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Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim cánacha agus dleachtanna agus feidhmíonn rialuithe custam. Iarrann na Coimisinéirí Ioncaim 
sonraí pearsanta áirithe chun na críocha seo agus chun críocha feidhmeanna reachtúla eile mar a shannann an tOireachtas. 
Féadtar do chuid sonraí pearsanta a mhalartú le Ranna Rialtais agus le gníomhaireachtaí eile i gcúinsí áirithe nuair atá foráil dó 
seo sa dlí. Tá polasaí consanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim agus eolas maidir le do chearta cosanta sonraí ar fáil ar  
www.revenue.ie

Ainm an iarratasóra

Seoladh an iarratasóra
(Eircode san áireamh)

Ainm (ainmneacha) agus seoladh (seoltaí) (Eircode san áireamh) na daoine a léirítear mar an úinéir cláraithe reatha na 
maoine lena mbaineann an t-iarratas seo.

(1) (2)

An dáta a rinneadh clárú den sórt sin

Cuir isteach ainm agus seoladh (Eircode san áireamh) an duine ar chóir an deimhniú a  
chur ar ais go dtí

Tagairt an gníomhaire

Dearbhú
Dearbhaím nach ngearrtar muirear ar an maoin a dhéantar cur síos ar lastall agus sa chóip Foirm 5 de na Rialacha 
um Chlárú Talún, 1972 iniata faoi fhorálacha an tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003, arna leasú,
go dtí cáin bhronntanais nó oidhreachta (cáin phrobháide san áireamh) a eascraíonn sa tréimhse    
go dtí
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Síniú an iarratasóra (nó a ghníomhaire) Dáta L  L   M  M   B  B

Deimhniú
(Úsáid Oifigiúil Amháin)

(Faoi bhun Alt 62(2) den Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003)

Dearbhaím, agus na bhfíricí a nochtadh, nach ngearrtar muirear cháin bronntanais nó oidhreachta ar an maoin luaite 
thuas sa tréimhse chuí nó go ndearna / go ndéanfar urscaoileadh ar mhuirear eile dá leithéid, agus
go bhfuil an tréimhse chuí ó     go dtíL  L   M  M   B  B L  L   M  M   B  B

Dáta L  L   M  M   B  B
Le haghaidh na Coimisinéirí Ioncaim

(Ba cheart an fhoirm seo a thíolacadh i ndúblach chuig an seoladh ar leathanach 2)

https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx
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CUR SÍOS AR AN MHAOIN A BHFUIL AN DEIMHNIÚ SEO AG TEASTÁIL LE HAGHAIDH

Baile
Cathair
Contae

(1)

Baile Fearainn nó
uimhir Sráide

(2)

Uimhir Fóilió
(Má tá sé cláraithe)

(3)

Ainm an
áititheoir rátaithe

(4)

Acraíocht

(5)
1

2

3

4

5

6

7
Nótaí

Faoi bhun Alt 62(2) den Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003, ní bheidh duine cláraithe mar úinéir maoine de bhun iarratas bunaithe ar úinéireacht agus déanta 
faoi na Rialacha um Chlárú Talún 1972, ach amháin go dtabharfar deimhniú eisithe ag na Coimisinéirí Ioncaim ar aird do Chlár na dTeidlíochtaí sa chéill nach raibh muirear 
gearrtha ar an maoin i gceist le linn na tréimhse dár dtosaigh an dáta a chláraigh úinéir cláraithe reatha na maoine, nó 28 Feabhra 1974, cibé acu is déanaí, go dtí dáta 
clárúcháin an t-iarratas láithreach le cáin bhronntanas nó oidhreachta (lena n-áirítear cáin phrobháide) nó go ndéanfar, chun sástacht na gCoimisinéirí, aon mhuirear den 
chineál sin a urscaoileadh.

Leagann An tAcht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003 amach an reachtaíocht maidir le cánachas ar bhronntanais agus oidhreachtaí. Go ginearálta, meastar go 
nglacann duine le bronntanas sa chás go dtiocfaidh duine, faoi aon diúscairt, i dteideal go tairbhiúil i seilbh (seachas ar bhás) ar shochair ar bith seachas ar chomaoin iomlán. 
Meastar go nglacann duine le hoidhreacht nuair a thiocfaidh an duine, de dhroim aon diúscartha, i dteideal go tairbhiúil i seilbh ar bhás chun sochair ar bith seachas ar 
chomaoin iomlán. Tá cáin phrobháide inmhuirir ar an luach incháinithe atá os cionn tairseach d’eastáit cuí faoi uacht nó díthiomnacht daoine atá ag fáil bháis idir  
17 Meitheamh 1993 agus 6 Nollaig 2000.

Séanadh
Ní comhairle ghairmiúil atá sa doiciméad seo ach treoir amháin, agus níor cheart a mheas gur comhairle dlíthiúil é ach an oiread. Níor chóir go nglacfar leis gur treoir 
cuimsitheach é, nó go dtugann sé freagra cinntitheach i ngach cás.

Féadtar na sonraí iomlán maidir leis na cánacha féinmheasúnaithe seo a fháil ó -
Coimisinéirí Ioncaim
An tAonad Cánach Fáltas Caipitiúil
9/15 Sráid Uí Chonaill Uachtarach
Baile Átha Cliath 1
D01 YT32 
Fón: 01 738 3673
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