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FÓGRA D’FHOSTÓIRÍ & SOLÁTHRAITHE PINSIN 
 

Cánachas i leith an tSochair Bhreoiteachta agus an tSochair 
Díobhálacha Ceirde iníoctha ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus 

Coimirce Sóisialaí (RGFCS) 
 
Meabhraítear d’fhostóirí agus soláthraithe pinsin go bhfuil, le héifeacht ó 1 Eanáir 2018, an 
méid incháinithe den Shochar Breoiteachta agus Sochar Díobhála Ceirde a íocann an Roinn 
Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí san áireamh i ndeimhnithe creidmheasanna 
cánach fostaithe. An toradh atá air seo ná go laghdófar na creidmheasanna cánach/bandaí 
ráta caighdeánacha atá ar fáil d’fhostaithe agus go mbaileofar an cáin ioncaim chuí dhlite, 
más ann di, tríd na gnáthmhodhanna párolla. 
 
Níor chóir d’fhostóirí/soláthraithe pinsin íocaíochtaí Sochair Breoiteachta ná Sochair 
Díobhálacha Ceirde a fhaigheann fostaí a chur le tuarastal an fhostaí – chun críocha 
cánachais. Baineann sé seo leis na Fógraí Fostóirí a eisíodh i mí Dheireadh Fómhair agus i 
mí na Samhna 2017.   
 
Ba chóir gach fiosrú i dtaca le híocaíochtaí Sochair Breoiteachta a chur chuig an Roinn 

Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.  Ba chóir gach fiosrú i dtaca le cánachas a 

chur chuig na Coimisinéirí Ioncaim. 

Tuilleadh eolais chun cabhrú le fiosruithe faoi phárolla 
Nuair a chuirtear na Coimisinéirí Ioncaim ar an eolas go bhfuil tús curtha le héileamh 

Sochair Breoiteachta, seolfaidh muid litir chuig an bhfostaí lena chur in iúl dóibh go bhfuil 

muid ar an eolas faoin éileamh agus go bhfuil muid ag seoladh deimhniú creidmheasanna 

cánach leasaithe chuig an bhfostóir.  

Eiseofar an deimhniú leasaithe ar bhonn Sheachtain 1 nó ar bhonn Carnach ag brath ar 

thréimhse an éilimh Sochair Breoiteachta agus an méid a fuarthas.  

I bhformhór na gcásanna nuair a fhaightear an Sochar Breoiteachta ar feadh tréimhse níos 

lú ná 4 seachtaine, eiseofar deimhniú carnach.  

I gcás éilimh Sochair Breoiteachta a sháraíonn 4 seachtaine, déanfar an méid seachtainiúil a 

bhliantúlú agus eiseofar Deimhniú Sheachtain 1. Nuair a chuireann an RGFCS muid ar an 

eolas go bhfuil an t-éileamh dúnta, cuirfidh muid an méid iarbhír an tSochair Breoiteachta a 

fhaightear in áit an mhéid bhliantúlaithe, agus eiseofar deimhniú creidmheasanna cánach 

leasaithe eile chuig an bhfostóir.  

Maura Conneely 
An Rannán Pleanála 
Na Coimisinéirí Ioncaim 

Na Coimisinéirí Ioncaim 
Nua-Aoisiú ÍMAT - an bhfuil do ghnó réidh le haghaidh 1/1/2019?  Chun 
tuilleadh eolais a fháil, féach Revenue.ie, Daoine a fhostú, Nua-Aoisiú ÍMAT. 




