CÁIN OIDHREACHTA
TUAIRSCEÁN IONTAOBHAIS LÁNROGHNAIGH
Cuir isteach le do thoil ainm
agus seoladh an duine lena
ndéanfar comhfhreagras.

Uimhir Chomhaid

Tagairt Ghníomhaire

Nóta: Léigh na nótaí ar leathanaigh 3 agus 4 le do thoil sula gcomhlánaíonn tú an fhoirm seo.

CUID 1
Uimhir PSP
Ainm an Diúscróra
Seoladh

Dáta báis

/

/

/
/
Dáta na príomhionstraime a bhaineann leis an
iontaobhas (ceangail cóip murar cuireadh ceann ar aghaidh roimhe)
NOCHTADH AMHRAIS

Má tá tú neamhchinnte faoi chóireáil chánach d’aon mhír sa tuairsceán seo, cuir tic (P) sa bhosca seo q agus ceangail litir
chumhdaigh ina leagtar amach an pointe atá i gceist agat go soiléir.
Éilíonn na Coimisinéirí Ioncaim go ndéanann tú tuairisceán ar an bhfoirm seo i dtaca le hoidhreacht chánach a mheastar 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 réadmhaoin atá léirithe agat ar
leathanach 3 a léiriú ar leathanach 4 den fhoirm seo, agus íocaíocht den mhéid sin a iniamh leis an bhfoirm chomhlánaithe ar chóir
seoladh ar aghaidh chuig an seoladh anseo thios.
B’fhéidir gur mhaith leat neamhdhliteanas láithreach a éileamh, áfach, de thairbhe nár comhlíonadh na coinníollacha le
haghaidh oidhreachta faoi Alt 14 den Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003. Sa chás sin, comhlánaigh an deimhniú ar an
leathanach seo, agus seol an fhoirm chuig:

Coimisinéirí Ioncaim,
An tAonad um Cháin Fáltas Caipitiúil,
Bloc F, Campas Gnó Baile Átha Í,
Bóthar Chaisleán an Chomair,
Baile Átha Í,
Co. Chill Dara.
(059) 8643200
Dearbhaím/Dearbhaímid nár comhlíonadh na coinníollacha le haghaidh oidhreachta faoi Alt 15 den Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas
Caipitiúil, 2003, agus tá an fhaisnéis a thug mé mar fhreagra ar na gceisteanna sa Chuid seo ceart ar feadh m’eolais/ár n-eolais.
Síniú/Sínithe:
Cáil (Iontabhaí (Iontabhaithe), srl.):
Dáta:

Foirm I.T.4 (CAT)

/

/
RPC002223_GA_WB_L_1

CUID 2

COMHLÁNAIGH AN CHUID SEO I gCÁS INA nÉILÍTEAR

1.

Má tá aon phríomhábhair* faoi
21 b luaigh ainm agus dáta
breithe gach duine acu.

2.

Má éilítear neamhdhliteanas
láithreach ar chúis ar bith eile,
luaigh na sonraí.

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

DEARBHÚ
Dearbhaím/Dearbhaímid go bhfuil lánsonraí sa Tuairisceán seo i dtaca leis an réadmhaoin a bhain leis an oidhreacht incháinithe ann
ag an Dáta Luachála.
Dearbhaím/Dearbhaímid freisin gur rinneadh luacháil ar an réadmhaoin i gceist amhail an Dáta Luachála.
Dearbhaím/Dearbhaímid freisin go bhfuil an tuairisceán seo ceart agus comhlánaithe ina iomláine ar feadh m’eolais/ár n-eolais,
m’fhaisnéise/ár bhfaisnéise agus mo thuairime/ár dtuairime.
Síniú:
Ainm(neacha)
i gceannlitreacha:
Seoladh (Seoltaí):

Cáil (Iontabhaí
(Iontabhaithe), srl):
Dáta:

/

/

/

/

Nóta: Is leor, sa chéad dul síos, go bhfuil an Dearbhú thuas sínithe ag an duine cuntasach. Má éilíonn na Coimisinéirí
Ioncaim go ndéantar an Dearbhú faoi mhionn, seolfar na páipéir ar ais le haghaidh an chuspóra seo.
Arna mhionnú ag:
ag:

sa Chontae:
ar:

/

/

Romham:
Coimisinéir Mionnaí/Dlíodóir Cleachtach

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

Leathanach 2

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

/

/

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

/

/

RÉADMHAOIN A BHAIN LEIS AN OIDHREACHT
INCHÁINITHE AR AN DÁTA LUACHÁLA
Nóta:

1. Ba chóir luachála bheith ceangailte.
2. I gcás tailte agus foirgneamh, tá foirmeacha CA6 riachtanach i ndúblach.
3. Más gá, ba chóir ráiteas a nasc-ghabháil ina mínítear aon athruithe sa réadmhaoin
idir an dáta oidhreachta agus an Dáta Luachála.

Luach Margaidh ag
Dáta Luachála
€

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

Iomlán

€

Lúide réadmhaoin díolmhaithe ó cháin (C.A.T. Acht Comhdhlúite, 2003, Alt 77 mar atá sínithe)

€

Glanmhéid tar éis díolúine

€

ASBHAINTÍ
Méid

€

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

Leathanach 3

€

ÁIREAMH CÁNACH
OIDHREACHT (féach leathanach 3)
Luach Margaidh (glanmhéid tar éis díolúine)

€

Lúide asbhaintí (más ann dóibh)

€

Luach Incháinithe

€

CÁIN

€

Cáin ag 6% ar Luach Incháinithe thuas
Ús air ag an ráta infheidhmithe sa lá*
(.i. Ó

/

/

/

go

/

)

Glancháin agus ús le híoc anois
* Ó 01/04/98 go 31/03/05		

- 0.0322%

Ó 01/04/05 go 30/06/09		

- 0.0273%

Ó 01/07/09 go dáta íocaíochta

- 0.0219%

€

ÚSÁID OIFIGIÚIL AMHÁIN
Méid na híocaíochta a fuarthas

€

Thar Ceann an Ard-Chuntasóra (Sínithe)
Dáta

/

/

Ba chóir seiceanna a scríobh chuig na Coimisinéirí Ioncaim agus iad crosáilte “dhoshannta”.
Seol an fhoirm seo le híocaíocht don cháin (móide ús, más ann dó) mar a áirítear thuas chuig an seoladh seo.

Coimisinéirí Ioncaim,
An tAonad um Cháin Fáltas Caipitiúil,
Bloc F, Campas Gnó Baile Átha Í,
Bóthar Chaisleán an Chomair,
Baile Átha Í,
Co. Chill Dara.
(059) 8643200

Leathanach 4

