
Iontaobhas Lánroghnach
TUAIRISCEÁN TOSAIGH

Cuir isteach ainm agus 
seoladh (Eircode san 

áireamh) an duine ar chóir an 
deimhniú a chur ar ais go dtí.

Tabhair do d’aire: Ba chóir an tuairisceán a bheith déanta ag an iontaobhaí

Uimhir Chánach ar Iontaobhas Lánroghnach:

CUID 1
Diúscróir:
UPSP

Ainm an diúscróra:

Seoladh (Eircode 
san áireamh)

LÉIRIÚ AMHRAIS

Dáta an bháis Dáta príomhionstraim lena mbaineann an iontaobhas
(ba chóir cóip a chur leis murar cuireadh ceann ar aghaidh roimhe)

Muna bhfuil tú cinnte maidir le cóir chánach aon rud sa tuairisceán seo, chur tic (P) sa mbosca seo q agus chur litir chumhdaigh leis 
ag léiriú.

Dearbhaim / Dearbhaimid nach bhfuil coinníollacha i leith oidhreacht faoi Alt 15 don Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003, sásta agus go bhfuil an eolas atá 
tugtha mar freagraí ar ceisteanna sa Cuid seo ceart ar feadh m’eolais / ár n-eolais, agus crediúint.

Foirm I.T.4 (CFC) RPC011973_GA_WB_L_1

Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim cánacha agus dleachtanna agus feidhmíonn rialuithe Custam. Iarrann na Coimisinéirí Ioncaim ar 
chustaiméirí sonraí pearsanta áirithe a chur ar fáil chun na críocha seo agus chun críocha feidhmeanna reachtúla áirithe eile de 
réir mar a shannann an tOireachtas. Féadfaidh sé go ndéanfar do shonraí pearsanta a mhalartú le Ranna agus Gníomhaireachtaí 
eile Rialtais i gcúinsí áirithe nuair a fhoráiltear dó seo le dlí. Tá polasaí cosanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim agus eolas ar do 
chearta cosanta sonraí ar fáil ar www.revenue.ie.

Uimhir Chánach an Iontaobhais:

/           /Dáta inmhuirir

CUID 2 NEAMHDHLITEANAS REATHA

Is féidir neamhdhliteanas reatha a éileamh ar fhorais nach raibh coinníollacha comhlíonta le haghaidh oidhreachta faoi Alt 15 den Acht 
Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003.
 Sa chás seo, comhlánaigh an deimhniú ar an leathanach seo agus seol ar ais chuig an seoladh ar an leathanach deiridh.

Dáta luachála

1. Ar mhian leat neamhdhliteanas a éileamh? (P)  Is mian q  Ní mian q   Muna mhian, lean ar aghaidh go Cuid 3.

2.	 Má	tá	príomhábhair	faoi	fiche	is	a	haon	bliain	d’aois,	chur	ainm	agus	dáta	breithe	gach	ceann	acu	san	áireamh		 (bain úsáid 
as leathanaigh breise, más gá).

 Ainm:                                                                      Dáta breithe:   

 Ainm:                                                                      Dáta breithe:   

 Ainm:                                                                      Dáta breithe:   

3.  Má tá neamhdhliteanas reatha éilithe ar cúinsí eile, cuir in iúl iad.

Dearbhaim / Dearbhaimid nach bhfuil coinníollacha i leith oidhreacht faoi Alt 20 don Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003, sásta agus go bhfuil an eolas atá 
tugtha mar freagraí ar ceisteanna sa Cuid seo ceart ar feadh m’eolais / ár n-eolais, agus crediúint.

TAIN an Ghníomhaire / an Chomhairleora:

LL      MM      BBBB

UPSP

UPSP

UPSP

Síniú / Sínithe:

Cáil (an tsínitheora (na 
sínitheoirí), srl.):Síniú / Sínithe:

Cáil (an tsínitheora (na 
sínitheoirí), srl.):

Dáta:

Dáta:

/           /LL      MM      BBBB

/           /LL      MM      BBBB /           /LL      MM      BBBB

/           /LL      MM      BBBB

/           /LL      MM      BBBB

/           /LL      MM      BBBB

/           /LL      MM      BBBB

/           /LL      MM      BBBB

https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx#:~:text=Revenue%20has%20a%20legal%20duty,standards%20of%20security%20and%20confidentiality.


Leathanach 2

Dáta Oidhreachta (Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003, Alt 15)

Dáta Luachála (Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003, Alt 16(b))

MAOIN A BHAIN LEIS AN OIDHREACHT INCHÁINITHE 
AR AN DÁTA LUACHÁLA

Luach margaidh ar an dáta 
luachála

€

ASBHAINTÍ

Lúide maoin díolmhaithe ó cháin (an tAcht Comhdhlúite Cánach, 2003, Alt 77, mar atá leathnaíodh)

Iomlán

Glan tar éis díolúine

Suim

N.B.Má éilítear asbhaintí, ba chóir iad a dheimhniú agus míniú iomlán a thabhairt.

€

€

€

€

€

 Iomlán

CUID 3
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Leathanach 3

CÁIN A RÍOMH

€
€
€

€

OIDHREACHT (féach leathanach 2)

Luach margaidh (glan tar éis díolúine)

Lúide asbhaintí (más ann dóibh)

Luach Incháinithe

CÁIN

Cáin ag 6% ar luach incháinithe thuas

Suim an fhormhuirir dlite faoi Alt 53A den Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil mar thoradh ar 
thíolacadh déanach an tuairisceáin seo.

Iomlán glan na cánach iníoctha.

Ús air mar gheall ar íocaíocht déanacha ag an ráta infheidhmithe sa lá.*

i.e. Ó agus

€Cáin glan agus ús iníoctha
* Ó 01/04/98 go 31/03/05      - 0.0322% 
 Ó 01/04/05 go 30/06/09      - 0.0273% 
  Ó 01/0709 go dtí an dáta íocaíochta         - 0.0219%

€

DEARBHÚ

Dearbhaím / Dearbhaimid an méid seo

(a) go bhfuil lánsonraí sa tuairisceán seo i dtaca leis an maoin a bhain leis an oidhreacht incháinithe ann ag an dáta luachála.

(b) gur rinneadh luacháil ar an maoin i gceist amhail an dáta luachála.

(c) go bhfuil an tuairisceán agus measúnú seo ceart ar feadh m’eolais / ár n-eolais, m’fhaisnéise / ár bhfaisnéise agus mo thuairime / ár       
     dtuairime.

Síniú / Sínithe:

Ainm(neacha) i mbloclitreacha:

Cáil (Iontabhaí 
(iontaobhaithe), srl.):

Seoladh(seoltaí):
(Eircode san 

áireamh)

Dáta:

PART 4

€
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Leathanach 4

TABHAIR DO D’AIRE

Éilíonn na Coimisinéirí Ioncaim go ndéanann tú tuairisceán ar an bhfoirm seo i dtaca le hoidhreacht chánach a mheastar a 
bheith faoi Alt 15 den Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003, a ghlac an t-iontaobhas lánroghnach thuasluaite ón 
diúscróir ainmnithe thuas.

Iarrtar ort méid na Cánach Oidhreachta (móide ús, más ann dó) atá iníoctha agat maidir leis an maoin atá léirithe agat ar 
leathanach 2 a léiriú ar leathanach 3 den fhoirm seo, agus íocaíocht den mhéid sin a chur leis an bhfoirm chomhlánaithe, 
agus iad a sheoladh chuig an seoladh thíos.

Nótaí ar Chuid 3
Ba chóir luachálacha a choinneáil.

Más mian leat forálacha d’Alt 24 den Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003 a úsáid, ba chóir litir iarratais a chur 
leis an tuairisceán seo.

D’fhéadfadh asbhaintí a bheith incheadaithe faoi Alt 28 den Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003, agus má 
rinneadh éileamh, ba chóir go gcoinneofar na dearbháin.

Tá pionós i bhfeidhm mura gcloítear le riachtanais an Achta Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003 - Féach Alt 58 ann.

Más gá, ba chóir go bhfuil ráiteas ceangailte ag míniú aon athruithe sa mhaoin idir dáta oidhreachta agus Dáta Luachála.

Nuair atá spás neamhleor, is féidir sceidil a nasc-ghabháil.

Má tá tú ag tíolacadh an tuairisceáin seo tar éis an dáta tíolactha shonraithe, agus is é an dáta tíolactha shonraithe ná an 
19 Nollaig 2018 nó i ndiaidh, tá formhuirear tíolactha dhéanaigh dlite. Má tá do thuairisceán déanach is é an formhuirear, a 
chuirtear le do cháin atá dlite, ná: 5% den cáin dhlite nó €12,695, cibé acu is lú, nuair a thíolactar an tuairisceán taobh istigh 
de 2 mhí ón dáta dlite.
10% den cáin dhlite nó €63,485, cibé acu is lú, nuair a thíolactar an tuairisceán níos mó ná dhá mhí déanach.

Nótaí ar Chuid 4
Ní mór an dearbhú a bheith sínithe ag duine cuntasach..

Na Coimisinéirí Ioncaim
An tAonad Cánach Fáltas Caipitiúil
Bloc F, Ionad Gnó Bhaile Átha Í
Bóthar Chaisleán an Chomair
Baile Átha Í
Co. Chill Dara
R14 FE81
+353 1 738 3630

Is	féidir	cóipeanna	na	nAchtanna	dá	dtagraítear	san	fhoirm	seo	a	cheannach	ó	Oifig	Foilseachán	an	Rialtais,	52	Faiche	
Stiabhna, Baile Átha Cliath D02 DR67. Ríomhphost: publications@opw.ie

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

Ba chóir Seic / Dréacht Bainc a bheith marcáilte mar iníoctha don Ard-Bhailitheora agus crosáilte “doshannta”.
Seol an fhoirm seo le híocaíocht don cháin (móide formhuirear agus ús, más ann dó) mar a ríomhtar, chuig an seoladh seo.

Más mian leat neamhdhliteanas reatha a éileamh, ba chóir duit Cuid 2 a chomhlánú agus an fhoirm comhlánaithe a 
sheoladh chuig an seoladh thíos.

Is féidir neamhdhliteanas láithreach a éileamh ar fhorais nach raibh na coinníollacha comhlíonta le haghaidh 
oidhreachta faoi Alt 20 den Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003.

Is féidir díolúine a éileamh faoi Alt 15(5) nó Alt 17 den Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003.

Sainmhínítear “Príomhábhair” in Alt 14 den Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003.

Féadtar íocaíocht a dhéanamh le Ríomhaistriú Airgid (RA), sonraí ar fáil ag: 
https://www.revenue.ie/ga/gains-gifts-and-inheritance/discretionary-trust-tax/index.aspx.

Nótaí ar modhanna íocaíochta

https://www.revenue.ie/ga/gains-gifts-and-inheritance/discretionary-trust-tax/index.aspx

