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Uimhir Fostóra

An Dáta a Scoir tú den Fhostaíochta

Ainm agus Seoladh (áirigh Eircode)

Sonraí an ioncaim a fuair tú ón dáta a ndearnadh dífhostaithe tú  Cuir T sa bhosca (sna boscaí) cuí thíos 

Sochar Cuardaitheora Poist 

Sochar Breoiteachta

Ioncam eile ón Roinn Coimirce Sóisialaí

Luaigh an cineál íocaíochta

I gcás na híocaíochta thuas luaigh an dáta ar thosaigh an t-ioncam seo

An líon leanaí atá áirithe san éileamh agat Méid lániomlán seachtainiúil €

Cúnamh Cuairtaitheora Poist (ní foinse inchánaithe ioncaim é seo)

Ioncam eile nach bhfuil faoi réir ÍMAT Lánmhéid faighte go dáta

An bhfuil fút dul ag obair arís in Éirinn roimh 31 Nollaig seo chugainn? 

Mura bhfuil, luaigh cén fáth
Má tá tú ag dul faoi oideachas arís, 
luaigh ainm na scoile nó an choláiste

An bhfuil tú ag déanamh an éilimh seo ar an mbonn go bhfuil tú ag dul go dtí tír iasachta? 
Má tá, luaigh 

(a) an tír cheannscríbe

(b) an dáta imeachta
atá beartaithe

(c) fad na tréimhse a
bheidh tú san iasacht

An bhfuil fút dul ag obair san iasacht?

An seoladh san iasacht le 
hagaidh comhfhreagrais

Dearbhaím go bhfuil mé dífhostaithe agus go bhfuil na sonraí go léir atá tugtha ar an bhfoirm seo luaite go cruinn

Síniú

Teileafón nó Ríomhphost:

Dáta:

Tá dianphionóis ingherrtha ar dhuine a dhéanann, go feasach, ráiteas bréige d’fhonn aisíoc cánach ioncaim a fháil.

€

Luaigh foinse an ioncaim seo

NÍ MÓR GACH ROINN AGUS RÁITEAS A CHOMHÁNÚ
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AN CHÉAD ÉILEAMH AR AISÍOC CÁIN IONCAIM AGUS / NÓ  
MUIREAR SÓISIALTA UILÍOCH (MSU) LE LINN DÍFHOSTAÍOCHTA

FOIRM P50

Léigh le do thoil na NÓTAÍ EOLAIS thall ROIMH chomhlánú na foirme seo duit. 

Aisíocaíochtaí
Más mian leat go n-íocfaí aon aisíocaíocht díreach chuig do chuntas bainc, tabhair sonraí do chuntais bhainc le do thoil.
(Nóta: Tá sé níos tapúla íocaíocht a fháil go leictreonach ná le seic.) 

Limistéar Aonair d'Íocaíochtaí Euro (SEPA)
Tá d'Uimhreacha Idirnáisiúnta Chuntas Bainc (IBAN) agus Cóid Aitheantais Bainc (BIC) ar fáil de ghnáth ar do ráitis 
chuntais bainc. Tá breis eolais ar SEPA le fáil ar www.revenue.ie.
Ní féidir aisíocaíocht a dhéanamh díreach chuig cuntas bainc eachtrach nach bhfuil ina bhall de SEPA.
IBAN (Uasfhad: 34 carachtar)

BIC (Uasfhad: 11 carachtar)

Nóta: Íocfar aon aisíocaíocht Cánach chuig an cuntas bainc seo mura gcuirtear a mhalairt in iúl.  

Tá Níl

Tá Níl

Tá Níl

https://www.revenue.ie/ga


Mura bhfuil an fhoirm seo comhlánaithe go hiomlán, is féidir gur gá í a chur ar ais chugat rud a chuirfidh 
moill ar phróiseáil d’éilimh.

 An bhfuil mé i dteideal aisíoc Cáin Ioncaim nó Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU)?
 Má tá cáin ioncaim agus / nó MSU bainte as do phá ón 1 Eanáir agus má tá tú dífhostaithe anois 

b’fhéidir go bhfuil tú i dteideal aisíoc.

 Cáthain a chuirim isteach ar aisíoc?
 Is cóir duit fanacht ceithre sheachtain ar a laghad ón dáta a tháinig tú chun a bheith dífhostaithe sula 

gcuireann tú isteach ar aisíoc cánach. Más rud é áfach go bhfuil tú ag fáil foinsí inchánach ioncaim ar 
bith (ar a n-áireofaí ioncam ón Roinn Coimirce Sóisialaí - RCS) is cóir duit fanacht ocht seachtain ar 
a laghad. Má gearradh cáin ort ar bhonn Éigeandála féadfaidh tú iarratas a dhéanamh láithreamh ar 
aisíoc nuair a dhéantar dífhostaithe tú.

 Cé mhéid Cáin Ioncaim agus / nó MSU a aisíoctar?
	 Má	tá	tú	i	dteideal	aisíoc	cánach	braithfidh	a	mhéid	ar:

• fad na tréimhse a raibh tú dífhostaithe lena linn
• an méid cáin ioncaim agus / nó MSU atá íoctha agat
• cibé acu an bhfuil riaráistí cáin ioncaim agus / nó MSU agat.

 Conas a dhéanaim iarratas?
	 Ba	cheart	foirmeacha	comhlánaithe	a	sheoladh	chuig	d’Oifig	Chánach.	Nuair	is	infheidhme,	cuir	

cáipéisí tacaíochta maidir le cáin ioncaim agus / nó MSU a baineadh as aon tuilleamh ócáideach nó 
aon fhoinse ioncaim eile tuairiscithe thall.

 Céard a tharlaíonn ansin?
	 Cuirfidh	d’Oifig	Chánach	sonraí	an	aisíoca	(más	ann)	chugat.
 D’fhéadfadh sé nach mbeadh méideanna áirithe atá iníoctha leat ón RCS dlite go hiomlán i leith cáin 

ioncaim. Nuair a bheidh d’aisíoc á ríomh, fágfaidh na Coimisinéirí Ioncaim amach aon mhéid nach 
bhfuil inchánaithe. Níl íocaíochtaí ón RCS inmhuirir le haghaidh MSU.

Tuilleadh Eolais
Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar www.revenue.ie nó de rogha air sin féadtar teagmháil a dhéanamh 
le	d’oifig	de	chuid	na	gCoimisinéirí	Ioncaim	ar	01	738	3636.
Má	tá	tú	ag	glaoch	ó	lasmuigh	de	Phoblacht	na	hÉireann,	glaoigh	le	do	thoil	ar	+	353	1	738	3636.	

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 cuireann siad rialuithe custam i 
bhfeidhm. Iarrann na Coimisinéirí Ioncaim ar chustaiméirí sonraí pearsanta áirithe a sholáthar chun 
na gcríocha seo agus chun roinnt feidhmeanna eile reachtúla a chomhlíonadh, faoi mar a shannann 
an tOireachtas. Féadtar do shonraí pearsanta a mhalartú le Ranna agus gníomhaireachtaí eile 
Rialtais faoi chúinsí áirithe sa chás go bhforáiltear seo sa dlí. Tá sonraí iomlána faoi bheartas um 
chosaint	sonraí	na	gCoimisinéirí	Ioncaim	ina	leagtar	amach	an	gcaoi	a	n-úsáidfimid	do	shonraí	
pearsanta chomh maith le eolas 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 é sin a iarraidh.

 NÓTAÍ EOLAIS

Deartha & Priontáilte ag Ionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

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