CÁIN FÁLTAS CAIPITIÚIL - Foirm IT38S

Tuairisceán i gcomhair bronntanas agus/nó oidhreachtaí a fuarthas an 5 Nollaig 2001 nó dá éis
Tá treoir (IT39) chun an fhoirm seo a chomhlánú ar fáil ar www.revenue.ie.
Comhlánaigh an fhoirm seo i mBLOCLITREACHA agus úsáid DÚCH GORM.
Ba chóir luach gach comaoine a thabhairt in EURO IOMLÁN AMHÁIN agus gan cent a chur isteach.

Is féidir tuairisceán de Cháin Fáltas Caipitiúil a sheoladh isteach i bhfoirm leictreonach trí úsáid a
bhaint as “Seirbhís Ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim”. Is féidir leat clárú don tseirbhís seo ar líne
ag www.revenue.ie.
Ní féidir leat an fhoirm seo a úsáid ach amháin:
1. Mura bhfuil aon fhaoiseamh/díolúine/sochar á éileamh, seachas díolúine do bhronntanas beag.
2. Más leas iomlán gan choinníollacha nó srianta atá sa sochar a ghlactar.
3. Más ó dhiúscróir amháin a tógadh an mhaoin sa tuairisceán agus nach cuid de shochar nó sraith sochar níos
mó a thóg tairbhí ar an lá céanna atá ann.

I ngach cás eile ní mór an tuairisceán a sheoladh isteach i bhfoirm leictreonach
RABHADH
D’FHÉADFÁ A BHEITH FAOI DHLITEANAS AG PIONÓIS AGUS/NÓ IONCHÚISEAMH MÁ THEIPEANN
ORT TUAIRISCEÁN IOMLÁN AGUS FÍOR A DHÉANAMH. TABHAIR FAOI DEARA NACH MÓR DUIT
TAIFID A CHOINNEÁIL AR FEADH TRÉIMHSE SÉ BLIANA DE BHRÍ GO BHFÉADFAÍ IARRAIDH ORT IAD
A SHEOLADH ISTEACH MÁ ROGHNAÍTEAR DO THUAIRISCEÁN I GCOMHAIR MIONSCRÚDAITHE.
1. Sonraí an tairbhí
Uimhir PSP
an tairbhí

Tuairisceán de cháin bhronntanais
agus/nó oidhreachta don bhliain
dar chríoch 31 Lúnasa

2 0

Ainm Baiste
Sloinne
Seoladh

Eircode

2. Sonraí an chomhdaí (más éagsúil ó 1 thuas)
Ainm Baiste
Sloinne
Seoladh

Eircode
Uimhir
Theileafóin

TAIN

ríomhphost

Uimhir DX (más
infheidhmithe)

-

Tag. an
Chliaint
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Tuairisceán i gcomhair bronntanas agus/nó oidhreachtaí a fuarthas an 5 Nollaig 2001 nó dá éis
Uimhir PSP
an tairbhí

2 0

Bliain

Sonraí an diúscróra
Uimhir PSP
an diúscróra

Ainm Baiste
Sloinne
Seoladh

Eircode
Bronntanas

Cuir  sa bhosca cuí chun an cineál sochair a chur in iúl
Cuir  sa bhosca cuí chun a chur in iúl cé acu a leanas atá sa mhaoin

Oidhreacht
agus/nó

Maoin Réadach

L L

/
/
/

Dáta an bhronntanais/na hoidhreachta
Luaigh dáta no luachála
I gcás oidhreachta, tabhair dáta báis an diúscróra

MM

Maoin Eile

/
/
/

A

Cuir  sa bhosca cuí chun an Tairseach Ghrúpa iomchuí a chur in iúl

B B B B

B

C

Tá faisnéis maidir le tairseacha grúpa reatha ar fáil ar www.revenue.ie/ga/tax/cat/thresholds.html
Measúnú ar Cháin Fáltas Caipitiúil
Milliúin

Mílte

Céadta

A. Luach Inchánach an bhronntanais/na hoidhreachta seo

,

,

B. Díolúine do Bhronntanas Beag (nuair is ábhartha)

,

,

C. Glanluach Inchánach an tsochair (A - B)

,

,

F. Tairseach atá ar fáil don Sochar seo (D - E)

,

,

G. Barrachas Inchánach (C - F)

,

,

Cáin ar Shochar Reatha (Ráta_____%)

,

,

Milliúin

Mílte

Céadta

D. Tairseach Ábhartha

,

,

E. Lúide Luach Inchánach na Réamhshochar
In-chomhiomlánaithe taobh istigh den Tairseach
Ghrúpa seo

,

,

Dearbhú
Dearbhaím/Dearbhaímid go bhfuil an fhaisnéis a thugtar fíor agus iomlán agus go bhfuil an tuairisceán de réir na bhforálacha
san Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003.
Sínithe

L L
Cáil

Date
(Gníomhaire/tairbhí/iontaobhaí, srl)
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MM

/

B B B B

/
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AINM

UIMHIR PSP

ÍOC AGUS
TUAIRISCIGH
31 DEIREADH
FÓMHAIR

2 0

De réir alt 46 den Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil 2003, éilítear ar dhuine a fhaigheann bronntanas nó oidhreacht le dáta
luachála i mbliain dar chríoch 31 Lúnasa cáin bhronntanais nó oidhreachta a íoc agus tuairisceán cánach a chomhdú faoin
31 Deireadh Fómhair dár gcionn.
Féadfar gach tuairisceán a dhéanamh go leictreonach. Féadfaidh tú an fhoirm pháipéir atá faoi iamh a úsáid má chomhlíonann tú
na 3 choinníoll atá thuas ag barr na foirme.
Agus an duillín pá thíos á chomhlánú, is iad ainm agus Uimh. PSP an tairbhí a bheidh le líonadh isteach.

Conas an duillín pá a chomhlánú
Cinnteoidh tú go ndéanfar do chuid íocaíochtaí Cánach Fáltas Caipitiúil a phróiseáil go tapa agus i gceart nuair a líonfaidh tú
isteach an duillín pá thíos agus é a chur ar aghaidh chuig an Ard-Bhailitheoir, Bosca Poist 354, Luimneach.
Cuir isteach an méid sa spás cuí ar an Duillín Pá dóibh seo a leanas:
1. Cáin Oidhreachta
Seo é an méid Cánach Fáltas Caipitiúil a bheidh iníoctha ar oidhreachtaí a gheofar le dátaí luachála sa bhliain dar chríoch
31 Lúnasa.
2. CÁIN BHRONNTANAIS

Seo é an méid Cánach Fáltas Caipitiúil a bheidh iníoctha ar bhronntanais a gheofar le dátaí luachála sa bhliain dar chríoch 31
Lúnasa.
3. GLANMHÉID IOMLÁN
Is ionann an figiúr don Ghlanmhéid Iomlán agus an Cháin Fáltas Caipitiúil a bheidh iníoctha, ag cuimsiú Cáin Oidhreachta agus
Cáin Bhronntanais.

Tuairisceán maidir le cáin bhronntanais
agus/nó cáin oidhreachta don bhliain
dar chríoch 31 Lúnasa
Cáin
Oidhreachta
,
,

€ Duillín Pá
Uimhir
PSP
Ainm:

Cáin
Bhronntanais

,

,

2 0

.00
.00

Síniú:

Cáin Fáltas Caipitiúil
Dáta:

GLANMHÉID IOMLÁN

,

,

.00

ÍOC AGUS TUAIRISCIGH - 31 DEIREADH FÓMHAIR

Léigh an fhaisnéis thábhachtach ar an leathanach seo roimh duit an duillín pá ar an gcéad leathanach eile a chomhlánú

TÁBHACHTACH

Modhanna Íocaíochta

Is féidir leat íocaíocht a dhéanamh i gcoinne dhliteanas cánach trí úsáid a bhaint as ceann acu seo a leanas:
1. Seirbhís Ar-Líne na gCoimisinéirí Ioncaim
Chun sonraí a fháil maidir le conas tuairisceáin a sheoladh isteach agus íocaíochtaí a dhéanamh trí úsáid a bhaint as
Seirbhís Ar-Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS), tabhair cuairt ar láithreán gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim ag
www.revenue.ie nó glaoigh ar 1890 20 11 06.
2. Seic
Ba chóir seiceanna a bheith iníoctha don Ard-Bhailitheoir agus a sheoladh ar aghaidh chuig an seoladh thíos, leis an
duillín pá comhlánaithe.

Ná cuir airgead tirim faoi iamh.

An Tábhacht atá le hÍocaíochtaí Pras

■ Déan cinnte go dtugann tú dóthain ama - trí lá oibre ar a laghad - le go sroichfidh d’íocaíocht an tArdBhailitheoir roimh an dáta dlite.
■ Tá muirear úis i gceist ar íocaíocht déanach cánach.
■ Mura n-íoctar dliteanas cánach, nó mura n-íoctar in am é, d’fhéadfadh sé do ndéanfaí bailiú forfheidhmithe tríd
an Sirriam, imeachtaí Cúirte nó Astú.
Bíonn costais ag baint le Forfheidhmiú, sa bhreis ar aon ús a ghearrtar.
FIOSRUITHE
Ba chóir aon cheist a bhaineann le dliteanas a sheoladh chuig oifig áitiúil na gCoimisinéirí Ioncaim
Ba chóir aon cheist maidir le híocaíocht a sheoladh chuig an Ard-Bhailitheoir, Teach an tSáirséalaigh, Luimneach.
Seol an duillín pá ar ais le híocaíocht chuig:
AN tARD-BHAILITHEOIR, BOSCA POIST 354, LUIMNEACH

