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Asbhaint Dhúbailte
Creidmheas tríd an gcóras ÍMAT le haghaidh 
cáin eachtrach neamh-inaisíoctha

Ba chóir do dhuine aonair Cuid A a chomhlánú sa chás: 
• gur cónaitheoir cánach in Éirinn thú, agus 
• go bhfuil tú fostaithe ag fostóir Éireannach, faoi chonradh fostaíochta Éireannach, agus 
• go bhfeidhmítear cuid de dhualgais na fostaíochta lasmuigh den Stát i ndlínse CCD, agus
• faoi dhliteanas cáin Éireannach agus cáin eachtrach neamh-inaisíoctha a asbhaint go  

comhuaineach ag an bhfoinse ón ioncam céanna.
Cuid A - le comhlánú ag an bhfostaí
Ainm an fhostaí

Seoladh an fhostaí (Eircode san áireamh)

Uimhir PSP an fhostaí

Ainm an fhostóra

Seoladh an fhostóra 
(Eircode san áireamh):

Uimhir chlárúcháin an fhostóra

Bliain an éilimh

Dáta fágála atá beartaithe chun imeacht ón Stát

Dáta atá beartaithe le filleadh ar an Stát

Patrún oibre a bhfuiltear ag súil leis le linn tréimhse 
sannta shealadaigh sa dlínse choigríche (m.sh. cé 
mhéad lá oibre in aghaidh na seachtaine / na míosa 
sa Stát agus sa dlínse choigríche)

An cónaitheoir cánach in Éirinn thú  do bhliain an 
éilimh Is ea Ní hea

Dlínse choigríche ina bhfeidhmítear cuid de 
dhualgais d'fhostaíochta

Ioncam iomlán measta ó gach foinse do bhliain an 
éilimh (Euro)

Cáin bhliantúil mheasta iníoctha in Éirinn do bhliain 
an éilimh (Euro)

Ioncam measta faoi réir cánach i ndlínse choigríche 
do bhliain an éilimh (m.sh. ioncam a ngearrtar cáin 
dhúbailte air) (Euro)

Cáin choigríche neamh-inaisíoctha mheasta iníoctha 
i ndlínse choigríche do bhliain an éilimh (Euro)
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Tuigim go ndeonaítear creidmheas cánach coigríche fíor-ama faoi réir na gcoinníollacha atá 
leagtha amach in Alt 2 den Lámhleabhar Cánach agus Dleachta Cuid 42-04-62, lena n-áirítear an 
riachtanas tuairisceán Cánach Ioncaim a thíolacadh do bhliain éilimh.

Síniú an éilitheora Dáta

https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-42/42-04-62.pdf
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Cuid B -  chun críocha na gCoimisinéirí Ioncaim amháin

(A) Ioncam iomlán measta ó gach foinse 
do bhliain an éilimh

(B) Cáin bhliantúil mheasta iníoctha in 
Éirinn do bhliain an éilimh

(C) Ráta Éifeachtach Éireannach (B / A) x 100%

(D)

Ioncam measta faoi réir cánach i 
ndlínse choigríche do bhliain an 
éilimh (m.sh. ioncam a ngearrtar cáin 
dhúbailte air)

(E)
Cáin choigríche neamh-inaisíoctha 
mheasta iníoctha i ndlínse choigríche 
do bhliain an éilimh

(F) Ráta éifeachtach eachtrach (E / D) X 100%

Déan comparáid idir ráta éifeachtach Éireannach (C) agus ráta éifeachtach eachtrach (F).

Má tá an ráta éifeachtach eachtrach 
(F) níos ísle ná an ráta éifeachtach 
Éireannach (C) 

Má tá an ráta éifeachtach Éireannach (C) níos ísle ná 
an ráta éifeachtach eachtrach (F)

Féadfar creidmheas den tsuim ag (E) 
a dheonú sa bhliain éilimh.

Céim 1 (ioncam eachtrach athbhreithnithe) 

(D – E) / (100 - C)% = G
   

Céim 2 (creidmheas cánach eachtrach)

G – (D – E) = H

Céim 3 (laghdú ar ioncam eachtrach arna 
shloinneadh mar chreidmheas)

(D – G) x ráta imeallach cánach = I

Féadfar creidmheas an tsuim chomhiomlán ag Céim 2 
agus Céim 3 a dheonú i mbliain an éilimh.

Tabhair do d’aire
Ní fhéadfaidh an creidmheas cánach coigríche a 
ríomhtar ag Céim 2 thuas a bheith níos mó ná an 
tsuim a fhaightear amach trí shuim an ioncaim 
eachtraigh a mhéadú faoi na ndaoine aonair Ráta 
Éifeachtach Éireannach.
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(J) Cáin Eachtrach atá fágtha le haghaidh 
MSU E - (H + I)

(K) Suim an ioncaim faoi dhliteanas MSU

(L) Suim an MSU iníoctha do bhliain an 
éilimh

(M) Ráta Éifeachtach MSU  (L / K) x 100%

(N) MSU atá inchurtha i leith ioncam 
eachtrach D x M

(O) Faoiseamh breise ó chánachas 
dúbailte i leith MSU

Déan comparáid idir an suim ag 
J v N
Ceadaigh an tsuim is ísle

Tabhair do d’aire: Cuirtear faoiseamh MSU breise le faoiseamh a ríomhtar i gCuid B den fhoirm 
seo. Seol iarratais chomhlánaithe chuig an Aonad Náisiúnta um Neamhchónaitheacht, Seirbhísí 
ÍMAT, Baile Átha Cliath Láir, Rannóg na gCánacha Pearsanta, 15 Sráid Uí Chonaill Uachtarach, 
Baile Átha Cliath 1, D01 R635.

Deartha ag Ionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

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.

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 na sonraí 
uile faoi bheartas cosanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim ina leagtar amach an chaoi a n-úsáidfimid do shonraí 
pearsanta chomh maith le heolas i ndáil le do chearta mar ábhar sonraí ar fáil ar ár leathanach Príobháideachas ar 
www.revenue.ie. Tá sonraí faoin mbeartas seo ar fáil i gcruachóip chomh maith, ach í sin a iarraidh.

CUID C (chun críocha na gCoimisinéirí Ioncaim amháin le haghaidh ríomh 
dheireadh na bliana: 

Faoiseamh breise ó chánachas dúbailte i leith MSU sa chás gur mó an Ráta Éifeachtach 
Eachtrach ná an Ráta Éifeachtach Éireannach.

https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx
https://www.revenue.ie/ga/online-services/support/data-and-security/privacy/index.aspx
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