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FOIRM ÉILEAMH
[COMHLÁNAIGH I MBLOCLITREACHA]

Éileamh faoi Alt 195 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 gur chóir do na Coimisinéirí Ioncaim 
cinneadh a dhéanamh go bhfuil saothar áirithe a scríobh, a chum nó a rinne mé ina shaothar a bhfuil 
fiúntas cultúrtha nó ealaíonta ag baint leis.
Ainm an Éilitheora

Seoladh (Eircode san áireamh)

Uimhir fóin

Catagóir / catagóirí a bhfuil an t-éileamh á dhéanamh ina leith: 
(Cuir tic R sna catagóirí cuí agus cuir doiciméid tacaíochta leis)

(a) leabhar nó scríbhneoireacht eile
(b) dráma

(c) cumadóireacht cheoil (e) dealbhóireacht
(d) péintéireacht nó pictiúr eile dá mhacasamhail

Ábhar Tacaíochta:
(a) leabhar nó scríbhneoireacht eile – leagan leictreonach iomlán nó cóip amháin den leabhar foilsithe;

(b) dráma – cóip den script in éineacht le cóip shínithe den chonradh léiriúcháin,
(c) cumadóireacht cheoil – nascanna nó dlúthdhiosca ina bhfuil creidiúnú faighte ag an éilitheoir don 

cheol / do na liricí agus aon fhaisnéis ábhartha eile,
(d) péintéireacht nó pictiúr eile dá mhacasamhail – sé ghrianghraf ardchaighdeáin den saothar agus 

CV gearr ar ghairm ealaíne go dtí seo,
(e) dealbh – mar atá i (d) thuas.

DEARBHÚ
Dearbhaím go bhfuil mé i mo chónaí, nó go bhfuil gnáthchónaí agus sainchónaí orm, i mBallstát AE amháin 
nó níos mó, i stát eile de chuid LEE nó sa Ríocht Aontaithe, agus nach bhfuil cónaí orm in aon áit eile agus 
geallaim go dtabharfaidh mé fógra do na Coimisinéirí Ioncaim má athraíonn aon cheann de na cúinsí seo.
Tuigim má loictear cloí leis na riachtanais cónaitheachta go bhféadfadh forais a bheith ann chun tarraingt 
siar agus faoiseamh a aisghlámadh.
Dearbhaím go bhfuil na sonraí a luaitear ar an bhfoirm éilimh seo fíor agus ceart.

Síniú an Éilitheora Dáta

Díolúine d’Ealaíontóirí
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Foirm Éilimh Ealaíontóra 2

Seoladh  
Ríomhphoist

Ainm & Seoladh (Eircode san áireamh)  
an Ghníomhaire Chánach (más ann)

UPSP an Éilitheora

Más leabhar nó scríbhneoireacht eile atá sa saothar, luaigh má mheasann tú gur ficsean nó 
neamhfhicsean atá ann

Ní mór do leabhar neamhfhicsin nó scríbhneoireacht eile neamhfhicsin teacht faoi na cineálacha  
saothair faoi mar a shonraítear iad i mír 7(2) de na treoirlínte a rialaíonn scéim na díolúine d’ealaíontóirí.  
Luaigh cén chatagóir i mír 7(2) de na treoirlínte a mheasann tú go dtagann an leabhar nó scríbhneoireacht 
eile leis

Léirigh má tá do ghníomhaire cánach ag déanamh 
iarratais thar ceann an éilitheora 
Ríomhphost an 
Ghníomhaire Cánach
TAIN an  
Ghníomhaire Cánach

Tá Níl

Iarratasóir ar Dhíolúine d’Ealaíontóirí roimhe seo Sea Ní hea
D’uimhir thagartha DTX roimhe seo, 
más eol é 

(tá an uimhir thagartha seo leagtha amach i 
gcomhfhreagras roimhe seo leis an aonad)

http://www.revenue.ie/ga/tax/it/reliefs/artist-exemption-guidelines.pdf


EOLAS

ÁIT CHÓNAITHE

Ní mór d’éilitheoirí a bheith ina gcónaí nó gnáthchónaí agus sainchónaí a bheith orthu, i mBallstát 
AE amháin nó níos mó, i stát eile de chuid LEE nó sa Ríocht Aontaithe, agus gan a bheith ina gcónaí 
aon áit eile. Maidir leis seo, freagair na ceisteanna seo a leanas:

1. An bhfuil tú i do chónaí, nó an bhfuil gnáthchónaí agus sainchónaí ort  
i mBallstát AE, nó i stát eile de chuid LEE nó sa Ríocht Aontaithe chun  
críocha cánach? (cuir tic R sa bhosca)

2. Tír na cónaitheachta

3. An bhfuil tú bogtha go dtí an Stát seo le déanaí ó thír lasmuigh  
den AE / LEE nó den Ríocht Aontaithe? (cuir tic R sa bhosca)

4. Má tá, sonraigh an méid seo:

 (a) Tír ina raibh d’áit chónaithe roimhe seo

 (b) Dáta teachta sa Stát seo

 agus

 (c) patrún d’fhanachta mura bhfuil d’aistriú go dtí an Stát ar bhonn lán-aimseartha
  (Cuir sonraí leis nuair is gá)

TÁ NÍL
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}	 Tuilleadh Eolais:
 Tá tuilleadh eolais maidir leis an Díolúine d’Ealaíontóirí ar fáil ar shuíomh idirlín na  
 gCoimisinéirí Ioncaim ar: www.revenue.ie

}	 Tíolacadh Iarratas:
 Féadtar iarratais a thíolacadh d’Aonad na nDíolúintí d’Ealaíontóirí trí ríomhphost a sheoladh  
 chuig direct-taxes-admin@revenue.ie agus ba chóir go n-áirítear an fhaisnéis ábhartha  
 mar a leagtar amach ar leathanach 1. 

 De rogha air sin, féadtar iarratais a thíolacadh tríd an bpost chuig: 

 Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
 Aonad na nDíolúintí d’Ealaíontóirí
 An Cheád Urlár
 An Foirgneamh Stampála 
 Caisleán Bhaile Átha Cliath
 Baile Átha Cliath 2 
 D02 HW86, Éire. 
 
 Má theastaíonn tuilleadh cabhrach uait féadtar teagmháil a dhéanamh le hAonad na
 nDíolúintí d’Ealaíontóirí trí ríomhphost nó trí ghlaoch ar +353 1 858 9820 / +353 1 858 9825  
 / +353 1 858 9772.

https://www.revenue.ie/ga/Home.aspx
mailto:direct-taxes-admin@revenue.ie


Deartha ag Ionad Priontála na gCoimisinéirí Ioncaim

Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim cánacha agus dleachtanna agus feidhmíonn rialuithe custam. 
Iarrann na Coimisinéirí Ioncaim sonraí pearsanta áirithe chun na críocha seo agus chun críocha 
feidhmeanna reachtúla eile mar a shannann an tOireachtas. Féadtar do chuid sonraí pearsanta 
a mhalartú le Ranna eile Rialtais agus le gníomhaireachtaí eile i gcúinsí áirithe nuair atá foráil dó 
seo sa dlí. Tá polasaí cosanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim agus eolas maidir le do chearta 
cosanta sonraí ar fáil ar www.revenue.ie.

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.

}	 Cónaitheacht
 Ba chóir do dhaoine aonair a dtaistealaíonn thar lear lasmuigh den AE / LEE nó den Ríocht  
 Aontaithe go rialta eolas a chur ar rialacha cónaitheachta na dtíortha a dtugtar cuairt orthu  
 chun a chinntiú nach bhfuil siad ina gcónaí in áit eile de thimpiste. Sa chás go dtagann  
 daoine aonair a bhfaigheann díolúine d’ealaíontóirí chun bheith ina gcónaí in aon áit eile 
 caillfidh siad a dteidlíocht i leith na díolúine agus déanfar aisghlámadh ar aon fhaoiseamh  
 a deonaíodh.

}	 Achomharc  
 Má loiceann na Coimisinéirí Ioncaim cinneadh a dhéanamh, tá an ceart agat achomharc  
 a dhéanamh chun na gCoimisinéirí Achomhairc. Is comhlacht neamhspleách é na  
 Coimisinéirí Achomhairc.

 Ní mór achomharc a thaisceadh leis na Coimisinéirí Ioncaim laistigh de thréimhse sé mhí  
 agus 30 lá ó dháta an éilimh bunaidh.

}	 Saoráil Faisnéise
 I gcás go bhfaigheann duine aonair cinneadh fabhrach foilseofar ainm an duine aonair agus  
 an cineál saothair / an teideal atá ar an saothar ar suíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim  
 de réir na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise.

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