FOIRM CA4
Nuair a bheidh an fhoirm seo comhlánaithe, ba chóir í a sheoladh ar ais chuig:
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, An tAonad Cánach Fáltas Caipitiúil
Fón: 01 - 738 3673

FÉACH AR AN EOLAS THÍOS ROIMH AN BHFOIRM SEO A CHOMHLÁNÚ.
Ba chóir an fhoirm seo a chomhlánú má theastaíonn litir imréitigh (Foirm IT8) uait maidir le hurrúis,
airgid sa bhanc, in oifig an phoist, cumann foirgníochta, srl, faoi sheilbh i Stát na hÉireann in
ainmneacha comhpháirteacha an éagtha agus duine/daoine eile nuair atá an tsuim
(i)

níos mó ná €50,000 sa chás go bhfuair an t-éagtha bás ar an 26 Eanáir 2001 nó dá éis

(i)

níos mó ná €6,348.69 sa chás go bhfuair an t-éagtha bás roimh an 26 Eanáir 2001.

Ní theastaíonn imréiteach na Foirme IT8 do chuntais a choinnítear i gcomhpháirt le céile nó
páirtnéir sibhialta marthanach.
Tabhair do d’aire: Tá rogha ann imréiteach Fhoirm IT8 a iarraidh le linn an phróisis chun Foirm SA.2 um
Ráiteas Cúrsaí (Probháid) a chomhlánú.
Ní mór Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) an éagtha a chur ar fáil i ngach cás. Cuirfear an
Fhoirm CA4 ar ais chuig an iarratasóir mura bhfuil UPSP ann.
Chomh maith leis sin, teastóidh UPSP ó na tairbhithe uile (lena n-áirítear iad siúd atá cónaitheach thar
lear) sa liosta in Achoimre na dTairbhithe ar leathanach 4.
Diúscróir / tairbhí Éireannach
Go hiondúil, féadtar UPSP a fháil ar aon chomhfhreagras a fhaightear ó na Coimisinéirí Ioncaim (mar
shampla Deimhniú Creidmheasanna Cánach agus Deimhniú Muirir Shóisialaigh Uilíoch nó Fógra um
Achomharc) nó ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS).
Féadann cliaint a bhfuil UPSP de dhíth orthu cuairt a thabhairt ar a n-oifig áitiúil nó ar bhrainse de chuid
an RGFCS. Is gá dóibh faisnéis aitheantais bhailí a chur ar fáil, mar shampla deimhniú breithe fada
agus doiciméid tacaíochta eile.
Diúscróir / tairbhí eachtrach
Sa chás go dteastaíonn UPSP do dhuine éagtha atá thar lear nó do thairbhithe atá cónaitheach thar
lear, ba chóir do dhlíodóirí nó seiceadóirí teagmháil dhíreach a dhéanamh leis na Seirbhísí Aitheantais
Cliant san RGFCS trí
Fón:

ÍosGhlao 1890 92 79 99 / 071 967 2616,
Más ó áit taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann atá tú ag glaoch +353 71 967 2616 nó
Ríomhphost:
cis@welfare.ie

Teastóidh faisnéis aitheantais sula bhféadtar uimhreacha a eisiúint.
Má theastaíonn cabhair uait chun an fhoirm seo a chomhlánú, féach ar an Treoir le Foirm SA.2 um
Ráiteas Cúrsaí (Probháid) a chomhlánú. Cé nach bhfuil an Treoir sonrach don fhoirm seo, tugtar
cabhair ann ar fhadhbanna amhail maoin faoi chomhúinéireacht, comhiomlánú, grúpthairseacha grúpa,
cánachas maoine eachtraí srl. Féadtar é a fháil ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim ar
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www.revenue.ie.
Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim cánacha agus dleachtanna agus feidhmíonn rialuithe custam. Iarrann na
Coimisinéirí Ioncaim sonraí pearsanta áirithe chun na críocha seo agus chun críocha feidhmeanna reachtúla
eile mar a shannann an tOireachtas. Féadtar do chuid sonraí pearsanta a mhalartú le Ranna eile Rialtais agus
le gníomhaireachtaí eile i gcúinsí áirithe nuair atá foráil dó seo sa dlí. Tá sonraí iomlána faoi pholasaí cosanta
sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim ar fáil ar an leathanach Príobháideachas ar www.revenue.ie ar a bhfuil sonraí
faoin gcaoi a mbainfidh muid úsáid as do chearta mar dhuine is ábhar do shonraí. Tá sonraí an pholasaí seo ar
fáil i bhformáid cóipe crua ach é a iarraidh.
Is mar threoir amháin atá an t-eolas atá sa doiciméad seo beartaithe agus ní comhairle
ghairmiúil é, comhairle dhlíthiúil san áireamh. Níor chóir glacadh leis gur treoir
chuimsitheach é, ná go dtugann sé freagra cinntitheach i ngach cás dtugann sé
freagra cinntitheach i ngach cás.
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Ainm an éagtha		
UPSP an éagtha
Seoladh an éagtha

(cuir Eircode san áireamh,
más eol é)

Dáta an bháis

L

L M M B B B B

Sainchónaí ag tráth an bháis
Sainchónaí bunaidh
Cuir “x” sa bhosca cuí má bhí an diúscróir ag cónaí nó ag gnáthchónaí
sa Stát ar dháta an bháis?

Bhí

Ní raibh

Ní raibh
Cuir “x” sa bhosca cuí má bhí uacht fágtha ag an éagtha? Bhí
Má bhí, cuir cóip leis seo
Sa chás gur eisíodh deonú – sonraigh dáta an deonaithe agus
L L M M B B B B
cuir cóip leis seo
(Sa chás seo, ná comhlánaigh ach ceisteanna 1 agus 6 den Cheistneoir seo a leanas)

CEISTNEOIR
1.

Sócmhainní comhpháirteacha aon mhaoine (mar shampla tailte, tithe, gnó, airgead sa
bhanc, urrúis srl.) atá faoi sheilbh in ainmneacha comhpháirteacha an éagtha agus duine
(daoine) eile ar dháta an bháis.

Cur síos ar an maoin /
		
Uimhir an Chuntais
Luach Margaidh 		
Ainm na hInstitiúide Airgeadais 					
Comhlán ar Dháta
											an Bháis
€
€
€
€
€
I ndáil le gach mír den mhaoin chomhpháirteach, sonraigh an fhaisnéis seo a leanas:
(i)

ainm na sealbhóirí comhpháirteacha eile

(ii)

gaol na sealbhóirí comhpháirteacha leis an éagtha

(iii)

na dátaí a cuireadh an mhaoin in ainmneacha comhpháirteacha

(iv)

*an té a rinne agus cé na scaireanna inar cuireadh an mhaoin ar fáil

(v)

*an fáth ar cuireadh an mhaoin in ainmneacha comhpháirteacha
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(vi)
		

*an chaoi agus cé na scaireanna inar déileáladh nó ónar baineadh tairbhe as an
ioncam ón maoin

(vii)
		

*an teideal faoina n-aistrítear an mhaoin (mar shampla uacht, díthiomnacht,
marthanas)

*sa chás go raibh an t-airgead nó an mhaoin eile in ainmneacha comhpháirteacha curtha ar fáil ag an éagtha,
féadfaidh sé, ag brath ar an rún iarbhír nó ar an rún dlíthiúil measta, go dtiocfadh iontaobhas aníos dá thoradh
i bhfábhar an éagtha.

2.

Sócmhainní in ainm an éagtha amháin
Sonraigh sonraí gach maoine (mar shampla tailte, tithe, gnó, airgead sa bhanc, urrúis, srl)
atá faoi sheilbh ainm an éagtha amháin ar dháta an bháis.

		
Cur síos ar an maoin					
										

Luach Margaidh Comhlán
ar Dháta an Bháis
€
€
€
€
€

3.

Fáltais ó pholasaithe árachais saoil
Sonraigh sonraí aon airgead a tháinig de bheith iníoctha ar bhás an éagtha faoi aon
pholasaí nó scéim ranníocaíochta, is cuma an raibh tionchar ag an éagtha air nó nach
raibh.

Ainm na Cuideachta / Scéime Árachais
Uimhir Pholasaí
		

Luach Comhlán
ar Dháta an Bháis
€
€
€
€
€

San Achoimre ar na Sochair ar leathanach 4, cuir isteach sonraí aon tairbhí atá ag tógáil sochair atá níos mó
ná €20,000 ón bpolasaí.

4.

Cuir “x” sa bhosca cuí má bhí an t-éagtha mar úinéir ar leas teoranta ag tráth ar bith (mar
shampla blianacht, ceart cónaitheachta, nó leas saoil nó eile, i dtithe, tailte, urrúis srl)?
Bhí

Má bhí, cuir cóip den ionstraim chuí ar fáil.
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Ní raibh

5. ACHOIMRE AR NA SOCHAIR
Sonraí: Tairbhí Uimh. 1

Sochair Reatha. Bíodh na sochair reatha uile a sháraíonn €20,000 san áireamh
Cuir “x” sa bhosca cuí má tá an tairbhí ag cónaí in Éirinn nó ag gnáthchónaí sa Stát
Tá

UPSP an Tairbhí:

Níl

Ainm:
Seoladh:

(Cuir Eircode san
áireamh, más eol é)

Gaol leis an éagtha:

€

Luach na Sochar:

Sochair Roimhe: Sa chás go bhfuil aon Sochair In-chomhiomlánaithe roimhe seo faighte ag an tairbhí faoin
tairseach céanna ón 05/12/1991, sonraigh an tsuim a fuarthas

€

Sonraí: Tairbhí Uimh. 2

Sochair Reatha. Bíodh na sochair reatha uile a sháraíonn €20,000 san áireamh
Cuir “x” sa bhosca cuí má tá an tairbhí ag cónaí in Éirinn nó ag gnáthchónaí sa Stát
Tá

UPSP an Tairbhí:

Níl

Ainm:
Seoladh:

(Cuir Eircode san
áireamh, más eol é)

Gaol leis an éagtha:

€

Luach na Sochar:

Sochair Roimhe: Sa chás go bhfuil aon Sochair In-chomhiomlánaithe roimhe seo faighte ag an tairbhí faoin
tairseach céanna ón 05/12/1991, sonraigh an tsuim a fuarthas

€

Sonraí: Tairbhí Uimh. 3

Sochair Reatha. Bíodh na sochair reatha uile a sháraíonn €20,000 san áireamh
Cuir “x” sa bhosca cuí má tá an tairbhí ag cónaí in Éirinn nó ag gnáthchónaí sa Stát
Tá

UPSP an Tairbhí:

Níl

Ainm:
Seoladh:

(Cuir Eircode san
áireamh, más eol é)

Luach na Sochar:

Gaol leis an éagtha:

€

Sochair Roimhe: Sa chás go bhfuil aon Sochair In-chomhiomlánaithe roimhe seo faighte ag an tairbhí faoin
tairseach céanna ón 05/12/1991, sonraigh an tsuim a fuarthas

€

6. Sonraí Teagmhála
Ainm

Dáta

(in BLOCLITREACHA)

L
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Uimhir Fóin
Seoladh

(Cuir Eircode san
áireamh, más eol é)

Síniú

Cáil
(comharba, iontaobhaí, srl)

Deartha ag Ionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

4

