 
beatha sna Coimisinéirí Ioncaim, rud a chruthaíonn timpeallacht oibre an-dearfach agus dá réir bhí mo thaithí oibre leis 
na Coimisinéirí Ioncaim an-sultmhar agus tairbhiúil. 



56

Ár gCultúr
Táimid an-bhródúil gur cultúr ionracais, oscailteachta agus cuntasachta atá againn. Tá 
caidreamh againn le cáiníocóirí, agus inár measc féin, ar bhealach a léiríonn meas, 
cúirtéis agus gairmiúlacht agus ag an am céanna nuálaíocht a spreagadh agus glacadh le 
pearsantachtaí. 

Rannpháirtíocht Fostaithe

Is príomhthosaíocht i gcónaí ar fud na heagraíochta é ár ngealltanas do thógáil ar chaidreamh 
fostaithe ag gach leibhéal. Oibrímid le chéile i gcónaí chun tuiscint níos fearr a fháil ar an méid 
is féidir linn a dhéanamh chun feabhsú mar eagraíocht. 

Ar an 28 Márta 2018, foilsíodh torthaí Suirbhé Rannpháirtíochta Fostaithe na Státseirbhíse do 
2017. Léirítear sna torthaí go bhfuil freagraí na gCoimisinéirí Ioncaim ar an Rannpháirtíocht 
Fostaithe fábhrach i gcomparáid le freagraí na Státseirbhíse ar an iomlán, agus bhí scór 
fhreagraí na gCoimisinéirí Ioncaim níos airde ná meán na Státseirbhíse in 14 cinn de na 24 
catagóir. Is léiriú é seo ar an tionchar dearfach ó thionscnaimh a dhéantar faoin nGrúpa Dian-
Chomhpháirtíochta ar an Rannpháirtíocht Fostaithe a bunaíodh in 2016 tar éis an chéad 
Suirbhé Rannpháirtíochta Fostaithe de chuid na Státseirbhíse in 2015. 

Comhionannas agus Cearta Daonna

Tá cultúr láidir glactha agus cothromais i measc ár mball foirne, agus i leith cáiníocóirí, agus 
cinntítear go léirítear meas ar chearta daonna. 

Cothromaíocht Inscne sa Státseirbhís a Fheabhsú 

Tá na Coimisinéirí Ioncaim tiomanta don chothromas agus tugann an-tacaíocht do 
thionscnaimh a fheabhsaíonn cothromaíocht inscne ag gach leibhéal.

Is mná iad 62.6% d’fhoireann na gCoimisinéirí Ioncaim. Cé go bhfuil dul chun cinn le déanamh 
againn le tacú leis an gcothromaíocht inscne, go háirithe i bhfianaise an sciar foriomlán de 
bhaill foirne bhaineanna sna Coimisinéirí Ioncaim, tá feabhas tagtha ar an gcothromaíocht 
inscne le cúig bliana anuas. 

Tugtar briseadh síos ar an tábla seo a leanas ar chéatadán na mball foirne baineann de réir 
grád ag deireadh 2018 agus 2013.

BLIAIN 2018 2013
Grád Mná % Mná %
Rúnaí Cúnta 20 13.3
PO 44.4 27.6
POC 47.8 36.4
OR/AOF 53.1 49.4
OF/OS 65.7 65.7
OC 70.8 73.9
OS 9.8 14.8
Iomlán 62.6 62.3
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Nuálaíocht

Forbraímid réitigh nuálaíoch gnó a chabhraíonn le héifeachtúlacht agus caighdeán a thiomáint 
trí úsáid optamach a bhaint as an teicneolaíocht. Seo a leanas roinnt samplaí den nuálaíocht a 
d’fhorbraíomar in 2018:

Próiseas Uathoibriú Róbataice (PUR) 

In 2018, d’éirigh le tionscadal ar bhonn píolótach a bhain úsáid as an teicneolaíocht Próisis 
Uathoibrithe Róbataice (PUR), a raibh sé de thoradh air go raibh seirbhís fheabhsaithe ann do 
cháiníocóirí, próiseáil fheabhsaithe idirbheart agus úsáid níos fearr as ár gcuid acmhainní. 

Mar ullmhúchán don Nua-Aoisiú ÍMAT, rinneamar roinnt tionscnamh le cinntiú go raibh taifid na 
gCoimisinéirí Ioncaim agus na bhfostóirí araon cruinn agus cothrom le dáta. Cinntíonn sé seo 
go n-íocann cáiníocóirí ÍMAT an tsuim cheart cánach ag an am ceart, ar phríomhchuspóir den 
Nua-Aoisiú ÍMAT é. Sna tionscnaimh ar tugadh fúthu, sainaithníodh breis agus 20,000 taifead 
cáiníocóirí ÍMAT ar teastaíodh nuashonrú i leith a ‘mbonn measúnaithe’, tar éis athrú i stádas 
pósta.

Rinne an PUR píolótach uathoibriú ar phróiseáil na nuashonruithe seo don 20,000 taifead 
cáiníocóirí. Is féidir go mbíonn oiread agus 200 céim i gceist leis an ngnáthphróiseas 
nuashonraithe, ag brath ar chúinsí agus ar chastacht cáis. Faoin PUR píolótach, laghdaíodh 
an aga feidhmithe do gach cás ó uaireanta cloig go líon beag nóiméad. Chomh maith leis sin, 
féadtar an réiteach PUR a athchoimriú agus a athchruthú i réimsí eile den chóras cánach, lena 
n-áirítear próisis den chineál céanna do cháiníocóirí féinfhostaithe.

Cúntóir Digiteach Fíorúil (CDF)

I mí an Mheithimh 2018, rinneamar píolótú ar thionscadal Faisnéise Saorga chun cabhrú le 
glaonna ar ár ndeasc chabhrach Imréitigh Cánach. San áireamh sa tionscadal píolótach bhí 
forbairt agus oiliúint tosaigh ar róbat comhrá chun déileáil le custaiméirí (Gníomhaire Digiteach 
Fíorúil) dírithe ar sciar de theagmhálacha cáiníocóirí a láimhseáil go huathoibríoch. Déanann an 
GDF comhtháthú lenár n-ardáin fóin agus lenár lár-chórais cúil, baineann úsáid as moltaí cliste 
ó thaobh shreabhadh an chomhrá, agus cuireann an cumas ar fáil glao a aistriú chuig oifigeach 
de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim, más gá. Baineann sé leas as teicneolaíochtaí Faisnéise 
Saorga arna sholáthar ag roinnt soláthraithe seirbhíse néal-bhunaithe chun Urlabhra go Téacs 
a chur i gcrích, Próiseáil Teanga Nádúrtha, Sintéis Urlabhra agus Meaisín-Fhoghlaim. Faoi mhí 
Mheán Fómhair, cuireadh 3,000 glao tríd an GDF.

Éachtaí Ailínithe lenár Straitéis TFC (2017–2019)

Tá sé ríthábhachtach ár gcórais reatha TF a chothabháil. Déanaimid ár n-infreastruchtúr 
teicneolaíochta a athnuachan agus laghdaímid ár bhfiachas teicniúil trí leas a bhaint as 
deiseanna cuí nua teicniúla chun ár gcuid seirbhísí a fheabhsú. Is fócas lárnach agus 
tábhachtach é an nua-aoisiú agus an t-athdhearadh seo ar an gcóras ÍMAT dár Straitéis TFC.

Leis an bhforbairt agus an tacaíocht ó thrádstóras anailísíochtaí, tá feabhsú suntasach déanta 
ar chumais ár n-anailíseoirí sonraí trí leathnú a dhéanamh ar na sonraí agus na huirlisí atá ar 
fáil dóibh le haghaidh iniúchadh, samhlú agus anailísíochtaí tuartha, agus comhthéacs a bhí in 
easnamh roimhe seo ina chumais meiteashonraí a chur leis. 

Tugadh faoi cothabháil agus feabhsú suntasach ar ár gcórais custaim chun déileáil leis an méid 
méadaithe idirbheart mar thoradh ar an mBreatimeacht agus chun athruithe éigeantacha an AE 
a sheachadadh. Chomh maith leis sin, cuireadh tús le hobair ar an gcéad chéim d’fheidhmiú 
na sraithe seirbhísí comhlíontacha le Cód Custam an Aontais (CCA) tar éis críochnú próisis 
tairisceana iomaíche. Is príomhghné é an CCA de na gníomhartha leanúnacha chun custaim 
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an AE a nua-aoisiú. Cuireann sé creat oibre cuimsitheach ar fáil le haghaidh rialacha agus 
nósanna imeachta sa chríoch custam AE atá comhoiriúnaithe d’fhíorais na trádála nua-
aimseartha agus uirlisí cumarsáide nua-aimseartha. Tá sé leathnaithe amach thar 9 mbliana 
de réir amscálaí an Choimisiúin Eorpaigh lena n-úsáid leis an gcéad seachadadh tionscadail in 
2020.

In 2018, d’fheidhmíomar réitigh chun dualgais na hÉireann a chomhlíonadh i dtaca le heolas a 
roinnt, lena n-áirítear iad siúd faoi DAC4 agus faoi Gníomh 13 de chuid BEPS. Chuireamar áis 
ar fáil chun Tuairiscí Tír de Réir Tíre a thíolacadh ag Fiontair Ilnáisiúnta (FIN), agus Tuairiscí Tír 
De Réir Tíre a mhalartú le dlínsí eile cánach.

Rinneamar córas nua a fheidhmiú don Cháin ar Dheochanna Siúcra-Mhilsithe (CDSM) a raibh 
forbairt ar thuairisceán ar líne i gceist leis, agus áis íocaíochta agus aisíocaíochta in ROS.

Leanaimid orainn le háiseanna roinnte ríomhaireachta a sholáthar agus cur leo do chomhlachtaí 
eile san earnáil phoiblí ónár nIonad Sonraí agus tá breis agus 40 eagraíocht éagsúla ag baint 
leas as an tseirbhís seo. Meastar go sábhálann an tseirbhís seo €2 milliún sa bhliain ar a 
laghad i gcostais tráchtála do na heagraíochtaí a dtugtar seirbhís dóibh. Leanaimid orainn 
de bheith ag cur seirbhísí priontála agus postais ar fáil do roinnt eagraíochtaí (idir 0.5 agus 1 
milliún mír sa mhí). 

Rúndacht Cáiníocóirí

Tá sé ina thosaíocht i gcónaí rúndacht ár gcáiníocóirí a chosaint. Tá dualgas dlíthiúil orainn 
rúndacht fhaisnéis an cháiníocóra a chosaint. Caitear le sonraí pearsanta cáiníocóirí leis na 
caighdeáin is airde slándála agus rúndachta. 

In 2018 tugadh isteach an Rialachán Ghinearálta um Chosaint Sonraí (RGCS) agus an tAcht 
um Chosaint Sonraí, 2017 chun cearta agus saoirsí daoine a chosaint i ndáil lena sonraí 
pearsanta agus táimid go hiomlán tiomanta dár ndualgais ina leith seo a chomhlíonadh. 

Tá deimhniúchán ISO27001 déanta ar suímh na gCoimisinéirí Ioncaim dírithe ar an idirlíon. 
Déantar iniúchtaí faireachais gach 6 mhí agus ath-dheimhniúchán gach 3 bliana, agus an ceann 
is deireanaí díobh in 2018. Aon leathanaigh trína n-iarrtar faisnéis phearsanta, déantar iad a 
chriptiú le deimhniú 256 ngiotán Bailíochtú Leathnaithe SSL, sínithe ag údarás deimhniúcháin 
faoi iontaobh an phobail. Féadann cáiníocóirí a fhíorú go bhfuil an leathanach slán trí fhéachaint 
le haghaidh íocóin an ghlais ina mbrabhsálaí.

Tá a fhios againn gur mian le cáiníocóirí a bheith cinnte go bhfuil a gcuid faisnéise slán nuair 
a bhíonn rochtain acu ar an idirlín nó nuair a dhéanann siad é a tharchur ar an idirlín. Tá an 
t-imní céanna orainne agus tá infheistiú suntasach ama agus saineolais déanta againn chun 
slándáil ROS a chinntiú. Féadfaimid a dhearbhú do cháiníocóirí go bhfuil an rochtain ar ROS, 
agus go bhfuil rúndacht agus sláine na sonraí a seolann siad, slán i gcónaí. Tá an fhaisnéis a 
sheoltar chuig na Coimisinéirí Ioncaim trí ROS faoi chosaint ag córais a chloíonn le caighdeáin 
an tionscail agus cinntíonn siad comhlíontacht leis an léirmhíniú is déine ar threoracha um 
príobháideachas.
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Athchóiriú ar an tSeirbhís Phoiblí & Athnuachan na Státseirbhíse
Tá ról gníomhach againn i gcur i bhfeidhm leanúnach Phlean Athnuachana na Státseirbhíse 
agus san Athchóiriú ar an tSeirbhís Phoiblí

I measc na n-éachtaí a bhaineann leis na torthaí ardleibhéil don tseirbhís phoiblí in 2018, tá:

Sásamh Méadaithe Custaiméirí

Ba é Straitéis Rannpháirtíochta Custaiméirí na gCoimisinéirí Ioncaim (SRC) ar an mbuaiteoir 
deiridh sa chatagóir ‘Tionscadal Earnála Poiblí na Bliana’ sna Gradaim Naisiúnta Bainistíochta 
Tionscadal 2018. Ba iad príomhchuspóirí an SRC ná seirbhísí do chustaiméirí a fheabhsú 
agus custaiméirí a bhogadh i dtreo an chainéil teagmhála is tapa agus is éifeachtúla dá ngnó 
féin. Sheachaid an straitéis raon feabhsaithe agus breisithe seirbhísí ar líne atá ar fáil don 
uile ghléas cliste, agus é a dhéanamh níos éasca do chustaiméirí a gcuid cúrsaí cánach a 
bhainistiú. 

Úsáid níos fearr as an Digiteacht chun Gnó a dhéanamh leis an tSeirbhís Phoiblí

Ba é ‘Athdhearadh Shuíomh Idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim’ an buaiteoir sa chatagóir 
‘Scoth na Digiteachta’ do 2018 sna Gradaim bhliantúla Sármhaitheasa agus Nuálaíochta na 
Státseirbhíse. Agus an suíomh idirlín á athdhearadh againn, d’fheabhsaíomar an tseirbhís dár 
3.5 milliún custaiméirí trí áit uileghnó a chur ar fáil a chuireann ar a gcumas agus a spreagann 
iad chun an digiteacht a úsáid chun gnó a dhéanamh leis an tSeirbhís Phoiblí.

Éifeachtacht Rialtais Níos Fearr – comhoibriú le cláir Rialtais agus tionscadail 
tras-Rannacha.

Táimid i mbun caidreamh gníomhach le grúpaí idir-Rannacha chun feidhmiú straitéis TFC na 
Seirbhíse Poiblí a chur chun cinn. Tá an príomhról againn sa thionscnamh Tógáil le Roinn, ina 
n-aistreofar an tseirbhís phoiblí chuig samhail bonneagair chomhroinnte agus chomhtháite. 
Táimid mar chathaoirleach ar an ngrúpa a scrúdaíonn 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 Straitéis Sonraí Oscailte na hÉireann 2017–2022. Cuirimid 
seirbhís óstála TFC ar fáil, chomh maith le seirbhísí stórála, slándáil sonraí agus seirbhísí 
priontála do Ranna eile Rialtais.
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Lá Náisiúnta na Seirbhísí Líne Tosaigh

Ar 1 Meán Fómhair 2018, ghlac Seirbhís Custam na gCoimisinéirí Ioncaim páirt sa mhórshiúl don Lá Náisiúnta 
Seirbhísí 2018. Ba é cuspóir an cheiliúrtha ná feasacht a ardú i measc an phobail don ról atá ag pearsanra seirbhísí 
ó thaobh sábháilteacht agus slándáil na saoránach a chosaint. Thug sé deis do na Coimisinéirí Ioncaim léiriú a 
thabhairt ar mhná agus fir na seirbhísí líne tosaigh agus an t-ionchur suntasach atá acu don sochaí. Ba dheis é 
chomh maith do na seirbhísí aonair iad féin chun a mbuíochas a léiriú don tacaíocht leanúnach a fhaigheann siad 
ón bpobal. 

Bhí na Coimisinéirí Ioncaim an-bhródúil as tacú leis an imeacht seo agus dár gcéad uair páirt a ghlacadh ann, bhí 
oifigigh in éide, aonaid madraí agus roinnt feithiclí de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim ar léiriú sa pharáid ó Chearnóg 
Parnell go Caisleán Bhaile Átha Cliath. Bhí taispeántais socra agus léirithe ar oscailt don phobal i gCaisleán Bhaile 
Átha Cliath, agus cuireadh i láthair raon feithiclí agus trealamh teicniúil a úsáideann na comhlachtaí seirbhíse líne 
tosaigh éagsúla. San áireamh bhí RIB cúitéar na gCoimisinéirí Ioncaim, Scanóir X-Ghá Móibíleach agus madraí 
brathadóra. 

Ar an 8 Meán Fómhair 2018, rinne Cór na gCoimisinéirí Ioncaim léiriú in éineacht le bannaí ceoil agus cóir sa 
Cheoláras Náisiúnta mar chuid den cheiliúradh ar Lá Náisiúnta na Seirbhísí
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Rialachas
Tá triúr Coimisinéirí ar Bhord na gCoimisinéirí Ioncaim, arna gceapadh ag 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 idirlín9.

Leagtar amach ann an creat prionsabal, struchtúr agus próiseas a rialaíonn agus a threoraíonn 
an bealach a théimid i mbun gnó. Déanann sé an chomhfhealsúnacht, na comhchleachtais 
agus an comhchultúr taobh istigh de na Coimisinéirí Ioncaim a stiúradh, rud a dheimhníonn, i 
dteannta ár struchtúr agus socruithe, an chaoi a dtugaimid aghaidh ar ár Misean agus torthaí 
ardchaighdeáin a chinntiú. 

Foilsíodh ár Ráiteas Straitéise 2017–2019 ar ár suíomh idirlín10 i mí na Nollag 2016. 

Riosca Corparáideach a Bhainistiú
I rith 2018, 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
Tá an Bord tiomanta d'fheidhm Iniúchta Inmheánaigh ardchaighdeáin a choinneáil agus tacú 
léi. Cuireann an tAonad Iniúchóireachta Inmheánaigh an fheidhm seo i gcrích faoi údarás 
díreach an Bhoird agus faoi mhaoirseacht agus treoir ghinearálta an Choiste Iniúchóireachta. 
Feidhmíonn an tAonad Iniúchóireachta Inmheánaigh i gcomhréir leis na Caighdeáin Iniúchta 
Inmheánaigh eisithe ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe chun dearbhú 
neamhspleách oibiachtúil a sholáthar go ndéantar bainistíocht cheart agus éifeachtach ar na 
córais, próisis agus nósanna imeachta atá mar bhonn taca do ghníomhaíochtaí oibríochtúla na 
gCoimisinéirí Ioncaim, agus go moltar bearta ceartaitheacha cuí nuair is gá. 

Mar bhonn eolais faoin gclár bliantúil iniúchóireachta inmheánaí, tá an Uilíocht Iniúchóireachta 
Inmheánaí, an Clár Rioscaí Corparáideacha agus Tosaíochtaí Corparáideacha Bliantúla. In 
2018, tugadh chun críche 22 iniúchadh, lena n-áirítear 10 n-iniúchadh inmheánach agus 12 
iniúchadh athleantacha.

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. Tuairiscíonn an Coiste don Chathaoirleach, mar Oifigeach 
Cuntasaíochta, agus déanann measúnú ar shocruithe rialachais, lena n-áirítear iad siúd a 
bhaineann le bainistíocht riosca agus rialuithe inmheánacha. Sheas cathaoirleach an Coiste 
Iniúchóireachta, Gerry Kearney, síos ón gcoiste i mí Eanáir 2018 agus tháinig John Murphy ina 
áit. Tháinig an Coiste le chéile 4 huaire in 2018. 

Comhaltaí an Choiste Iniúchóireachta 
• John Murphy, Cathaoirleach an Coiste Iniúchóireachta, iar-Ard-Rúnaí na Roinne Post, 

Fiontar agus Nuálaíochta. 

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

9 www.revenue.ie/en/corporate/documents/governance/governance-framework.pdf.
10 www.revenue.ie/en/corporate/documents/governance/sos-2017-2019.pdf.
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Bhaile Átha Cliath. 

• Richard Murphy, Príomhiniúchóir, Seirbhís Iniúchóireachta an Rialtais Áitiúil, An Roinn 
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil. 

• Gerard Moran, Rúnaí Cúnta, An Rannóg Cánacha Indíreacha, Na Coimisinéirí Ioncaim. 

An tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014
Cothaímid timpeallacht chuí chun gur féidir le hoibrithe na gCoimisinéirí Ioncaim dul i ngleic 
le cúiseanna imní i dtaca le héagóir nó éagóir a d’fhéadfadh tarlú sa láthair oibre agus 
soláthraímid an tacaíocht riachtanach d’oibrithe a thugann fíorchúiseanna imní chun solais. 
Is ‘duine forordaithe’ é Stiúrthóir Iniúchóireachta Inmheánaí na gCoimisinéirí ioncaim chun 
glacadh le nochtuithe éagóra eachtracha a bhaineann leis na Coimisinéirí Ioncaim. Is féidir ár 
‘mBeartas um Thuairisciú ar Nochtuithe Cosanta sa Láthair Oibre’ a fháil ar ár Suíomh idirlín11. 
Ní bhfuarthas aon nochtuithe cosanta le linn 2018.

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 2018, 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 Brústocaireacht a Rialáil 2015, foilsítear ainmneacha, gráid agus 
sonraí gearra faoi róil/freagrachtaí na "nOifigeach Poiblí Ainmnithe" in Oifig na gCoimisinéirí 
Ioncaim ar ár Suíomh idirlín12. 

Cosaint Sonraí
Cosnaímid sláine na sonraí a sholáthraíonn ár gcáiníocóirí agus tríú páirtithe dúinn. In 2018, 
leanamar le feasacht ar chosaint sonraí a mhéadú agus comhlíontacht a fheabhsú sna 
Coimisinéirí Ioncaim agus faoi dheireadh 2018 d’fhreastail breis agus 1,800 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 tháinig i bhfeidhm i mí na Bealtaine 2018.

Saoráil Faisnéise (SF)
In 2018, fuaireamar 328 iarraidh ar SF (Tábla 28) 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 cáiníocóirí atá míshásta leis an láimhseáil a dhéanann na Coimisinéirí Ioncaim ar 
a ngnóthaí cánach iarraidh go ndéanfar athbhreithniú ar a gcás, bíodh sé go hinmheánach ag 

11 www.revenue.ie/ga/corporate/statutory-obligations/protected-disclosures/protected-disclosure.pdf
12 www.revenue.ie/ga/corporate/statutory-obligations/regulation-of-lobbying-act/designated-officers.aspx.
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oifigeach sinsearach de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim, nó ag Athbhreithneoir Seachtrach. 
In 2018, fuaireamar iarratas amháin ar athbhreithniú inmheánach, agus 12 n-iarratas ar 
athbhreithniú seachtrach (Tábla 29). Fuair agus chríochnaigh an tOmbudsman 94 gearán a 
bhaineann leis na Coimisinéirí Ioncaim (Tábla 30).

An Oifig Clárbhainistíochta
Tá an Oifig Clárbhainistíochta (OCB) freagrach as a chinntiú go mbíonn comhsheasmhacht i 
rialachas thar gach tionscnamh TF. Is struchtúir ar leibhéal tionscadail iad an Bord Tionscadail 
agus an Coiste Stiúrtha atá freagrach as an gcur chuige seo, agus cinntítear dá réir go 
ndéantar monatóireacht agus tuairisciú cruinn ar thionscadail TFC le himeacht ama.

Bainistíocht Tionscadail Gnó
Ar aon dul le Gníomh 17 de Phlean Athnuachana na Státseirbhíse chun cumas bainistíochta 
tionscadail a fheabhsú, cuireann ár nAonad Bainistíochta Tionscadail Gnó comhairle agus 
tacaíocht ar fáil maidir le rialachas agus bainistíocht tionscadail i dtaobh Tionscadail Gnó 
náisiúnta de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim. Tuairiscíonn an fhoireann go díreach don 
Fheidhmeannach Bainistíochta Gnó maidir le tionscadail ghnó dá leithéid. Cinntíonn sé go 
ndéantar monatóireacht chruinn ar na sochair phleanáilte oibríochtúla agus gnó ó thionscadail 
mhóra ghnó agus TFC. 

Coistí Oireachtais
In 2018, 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.

Saincheisteanna Eile Rialachais in 2018
• ba é 0.77% Costas an Riaracháin mar chéatadán den Bhailiú Comhlán. 

• táimid comhlíontach leis an Acht um Íoc Pras Cuntas, 1997 agus Rialacháin na 
gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála), 2002 (Tábla 31). 
Foilsítear ár dTuairisceáin ar Íocaíochtaí Prasa ar ár suíomh idirlín. rinneadh 92.47% de 
na híocaíochtaí uile taobh istigh de 15 lá.

• sholáthraíomar freagraí ar 1,003 Ceist Dála agus d’fhreagraíomar 452 Uiríoll ó Ionadaithe 
Poiblí. 

• leanamar lenár dtiomantas d’fhuinneamh a choigilt san ionad oibre. Neartaíomar ár 
rannpháirtíocht san Fheachtas Feasachta Fuinnimh de chuid Oifig na nOibreacha Poiblí, 
‘Cumhacht a Optamú @ an Obair’. Tá Foirne Fuinnimh ag obair faoi láthair in 37 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 
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.

Ar an 5 Márta 2018, d’fhógair na Coimisinéirí Ioncaim go raibh Joe Howley ceaptha mar Ard-
Bhailitheoir agus é ag teacht i gcomharbacht ar Michael Gladney.  

Tar éis comórtais eile TLAC, cheap an tAire Airgeadais, An tUasal Paschal Donohoe, na daoine 
seo a leanas:

• Florance Carey, mar Rúnaí Cúnta an 29 Meitheamh 2018. Shann an Bord Florance Carey 
do Rannóg na gCustam. 

• Noel Brett, mar Rúnaí Cúnta an 20 Lúnasa 2018. Shann an Bord Noel Brett don Rannóg 
Gnó.
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Coiste Bainistíochta na gCoimisinéirí Ioncaim ar 
Leibhéal Rúnaí Chúnta

 

Freagrach as soláthar seirbhísí 
teicneolaíochta faisnéise agus 
cumarsáide, nuálaíocht, oiriúnacht 
agus forbairtí nua sa teicneolaíocht 
atá slán, iontaofa agus ar 
ardchaighdeán. Freagrach freisin as 
bainistiú agus seachadadh seirbhísí 
lóistíochta atá lárnach ó thaobh 
reáchtáil na gCoimisinéirí Ioncaim.

Freagrach as maoirsiú a 
dhéanamh ar fhorbairt agus ar 
fheidhmiú polasaithe gnó agus as 
monatóireacht agus meastóireacht a 
dhéanamh ar rioscaí comhlíontachta 
náisiúnta cánach. Freagrach chomh 
maith as feidhmíocht a thomhais 
agus a thuairisciú, taighde staidrimh 
agus eacnamaíochta agus straitéis 
chorparáideach.

Freagrach as beartas maidir le cáin 
phearsanta agus cánacha caipitiúla 
a fhorbairt ar leibhéal náisiúnta agus 
AE agus as feidhmeanna beartais, 
reachtaíochta agus mínitheacha 
a bhainistiú le haghaidh cánacha 
pearsanta agus caipitiúla (gan cáin 
gnóthachan caipitiúil san áireamh).

Freagrach as bainistiú agus 
forbairt feidhmeanna seirbhíse, 
comhlíontachta agus iniúchta 
d’aon eintitis atá cláraithe le 
haghaidh CBL, CCI, Custaim agus 
Mál. Freagrach chomh maith as 
eintitis ceadúnais máil le hioncam 
trádála nó gairmiúil, Stiúrthóirí 
Dílseánaigh agus Fo-Chuideachtaí/
Máthairchuideachtaí cuideachtaí sa 
Rannóg Gnó.

Freagrach as an reachtaíocht 
Custam agus córais a fhorbairt agus 
as cinntiú go bhfeidhmítear rialuithe 
custam. Freagrach chomh maith 
as tionchar a imirt ar fhorbairt an 
pholasaí AE ar gach ní a bhaineann 
le custaim, lena n-áirítear feidhmiú 
Chód Custam an Aontais (AE) 
agus as ionadaíocht a dhéanamh 
ar na Coimisinéirí Ioncaim agus ar 
leasanna na hÉireann ag fóraim 
éagsúla idirnáisiúnta. 

 

Freagrach as bainistiú agus forbairt 
na bhfeidhmeanna seirbhíse, 
comhlíontachta agus iniúchóireachta 
le haghaidh na gcustaiméirí gnó 
is mó sa Stát. Freagrach freisin as 
dúshlán a chur roimh idirbhearta 
seachanta cánach 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 fórsa saothair, 
earcaíocht, oiliúint agus forbairt 
cumais. Freagrach chomh maith as 
bainistiú airgeadais agus faisnéise, 
feidhmeanna baincéireachta, 
athchóiriú corparáideach, 
iniúchóireacht inmheánach, 
cumarsáid agus feidhmeanna 
bainistíochta eolais.

 

Freagrach as feidhmeanna beartais, 
reachtaíochta agus mínitheacha 
maidir le cáin gnóthachan caipitiúil, 
cáin chorparáide, dreasachtaí, 
seirbhísí airgeadais agus cánacha 
eile gnó. 

Freagrach as cánacha a bhailiú 
agus cláir bainistíochta fiachais a 
fheidhmiú, lena n-áirítear 
idirghabhálacha cuí chun 
comhlíontacht thráthúil a 
uasmhéadú. Freagrach chomh 
maith as gníomh forfheidhmiúcháin 
a thógáil ina gcoinne siúd a loiceann 
cloí.

John Barron
Rannóg na 
Teicneolaíochta 
Faisnéise, 
Cumarsáide agus 
Lóistíochta

Brian Boyle
An Rannóg Pleanála

Philip Brennan
Rannóg an 
Bheartais agus 
na Reachtaíochta 
Cánacha Pearsanta

Noel Brett
An Rannóg Gnó

Florance Carey
Rannóg na gCustam

Eugene Creighton
Rannóg na 
gCorparáidí Móra

Joe Howley
Rannóg an Ard-
Bhailitheora

Gerry Howard
Rannóg an Bheartais 
agus na Reachtaíochta 
Cánacha Gnó

Paul Dempsey
Rannóg na Seirbhísí 
Corparáideacha 
agus an Ard-
Chuntasóra



65

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

Freagrach as beartas cánach 
indíreach a fhorbairt ar leibhéal 
náisiúnta agus AE agus as cinntiú 
go ndéantar CBL, Mál agus 
Cáin Cláraithe Feithiclí a riar go 
héifeachtúil agus go héifeachtach.

Freagrach as an gcaidreamh 
leis an AE agus an OECD ar 
chánachas díreach lena n-áirítear 
idirbheartaíochtaí le húdaráis 
eile chánach maidir le Nósanna 
Imeachta um Chomhaontuithe 
Frithpháirteacha (MAP) agus 
Réamh-Chomhaontuithe Praghsála 
(APA) cás-sonracha a bhaineann le 
praghsáil aistrithe. Freagrach chomh 
maith as monatóireacht a dhéanamh 
ar líonra conarthaí cánach na 
hÉireann agus é a thabhairt cothrom 
le dáta.

Freagrach as an tseirbhís a 
bhainistiú agus a fhorbairt, 
feidhmeanna comhlíontachta 
agus iniúchóireachta d’fhiontair 
mheánmhéide agus stiúrthóirí 
Dílseánaigh agus Fo-Chuideachtaí/
Máthairchuideachtaí cuideachtaí i 
Rannóg na bhFiontar Meánmhéide.

Freagrach as bainistiú agus forbairt 
na seirbhíse, comhlíontacht agus 
feidhmeanna iniúchóireachta do 
dhaoine aonair a bhfuil ioncam ÍMAT 
amháin acu  nó a bhfuil ioncam 
féinmheasúnaithe neamhthrádála/
gairmiúil acu; agus eintitis eile 
amhail iontaobhais, cathanais, 
comhlachtaí spóirt. Freagrach 
chomh maith as seirbhísí Gaeilge a 
chomhordú.

Freagrach as bainistiú agus forbairt 
na bhfeidhmeanna seirbhíse, 
comhlíontachta agus iniúchóireachta 
do na daoine is saibhre sa Stát, 
Pinsin/scéimeanna árachais agus 
cistí scoir. Freagrach freisin as 
dúshlán a chur roimh idirbhearta 
seachanta cánach trí fheidhm a 
bhaint as an Riail Ghinearálta in 
Aghaidh Seachaint Cánach.

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
Cásanna Móra - 
An Rannóg um an 
Lucht Ardrachmais

Declan Rigney
Rannóg na 
gCánacha 
Pearsanta

Charles Phelan
Rannóg na bhFiontar 
Meánmhéide
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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 2018 faoi bhráid an Oireachtais i gcomhthráth leis an Tuarascáil Bhliantúil. Tá teacht 
ar na figiúirí comhlána agus ar na glanfháltais Státchiste agus neamh-Státchiste um bailiú ar 
Thábla 1 agus Tábla 2 faoi láimh sa Tuarascáil seo.

Tá an Cuntas Leithreasa maidir leis an tsuim a chaith na Coimisinéirí Ioncaim i leith tuarastail 
agus costais sa bhliain dár críoch 31 Nollaig 2018 curtha faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas 
agus Ciste taobh istigh 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. Dá réir, is figiúirí sealadacha iad na figiúirí dá ndéantar tagairt thíos agus 
tabharfar chun críche iad ar chríochnú an iniúchta ar Chuntas Leithreasa na gCoimisinéirí 
Ioncaim ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

Feidhmíocht Airgeadais
In 2018, ba ionann €424.8 milliún agus caiteachas na Coimisinéirí Ioncaim ar riar agus bailiú 
cánacha agus dleachta, agus ar bhainistíocht teorainneacha. Fuair na Coimisinéirí Ioncaim 
Leithreasaí i gCabhair ar luach €71.6 milliún iad in 2018, 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 €3 milliún sa bhreis ar an tsuim a 
rabhthas ag súil leis. Mar thoradh air sin, forghéilleadh don Státchiste barrachas a bhí beagán 
le cois €3.7m.

Pá 71.3%

Teicneolaíocht 13.4%

Costais Dhlíthiúla 2.6%

Postas agus Fón 2.7%

Áitreabh Oifige 1.8%

Taisteal & Cothú 1.2%

Feithiclí & Cothabháil 0.8%

Oiliúint 0.6%

Costais CCF 1.1%

Eile 4.5%
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An Cuntas ar Ioncam a fuair an Stát arna 
bhailiú ag na Coimisinéirí Ioncaim sa 
bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018

Cuntas ar Fháltas Ioncaim an Stáit arna 
bhailiú ag na Coimisinéirí Ioncaim don 

bhliain dar críoch 
31 Nollaig 2018 

 
 
 

Cuntas ar Fháltas Ioncaim an Stáit arna 
bhailiú ag na Coimisinéirí Ioncaim don 

bhliain dar críoch
31 Nollaig 2018
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Ráiteas ón Oifigeach Cuntasaíochta ar Rialú Airgeadais Inmheánach 
 

Freagracht as an gcóras Rialaithe Airgeadais Inmheánaigh 
Admhaím, mar Oifigeach Cuntasaíochta, an fhreagracht atá orm a chinntiú go bhfeidhmíonn agus go gcothaíonn an 
Oifig córas éifeachtach um rialú airgeadais inmheánach. Cleachtaim an fhreagracht seo i gcomhthéacs na n-acmhainní 
atá ar fáil dom agus mo fhreagrachtaí eile mar Cheann Oifige. Ní féidir le haon chóras um rialú airgeadais inmheánach 
ach dearbhú réasúnta agus ní dearbhú iomlán a thabhairt go gcosnófar sócmhainní, go ndéanfar idirbhearta a údarú 
agus a thaifeadadh mar is cuí, agus go seachnófar botúin nó neamhrialtachtaí, nó go dtabharfaí faoi deara iad go 
tráthúil. Is próiseas leanúnach é an córas rialaithe inmheánaigh airgeadais a chothabháil agus coinnítear an córas agus 
a éifeachtúlacht faoi athbhreithniú leanúnach. 

 
Is mar seo a leanas atá an suíomh maidir leis an timpeallacht rialaithe airgeadais, an creat nósanna imeachta um riarachán, 
tuairisciú bainistíochta agus iniúchadh inmheánach. 

 
Timpeallacht um Rialú Airgeadais 
Deimhním go bhfuil timpeallacht rialaithe i bhfeidhm a bhfuil na heilimintí seo a leanas ann: 

 
▪ Déantar freagrachtaí airgeadais a shannadh ag leibhéal bainistíochta leis an gcuntasacht chomhfhreagrach. 
▪ Tá socruithe tuairiscithe curtha ar bun ag gach leibhéal ina bhfuil freagrachtaí bainistithe airgeadais sannta. 
▪ Tá nósanna imeachta foirmiúla bunaithe chun teipeanna rialaithe suntasacha a thuairisciú agus a chinntiú go 

nglactar gníomh ceartaitheach cuí. 
▪ Tá coiste iniúchta ann chun comhairle a thabhairt dom agus mé ag comhlíonadh mo chuid dualgas maidir leis an 

gcóras um rialú inmheánach airgeadais. 
 

Rialuithe Riaracháin agus Tuairisciú Bainistíochta 
Deimhním go bhfuil creat nósanna imeachta riaracháin agus tuairisciú rialta bainistíochta i bhfeidhm, lena n-áirítear 
deighilt na ndualgas agus córas tarmligin agus cuntasachta agus, go háirithe, gurb ann dóibh seo a leanas 

 
▪ Déanann lucht ardbhainistíochta athbhreithniú rialta ar thuairiscí airgeadais tréimhsiúla agus bliantúla ina léirítear 

feidhmíocht airgeadais i gcomparáid le tuartha. 
▪ Tá córas bainistíochta riosca i bhfeidhm laistigh den Oifig chun rioscaí a réamhaithint agus chun a 

chinntiú go gcuirfear straitéis mhaolaithe chuí i bhfeidhm. Folaíonn na maoluithe a úsáidtear chun riosca 
a bhainistiú: 

o struchtúir rialachais na gCoimisinéirí Ioncaim. 
o scanadh timpeallachta lena chinntiú go bhfuil na Coimisinéirí Ioncaim ar an eolas faoi na tionchair a 

mbíonn éifeacht acu ar riosca, amhail an Breatimeacht. 
o córas pleanála straitéisí/gnó chomhtháite agus Bainistithe Riosca a dhéanann athbhreithnithe rialta 

ar rioscaí ag an leibhéal Eagraíochtúil, Rannóige agus Brainse. 
o modheolaíochtaí bainistíochta tionscadail do na tionscadail shuntasacha go léir. 

▪ córais a dhíríonn ar shlándáil na bhfeidhmchlár TFC a chinntiú, go háirithe maidir le cibearbhagairtí agus 
ionsaithe mailíseacha. 

 
Iniúchadh Inmheánach agus Coiste Iniúchóireachta 
Deimhním go bhfuil feidhm iniúchóireachta inmheánaí ag an Oifig le pearsanra atá oilte go cuí, a fheidhmíonn de réir 
Cairt Iniúchóireachta Inmheánaí scríofa foirmiúil. Téann anailís ar na rioscaí airgeadais sin atá os comhair na hOifige i 
bhfeidhm ar a cuid oibre agus tá a cuid pleananna bliantúla iniúchta inmheánaigh, atá faofa agam féin, bunaithe ar an 
anailís seo. Tá sé d’aidhm ag na pleananna seo na príomhrialuithe a chlúdach ar bhonn atrátha thar thréimhse réasúnta. 
Déanaim féin agus an Coiste Iniúchóireachta an fheidhm iniúchóireachta inmheánaí a athbhreithniú ó am go chéile. Tá 
nósanna imeachta curtha i bhfeidhm agam lena chinntiú go ngníomhaítear ar thuairiscí na feidhme iniúchóireachta 
inmheánaí. 

 
 
 
 
 

1 

Cuntas ar Fháltas Ioncaim an Stáit arna bhailiú ag na Coimisinéirí Ioncaim 

don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018 
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2  

 
 

Creat Riosca agus Rialaithe 
Tá córas bainistíochta riosca curtha i bhfeidhm ag an Oifig seo a aithníonn agus a thuairiscíonn príomhrioscaí agus 
gníomhaíochtaí tógtha le tabhairt fúthu agus, don mhéid agus is féidir, na rioscaí seo a mhaolú. 

 
Tá clár rioscaí ar bun a aithníonn na príomhrioscaí don Oifig seo agus rinneadh iad seo a aithint, a mheas agus a 
ghrádú de réir a ndóchúlachta agus tionchar. Sonraítear sa chlár rioscaí na gníomhartha a theastaíonn chun na rioscaí a 
mhaolú agus tá siad seo comhtháite isteach i bpróiseas pleanála straitéisí agus gnó na gCoimisinéirí Ioncaim. Déanann 
an Coiste Bainistíochta Riosca (RMC) an clár seo a athbhreithniú agus a nuashonrú ar bhonn ráithiúil agus déanann an 
Coiste Comhairleach Bainistíochta (MAC) é a nótáil. Cuireann an Coiste san áireamh chomh maith aiseolas a 
fhaightear ó na bainisteoirí Rannóige nuair atá cinneadh á dhéanamh ar chóir athruithe a dhéanamh do thosaíocht nó 
rangú riosca. 

 
Tá Aonad Cosanta Sonraí ar bun a bhfuil freagracht aige as bainistiú agus riar foriomlán cosanta sonraí sna 
Coimisinéirí Ioncaim. Tá Oifigeach Cosanta Sonraí ann chomh maith arb é a bpríomhról comhlíontacht a chinntiú leis 
an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) agus polasaithe cosanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim. 

 
Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach 
Tá nósanna imeachta foirmeálta bunaithe le monatóireacht a dhéanamh ar phróisis rialaithe agus déantar rialú ar 
easnaimh a chur in iúl dóibh siúd freagrach as gníomh ceartaitheach a chur i bhfeidhm agus don bhainistíocht agus 
don MAC, nuair is cuí, go tráthúil. Deimhním go bhfuil príomhrioscaí agus rialuithe gaolmhara aitheanta agus tá 
próisis curtha ar bun chun monatóireacht a dhéanamh ar oibríocht na príomh-rialuithe sin agus aon easnaimh 
shainaitheanta a thuairisciú. 

 
Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht 
Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta ag an Oifig seo le monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtúlacht a nósanna 
imeachta do bhainistiú riosca agus rialaithe. Bonn eolais d’obair na n-iniúchóirí inmheánacha agus seachtracha é 
monatóireacht agus athbhreithniú na hOifige ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais, agus tá 
lucht ardbhainistíochta laistigh den Oifig seo freagrach as forbairt agus cothabháil an chreata rialaithe inmheánaigh 
airgeadais. 

 
Deacrachtaí Rialaithe Inmheánaigh Airgeadais 
Níor sainaithníodh aon laigí sa rialú inmheánach airgeadais i ndáil le 2018, ba chúis le, nó a d’fhéadfadh a bheith mar 
chúis le caillteanas ábhartha. 

 
 
 
 

 
Niall Cody 
Oifigeach Cuntasaíochta 
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, 

Aibreán 2019 

Cuntas ar Fháltas Ioncaim an Stáit arna bhailiú ag na Coimisinéirí Ioncaim 

don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018 
 



71

Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 
Comptroller and Auditor General 

 
 

Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais 

Cuntas ar fháltas ioncaim an Stáit arna bhailiú ag na Coimisinéirí 
Ioncaim 

Tuairim ar an gcuntas 

Rinne mé iniúchadh ar an gcuntas ar fháltas ioncaim an Stáit arna bhailiú ag na Coimisinéirí 
Ioncaim don bhliain 2018 faoi fhorálacha Alt 3 (7) d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste (Leasú), 1993 (an tAcht). Tá an cuntas comhdheánta den mhéid seo a leanas: 

• cuntas ar fháltas agus diúscairt an ioncaim a bailíodh 

• ráiteas ar iarmhéideanna 

• na nótaí gaolmhara, lena n-áirítear achoimre ar na beartais chuntasaíochta chuí. 

Is é mo thuairim go dtugann an cuntas léargas fíor ar fháltas agus ar dhiúscairtí ioncaim arna 
bhailiú don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018 agus na hiarmhéideanna iarmharacha amhail an 
dáta sin. 

 
Bonn na tuairime 

Rinne mé m’iniúchadh ar an gcuntas de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir le 
hIniúchadh (ISA). Tá cur síos ar mo chuid freagrachtaí faoi na caighdeáin sin san aguisín 
don tuarascáil seo. Tá mé neamhspleách ar na Coimisinéirí Ioncaim agus tá mo chuid 
freagrachtaí eiticiúla eile comhlíonta agam faoi Chóid Eitice na hEagraíochta Idirnáisiúnta 
Uasfhoras Iniúchóireachta. 

Creidimse gur leor agus gur cuí an fhianaise iniúchta atá faighte agam le go dtabharfaí 
bonn do mo thuairim. Glacaim dearbhú freisin ó mo scrúduithe ar chórais bhailithe na 
gCoimisinéirí Ioncaim. 

 
Tuarascáil ar fhaisnéis seachas an cuntas, agus ar ábhair eile 

In éineacht leis an gcuntas, tá eolas áirithe eile tíolactha ag na Coimisinéirí Ioncaim. San 
áireamh leis seo tá an tuarascáil bhliantúil agus ráiteas faoin rialú inmheánach airgeadais. 
Tá cur síos déanta san aguisín don tuarascáil seo ar mo chuid freagrachtaí tuairisciú a 
dhéanamh i leith faisnéis den chineál sin, agus ar ábhair eile a ndéanaim tuairisciú orthu 
mar eisceacht. 

Níl aon ní le tuairisciú agam ina leith sin. 
 

/':)fL rf\.c:. co+ . 
Seamus McCarthy \ 
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

 
18 Aibreán 2019 

•
l 
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Aguisín don tuarascáil 
 
 
 
 

Freagrachtaí na gCoimisinéirí Ioncaim 

Tá na Coimisinéirí Ioncaim freagrach as an méid seo a leanas 
• an cuntas a ullmhú 

• cinntiú go gcuirtear i láthair i gceart sa chuntas an fáltas 
agus diúscairt ioncaim a bailíodh 

• rialtacht idirbheart a chinntiú, agus 

• rialú inmheánach cuí de réir mar a mheasann siad a 
bheith riachtanach chun cumasú d’ullmhú an chuntais 
saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé acu de dheasca 
calaoise nó earráide. 

 
Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste 

Iarrtar orm, faoi Alt 3(7) den Acht iniúchadh a dhéanamh ar an 
gcuntas ar fháltas ioncaim an Stáit arna bhailiú ag na Coimisineirí 
Ioncaim agus tuairisciú a dhéanamh ina leith chuig Tithe an 
Oireachtais.. 

Is é an cuspóir atá agam agus an t-iniúchadh á dhéanamh agam 
ná dearbhú réasúnach a thabhairt i leith cibé an bhfuil nó nach 
bhfuil an cuntas ina iomláine saor ó mhíráiteas ábhartha de 
dheasca calaoisí nó earráide. Is leibhéal ard dearbhaithe é 
dearbhú réasúnach, ach ní ráthaíocht é go mbraithfidh iniúchadh a 
reáchtáiltear de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir le 
hIniúchadh (ISA), go mbraithfidh sé míráiteas ábhartha nuair is 
ann dó.  Féadfaidh sé go dtagann míraitis teacht aníos de 
dheasca calaoise nó earráide agus meastar go bhfuil siad 
ábhartha, más rud é, ina n-aonair nó ina gcomh-iomláine, go 
bhféadfaí a bheith ag súil leis go réasúnach go n-imreodh siad 
tionchar ar chinntí eacnamaíocha arna ndéanamh ag úsáideoirí ar 
bhonn an chuntais seo. 

Mar chuid d’iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir 
le hIniúchadh (ISA), cleachtaím breithiúnas gairmiúil agus coinním 
sceipteachas gairmiúil i rith an iniúchta. Agus é seo á dhéanamh 
agam, 

• Aithním agus déanaim measúnú ar na rioscaí a bhaineann le 
míráiteas ábhartha i leith an chuntais, cibé acu de dheasca 
calaoise nó earráide; dearaim agus cuirim i gcrích nósanna 
imeachta iniúchóireachta atá freagrach ar na rioscaí sin; 
agus fianaise iniúchóireachta a fháil atá leordhóthanach agus 
oiriúnach chun bonn a chur le mo thuairim. Tá riosca níos 
airde i gceist le gan míráiteas ábhartha a bhrath nuair is de 
dheasca calaoise atá sé seachas de dheasca earráide, ar an 
ábhar go bhféadfaidh sé go bhfuil claonpháirteachas, 
brionnú, neamhghníomh intinneach, mífhaisnéis, nó sárú 
rialaithe inmheánaigh i gceist leis. 

• Faighim tuiscint ar an rialú inmheánach atá cuí don 
iniúchadh d’fhonn nósanna imeachta iniúchóireachta a 
dhearadh atá oiriúnach sna cúinsí, ach ní d’fhonn tuairim a 
chur in iúl maidir le héifeachtacht na rialuithe inmheánacha. 

• Déanaim meastóireacht ar oiriúnacht na bpolasaithe 
cuntasaíochta a úsáidtear agus ar réasúntacht na 
meastachán cuntasaíochta agus na nochtuithe bainteacha. 

• Déanaim meastóireacht ar chur i láthair, struchtúr agus 
ábhar an chuntais, na nochtuithe san áireamh, agus cibé 
acu an léirítear i gceart sa chuntas na hidirbhearta agus 
imeachtaí foluiteacha. 

Déanaim teagmháil leo siúd a bhfuil freagracht rialachais orthu 
maidir le, i measc nithe eile, an scóip phleanáilte agus tráthúlacht 
an iniúchta agus na dtorthaí suntasacha iniúchta, lena n-áirítear 
aon easnaimh suntasacha sa rialú inmheánach a aithním le linn 
m’iniúchta. 

 
Faisnéis eile seachas an cuntas 

Ní chlúdaíonn mo thuairim ar an gcuntas an fhaisnéis eile a 
chuirtear i láthair leis an gcuntas, agus ní thugaim aon chineál 
conclúide dearbhaithe ina leith. 

I dtaca le m’iniúchadh ar an gcuntas, iarrtar orm faoi na 
Caighdeáin Idirnáisiúnta maidir le hIniúchadh (ISA) an fhaisnéis 
eile a chuirtear i láthair a léamh, agus é sin á dhéanamh agam, 
machnamh a dhéanamh an bhfuil an fhaisnéis eile ar neamhréir 
leis an gcuntas nó le heolas eile a fhaightear le linn an iniúchta, nó 
ar bhealach eile an bhfuil an chuma air go bhfuil míráiteas 
ábhartha tugtha ina leith. Más rud é, bunaithe ar an obair atá 
curtha i gcrích agam, go gcinnim go raibh míráiteas ábhartha 
tugtha i leith na faisnéise seo, iarrtar orm an fhíric sin a thuairisciú. 

 
Tuairisciú ar ábhair eile 

 
Is le tagairt do na cúinsí speisialta i dtaca le bainistiú agus 
oibríochtaí comhlachtaí poiblí a dhéantar m’iniúchadh. Tugaim 
tuairisc má tá ábhair ábhartha ann a bhaineann leis an gcaoi a 
reáchtáiltear gnó poiblí. 

Iarraim fianaise a fháil i leith rialtacht idirbhearta airgeadais le linn 
iniúchta. Tugaim tuairisc má tá aon eachtra ábhartha nár 
feidhmíodh airgead poiblí chun na gcríocha a bheartaítear dó, nó 
sa chás nár chloígh na hidirbhearta leis na húdaráis a rialaíonn 
iad. 

Tugaim tuairisc, mar eisceacht, más rud é, i mo thuairim, 
• nach bhfuair mé an fhaisnéis agus na míniúcháin uile a 

theastaíonn le haghaidh m’iniúchta, nó 

• nach raibh na taifid chuntasaíochta leordhóthanach chun 
go gceadófaí an cuntas a bheith iniúchta go réidh agus 
go cuí, nó 

• nach dtagann an cuntas leis na taifid chuntasaíochta. 
 

Córais bhailithe na gCoimisinéirí Ioncaim 
 

Faoi Alt 3 (7) den Acht, déanaim scrúduithe ar bhonn timthriallach 
d’fhonn 

• fíorú cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil na córais, nósanna 
imeachta agus cleachtais arna mbunú ag na Coimisinéirí 
Ioncaim leordhóthanach chun seiceáil éifeachtach a 
dhaingniú ar mheasúnú, bailiú agus leithdháileadh cuí 
ioncaim an Stáit. 

• d’fhonn mé féin a shásamh gur leordhóthanach an bealach 
a dhéantar na córais, nósanna imeachta agus cleachtais sin 
a fhostú agus a fheidhmiú. 

Mar a fhoráiltear faoi Alt 3 (10) den Acht, tugaim tuairisc gach 
bliain ar thorthaí mo scrúduithe córais i mo Thuairisc ar Chuntais 
na Seirbhísí Poiblí. 
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Polasaithe Cuntasaíochta 

 

1. Cuireann an Cuntas seo na cánacha agus dleachtanna a bhailíonn agus a leithdháileann na Coimisinéirí Ioncaim i 
láthair, mar aon le haistriú na bhfáltas chuig an Státchiste. Bailítear dleachtanna custam ar bhonn 
gníomhaireachta thar ceann an AE agus coinníonn an Státchiste 20% mar chostais bhailiúcháin, ach amháin i 
gcás Dleachtanna Custam a bhailítear faoi Nós Imeachta Custam AE (Údarú Singil do Nósanna Imeachta 
Simplithe). Féach Nóta 1 *3. Ullmhaíodh an Cuntas faoi réir Alt 3(7) d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste (Leasú), 1993. 

 
2. Ní áirítear sa Chuntas seo costais riaracháin nó oibriúcháin ar bith de chuid Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim. 

Déanann an tOireachtas cistí i gcomhair na gcostas seo a vótáil agus cuirtear san áireamh iad sa Chuntas 
Leithreasa bliantúil do Vóta 9 – Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim. 

 
3. Suimeanna a fuarthas i leith pionós agus úis a ghearr na Coimisinéirí Ioncaim, áirítear sa chuntas iad le cois na 

socruithe cánach agus dleachta bainteacha. Áirítear fíneálacha agus pionóis chúirte sa chuntas mar Leithreasaí i 
gCabhair de chuid Vóta 9. 

 
4. Cuireann an Cuntas seo na fáltais neamh-Státchiste a bhailigh na Coimisinéirí Ioncaim do, nó d’íoc le Ranna 

Rialtais, Gníomhaireachtaí Rialtais agus Ballstáit AE eile i láthair mar seo a leanas: 
 

• An Ciste Árachais Shóisialaigh (Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa agus an Tobhach Sláinte) 
• An Roinn Sláinte (an Tobhach Tobac) 
• An Ciste Cothromaíochta Riosca (an Tobhach Árachais Sláinte) 
• An Ciste Comhshaoil (an Tobhach Comhshaoil ar Mhálaí Plaisteacha) 
• An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta (an Tobhach Fostaíochta agus Oiliúna) 
• Coimisinéirí Soilse na hÉireann (Dleachtanna Tithe Solais) 
• An Roinn Airgeadais (íocaíochtaí na Scéime Tacaíochta um Thithe Altranais agus Ioncam Ilghnéitheach ar 

Stampaí Táille i leith Chlárlann na nGníomhas, Táillí Eadrána, agus Táillí Clárúcháin Cuideachtaí) 
• Ciste Cúitimh Árachais (Tobhach an Chiste Cúitimh Árachais) 
• Ballstáit an AE (Scéim Mionionaid Uileghnó CBL) 
• An Roinn Tithíochta, Pleanala & Rialtais Áitiúil. 

 
5. Gearrann na Coimisinéirí Ioncaim muirear chun Ranníocaíochtaí ÁSPC, an Tobhach Comhshaoil ar Mhálaí 

Plaisteacha, Dleachtanna Tithe Solais, íocaíochtaí na Scéime Tacaíochta um Thithe Altranais agus Tobhach an 
Chiste Cúitimh Árachais a bhailiú. Ní ghearrann na Coimisinéirí muirir ar chustaiméirí a roghnaíonn a gcuid 
dliteanas canach a íoc le cárta creidmheasa. Tháinig sé seo i bhfeidhm an 06 Aibreán 2018. Gearrann na 
Coimisinéirí Ioncaim muirir freisin ar chustaiméirí a dhéanann iarratas ar aisíocaíocht CCF faoin Scéim 
Aisíocaíochta Easpórtála. Suimeanna atá faighte i leith na muirear seo, áirítear iad sa chuntas mar Leithreasaí i 
gCabhair de chuid Vóta 9. 

 
6. Cuimsíonn na fáltais Mháil suimeanna a bhailigh na gníomhaireachtaí seo a leanas thar ceann na gCoimisinéirí 

Ioncaim: 
• An tSeirbhís Chúirteanna (Ceadúnais Mháil) 
• Applus+ Car Testing Service Ltd (Cáin Cláraithe Feithiclí). 
Gearrann Applus+ Car Testing Service Ltd muirear ar Cháin Cláraithe Feithiclí a bhailiú. Déantar an muirear a 
mhaoiniú as caiteachas Vótáilte agus áirítear i gCuntas bliantúil Leithreasa Vóta 9 é. 

 
7. Áirítear leis na fáltais CBL arna n-aistriú chuig an Státchiste suimeanna coinneála 15% i leith íocaíochtaí CBL 

atá bailithe ag na Coimisinéirí Ioncaim do Bhallstáit AE faoin Scéim Mionionad Uileghnó CBL (VAT MOSS), 
agus tá foráil dó seo faoi Airteagal 46(3) de Rialachán na Comhairle (AE) Uimh. 904/2010. Tháinig an scéim 
Mionionad Uileghnó CBL i bhfeidhm ar an 1 Eanáir 2015. 

Cuntas ar Fháltas Ioncaim an Stáit arna bhailiú ag na Coimisinéirí Ioncaim 

don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018 
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Polasaithe Cuntasaíochta ar lean 
 

8. Ullmhaíodh an Cuntas seo ar bhonn airgid thirim faoi réir ag na prionsabail Cuntasaíochta Rialtais. Léiríonn an 
Cuntas na suimeanna iarbhír a fuarthas agus a íocadh i rith na bliana. I gcás go bhfaightear suimeanna breise i 
mblianta tar éis na bliana reatha, nó nuair a dhéantar suimeanna a fuarthas sa bhliain reatha nó i mblianta roimhe 
sin a aisíoc, déantar na suimeanna sin a thaifeadadh sa bhliain ina bhfaightear nó ina n-aisíoctar iad. Coinnítear 
íocaíochtaí Custam agus Máil mar éarlaisí, agus aithnítear mar fháltais iad nuair a thíolactar na tuairisceáin chuí, 
ach amháin i gcás Ceadúnas Máil, rud atá ar bhonn fáltais airgid. 

 
9. Chun fáltais Cánach Ioncaim áirithe a chionroinnt chuig an gceannteideal cánach bainteach, cuirtear céatadán 

measta i bhfeidhm. Bíonn tionchar ag an gcionroinnt sin ar fháltais ÍMAT, ÁSPC, MSU agus CMÁ. A luaithe is 
atá na tuairisceáin ábhartha tíolactha, déantar athbhreithniú ar an meastachán agus déantar na fáltais a ath-
chionroinnt mar is cuí. 

 
10. Tá fritháirimh cuimsithe sna fáltais chomhlán agus sna figiúirí aisíocaíochta do gach ceannteideal cánach, is é 

sin, cásanna nuair nach ndéantar an aisíocaíocht go díreach leis an gcáiníocóir ach go ndéantar í a fhritháireamh 
i gcoinne cánacha eile atá gan íoc. 

 
11. Déantar Cánacha agus Dleachtanna a íoc ar dtús isteach i gcuntais de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim i mbainc 

thráchtála. I bhformhór cásanna, bíonn na treoracha cuntasaíochta ina n-iomláine ar eolas tráth a ndéantar an 
íocaíocht, agus cláraítear íocaíochtaí mar fháltais ar thaifead custaiméara roimh dóibh a bheith aistrithe chuig an 
Státchiste. Má fhaightear íocaíocht agus gan iomlán na dtreoracha cuntasaíochta in éineacht léi, áirítear í mar 
Thaisce Cánach Neamh-Leithdháilte go dtí go bhfaighfear treoracha cuntasaíochta. Má fhaightear íocaíocht le 
haghaidh iniúchta agus má fhaightear astú le treoracha cuntasaíochta neamhiomlán, cuirtear san áireamh é mar 
Éarlais Cánach Neamh-Leithdháilte, ar feitheamh ó threoracha cuntasaíochta a fháil. 

Cuntas ar Fháltas Ioncaim an Stáit arna bhailiú ag na Coimisinéirí Ioncaim 

don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018 
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2017 
€000 

 

Nótaí: 2018 
 €000 
 

 
 
 

Cuntas ar Fháltas agus Diúscairt an Ioncaim a bailíodh 
 

 
Fáltais Chomhlána   

Fáltais an Státchiste 1 63,131,175 58,573,265 
Fáltais Neamh-Státchiste 2 14,137,374 12,383,382 
Iomlán na bhFáltas Comhlán a Bhailigh na Coimisinéirí 
Ioncaim 

 77,268,549 70,956,647 

 
 
 

Aisíocaíochtaí   

Fáltais Státchiste a Aisíoc 3 (8,498,662) (7,983,222) 
Fáltais Neamh-Státchiste a Aisíoc 4 (60,133) (40,822) 
Iomlán na nAisíocaíochtaí  (8,558,795) (8,024,044) 

 
 
 

Glan-Fháltais   

Fáltais an Státchiste 5 54,632,513 50,590,043 
Fáltais Neamh-Státchiste 7 14,077,241 12,342,560 
Iomlán na nGlan-Fháltas a Bhailigh na Coimisinéirí Ioncaim  68,709,754 62,932,603 

 
 
 

Diúscairt na nGlan-Fháltas    

Fáltais a aistríodh chuig an Státchiste 6 (54,580,975) (50,736,166) 
Fáltais a aistríodh chuig Ranna/Gníomhaireachtaí/Ballstáit Eile AE 7 (14,142,494) (12,291,672) 
Iomlán Dhiúscairt na nGlan-Fháltas a Bhailigh na Coimisinéirí Ioncaim  (68,723,469) (63,027,838) 

 
 
 

Glan-Fháltais a coinníodh ag deireadh na bliana (13,715) (95,235) 

Iarmhéid Tosaigh ar an gCuntas maidir le Fáltas agus Diúscairt Ioncaim ar an 1 Eanáir (406,040) (310,805) 
Iarmhéid Deiridh ar an gCuntas maidir le Fáltas agus Diúscairt Ioncaim ar an 31 Nollaig (419,755) (406,040) 

 
Iarmhéid Deiridh ar an gCuntas maidir le Fáltas agus Diúscairt Ioncaim ar an 31 Nollaig. 

 
 
 
 
 

   

Niall Cody  Paul Dempsey 
Oifigeach Cuntasaíochta  Ard-Chuntasóir 
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim  Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim 

 

Aibreán 2019 

Cuntas ar Fháltas Ioncaim an Stáit arna bhailiú ag na Coimisinéirí Ioncaim 

don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018 
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Ráiteas ar Iarmhéideanna 
 
 

Nótaí: 2018 2017 
 €000 €000 

 
Sócmhainní    

Airgead Tirim sa Bhanc agus ar Láimh 8 68,090 67,713 
Suimeanna dlite ó Ranna Rialtais 9 2,614 443 
Iomlán na Sócmhainní  70,704 68,156 

 
 

Dliteanais    
Suimeanna atá le Fáil agus le Leithdháileadh 10 (158,514) (128,201) 
Taiscí i Seilbh 11 (331,945) (345,995) 
Iomlán na nDliteanas  (490,459) (474,196) 

 
 
 

Glandliteanais (419,755) (406,040) 
 
 
 

Arna léiriú ag:    

Iarmhéid Deiridh an Chuntais maidir le Fáltas agus Diúscairt Ioncaim    
Iarmhéid na gCánacha agus Dleachtanna dlite ón Státchiste 6 (435,102) (486,927) 
Iarmhéid na bhFáltas bailithe agus dlite chuig Ranna/Gníomhaireachtaí/Ballstáit 
eile AE 

7 15,347 80,887 

  (419,755) (406,040) 
 

Iarmhéid Deiridh ar an gCuntas maidir le Fáltas agus Diúscairt Ioncaim ar an 31 Nollaig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Niall Cody  Paul Dempsey 
Oifigeach Cuntasaíochta  Ard-Chuntasóir 
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim  Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim 

 

Aibreán 2019 

Cuntas ar Fháltas Ioncaim an Stáit arna bhailiú ag na Coimisinéirí Ioncaim 

don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018 
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Nótaí leis an gCuntas 
Nóta 1. Fáltais an Státchiste a bailíodh 

 

  
 

Cáin Ioncaim 23,469,722 22,076,463 
Cáin Bhreisluacha 19,340,210 *1 17,903,353 
Cáin Chorparáide 11,442,132 9,347,444 
Dleacht Mháil 5,476,418 5,902,340 
Dleachtanna Stampa 1,525,299 1,220,182 
Cain Gnóthachan Caipitiúil 1,023,474 841,654 
Cáin Maoine Áitiúil -   *2 481,574 
Cáin Fáltas Caipitiúil 527,387 465,507 
Dleacht Custam 326,533 *3 334,748 

63,131,175 58,573,265 
 

* Áirítear san fhigiúr seo suimeanna maidir leis an scéim Mionionad Uileghnó CBL a tháinig i bhfeidhm ar an 1 Eanáir 2015. Tháinig 
laghdú ar shuim an ráta choinneála le haghaidh 2017 agus 2018 ó go 15% ó 30% in 2016. Tá sé beartaithe deireadh a chur le suimeanna 
coinneála in 2019. 

 
2018 2017 
€000 €000 

Suimeanna coinneála ar íocaíochtaí CBL a bailíodh do Bhallstáit AE 242,245 255,520 
CBL a bailíodh i gceart go hÉirinn faoin scéim 3,635 2,455 
Íocaíochtaí CBL a bailíodh i gceart go hÉirinn ag Ballstáit eile 54,059 39,904 

299,939 297,879 
 

*2 Faoi athruithe a tugadh isteach faoin Acht um Sheirbhísí Uisce (Alt 54), 2017, foráiltear nach n-aistrítear fáltais CMÁ chuig an 
Státchiste a thuilleadh. Aistríonn na Coimisinéirí Ioncaim anois fáltais CMÁ chuig an gCiste Rialtais Áitiúil atá á bhainistiú agus á riar 
ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. Mar thoradh air sin, cuirtear figiúirí CMÁ na bliana reatha i láthair i nótaí 2, 4 agus 
7 seachas i nótaí 1, 3, 5 agus 6. Bhí sé seo i bhfeidhm ó 1 Eanáir 2018. 

 

*3 Is glan ó chostais ghaolmhara bhailithe a thuairiscítear Dleachtanna Custam a bhailítear faoi nós imeachta Custam AE (Údarú Singil 
le haghaidh Nósanna Imeachta Simplithe). In 2018, aistríodh costais bhailithe €17.3m chuig Ballstáit eile AE agus aistríodh suim ar 
leithligh eile €17.3m chuig Vóta 9 agus taifeadtar iad mar fáltais Leithreasaí i gCabhair. 

Cuntas ar Fháltas Ioncaim an Stáit arna bhailiú ag na Coimisinéirí Ioncaim 

don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018 
 

2018 
€000 

 

2017 
€000 
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Nóta 2. Fáltais Neamh-Státchiste a bailíodh thar ceann Ranna/Gníomhaireachtaí/Ballstáit eile AE 
2018 
€000 

 

2017 
€000 

 

 

Nótaí leis an gCuntas 
 
 

 
Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa agus an Tobhach Sláinte 11,208,354  *1 10,239,210 
Scéim an Mhionionaid Uileghnó CBL  1,430,087  *2 1,184,135 
Tobhach Árachais Sláinte 737,603 683,756 
Cáin Maoine Áitiúil 488,244  *3 - 
Fáltais Máil Tobac 167,605  *4 167,605 
Tobhach an Chiste Cúitimh Árachais 69,040 75,837 
Scéim Tacaíochta um Thithe Altranais (lena n-áirítear fáltais Ilchineálacha) 22,568 18,952 
Tobhach Comhshaoil ar Mhálaí Plaisteacha 6,943 7,356 
Dleachtanna Tithe Solais 6,818 6,319 
Tobhach Fostaíochta agus Oiliúna 112 212 

14,137,374 12,383,382 
 

 

*1 Áirítear san fhigiúr seo suim €2.6m a bailíodh don Tobhach Sláinte in 2018. An tsuim a bhain leis seo in 2017 ná €3.2m. Is 
suimeanna iarmharacha iad seo a bailíodh nuair a cuireadh deireadh leis an Tobhach Sláinte i mí Eanáir 2011. 

 
*2 Tháinig an Scéim Mionionaid Uileghnó CBL i bhfeidhm ar an 1 Eanáir 2015 ar aon dul leis na rialacha CBL nua maidir le háit 
soláthair earraí do ghnóthais a sholáthraíonn seirbhísí teileachumarsáide, craolacháin, nó seirbhísí trí mheán leictreonach do 
chustaiméirí. Is é atá san fhigiúr seo ná na híocaíochtaí CBL a bailíodh in Éirinn agus iad iníoctha le Ballstáit eile AE faoin scéim. 

 
*3 Bristear an figiúr bailiúcháin €488m don Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ) síos in €25m do riaráistí an Mhuirir Teaghlaigh agus dliteanais 
CMÁ do na blianta 2012 go 2017 agus an dá bhliain sin san áireamh, €404m do dhliteanais CMÁ i ndail le 2018 agus €59m do 
dhliteanais CMÁ i ndáil le 2019. 

 

*4 Cuirtear Fáltais Máil Tobac €167,605 i láthair mar fháltais neamh-Státchiste toisc go n-íoctar iad go díreach leis an Roinn Sláinte 
faoi Alt 3 den Acht um Leithreasú, 1999, arna leasú ag an Acht um Leithreasú, 2005 

Cuntas ar Fháltas Ioncaim an Stáit arna bhailiú ag na Coimisinéirí Ioncaim 

don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018 
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2018 
€000 

 

2017 
€000 

 

Nóta 5. Glán-Fháltais Státchiste   

Comhlán  Glan 
Fáltais Aisíocaíocht

aí 
Fáltais 

2018 2018 2018 
€000 €000 €000 

 

Glan 
Fáltais 
2017 
€000 

 

 

Nótaí leis an gCuntas 
 

Nóta 3. Fáltais Státchiste a Aisíoc 
2018 2017 
€000 €000 

Cáin Ioncaim (2,172,103) (2,104,836) 
Cáin Bhreisluacha (5,132,397) (4,624,977) 
Cáin Chorparáide (1,055,543) (1,146,795) 
Dleacht Mháil (43,418) (53,662) 
Dleachtanna Stampa (62,432) (25,669) 
Cáin Gnóthachan Caipitiúil (27,910) (16,079) 
Cáin Maoine Áitiúil - (5,232) 
Cáin Fáltas Caipitiúil (4,853) (5,855) 
Dleacht Custam (6) (117) 

(8,498,662) (7,983,222) 
 
 
 
 

Nóta 4. Aisíocaíocht Fáltas Neamh-Státchiste a bailíodh thar ceann Ranna/Gníomhaireachtaí/Ballstáit eile AE 

 
Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa agus an Tobhach Sláinte (53,250) (40,122) 
Cáin Maoine Áitiúil                                                                                                                                                                             5,641                            - 
Scéim an Mhionionaid Uileghnó CBL (1,116) (638) 
Scéim Tacaíochta um Thithe Altranais (lena n-áirítear fáltais Ilchineálacha) (63) (57) 
Tobhach Comhshaoil ar Mhálaí Plaisteacha                                                                                                                                         (63)                          (5) 

(60,133) (40,822) 
 

 
 
 

 
Cáin Ioncaim 23,469,722 (2,172,103) 21,297,619 19,971,627 
Cáin Bhreisluacha 19,340,210 (5,132,397) 14,207,813 13,278,376 
Cáin Chorparáide 11,442,132 (1,055,543) 10,386,589 8,200,649 
Dleacht Mháil 5,476,418 (43,418) 5,433,000 5,848,678 
Dleachtanna Stampa 1,525,299 (62,432) 1,462,867 1,194,513 
Cáin Gnóthachan Caipitiúil 1,023,474 (27,910) 995,564 825,575 
Cáin Maoine Áitiúil - - - 476,342 
Cáin Fáltas Caipitiúil 527,387 (4,853) 522,534 459,652 
Dleacht Custam 326,533 (6) 326,527 334,631 
 63,131,175 (8,498,662) 54,632,513 50,590,043 

Cuntas ar Fháltas Ioncaim an Stáit arna bhailiú ag na Coimisinéirí Ioncaim 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018 



8012  

 
 

Nótaí leis an gCuntas 
 

Nóta 6. Fáltais Aistrithe chuig an Státchiste    
Iarmhéid dlite 

chuig/(ón) 
Státchiste ar 

an 

 
 

Glan 

 
 

Iomlán 

Iarmhéid dlite 
chuig/(ón) 

Státchiste ar an 

1.1.18 Fáltais Aistrithe 31.12.18 
€000 €000 €000 €000 

 
Cáin Ioncaim (99,621) 21,297,619 (21,241,693) (43,695 ) 
Cáin Bhreisluacha (8,059) 14,207,813 (14,234,328) (34,574 ) 
Cáin Chorparáide (1,987) 10,386,589 (10,385,196) (594 ) 
Dleacht Mháil (340,304) 5,433,000 (5,417,823) (325,127 ) 
Dleachtanna Stampa (32,198) 1,462,867 (1,453,305) (22,636 ) 
Cáin Gnóthachan Caipitiúil (5,098) 995,564 (993,506) (3,040 ) 
Cáin Maoine Áitiúil - - - - *1 

Cáin Fáltas Caipitiúil (46) 522,534 (522,488) -  
Dleacht Custam 673 326,527 (332,636) (5,436 ) 
 (486,640) 54,632,513 (54,580,975) (435,102 ) 

 
*1 Féach Nóta 1 *2 

 
Nóta 7. Fáltais a aistríodh chuig Ranna/Gníomhaireachtaí/Ballstáit Eile AE    

Iarmhéid dlite ar an Glan Iomlán Iarmhéid dlite 
ar an 

1.1.18 Fáltais Aistrithe 31.12.18 
€000 €000 €000 €000 

 
 

Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa agus an Tobhach Sláinte 72,299 11,155,104 (11,214,284) 13,119  
Scéim an Mhionionaid Uileghnó CBL 3,987 1,428,971 (1,431,288) 1,670  
Tobhach Árachais Sláinte - 737,603 (737,603) -  

Cáin Maoine Áitiúil (287) 482,603 (482,346) (30) *1 

Fáltais Máil Tobac - 167,605 (167,605) - *2 

Tobhach an Chiste Cúitimh Árachais 88 69,040 (69,128) -  
Scéim Tacaíochta um Thithe Altranais (lena n-áirítear fáltais 
Ilchineálacha) 

4,644 22,505 (26,541) 608  

Tobhach Comhshaoil ar Mhalaí Plaisteacha 9 6,880 (6,881) 8  
Dleachtanna Tithe Solais - 6,818 (6,818) -  
Tobhach Comhshaoil agus Oiliúna (140) 112 - (28)  
 

80,600 14,077,241 (14,142,494) 15,347 
 

 
*1 Féach Nóta 1 *2 
*2 An tsuim €167,605,000 a íocadh ó fhaltais na bhFáltas Máil Tobac leis an Roinn Sláinte faoi 
Alt 3 den Acht um Leithreasú, 1999 arna leasú ag an Acht um Leithreasú, 2005. 

 
 

Nóta 8. Airgead Tirim sa Bhanc agus ar Láimh 
2018 2017 
€000 €000 

 
Iarmhéid arna coinneáil i gCuntais na gCoimisnéirí Ioncaim sa Bhanc Ceannais (14,543) 18,825 
Iarmhéid i gCuntais na gCoimisinéirí Ioncaim arna coinneáil i mBainc Tráchtála 98,291 48,587 
Seiceanna nár tugadh i láthair (15,730) - 
Airgead ar Láimh 72 301 

68,090 67,713 
 

An Cuntas ar Ioncam a fuair an Stát arna bhailiú ag na Coimisinéirí Ioncaim 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018 
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13  

 
 

Nótaí leis an gCuntas 
 
 

Nóta 9. Suimeanna dlite ó Ranna Rialtais 
 

I gcás go mbíonn dliteanas i gceist mar thoradh ar earraí a bheith á n-iompórtáil ag Ranna Rialtais, scaoiltear na hearraí 
gan íocaíocht láithreach dleachtanna nó cánacha, agus gearrtar an méid atá dlite ar an Roinn ábhartha ina dhiaidh sin. 

 
 
 
 

Nóta 10. Suimeanna atá le Fáil agus le Leithdháileadh    
 2018  2017 
 €000  €000 
Éarlaisí Cánach Neamh-Leithdháilte (80,730) *1 (86,934) 
Fáltais cánach ag feitheamh ar aistriú agus leithdháileadh (77,632)  (41,241) 
Suimeanna ag feitheamh ar aistriú chuig Vóta 9, Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim (152) *2 (26) 
 (158,514)  (128,201) 

Folaíonn Éarlaisí Cánach Neamh-Leithdháilte (ÉCNL) íocaíochtaí a dhéantar i gcuntas le linn iniúchtaí cánach agus socraíochtaí 
iniúchóireachta chomh maith le íocaíochtaí neamhiniúchóireachta nach bhfuil treoracha cuntasaíochta críochnaithe ina leith. 
Folaíonn an ÉCNL chomh maith íocaíochtaí a aistrítear chuig an Státchiste mar chuid d’Aistrithe Iomlána i Nóta 6 a bhfuil taifid 
custaiméirí fós le tabhairt cothrom le dáta ina leith. 

*2 Tá na suimeanna seo faighte ag na Coimisinéirí Ioncaim agus áireofar sa chuntas iad mar Leithreasaí i gCabhair de Vóta 
9, Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim. 

 
 
 
 

Nóta 11. Taiscí i Seilbh   
 2018 2017 
 €000 €000 
Taiscí i seilbh faoin Acht um Cheartas Coiriúil, 1994 (2,848) (2,780) 
Taiscí i seilbh Bailitheoirí C&M (4,727) (3,359) 
Taiscí i seilbh i ndáil le dliteanais C&M dlite i ndiaidh 31 Nollaig (324,370) (339,856) 
 (331,945) (345,995) 

 

Baineann taiscí atá sealbhaithe faoin Acht um Cheartas Coiriúil, 1994 le hairgead a gabhadh faoin Acht agus atá coinnithe ar 
taisce go dtí go mbeidh na himeachtaí cúirte ann. Is ionann na taiscí eile ar fad agus suimeanna a d’íoc cáiníocóirí ar dhliteanais 
Custam agus Máil (C&M) a bhí dlite i ndiaidh 31 Nollaig agus a áirítear sa chuntas nuair a dhéantar an tuairisceán cuí a 
thíolacadh. Géilleadh na taiscí sin don Státchiste ar an 31 Nollaig mar chuid d’aistrithe Dleachta Máil i Nóta 6. 

Cuntas ar Fháltas Ioncaim an Stáit arna bhailiú ag na Coimisinéirí Ioncaim 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018 
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Tábla 1: Líon Iomlán na bhFáltas Comhlán Státchiste/Neamh-Státchiste
Catagóir 2018 €m 2017 €m

Cáin Ioncaim, Tobhach Ioncaim & MSU 23,470 22,076

Cáin Bhreisluacha 19,340 17,903

Cáin Chorparáide 11,442 9,347

Mál 5,476 5,902

Dleachtanna Stampa 1,525 1,220

Cáin Gnóthachan Caipitiúil 1,023 842

Cáin Fáltas Caipitiúil 527 466

Custaim 327 335

Cáin Maoine Áitiúil 0 482

Fáltais Neamh-Státchiste a bailíodh thar ceann Ranna/
Gníomhaireachtaí eile

14,137* 12,383

Iomlán 77,268 70,956

Tabhair do d’aire: Is mar gheall ar shlánú i bhfigiúirí comhpháirteacha atá aon mhíréir follasacha sna figiúirí iomlána.
* Faoi athruithe a tugadh isteach faoin Acht um Sheirbhísí Uisce, 2017, foráiltear nach n-aistrítear fáltais CMÁ chuig an Státchiste 

a thuilleadh. Aistríonn na Coimisinéirí Ioncaim anois fáltais CMÁ chuig an gCiste Rialtais Áitiúil atá á bhainistiú agus á riar ag an 
Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. Bhí sé seo i bhfeidhm ó 1 Eanáir 2018. Mar thoradh air seo, léirítear fáltais CMÁ 
chomhlána de €488 sna fáltais Neamh-Státchiste. Chomh maith leis sin, léirítear na fáltais Máil ar Thobac de €168 milliún mar 
fháltais Neamh-Státchiste toisc go n-íoctar iad go díreach leis an Roinn Sláinte.
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Tábla 2: Iomlán na nGlán-Fháltais Státchiste

Dleachtanna, Cánacha & Tobhaigh Glanfháltais 
2018 
€m

Meastacháin 
Bhuiséid 2018 

€m

2018 
Glanfháltais 

+/- 
Meastacháin 
Bhuiséid €m

Glanfháltais 
2017 
€m

Cánacha ar Ioncam

Cáin Ioncaim ÍMAT 14,475 14,240 235 13,071

MSU ÍMAT 3,197 3,143 54 3,131

Iomlán na gCánacha ÍMAT 17,672 17,384 289 16,202

Cáin Ioncaim Féinfhostaithe 1,760 2,114 -354 1,844

MSU Féinfhostaithe 541 594 -53 593

Iomlán na Cánach Féinfhostaithe 2,302 2,708 -407 2,437

Cáin Scoir ar Árachas Saoil 165 180 -15 184

Cáin Choinneála ar Ús Taisce 96 117 -21 118

Cáin Iarchoimeádta ar Sheirbhísí 
Gairmiúla

663 645 18 634

Cáin Iarchoimeádta ar Dhíbhinní 353 330 23 324

Tobhach Ioncaim 0 0 0 0

Cánacha Ioncaim Eile1 46 81 -35 73

Glantoradh – Cánacha ar Ioncam 21,297 21,445 -148 19,972

CBL – Ar Iompórtálacha 1,871 1,816 56 1,733

CBL Eile 12,336 12,274 62 11,545

Iomlán na Cánach Breisluacha 14,207 14,090 117 13,278

Mál2 5,433 5,988 -555 5,848

Cáin Chorparáide 10,387 8,504 1,882 8,201

Dleacht Stampa ar Scaireanna 473 460 13 449

Dleachta Stampa ar Mhaoin 660 784 -124 381

Dleacht Stampa Eile 330 430 -100 365

Iomlán na nDleachtanna Stampa 1,463 1,674 -211 1,195

Cáin Gnóthachan Caipitiúil 996 843 152 826

Cáin Fáltas Caipitiúil 523 472 51 460

Custaim 327 343 -16 335

Cáin Maoine Áitiúil3 0 476

Iomlán 54,633 53,359 1,274 50,591
Tabhair do d’aire: Is mar gheall ar shlánú i bhfigiúirí comhpháirteacha atá aon mhíréir follasacha sna figiúirí iomlána.
1. I gCánach eile Ioncaim tá Cáin Conarthaí Iomchuí glan agus Dleacht Siar.
2. Léirítear na fáltais Máil ar Thobac de €168 milliún mar fháltais neamh-Státchiste toisc go n-íoctar iad go díreach leis an Roinn 

Sláinte. 
3. Faoi athruithe a tugadh isteach faoin Acht um Sheirbhísí Uisce, 2017, foráiltear nach n-aistrítear fáltais CMÁ chuig an Státchiste 

a thuilleadh. Aistríonn na Coimisinéirí Ioncaim anois fáltais CMÁ chuig an gCiste Rialtais Áitiúil atá á bhainistiú agus á riar ag an 
Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. Bhí sé seo i bhfeidhm ó 1 Eanáir 2018. Mar thoradh air seo, léirítear na Glan-
Fháltais CMÁ do 2018 de €483 milliún mar Fháltais a aistrítear chuig Ranna/Gníomhaireachtaí/Ballstáit AE eile.
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Tábla 3: Comhlíontacht CMÁ de réir Bhliain an Dliteanais

Catagóir 2018 2017

Maoine Tuairiscithe (milliúin) 1.92 1.92

Ráta Comhlíontachta 98% 97.5%

Tábla 4: Cáin Conarthaí Iomchuí

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

Líon Luach €bn

Conarthaí 448,275 51.25

Íocaíochtaí 1,019,570 13.84

Tábla 5: Gnó Leictreonach

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

2018 2017

Líon na nÍocaíochtaí 2,415,613 2,273,124

Luach na nÍocaíochtaí €m 64.67 57.69

Líon na nAisíocaíochtaí 1,099,132 973,792

Luach na nAisíocaíochtaí €bn 6.96 6.38

Líon na dTuairisceán 7,526,344 5,864,416

Tábla 6: An Méid Gnó

Gníomhaíocht Méid in 2018 Athrú % 
2018 v 2017

Fostaíochtaí ÍMAT 2,960,162 9.5%

Cáin Ioncaim Féinmheasúnaithe 729,983 3.1%

Cuideachtaí 201,223 4.32%

Clárúcháin CBL 259,988 1.4%

Teagmhálacha 1890

Líon na nGlaonna Fóin 1890 a Freagraíodh* 2,244,965 -11.9%
*Áirítear leis seo 284,073 glao i dtaca le Cáin Maoine Áitiúil a láimhseáil seirbhís sheachtrach agus 326,792 glao a freagraíodh ar 
an líne Cánacha Gnó 1890.
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Tábla 7: Caighdeáin & Torthaí na Seirbhíse do Chustaiméirí

Seirbhís Caighdeán Torthaí 
2018

Gearáin Próiseáilte taobh istigh de 20 lá oibre 81%

Seirbhís Fóin: Glaonna 1890 ÍMAT 50% taobh istigh de 30 soicind 26%

Seirbhís Fóin: Glaonna 1890 ÍMAT 85% taobh istigh de 3 nóiméad 54%

Seirbhís Fóin: Glaonna 1890 ÍMAT 100% taobh istigh de 5 nóiméad 68%

Seirbhís Fóin: Glaonna 1890 Cánacha Gnó 50% taobh istigh de 30 soicind 58%

Seirbhís Fóin:  Glaonna 1890 Cánacha Gnó 85% taobh istigh de 3 nóiméad 78%

Seirbhís Fóin:  Glaonna 1890 Cánacha Gnó 100% taobh istigh de 5 nóiméad 86%

Seirbhís Fóin: Glaonna Eile* 1890 50% taobh istigh de 30 soicind 71%

Seirbhís Fóin: Glaonna Eile* 1890 85% taobh istigh de 3 nóiméad 91%

Seirbhís Fóin: Glaonna Eile* 1890 100% taobh istigh de 5 nóiméad 96%

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

93%

Clárúcháin Eiseofar pasfhocail go hiondúil taobh 
istigh de 8 lá oibre chuig custaiméirí gnó 
atá ag clárú le haghaidh ROS

100%

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

99%

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

91%

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

94%

Tuairisceáin, Dearbhuithe, Iarratais AEP Freagairt Láithreach 99%

Aisíocaíochtaí – ROS 100% próiseáilte taobh istigh de 5 lá 
oibre

94%

Aisíocaíochtaí – Neamh-ROS** 80% próiseáilte taobh istigh de 10 lá 
oibre

77%

Aisíocaíochtaí – Neamh-ROS** 100% próiseáilte taobh istigh de 20 lá 
oibre

90%

Comhfhreagras, ríomhphost, facs 50% in 10 lá oibre 60%

Comhfhreagras, ríomhphost, facs 85% in 20 lá oibre 76%

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

Iarratais ar Dheimhnithe Imréitigh Cánach do 
Neamhchónaitheoirí

100% próiseáilte taobh istigh de 5 lá 
oibre

34%

Iarratais ar Dheimhnithe Imréitigh Cánach 
faoi Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

100% próiseáilte laistigh de 5 lá oibre 100%

*1890 CMÁ as an áireamh
** Cáin Chorparáide, Cáin Ioncaim agus ÍMAT amháin
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Tábla 8: Meánchéatadán Cánach a Bailíodh le linn na Míosa Dlite (de réir Cánach)

Ceannteideal Cánach 2018

ÍMAT/ÁSPC 99%

CBL 98%

Cáin Ioncaim (neamh-ÍMAT) 98%

Cáin Gnóthachan Caipitiúil 93%

Cáin Chorparáide 99%

Cáin Conarthaí Iomchuí 97%

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

Méid an Cháis Comhlíontacht sa Mhí 
Dlite 2018

Comhlíontacht sa Mhí 
Dlite + 1 in 2018

Cásanna Móra 96% 99%

Cásanna Meánacha 93% 98%

Cásanna Eile 79% 88%

Tábla 10: Cláir Forfheidhmithe Bailithe in 2018

Forfheidhmiúchán Líon Cásanna Líon na gCásanna 
Tarchurtha

Luach na gCásanna 
Tarchurtha €m

Toradh €m

Dlíodóir 2,955 3,438 93.7 32.8

Sirriam 25,454 34,373 270.7 151.9

Astú 3,271 4,547 117.9 26.9

Iomlán 31,680 42,358 482.3 211.6

Tábla 11: Maoirseacht ar Dhócmhainneacht Chorparáideach agus Phearsanta

Gníomhaíocht 2018 

Cuideachtaí a ndearnadh foirceannadh orthu trí Leachtú Toilteanach 
Creidiúnaithe

555

Cruinnithe Creidiúnaithe ar Freastalaíodh Orthu 398

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

29

Cásanna Glacadóireachta 85

Scrúdaitheoireachtaí 33

Féimheachtaí faoi achainí na gCoimisinéirí Ioncaim 6
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Tábla 12: Tuairimí Ábhartha a tugadh do Chuideachtaí agus Eintitis Eile

Catagóir Tuairimí Líon 2018

Bunaíocht Bhuan 1

Trádáil 5

Atógáil agus cónascadh 74

Díolúine ó cháin i leith gnóthachain ar dhiúscairtí áirithe scaireanna 1

Rannpháirtíocht i Scéim na Cánach Tonnáiste 3

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 26

Dleacht Stampa 53

Tástálacha um thairbhe thrádála/athcheannach scaireanna* 80

Cáin Gnóthachan Caipitiúil 10*

Faoiseamh do Ghnólachtaí Nua-Thionscanta 2*

Formhuirir Dlúthchuideachta 6*

Creidmheas T&F 2*

Cáin Chorparáide 19*

Ilghnéitheach 19

Iomlán 302
*Níor sainaithníodh na tuairimí seo ar leithligh roimhe seo agus chuirtí san áireamh iad sa chatagóir ‘Ilghnéitheach’.

Tábla 13: Gníomhaíocht Idirghabhála Iniúchóireachta agus Comhlíontachta

Cineál na hIdirghabhála Tugtha chun 
Críche (2018)

Toradh €m Tugtha chun 
Críche (2017)

Toradh €m

Iniúchtaí Cuimsitheacha 2,696* 119.5 2,978* 111.2

Iniúchtaí Cánacha/Dleachtanna 
Iomadúla

648 27.8 775 28.1

Iniúchtaí Cánach/Dleachta/
Saincheiste/Idirbhirt Singil

1,391 108.3 1,533 64.5

Líon Iomlán na nIdirghabhálacha 
Iniúchóireachta 

4,735 255.6 5,286 203.8

Fiosrú Gné 83,266 278.5 87,340 247.2

Agallamh Próifíle 5,078 19.2 3,943 20.2

Breithiúnais (gan tuilleadh gnímh) 96,704 110,320

Seiceálacha Dearbhaithe 356,813 7.2 416,662 7.9

Seiceálacha ÍMAT 34,161 11.6 32,006 12.8

Iomlán na nImscrúduithe Neamh-
Iniúchóireachta

576,022 316.5 650,271 288.1

Líon Iomlán na nIdirghabhálacha 580,757 572.1 655,557 491.9
* Folaíonn sé seo imscrúduithe a chomhairtear mar iniúchtaí cuimsitheacha
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Tábla 14: Iniúchtaí Randamacha a tugadh chun críche in 2018 v 2017

Catagóir Clár 2018 Clár 2017*

Méid an tSampla 1,300 400

Críochnaithe 958 369

Toradh Iomlán €379,670 €562,157

Le Toradh 94 131

Toradh Nialasach 219 238
*Figiúirí tugtha cothrom le dáta ó Thuarascáil Bhliantúil 2017 le go gcuirfí san áireamh cásanna dúnta 2017 agus an toradh le linn 
2018
Tar éis athdhearadh a dhéanamh ar an gclár, fuair gach cás in RAP 2018 breithiúnas cuimsitheach. As na cásanna críochnaithe i 
leith 2018, bhí 645 breithiúnas nár lean ar aghaidh chuig idirghabháil comhlíontachta, mar shampla Fiosrú Gné, Agallamh Próifíle, 
Iniúchadh nó Imscrúdú agus ní ghinfear toradh. Is míniú é seo ar na 958 cás a críochnaíodh, titim sa toradh agus na figiúirí le/gan 
toradh.

Tábla 15: Achoimre ar Thorthaí na nIdirghabhálacha Roghnaithe de réir Earnála

Earnáil Líon na 
nIniúchtaí/ 

Imscrúduithe

Toradh Idirghabhálacha 
um Bainistíocht 

Riosca (IBR)

Toradh 
€m

Líon Iomlán na 
nIdirghabhálacha

Toradh 
Iomlán 

€m

Cuntasaíocht 52 2.64 622 3.32 674 5.96

Tógáil 556 22.87 15,603 27.74 16,156 50.61

Dochtúirí 104 6.24 411 2.04 515 8.28

Gníomhaíochtaí 
Dlí

72 1.69 435 3.13 507 4.82

Tithe Tábhairne 144 5.62 1,922 2.92 2,066 8.54

Cíosa 326 12.83 4,951 28.79 5,277 41.62

Bialanna 
agus Díoltóirí 
Mearbhia

180 5.23 2,630 2.93 8,810 8.16

Miondíoltóirí 382 13.99 7,318 31.48 7,700 45.47

Mórdhíoltóirí 335 15.23 5,284 16.88 5,619 32.11
Tabhair do d’aire: Tá na torthaí seo san áireamh sna torthaí foriomlána ar Thábla 13. Is éard atá sa tábla seo ná léiriú ar shampla 
d’earnálacha in ord aibítre.

Tábla 16: Foilseacháin

Tréimhse Líon agus 
Iomlán na 

Socraíochtaí 
in €m

Líon níos 
lú ná nó 

cothrom le 
€100k

Líon idir 
€100k 
agus 
€500k

Líon idir 
€500k 
agus

Líon níos 
mó ná €1 
milliún

Líon agus 
Iomlán na 

bpionós arna 
gcinneadh ag 

Cúirt €k

R1 61 9.43 37 23 0 1 7 1,130

R2 66 8.88 37 27 2 0 1 49

R3 65 12.95 40 20 3 2 2 20

R4 73 12.72 36 32 4 1 6 325

Iomlán 265 43.98 150 102 9 4 16 1,524
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Tábla 17: Foilseacháin de réir Earnáil Roghnaithe

Earnáil Foilseacháin

Foirgníocht & Gnó Gaolmhar/Stiúrthóirí Maoine 38

Stiúrthóirí Cuideachta 21

Feirmeoirí 14

Tarlóirí 11

Tiarnaí Talún 28

Sainchomhairleoirí Leighis 6

Díoltóirí Mótar/Gnó Gaolmhar 10

Gairmithe 13

Tábhairneoirí/Bialanneoirí/Soláthraithe Bia Beir Leat 26

Miondíoltóirí 15
Féadfaidh cás singil foilsithe teacht faoi chuimsiú breis agus earnáil amháin, mar shampla, beidh duine ar a ndéantar cur síos mar 
Stiúrthóir Cuideachta/Tiarna Talún le sonrú sa tábla mar Stiúrthóir Cuideachta agus mar Thiarna Talún. Is éard atá sa tábla seo ná 
léiriú ar shampla d’earnálacha in ord aibítre.

Tábla 18: Urghabhálacha Drugaí

Cineál an Druga Líon na 
nUrghabhálacha

Cainníocht (kg) Luach (€m)

Cannabas (Cannabas Luibhe & 
Roisín Cannabais)

1,386 512 9.14

Cócaon, Hearóin 153 195 16.69

Amfataimíní, Eacstais agus Eile 5,635 1,281 7.65

Iomlán 7,174 1,988 33.48

Tábla 19: Earraí Inmháil a Urghabhadh

Táirge Líon na 
nUrghabhálacha

Cainníocht Luach €m

Toitíní 3,963 67.86m 41.29

Tobac 1,376 1,915kg 1.0

Alcól (Beoir, Biotáille & Fíon) 1,756 252,105L 1.50

Ola Mianraí Neamhdhleathach 27 110,525L -

Ionaid Sciúrtha Ola 2 5,660L 0.00

Feithiclí* 1,502 - -
*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 20: Urghabhálacha Airgid

2018 2017 Athrú %
2018 vs. 2017

Líon na nUrghabhálacha 78 78 0%

Luach (€m) 1,050,902 1,044,929 0.5%



91

Tábla 21: Orduithe Forghéillte Airgid

2018 2017 Athrú %
2018 vs. 2017

Líon na nOrduithe Forghéillte 55 32 71%

Luach (€m) 1,282,486 825,935 55%

Tábla 22: Ionchúisimh de bharr Imghabháil Thromchúiseach

Le linn 2018 Iomlán 

Líon na n-imscrúduithe leanúnacha 100

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

13

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

11 

Líon na gcásanna os comhair na gCúirteanna 20

Líon na gciontuithe a fuarthas 21

Tábla 23: Ciontuithe Coiriúla Achoimre 2016

Catagóir Líon na gCiontuithe

Smuigleáil Toitíní 2

Imghabháil Cánach ar Alcól 2

Smuigleáil Toitíní 16

Díol Toitíní 58

Ola Thráchtála 2

Biotáillí Góchumtha 2

Ceadúnas Máil 59

Neamhchomhlíontacht Intrastat 1

Ola Mianraí Marcáilte 153

Neamhthíolacadh Tuairisceán Cánach 361

Cásanna Cánach 8

Clár Ionchúiseamh CBL/P35 21

CCF 10

Iomlán 695

Iomlán na bhfíneálacha a gearradh €1,757,933

Tábla 24: Pionóis Shibhialta as ucht Loiceadh Tuairisceáin a Thíolacadh

Clár um Neamhthíolacadh Cásanna Fíneálacha

Clár Pionóis P35 602* €2,308,000

Clár Pionóis CBL 105 €420,000
*Folaíonn an figiúr seo 100 cás inar loic an Fostóir cuntas a thabhairt i leith CMÁ – gearradh pionóis €300,000
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Tábla 25: Iarratais Cúnaimh Fhrithpháirtigh

Iarratais 
Cúnaimh 
Fhrithpháirtigh

Faighte 
2018

Faighte 
2017

Seolta 
2018

Seolta 
2017

Dúnta in 
2018

Ar Láimh ag 
Deireadh na 
Bliana 2018

Ó/Chuig 
Ballstáit AE

1,558 1,327 549 230 1,243 433

Ó/Chuig Tíortha 
Eile

82 66 25 502 337 76

Iomlán 1,640 1,393 574 732 1,580 0

Iarratais 
Europol

327 448 177 149

Tábla 26: Nósanna Imeachta um Chomhaontú Frithpháirteach (Nósanna Imeachta MAP)

Fardal Tosaigh
01/01/2018

Tosaithe Críochnaithe Fardal Deiridh
31/12/2018

42 28 12 58

Tábla 27: Réamh-Chomhaontuithe Praghsála (Réamh-Chomhaontuithe APA)

Iarratais a 
fuarthas

Iarratais 
réamhthíolactha a 

fuarthas

Réamh-
Chomhaontuithe 
APA deonaithe

Réamh-
Chomhaontuithe i 
bhfeidhm amhail 

an 01/01/2018

Réamh-
Chomhaontuithe i 
bhfeidhm amhail 

an 31/12/2018
9 5 3 3 4

Tábla 28: Iarratais SF

Catagóir 2018  2017

Faighte 328 342

Scaoileadh Iomlán 52 72

Scaoileadh i bPáirt 156 163

Diúltaithe 72 68

Déileáilte taobh amuigh de Shaoráil Faisnéise/Tarraingthe 
siar/Aistrithe

21 39

Iarratais ar Athbhreithniú Inmheánach 24 26

Achomharc leis an gCoimisinéir Faisnéise 3 5
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Tábla 29 Athbhreithnithe Inmheánacha & Seachtracha

Mionsonraí an Cháis Inmheánach Seachtrach  Iomlán

Iarratais tugtha ar aghaidh 1 8 9

Cásanna a ceadaíodh in aon bhliain 
amháin

1 12 13

Iomlán 2 20 22

An líon a tugadh chun críche sa bhliain 2 15 17

Cinneadh i bhfabhar custaiméara 0 1 1

Cinneadh i gcoinne custaiméara 1 12 13

Cinneadh leasaithe/leasaithe i bpáirt 0 0 0

Scortha 1 2 3

Ar láimh ag deireadh na bliana 0 5 5

Tábla 30: Gearán a bhaineann leis na Coimisinéirí Ioncaim Críochnaithe ag an Ombudsman

Iomlán críochnaithe agus toradh Líon na nGearán

Seasta leo 9

Seasta leo go páirteach 0

Gearáin nár seasadh leo 21

Cúnamh tugtha 2

Scortha/Aistarraingthe 14

Scortha roimh am 43

Taobh amuigh den sainchúram 5

Iomlán 94

Tábla 31: Comhlíontacht leis an Acht um Íoc Pras Cuntas 

Íoctha Líon Luach € % na nÍocaíochtaí a 
rinneadh

Taobh istigh de 15 lá 15,638 137,347,799 92.47

Taobh istigh de 16–30 Lá 1,264 7,343,290 7.47

Tar éis 30 Lá 10 11,840 0.06

Iomlán 16,912 144,702,929 100

Eolas Breise Líon Luach €

Ús ar íocaíocht dhéanach a 
íocadh in 2018

6 16

Costais chúitimh a íocadh 
in 2018

6 300

Meánlíon na laethanta 
a thóg sé íocaíocht a 
dhéanamh 

9

Tábla 32: Oiliúint 2018
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Catagóir Oiliúna Laethanta Oiliúna Seachadta

Dioplóma sa Chánachas Feidhmeach 14,034

Seirbhísí do Chustaiméirí/Cánacha Teicniúla 13,042

Custaim agus Mál Teicniúil 5,385

Ceannasaíocht, Bainistíocht & Scileanna Boga 2,975

OneLearning 2,144

BA (Onóracha) i gCánachas Feidhmeach, Ollscoil Luimnigh 1,881

FPGL 1,547

Córais Ríomhaire/CBT 773

Sláinte & Sábháilteacht 739

Bailiú & Comhlíontacht 456

Iomlán 42,976

Tábla 33: Foras Cánachais na hÉireann – Cáilíochtaí Gairmiúla

Catagóir an Ghradaim Líon na ngradam 
2018

Líon na ngradam 
2017

Teastais 214 176

Teicneoir Cánach 68 68

Dioplóma sa Cháin 45 19

Comhairleoir Cánach Cairte 7 4

Iomlán 334 267

Tábla 34: Ollscoil Luimnigh Cáilíochtaí 3ú Leibhéal

Catagóir an Ghradaim Líon na ngradam 
2018

Líon na ngradam 
2017

Dioplóma sa Chánachas Feidhmeach 135 77

BA (Onóracha) sa Chánachas Feidhmeach 23 24

Deimhnithe Custam 16 16

MBA 2 2

Iomlán 176 119
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Aguisín 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 cáiníocóir míreanna oidhreachta áirithe ar na 
bailiúcháin náisiúnta. Bronnadh na nithe seo a leanas in 2018:

• Bailiúchán gréithe airgid Éireannach de chuid Frisby, ar luach €2,345,900

• Bailiúchán Gailearaí Kerlin, ar luach €1,441,800

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 cáiníocóir maoin oidhreachta áirithe ar Iontaobhas 
Oidhreachta na hÉireann nó ar Choimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn. 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 seos in 2018.
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